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KRISLAI
Ex-Opozicionieriškai
Vienybei Pagrindas

ir Kliūtis 
Liaudies Frontas

ir Opozicija 
Geibi “Kairumą”? 
Pozicionieriai Nuoširdūs 
Strazdo “Indžionkšinas“

Rašo J. KUODIS

I

Vienybės klausimu visur
dar ginčijamasi. Ir visur pats 
pagrindas vienybei paskandin
tas jūroj smulkmenų—lokali
nių kivirčų ir asmeninių įsipy- 
kimų.

Vienybės pagrindu buvo 
Komintemo VII Kongreso re
zoliucijos ir dabar yra tų re
zoliucijų vykinimas. Gi dar 
tebesilaikančių opozicionierių 
vadovybės statoma vienybei 
kliūtis yra štai kokia:

“Septintasis kongresas, tie
sa, išnaikino tarp mūsų dau
gelį skirtumų, bet tuo pačiu 
sykiu iškėlė daugelį naujų 
(pav., karo klausimas, gydi
mas buržuazinės demokrati
jos, liaudies frontas, gynimas 
mažųjų valstybių, etc.).’’

Tai branduolys mažumiečių 
pareiškimo, tilpusio 1935 m. 
“Naujosios Gadynės“ No. 49. 
Ir jei del šios kliūties mes su
sikalbėtum, tai kiti dalykėliai 
negali sudaryt jokios rimtos 
kliūties darbininkų judėjimo 
rimtų dalyvių vienybei.

Liaudies Frontas, kokiu jis 
yra, dar tebesilaikantiem opo
zicijoj (bent jų vadovybei) 
yra didžiausia herezija. Tai 
esąs išsižadėjimas savo poli
tinio charakterio. Jis nuve
šiąs į pelkes. Kaipo į pavyz
dį, jie pirštu rodė į Čechoslo- 
vakijos komunistų iškrypimą 
iš vėžių karo klausimu.

Bet Kominternas mokėjo ii’ 
mokės iškrypimus suvaldyt- 
atitaisyt. čechoslovakus jis 
sutvarkė. Ir tai padarė ne del 
to, kad būtų nusigandęs keno 
nors šūkterėjimo iš šalies, bet 
del to, kad jis nukrypimų ga
limybę iš anksto numatė ir 
prieš ją budėjo. VII Kongre
sas savo rezoliucijoj “Kova 
prieš Dešinįjį Pavojų“ sako:

“...komunistai turi padi
dint savo budėjimą prieš de
šiniojo oportunizmo pavojų ir 
vest griežtą kovą prieš visus 
jo konkrečius pasireiškimus, 
turint mintyj, kad dešinysis 
pavojus didės su plačiu pa
naudojimu bendro fronto tak
tikos.“

Kuomet vienas Ispanijos 
Liaudies Fronto vadų pasisakė 
netikįs į komunizmą, tai “N. 
G.” net katutes suplojo. Kaip, 
girdi, oficialieji komunistai ta
tai suvalgys ?!

Nieko baisaus ir netikėto. 
Šitaip krykštaut gali tik tie, 
kurie nesupranta Liaudies 
Fronto ABC. Liaudies Fron
tas sudarytas ne kovai už So
vietų valdžią, bet už tuojauti- 
nius ir jį sudarantiem bendrus 
reikalus, o vyriausiai tam, kad 
pastot kelią fašizmui. Ir Liau
dies Frontas jau spėjo apsi- 
vainikuot džiuginančiais at- 
siekimais. Francijos fašizmas 
apvaldytas ir, išrodo, jo lizdai 
bus išardyti. O Ispanija, ačiū 
Liaudies Frontui, iš fašizmo 
nagų išslydo.

1 Bet kuomet “N. G.“ bando 
juoktis iš to, kad tūli Liau
dies Fronto vadai nestoja už 
komunizmą, tai leiskite man 
paklaust, ar ji tiki, kad josios 
direktorius socialistas drg. J. 
Glaveckas stoja už “N. G. pa
sakas pataisyt Komintemą 
kairesniu ?

Mes tikime į kuo glaudžiau
sius santikius su socialistais. 
AŠ net daleidžiu, kad kada 
nors bus prieita prie organi
zacinės vienybės su jais. Bet 
tas dar nereiškia, kad mes ti
kėtume, jog drg. Glaveckas 
šoko gelbėt nuo mūs “N. G.“ 
“kairumą.“. . .

Vienybė eina pozicionierių 
giliausiu nuoširdumu. Niekas 
iš jų nenori ką nors apgaut. 
O dar labiau pozicionieriai ne
nori toliau tęst tą savitarpio 
kovą. Po teisybei, tai pozici- 
oni4riam, palyginus spėkas, 
nei nėra su kuo kovot. ALDLD
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Motina Pasmaugus 2 Kūdikiu 
Ir Pati Pasismaugus

PITTSBURGH, Pa. — Ra- 
do pasmaugtus du profeso
riaus M. J. Feely mažus kū
dikius ir negyvą jųdviejų 
motiną su kilpa ant kaklo, 
kietai užveržta plaktuku. 
Policija abejoja, ar pati mo
tina būtų visa tai pada
rius. Kamantinėja profeso
rių Feely.

MOKSLININKAS NUMATO 
PRANCŪZŲ REVOLIUCIJĄ

PARYŽIUS. — Pasauli- 
niai garsus francūzas me
dicinos mokslininkas Al. 
Carrell savo kalboj Ameri
konų Kliube pranašavo, kad 
iš dabartinio dalykų bėgio 
Franci jo j galės išsivystyt 
revoliucija naudai ne tik 
Francijos, bet ir visos žmo
nijos.

Francijoje Slapstoma 
60 Biliony Frankų

PARYŽIUS, birž. 20. — 
Francijos finansų ministe- 
ris Auriol seime paskelbė, 
kad šalies pilliečiai bergž
džiai laiko paslėpė 60 bilio- 
nų frankų auksinių, popie
riniu ir sidabrinių pinigų. 
Kapitalistai gi yra išsiuntę 
daug savo aukso į užsienius, 
bijodami Liaudies Fronto 
valdžios. Auriol atsišaukė, 
kad tuos pinigus jie leistų 
apyvarton ir tuom padėtų 
atsigriebt Francijos ūkiui.

Seimo atstovų rūmas 340 
balsais prieš 208 užgyrė su- 
manvmą išleist 10 bilionų 
vertės valstybės paskolos 
bonų.

turi arti 5,000 narių, o LDD 
daugiausiai buvome “turėję 
600, gi dabar gal nei pusės to 
nėra. Tai žvmiai mažiau ne
gu 1 prieš 10!

LDD suvažiavime, sulyg 
naujo Centro Komiteto “revi
zijos“ ir patvarkymo, LDD 7 
kuopa turėjo atstovybę už 48 
narius. O į Brooklyno konfe
renciją prisirengimui prie Liet. 
Kongreso ji atsiuntė atstovybę 
už 68 narius, po to, kai virš 
20-ties jos narių buvo jau iš
ėję ir susivieniję su ALDLD! 
Nuo “Laisvės“ atsiųsta vienas 
atstovas, o nuo “N. G.“—net 
šeši! Ir niekas jokios pasta
bos prieš tai nedarė. Bile tik 
santikiai švelnėtų.

Paskutinėj pirm Liet. Kon
greso brooklyniškio komiteto 
susirinkime socialistas Tiškus 
(kuris irgi šoko gelbėt nuo 
mūs “N. G.“ “kairumą) įnešė, 
kad iš Kongreso sugrįžę dele
gatai išduotų raportą “Lais
vės“ piknike liepos 4. Įneši
mas praėjo. fr už šį nutarimą 
Strazdas šoko ant laisviečių. 
“N. G.“ No. 24 jis suriko: 
Arba komitetas tą nutarimą 
turi atsaukt, arba komiteto 
nebus! t

Ir juokas ima ir sykiu da
rosi net gaila to draugo. Su
lyg jo, tai “Laisvės“ žmonės 
tame komitete turėjo išstot 
prieš Strazdo salininko soci
alisto Tiškaus įnešimą ir pasi
sakyt už uždarymą burnos sa
vo piknike iš Kongreso sugrį- 
žusiem delegatam. Kas su 
juo darosi?

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Birželio (June) 22, 1936

DIDIEJI ŽEMĖS SAVININKAI GAVO VIRŠ 
$20,000,000 IŠ VALDŽIOS PAGAL AAA

TUOM DAUGIAUSIAI PASINAUDOJO APDRAUDOS 
KOMPANIJOS IR BANKININKAI

WASHINGTON. — Apie 
1,000 didžiųjų dvarininkų 
bei laukų savininkų per tre
jus paskutinius metus gavo 
iš valdžios $20,815,023 “at
lyginimo” už paliktus neuž
sėtus bei neužsodintus že
mės plotus pagal AAA pro
gramą,—kaip kad birž. 19 d. 
raportavo valdiška farmų 
administracija.

Vien Hawaiian Commer
cial ir Cukraus Kompanija 
buvo apdovanota $1,022,737 
už gamybos mažinimą. Dau
giausia iš AAA primokė ji-

Lemkės ir Kun. CougHino Trečia Partija 
Paremta Fašistiniais Gaivalais

WAS HINGTON. — Re- 
publikonas k o n gresmanas 
Wm. Lemke iš North Dako- 
tos birž. 19 d. pasiskelbė 
naujos, trečios partijos kan
didatu į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Jis tveria va
dinamą “Union” Partiją. 
Lemkė pareiškia, kad* repu- 
blikonų ir demokratų parti
jose viešpatauja atgaleiviai, 
reakcionieriai, o jis esąs 
“pažangus.”

Fašistinis radio kunigas 
Coughlin savo kalboj per
eitą penktadienį jau užgy

Ateivių Deportavimo Uždaroma Airijos Res- 
Sumanymai Kongrese publikom/ Armija

WASHINGTON. —Jung- 
tinių Valstijų kongreso at
stovų rūmas birž. 19 d. pri
ėmė S. Dicksteino įnešimą 
deportuot iš Amerikos visus 
ateivius, kurie šioj šalyj 
skleis propagandą arba 
veiks politiniai “pagal pa- 
kurstymus iš užsieninių šal
tiniu.” Šis bilius taikomas 
ypač prieš komunistus, apie 
kuriuos priešai sako, būk 
jie veikią pagal “Maskvos 
paliepimus.”

Kitas bilius siūlo depor
tuot iš Amerikos pavargė
lius ateivius, “jeigu jie to 
norės.” Yra ir daugiau 
prieš-ateiviškų sumanymų, 
kuriuos atstovų rūmas pri
ėmė. Juos dar balsuos se
natas.

SKERDYKLOS REIKA
LAUJA SUGRĄŽINT JOM 

$47,000,000 TAKSŲ

CHICAGO, Ill. — Swift 
ir Cudahy gyvulių skerdyk
lų kompanijos kreipiasi į 
federalį teismą, reikalauda
mos, kad valdžia joms su
grąžintų apie $47,000,000 
pinigų, sumokėtų taksais 
pagal AAA (farmų kontro
lės) įstatymą, kurį paskui 
panaikino šalies Augščiau- 
sias Teismas.

mų pasinaudojo gyvybės ap- 
draudos kompanijos ir ban
kai.

Pasirodo, kad apdraudos 
kompanijos turi 67,302 far- 
mas, o bankai 21,447 far- 
mas, atimtas nuo ūkininkų 
del negalėjimo atsimokėti 
skolas bei nuošimčius. Smul
kieji gi farmeriai, ypač 
randauninkai, mažai nau
dos teturėjo iš AAA primo
kė j imu už bergždžiai palie
kamus laukus. Juos daugu
moj pasiėmė bankai ir tur
čiai už skolas.

rė Lemkės kandidatūrą, pa
reikšdamas, kad demokratų 
ir republikonų partijos tai 
tik bankierių partijos. Lem- 
kei kun. Coughlin žada pa
ramą savo vadovaujamos 
“Visuomeniško Teisingumo 
Lygos.” Lemke tikisi gauti 
balsus velionio"fašistinio se
natoriaus Huey Longo se
kėju, kuriem dabar vado
vauja G. L. K. Smith. Į sa
vo stovyklą jis taipgi šau
kia šalininkus Townsendo, 
žadančio po $200 pensijų se
niams per mėnesį.

DUBLIN. — Airijos pre
zidentas de Valera paskel
bė neteisėta ir uždarė vadi
namą Airių Republikonų 
Armiją. Ši “armija” yra 
organizacija kovotojų už vi
sišką Airijos nepriklauso
mybę nuo Anglijos. Savo 
kalboj prezidentas apšaukė 
juos teroristais ir išreiškė 
draugiškumą Anglijai. Jis 
taipgi užgyrė Anglų minis- 
terių kabineto nutarimą nu
imt nuo Italijos ekonomines 
drausmes, kurios buvo jai 
uždėtos, kaipo Tautų Lygos 
pabauda už karą prieš Ethi- 
opiją.

FRANCIJOS VALDŽIA 
NEMATO GAL’lMYBfiS 

TOLIAU BAUST 
ITALIJĄ

PARYŽIUS. — Kadangi 
Anglijos valdžia nutarė nu
imti pinigines ir ekonomi
nes bausmes nuo Italijos, 
tai ir Francijos ministerių 
kabinetas birž. 19 atrado, 
kad toliau būtų bergždžias 
dalykas bandyt tomis baus
mėmis apgint Ethiopiją bei 
tikėtis tuo būdu sugrąžint 
jai nepriklausomybę. Sy
kiu Francijos ministerial 
nutarė laikytis bendro Tau
tų Lygos sprendimo šiuo 
klausimu.

Duos WPA Darby ir Negavu
sieji! Pašalpų Bedarbiam

WASH INGTON. — Iki 
šiol viešų WPA darbų tega
lėjo gauti tik tie bedarbiai, 
kurie jau iš pašalpų gyve
no. Dabar vyriausias pa
šalpų administratorius H. 
L. Hopkins paskelbė, kad 
bus į tuos darbus imami ir 
negavusieji pašalpų bedar
biai.

VYSKUPAI PRIPAŽĮSTA
VIENUOLIŲ IŠTVIRKIMĄ

B E R L YNAS. — Popie- 
žius Pius paskyrė Trier’o 
vyskupą Bornewasserį, Vo
kietijoj, ištirti lytiškus iš- 
gverimus ir “gyvuliškumus” 
tos šalies vienuolynuose. 
Muensterio vyskupas von 
Galen savo atsiliepime į ka
talikus pripažįsta, jog net 
nazių teismuose buvo įrody
ti vienuolių doriški supuvi
mai. Kiti vyskupai irgi to 
neužginčija, bet sako, kad 
teismuose tardomi didieji 
griekai vienuolių ir kunigų 
esą “tik išimtys.”

Tyrinės Kongresmano 
Zioncbeko Protų

WAS HINGTON. — Co- 
lumbijos apskričio vyriau
sias teismas nusprendė, kad 
protligių žinovų džiūrė ty
rinėtų demokrato kongres
mano M. A. Zionchec- 
ko protą. Už karto
tinus skandališkus šposus 
jis buvo suimtas ir laikinai 
patalpintas miesto ligoni
nėn, . pakvaišėlių skyriun. 
Jeigu džiūrė pripažins jį 
pamišėliu, Zioncheck bus 
ant visados padėtas į be
protnamį. \

Užsienių Mokslininkai Giria 
SSRS Prirengimus Saulės

Užtemimui Tėmyti
MASKVA. — Žinios apie 

pilna saulės užtemimą birž. 
19 d. vakariniame Sovietų 
Sibire buvo pranešamos per 
radio rusų, anglų ir francū- 
zų kalbomis. Pranešimai bu
vo visoj šalyj puikiausiai 
girdimi. Anglai mokslinin
kai sako, kad dar niekad ir 
niekur nebuvo padaryta to
kių gerų prirengimų saulės 
temimams tėmyt,kain dabar 
Sovietuose. Jie išreiškia už 
tai gilią padėką Sovietų vy
riausybei ir sovietiniams 
mokslininkams.

<
Saulės užtemimas nei kiek 

nesutrukdė radio veikimo. 
Už desėtko dienų susirinks į 
Mokslų Akademiją Lenin
grade įvairių šalių moksli
ninkai pasidalint savo paty
rimais iš šio saulės užtemi
mo.

Berne.—Šveicarijos valdžia 
birž. 20 d. ištrėmė iš savo 
šalies baltagvardietį Ukrai
ną pulkininką Konovalec’ą, 
kuris darė sąmokslus nužu
dyt M. Litvinovą, Sovietų 
Sąjungos užsienių reikalų 
komisarą.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS LABAI

SĖKMINGAS 1
__________ ‘

Dalyvauja apie 500 
Delegatų nuo Šimtų
Įvairių Organizacijų

Į Kongreso Prezidiumą Išrinkti Dr. Vitkus, H. Jeskevičiūtė, 
E. Mikužiūtė ir Dr. J. Simans; Miesto Majoro Atstovas

Sveikino Kongresą ir Linkėjo Pasisekimo

TELEGRAMA
Cleveland, Ohio, Birž. 21 d., 12:12

Amerikos Lietuvių Kongresas eina nepaprastai sėk
mingai. Yra apie 500 delegatų, kurie atstovauja šimtus 
organizacijų ir desetkus tūkstančių narių.

Kongresą atidarė Daktaras Vitkus iš Clevelando 2:45 
vai. po pietų šeštadienį. Jis pareiškė, kad dės visas gali
mas pastangas, idant pagelbėtų Lietuvos žmonėms pasi- 
liuosuoti nuo barbariško fašistinio teroro.

Clevelando miesto majoras Burton atsiuntė savo at
stovą F. O. Woline’ą pasveikinti Kongresą ir išreikšti 
linkėjimus gerų pasėkų.

Į Kongreso prezidiumą tapo išrinkti: pirmininku Dr. 
Vitkus iš Clevelando; vice-pirmininku Helena Jeskevi
čiūtė iš Brooklyno, N. Y.; sekretorium E. Mikužiūtė iš 
Chicagos; iždininku Dr. J. Simans iš Clevelando. Visi 
jie išrinkti vienbalsiai, aklamacijos būdu.

Delegatai entuziastiškais delnų plojimais sveikino pre
zidiumo narių kalbas. Visi kalbėtojai pabrėžė dabartinį 
terorą ir masinius žudymus Lietuvoj ir pasižadėjo širdin
giausiai padėti Lietuvos liaudžiai atgriebti demokratiją.

FR. BUKNYS.

Iškilmingos M. Gorkio 
Laidotuves Maskvoj

MASKVA. — Garsiausio 
sovietinio rašytojo Maksi
mo Gorkio palaikai buvo su 
didžiomis iškilmėmis palai
doti Kremliaus sienoj tuoj 
už Lenino mauzolėj'aus-pa- 
minklo, birž. 20 d. vakare. 
Raudonoj on Aikštėn, prie 
Kremliaus, susirinko 50,000 
žmonių minia, o aplinkui 
dar kelis syk daugiau. Bu
vo iškelta daugybė raudonų 
vėliavų ir didžiuliu Gorkio 
paveikslų. Milžiniškas or
kestras griežė laidotuvių 
marša ir Internacionalą.

Velionio grabą nešė Sta
linas, Sovietų komisarų pir
mininkas Molotovas, drg. 
Andrėj ev ir Jaroslavski. 
Kalbas sakė Stalinas, Molo
tovas, Francijos rašytoias 
Andre Gide ir kt. Laido
jant Gorkio pelenus, buvo 
iš Kremliaus kanuolių iš
šauta 21-nas šūvis paskuti
nei pagarbai ir atsisveiki
nimui.

Geneva.—Argentina grą- 
sina pasitraukt iš Tautų 
Lygos, jeigu Lyga pripažin
tų Ethiopiją Italijai. Ar
gentina reikalauja, kad 
Tautų Lyga nubalsuotų, jog 
nepripažįsta Italijai užgrob
to krašto.

Rooseveltas Pripažįsta 
Mussoliniui Ethiopiją
WASHINGTON. — Ęre- 

zidentas Rooseveltas birž. 
20 d. paskelbė, kad karo 
tarp Italijos ir EthiopTjos 
“jau nėra”; todėl jis atšau
kė uždraudimą gabenti* iš 
Amerikos ginklus ir amu
niciją Italijai “bei Ethiopi- 
jai.” Karo metu tatai- bu
vo uždrausta pagal šios ša
lies “neutralumo” (bepusiš- 
kumo) įstatymą. Sykiu 
prezidentas atšaukė ir už-r 
draudimą skolinti pinigus 
Italijai. Tuo būdu Roose
veltas faktinai pripažino 
Ethiopiją Mussoliniui.

KORPORACIJŲ TAKSAI
WASHINGTON.—Jung

tinių Valstijų kongresas 
nubalsavo, kad korporaci
jos turi mokėti valdžiai po 
8 iki 15 nuošimčių taksų 
nuo visų savo pajamų, o nuo 
šėrininkams n e p a d alintų, 
taip sau laikomų pelnų tūri 
mokėti po 7 iki 27 nuošim
čių taksų. Iš šių mokesčių 
valdžiai per metus įplauksią 
$805,000,000. x

New York. — Išimta jau 
16 lavonų iš griuvėsių na
mo po num. 112 E. Mosho- 
lu Parkway South, Bronxe. 
Namas sugriuvo pereitą 
penktadienį.
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Ir Yėl Šaudo Kauno Darbininkus
I

Lietuvos fašistų valdžia su išdaviku 
Antanu Smetona priešakyje maudosi 
Lietuvos darbininkų ir valstiečių krau
juos#. Praeitą rudenį žiauriausiu būdu 
žudė! Lietuvos valstiečius, kurie buvo pa
skelbę streiką prieš baisų jų tavorų pigu
mą. Nesenai fašistai keturis valstiečius 
sušdtidė, o daugelį sukimšo į Lietuvos ka
lėjimų urvus už tą pat valstiečių streiką.

I b

DHbar Havas, Associated Press ir 
Unified Press žinių agentūros praneša iš 
Kaulio vėl baisias žinias. Fašistų poli
cija „.nužudė streikuojantį darbininką. 
Kauno darbo žmonių ir pažangesnės in
teligentijos kantrybė trūko ir virš 10,000 
susirinko palydėti tą darbo žmonių kan
kinį į kapus.

Lietuvos fašistinė valdžia nusigando, 
pamačius besirenkančius masėmis darbo 
žmones. Pilnas Kauno gatves prigrūdo 
ištikimos policijos ir fašistų. Fašistai ir 
policija žvėriškai puolė darbininkų eise
ną, pradėjo šaudyti ir žudyti dalyvius. 
Kiek žmonių žuvo, dar dabar neturime 
tikrų žinių, vienos sako, kad 2 darbinin- 

1 kai užmušti, 20 sužeistų, 400 areštuotų, 
I o kitos žinios sako, kad daug daugiau 

žmonių žuvo kovose, nes darbininkai la- 
bai atkakliai gynėsi.B

Tai taip užsibaigė fašistų “demokrati- 
' ja,” kurią jie neva stengėsi grąžinti, pra- 
b--vesdami hitleriniu būdu jųįųkimuš. Tuos 

fašistų rinkimus Lietuvos liaudis boiko
tavo.’ Fašistai mato prisiartinantį savo 

. viešpatavimui galą, tat griebiasi baisiau- 
I šių ir žiauriausių priemonių.

Tik šiomis dienomis Clevelande atsibu
vo Visuotinas Amerikos Lietuvių Kong
resas tikslu pagelbėti Lietuvos liaudžiai 
nusikratyti fašistų jungą. Mes dar ne
turime davinių jo nutarimų, bet paskuti- 

I niai;;Lietuvoje įvykiai kietai užakcentuo
ja tjpkio kongreso reikalingumą. Tokį 

I pat kongresą šaukia ir Kanados lietu
viai}“ Suglauskime visi, darbo žmonės, 
sav<£ eiles ir ateikime Lietuvos liaudžiai 
į pągelbą! Padėkime nusikratyti kruvi- 
nąjį;Smetonos fašistų jungą!

y 
t

t; '• Anglija Apsivertė
Pfaeitą rudenį, kada fašistinė Italija 

užpuolė juodspalvių žmonių ethiopų tė
vynę, kada Italijos įsigalėjimas ant Rau
donųjų jūrų krantų pradėjo sudaryti An
glijos imperialistų viešpatavimui pavojų, 
tai lada labai karštai Anglija išstojo 
prieš Italiją. Labiausiai atsižymėjo tais 
laikais jos Tautų Lygos atstovas An- 
thorty Eden, dabartinis užsienio reikalų 
minlšteris.

Afiglija karu grūmojo Italijai. Angli
ja blivo sumanytoja Tautų Lygoje sank
cijų Jprieš fašistinę Italiją; ji buvo veik 
pus^savo karo laivyno ir orlaivyno su
tratėtus į Viduržemines jūras ir jų pa
kraščius. Jos kalbėtojai sakė garsias 
kalbas. Anglija Tautų Lygoje ant pir
mos? smuikos griežė, reikalaudama ašt- 
resrėų ir griežtesnių bausmių prieš už- 
puojikę Italiją. Ethiopijos gyventojai ir 
Haile Selassie valdžia daugiausiai dėjo 
vilties ant Anglijos, kad anksčiau ar vė- 
lįAuJ Anglija pastos Italijai kelią linkui 
Ethiopijos užkariavimo.

Sdvietų Sąjunga, komunistų spauda ir 
tame skaičiuje mūsų dienraštis jau tada 

r. nurddinėjo, kad jeigu Anglija išstoja 
h prieš Italijos žygius, tai ne todėl, kad jai 
f gaila ethiopų tautinės laisvės, bet tik to- 
xVael, ’kad Italijos įsigalėjimas Ethiopijoj, 
^Raudonųjų jūrų, Indiško didjūrio pa- 

■įį-k^aŽtyje ir Tana ežero srityje sudaro 
Epįprfijos imperialistams pavojų—pastato 
Emvdjun jų susisiekimo kelius su Indija 
Hfr'Tolimais Rytais. Ir kaip greitai Ang- 

imperialistai susitars su Italijos kru

vinais fašistais, taip greitai jie kitą gies
mę užtrauks.

Šie mūsų nurodymai, šie Sovietų Są
jungos spaudos ir atstovų tvirtinimai 
dabar pilniausiai pasitvirtino. Anglijos 
imperialistai ir Italijos fašistai jau susi
derėjo. Ethiopija parblokšta. Jos gy
ventojai pavergti. Ten įsigalėjo ir už- 
viešpatąVTT fašistai. Ir štai Anglijos tie 
patys imperialistai, tas patsai Anthony 
Eden, kurie pirma taip garsiai šaukė 
prieš Italiją, kurie net karu fašistams 
grūmojo, dabar šaukia už bausmių nu
ėmimą. Eden šaukia, kad “gėda” laikyti 
ant Italijos uždėjus bausmes. Eden ren
giasi griežtai pareikalauti sekančiame 
Tautų Lygos posėdyje nuimti visas baus
mes nuo Italijos.

Tokis Anglijos imperialistų apsiverti
mas, tokia bjauri politika yra didžiau
sias akstinimas Vokietijos ir Italijos fa
šistų, o kartu ir Japonijos imperialistų 
prie naujų karo avantiūrų, prie naujų 
užpuolimų ant kitų šalių, o ypatingai ant 
mažesnių. Juk jeigu Italijos fašistai, už
puolikai, Ethiopijos pavergikai išteisina
mi tų pačių Edenų, kurie taip garsiai pir
ma šaukė, tai kodėl Hitleris negali tą pat 
padaryti su Lietuva, ką Mussolinis pa
darė su Ethiopija? Juk jeigu Mussolinio 
užpuolimai ir kitų kraštų pavergimai iš
teisinami prieš Tautų Lygos įstatymus, 
tai kodėl negalės Hitleris arba Japonų 
toki pat žygiai būti pateisinti.

Bet jeigu Tautų Lyga priims tą Angli
jos pasiūlymą, o rodosi, kad taip, nes An
glija ten turi daug savo kolonijų atstovų 
ir šalininkų, tai ir pati Tautų Lyga visiš
kai netenka autoriteto, jai užduodamas 
mirtinas smūgis.

Kanados Lietuvių Kongresas
Tik ką įvyko Jungtinių Valstijų Lietu

vių Kongresas reikalais iškovojimo Lie
tuvoje demokratinių laisvių. Tuom pat 
klausimu yra šaukiamas visos Kanados 
Lietuvių Kongresas. Kanados Lietuvių 
Kongreso Šaukimo Komiteto Sekretorius 
K. Kiiikevičius praneša, kad jau galuti
nai nustatyta kongreso laikas. ( .

Kanados Lietuvių Kongresas įvyks 1-2 
dd. rugpjūčio Montreale. Jį jau užgyrė 
Montrealo D. L. Kun. Vytauto Neprigul- 
mingo Kliubo Pašalpinė Draugystė, kuri 
turi apie 300 narių ir išrinko 2 delega
tus. M. Liet. Sūnų ir Dukterų Pašalpinė 
Draugija, iš apie 400 narių, vienbalsiai 
užgyrė kongreso šaukimą ir išrinko tris 
narius darbuotis jo sušaukime. Dauge
lis kitų pašalpos draugijų ir ALDLD 
kuopų užgyrė kongreso šaukimą.

Delegatus kanadiečiai renka vieną nuo 
organizacijos, turinčios mažiau 25 narių, 
po vieną delegatą nuo 25 narių, kurios 
turi 50 ar daugiau narių.

Mes linkime draugams kanadiečiams 
turėti didelį ir sėkmingą visų Kanados 
lietuvių kongresą kovoje už atsteigimą 
demokratijos Lietuvoje.

Prie Gorkio Kapo
Birželio 18-tą dieną, pasaulinė kultūra 

ir revoliucinis darbininkų judėjimas ne
teko didžiausio r ašy to j aus — dailininko 
Maksimo Gorkio — Aleksiejaus Maksi- 
movičio Pieškovo.

Gorkis savo karjerą pradėjo, kaipo re
voliucionierius, sukilėlis prieš žmogaus 
žmogumi išnaudojimo ir pavergimo 
tvarką. Jis tokiu ir mirė, būdamas vie
nas iš tvirčiausių ir atkakliausių kapita
lizmo tvarkos priešų, geriausių Sovietų 
Sąjungos, komunistų taktikos šalininkų.

Gorkio raštai žmonijos istorijoje bus, 
kaip neišdylantis paminklas šios gady
nes. Gorkis buvo kūnu ir siela atsida
vęs darbo žmonijai ir tas atspindėjo jo 
kūriniuose. Leninas gyvas būdamas cha
rakterizavo Gorkį, kaipo vieną iš di
džiausių žmonijos dailininkų—architektą 
literatūros srityje.

Revoliucinis proletariatas žemai nu
lenkia savo kovos vėliavas ant Gorkio 
kapo. Mūsų dienraštis, kurio špaltas dabi
no Gorkio raštai, prisideda prie bendros 
revoliucinio proletariato liūdesio valand. 
Bet revoliucinis proletariatas, darbo val
stiečiai, darbininkiškai nusistačiusi inte
ligentija nepasitenkins vien liūdesiu, ne
tekus vieno iš geriausių kovotojų ir mo
kytojų, o su padadinta energija veiks, 
kad pilniau ir greičiau pravedus Lenino, 
Gorkio, Henry Barbusse ir kitų — miru
sių, Stalino ir Dimitrovo—gyvųjų vadų 
mokslą.

Lietuvos Tautininkų Diktatūra 
/ Ir Seimo Klausimas

Shenandoah, Pa.

Bimba

Pačius pirmutinius savo žy- 
nekaltu dar- 

pirmaeilius 
Greifenber-

žmones ne-

Pranešimas Amerikos Lietuvių 
Kongresui, birželio 20-21 dd., 

1936 m., Cleveland, Ohio
Gerbiami Organizacijų Atstovai ir Svečiai:

Jau arti dešimt metų Lietuvoje viešpatauja 
žiauri, tautininkų diktatūra su Antanu Smeto
na priešakyje. Gruodžio 16, 1926 metais, ne
didelė saujalė klika karininkų, buvusios caro 
valdžios valdipinkų ir tautininkų, Smetonai ir 
Voldemarui vadovaujant ir Krikščionių De
mokratų Partijos šulams uoliai padedant, nu
vertė Liaudininkų-Socialdemokratų koalicinę 
valdžią, sutrempė kojomis tą pačią Lietuvos 
konstituciją ir užkorė ant Lietuvos žmonių 
smurto pagelba ginkluotą išnaudotojų diktatū
rą. Smetona pasiskelbė Lietuvos prezidentu ir 
“tautos vadu”.
gius Smetonos vyriausybė sutepė 
bininkų krauju, sušaudydama jų 
vadus—draugus Požėlą, Giedrį, 
gėrį ir čiornį.

Smetonos vyriausybės Lietuvos
rinko, todėl ji ir neatstovauja Lietuvos žmo
nių. Jeigu kai kuriose kitose šalyse, kaip, 
pav., Vokietijoj ir Italijoj, fašistai, praves- 
dami smurtą, pagelba visokių demagoginių 
obalsių ir prižadų dar pajėgė apgauti ir pa
traukti prie savęs gerokus sluogsnius valstie
čių, smulkiosios buržuazijos, inteligentijos ir 
net nemažai darbininkų, sudarant savo dikta
tūrai tam tikrą masinę bazę, tai Lietuvoje tau- 
tininkai-fašistai net ir tuo negali didžiuotis. 
Jiems pavyko įsteigti savo diktatūrą todėl, 
kad Lietuvos darbininkai ir valstiečiai nesu
spėjo laiku susiorganizuoti ir atsispirti prieš 
juos, ir kad Liaudininkų-Socialdemokratų val
džia nedarė greitų ir griežtų žygių smurti
ninkus paimti už gerklės, juos nuginkluoti, jų 
organizaciją tuojaus likviduoti, Smetoną, Vol
demarą ir kitus vadus atatinkamai nubausti, 
ir apginkluoti darbininkus.

Fašizmas yra atvira, teroristinė diktatūra 
reakcioniškiausių ir šovinistiškiausių kapitalo 
elementų. Fašizmas—tai teroristinio žudymo 
organizacija, nukreipta prieš darbininkus ir 
darbo valstiečius. Lietuvos tautininkų val
džia remiasi brųtąliška ginkluota jėga. Ją., 
palaiko bankįęriai, fabrikantai, karininkai, 
dvarininkai ir patys stambiausi ūkininkai.

Kokiais gi ©balsiais ir prižadais tautininkai 
su Smetona priešakyje pravedė savo Smurtą 
prieš Lietuvos, žmones? Visų pirma, jie veid
mainingai tvirtino, būk Lietuvos komunistai 
rengiasi nuvers^ koalicinę valdžią ir įsteigti 
proletarinę diktatūrą. Tuojaus paaiškėjo, kad 
1926 m. Lietuvos komunistai nieko panašaus 
nesirengė padaryti. Viskas, ką komunistai 
darė, tai organizavo darbininkus, pasinaudo
dami koalicinės valdžios įvestomis legalėmis 
teisėmis, kovai savo būklę pagerinti.

Tautininkai 
nių. Bet visi 
prižado.

Tautininkai 
ramybę. Bet
patauja karo stovis ir tebeveikia kruvini karo 

• lauko teismai.
Tautininkai žadėjo, virš visko, pagerinti 

Lietuvos žmonių būklę, pastatyti ant kojų Lie
tuvos ūkį. Bet ar jie šį savo prižadą išpildė? 
Neišpildė, čionai neapsistosime ties Lietuvos 
valstiečių reikalais, nes juos jau plačiai nu
švietė pirmesni pranešimai šiam Kongresui. 
Del viso ko, priduriam tik tiek, kad Lietuvos 
valstiečiai šiandien yra prasiskolinę ban
kams sumoje 250 milionų litų, arba 100 
litų ant kiekvieno dirbamos žemės hektaro. 
Nežinau kito tokio krašto, kuriame valstiečiai 
stenėtų po tokia baisia skolų našta.

Šiame pranešime netenka daug kalbėti ir 
apie būklę Lietuvos darbininkų. Jeigu valstie
čiai privaryti prie desperacijos laipsnio, tai 
darbininkų likimas dar sunkesnis. Užteks 
šių kelių faktų. Lietuvoje miestuose yra 
apie 40,000 .pramonės darbininkų. Iš tų apie 
24,000 turi darbus, o tarpe 15 ir 16 tūkstančių 
yra bedarbiai, 
pe 2 ir 5 litų 
lavinti uždirba 
niais pinigais,
90 centų į dieną.
nuo dienų, tegauna po du litu į dieną. Moterų 
uždarbiai dar vienu trečdaliu mažesni, negu 
Vyrų. Aiškus dalykas, kad iš tokių algų joks 
žmoniškas gyvenimas neįmanomas. X

O ką jau bekalbėti apie būklę bedarbių, 
kuriems tenka gyventi iš taip vadinamos pa
šalpos, kurią jie gauna iš valdžios formoje 
vieno kito lito, laikas nuo laiko jiems numesto. 
Tiesa, dalis bedarbių šiek tiek dirba prie vie
šųjų darbų. Bet jų padėtis mažai tegeresnė. 
Lai kalba patys viešųjų darbų darbininkai, 
štai, 1935 metais 170 tokių darbininkų; dir
bančių prie Marvelio kelio, pasiuntė Smetonos 
vidaus reikalų ministeriui Rusteikai memoran
dumą, skųsdamiesi savo nepakeliama būkle. 
Jie sako:

Mūsų darbininkų, dirbančių prie Marve-

žadėjo atvaduoti nuo lenkų Vil- 
dabar žinote, kas išėjo iš to jų

žadėjo įvesti krašte tvarkų ir 
ir šiandien Lietuvoje tebevieš-

Dirbančių algos svyruoja tar- 
į; dieną. Tiktai labai augštai 
iki 6-8 litų į dieną. Ameriki- 
tas uždarbis bus nuo 35 iki 

Darbininkai, kurie dirba

žmonės. Gimimų 1933 metais buvo 
o 1935 įrų.. įtik 57,970. Prieauglis 1933 
siekė 29,396, o 1935 metais buvo tik

Sunkiai Susižeidė Draugė E. 
Stankevičienė

Birželio 17 d., bevalant lan
gus ant antro augšto, draugę 
Stankevičienę patiko nelaimė, 
paslydo nuo porčių stogo ir 
nupuolė žemyn 20 pėdų. Nu
laužė koją ir šiaip visa su
žalota. Dabar randasi Locust 
Mountain ligoninėj.

Draugė Stankevičienė pri
guli prie LDS 34-tos kuopos, 
taipgi ir prie ALDLD 17-tos 
kuopos. Jinai sveika būdama 
buvo darbšti mūsų draugijų, 
narė. K. M.

Wilkes Barre, Pa.
šis bei Tas iš šios 

Apielinkes
kitur; taip ir čia be- 
kovoja prieš visokius 

pašalpos stotyse, šiuom

I

lio kelio, būklė labai sunki. Uždirbame vi
dutiniai nuo 6 iki 12 litų per savaitę. Mes 
turime dideles šeimynas. Mūsų tarpe yra 
tokių, kurių šeima susideda iš 8 žmonių. 
Tokiu būdu vienam žmogui (šeimos nariui) 
mūsų uždarbio tenka net mažiau kaip po 25 
centus į dieną.

Aišku, kad tokio uždarbio neužtenka net 
žmoniškesniam pavalgymui, o kur butas, 
drapanos ir kitos išlaidos? Jau dabar yra 
mūsų tarpe tokių, kurie neturi pastogės ir 
su šeimynomis gyvena daržuose. O kas bus7 
kai ateis žiema, kai reikės pirktis malkų, 
kai reikės drapanų ?

Iš savo uždarbio to mes ne tik negalime 
nusipirkti, mumš net nėra iš ko užsimokėti 
už butą, ir žiemai atėjus kįekvienu momen
tu galime būti išmesti iš butų tiesiog į 
gatvę.

Mes kreipiamės į poną vidaus reikalų 
ministerį atsižvelgti į beviltišką mūsų būk
lę ir kuo skubiausiai pagerinti mūsų padė
tį, pakeliant darbo užmokestį taip, kad 
kiekvienas darbininkas galėtų uždirbti ne
mažiau kaip 20 litų per savaitę.
Užteks apie tai. Tautininkų diktatūros de

šimties metų viešpatavimas ne tik atėmė lais
vę Lietuvos žmonėms, bet dar juos baisiai nu- 

• alino medžiaginiai, šis medžiaginis nualini- 
mas privedė prie negirdėto išsiplėtojimo viso
kių socialio pobūdžio ligų. Pavyzdžiui, džio
va begailestingai skina Lietuvos žmones vis 
didėjančiam skaičiuje. Pasak Draugijos Ko
vai su Džiova, Lietuvoje kasmet nuo džiovos 
miršta apie 5,000- žmonių, šiandien Lietuvoje 
esą apie 50 tūkstančių džiovininkų! Tos pa
čios sąlygos didina kriminalistų skaičių Lie
tuvoje. Jeigu, pavyzdžiui, 1931 metais visuo
se kalėjimuose buvo 3,455 kriminalistų kali
nių, tai 1934 metais jų jau buvo 4,359.

Neturime ant rankų palyginimui visų de
šimties metų ‘ fašistų viešpatavimo Lietuvoj 
mirimų skaičiaus, bet užteks to, jeigu paim
sime davinius paskutinių trijų metų. Jeigu 
1933 metais mirė 32,749, tai 1935 metais mirė 
34,595 
62,145, 
metais 
23,375.

Visas tautininkų diktatūros aparatas per- 
mirkytas baisiomis vagystėmis ir plėšimais. 
Iškeliamos aikštėn tik tos valdininkų vagystės, 

j kurių paslėpti nebegalima. Visi girdėjome apie 
apie tai, kad Sidzikauskas, Smetonos pasiunti
nys Berlyne, nukniaukė 80,000 litų, Račkau
skas Afrikoje suvalgė tūkstančius, Lietuvos 
konsulo sekretorė Chicagoje “dingo” su $11,- 
000. Lietuvoje, Kauno apygardos žemės tvar
kytojai išeikvojo apie 17,000 litų, rasta 180,- 
000 litų trūkumas Kauno centraliniam pašte, 
40,000 litų trūkumas Biržų pašte, 30,000 litų 
išeikvojo Tauragės ligonių kasų direktorius, 
72,000 litų išeikvota kooperacijos banke, 5,628 
litų dingo Panemunėlio valsčiaus savivaldybė
je, 3,903 litai dingo Kalvarijos apskrities ant
stolio kišeniuje, 17,577 litų nukniaukė Kaiše- 
dorių antstolis ir tt. Užteks. Visų tų va
gysčių ir aferų nesurašytum nė ant jaučio 
skūros. O tai vis darbai tautininkų, Smeto
nos vyriausybės ramsčių.

Sunkus ir dušnus Lietuvoje gyvenimas, to
dėl nereikia stebėtis, jeigu visi, kurie tik pa
jėgia, stengiasi bėgti iš savo gimtinio krašto 
ir j ieškoti prieglaudos, laisvės ir geresnio gy
venimo užsienyje. Tautininkų diktatūra blaš
ko Lietuvos žmones po visus pasaulio kampus. 
Tokia desperatiška Lietuvos žmonių padėtis, 
kad, pasak tų, kurie nesenai ten lankėsi, gera 
žmonių dalis laukia naujo karo, kuris, girdi, 
padarys galą tautininkų viešpatavimui. Kiti 
esą išsiilgę caro viešpatavimo laikų, nes tada 
žmonėms buvę lengviau, gyventi, negu prie 
tautininkų režimo.

Tokia vidujinė padėtis, savaime supranta
ma, silpnina Lietuvos nepriklausomybės pa
matus. Ji negali traukti prie savęs Lenkijos 
pavergtų Vilniaus žmonių. Tokia padėtis ne
gali būti įkvėpimu Klaipėdos krašto žmonėms 
arčiau glaustis prie didžiosios Lietuvos. Kaip 
tik tokia padėtis Lietuvoje duoda puikiau
sią dirvą ne tik Klaipėdoje, bet ir pačioje 
Lietuvoje veistis ir veikti tokiems mirtiniems 
Lietuvos nepriklausomybės priešams, kaip hit
lerininkai bei voldemarininkai, hitlerininkų 
agentai, kuriems vadovauja Voldemaras. Lie
tuvos nepriklausomybės pamatai yra Lietuvos 
liaudis. Jie bus tvirti tik tada, kada liaudis 
bus laisva ir apvienyta, kad jos gyvenimas bus 
malonus ir gražus. Tautininkai, pavergdami 
ir nualindami tą liaudį, griauna Lietuvos ne
priklausomybės pamatus. Kuriems tikrai rūpi 
Lietuvos nepriklausomybės išlaikymas, tie turi 
kovoti prieš tautininkų diktatūrą.

Iliuzijos, Kurias Smetoną Išblaškė
Labai smarkiai tenka nusivilti tiems, kurie 

svajojo apie tautininkų diktatūros sušvelnė-
(Tąsa 4 puslp.)

Kaip 
darbiai 
sukčius 
laikotarpiu komitetas daug tu
ri darbo išreikalaut pašalpas 
atleistiems iš darbų.

Kurie savo reikalavimus įduo
da Workers Alliance susirinki
me, tiems ant greitųjų buvo iš
kovota, bet kurie reikalauja 
sau atskirai, tie da nieko ne
gauna. Su vieno reikalavimais 
jie visai nesiskaito. Teko ma
tyt moteris balsu verkiant, 
kad nieko nesiranda valgyt na
muose; ir visai su jomis nesi
skaito, varinėja vienas nuo ki
to, kad tik ilgiau laikyt be jo
kios pašalpos.

čia visų bedarbių turėtų būt 
vieta Workers Alliance orga
nizacijoj. Tada nereikės tiek to 
verkšlenimo.

Kitas iš blogų dalykų, kokį 
jie nori pervaryti šiam apskri- 
tyj, būtent, jie surado vieną be
darbį, kad jis visai negyven- 
tojas šioj apielinkėj, nors jis 
jau 3 metai kaip čia gyvena ‘ 
(mat, šis darbininkas atvykęs 
iš kitur, gyveno ant tos bado 
šalpos arba kaip kada dirbda
vo ant tų W.P.A. darbų), tai 
dabar jųjų manymu, kurie tik 
j ieško pašalpos, turi būt išbuvę 
šiam apskrityje nemažiau metą 
laiko. Turįs kokį darbą, ar ga
lįs šiaip kokiu būdu padaryti 
pragyvenimą be tos jųjų bado 
šalpos, bus skaitomas pilnu 
gyventoju. Workers Alliance 
pradėjo kovot prieš tokį pasį- 
mojimą ant bedarbių darbiniu- • 
kų.

Kaip bedarbių, taip ir turin
čių darbus padėtis sunki, nes 
kasyklos šiuom laiku- gana 
prastai dirba, o gal blogiausia, 
tai Glen Alden kompanija.

Orui atšilus prasidėjo ir pik
nikai, bet tokiose aplinkybėse, 
nekokios pasekmės būna iš pik
nikų. Tiesa, A. K. Partijos 
vietos sekcija turėjo pikniką ir 
buvo gana pasekmingas, publi
kos buvo daug, taipogi liko ir 
pelno vidutiniai.

Draugai, kaip jau buvo mi
nėta, kad čionai bus darbinin
kiška mokykla, todėl pasinau
dokite proga, prisiųskite skai
čių mokinių. Mokiniai priimąmi 
nuo 18 metų ir ligi 45. Iš ki
tur pribuvusiems bus surasta 
vietos del gyvenimo. Mokykla, 
prasidės 12 dieną liepos ir baig
sis 26 dieną liepos. Mokiniams 
reikalinga sukelti ir finansines 
paramos, todėl pasirūpinkite 
neišleisti mokinių be jokio cen
to.

Veisiejiškis.

Kun. Coughlin Tarnauja 
Republikonams

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanąs Thomas Amlie, 
progresyvis, pareiškė, kad 
kunigo Coughlino lipdoma 
trečia partija su savo kan
didatu į prezidentus ati
trauktų žymią dalį bąjsų 
nuo demokratų partijos ir 
tuom patarnautų republiko
nams.
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Lietuvos Politiniai Kaliniai Ir Mūsų Pareigos
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R. MIZAROS, “Laisvės” Redaktoriaus, prane
šimas Amerikos Lietuvių Kongresui Atsteigimui 
Demokratijos Lietuvoje, birželio mėn. 20-21 dd., 
Cleveland, Ohio.

Neoficialėmis žiniomis, 1931 m., viso Lie
tuvos kalėjimuose kalinių buvo 3,455; 1932 
m., 3,707; 1933, 3,795; 1934, 3,985; 1935— 
virš penkių tūkstančių. Jie dalinasi daug 
maž į keturias- rūšis bei kategorijas:

Pirmoji: žmogžudžiai, vagys, sukčiai ir 
— *o..i kriminalistai, apsigimę bei gyvenimo 
sąlygų padaryti tokiais. Jie yra esamosios 
visuomeniškos sistemos aukos.

Antroji: Vagys, sukčiai, buvusieji dabar-
* tinio režimo valdininkai, eidami valdiškas 

pareigas prisiplėšę iš žmonių negirdėtus 
turtus. Nors tai tautininkų partijos žvaigž
dės, bet kadangi jų vagysčių dabartinis re
žimas nebegalėjo užslėpti, perdaug aiškios, 
ir visuomenė reikalavo juos pabausti, tai tū
li jų, kaip Lapenai, Sruoga ir kt., atsidūrė 
kalėjiman.

Trečioji: Voldemarininkai—pats Volde
maras, gen. Kubilius ir jiems panašūs. ši-

* tie kadaise buvo artimiausi pp. Smetonos, 
Tūbelio ir Ko. bičiuliai, bendrai perversmą 
ruošę 1926 metais, bet vėliau del vietų ir 
tam tikros politikos susiėdė. Voldemari
ninkai kėsinosi Smetoną nuversti ir patys 
Lietuvą valdyti, ją glaudžiau surišant su 
Hitlerio valdoma Vokietija. Į tą pačią kate
goriją įeina ir Klaipėdos krašto hitlerininkai, 
naziai, ruošę perversmą Klaipėdoj, varę pla-

* čią nazišką propagandą už prijungimą 
Klaipėdos Vokietijai. Prie jų galima pri
dėti ir sėdį kalėjime vienas kitas Lenkijos 
šnipas.

Ketvirtoji: Darbo žmonių reikalų gynėjai 
ir kovotojai prieš fašizmą abelnai, ir kovo
tojai už atsteigimą demokratinės santvarkos 
Lietuvoj. Pastaruosius sudaro darbininkai, 
valstiečiai, studentai ir inteligentai-intelek- 
tualai. Politiniai jie priklauso visokiom par-

• tijom ir grupėm : komunistai, socialdemokra
tai, bepartiniai, liaudininkai ir, galimas daik
tas, randasi vienas kitas krikščionių demo
kratų partijos narys arba pasekėjas. Ko
munistų Partijos nariai sudaro didžiausį ka
linių nuošimtį, kadangi Lietuvos Komunistų 
Partija ilgiausiai buvo nelegališka partija. 
Dar 1926 metais, tuojau po gruodžio mėn. 
16-17 dd. perversmo, daug komunistų buvo

r suimta ir įmesta ilgiems metams kalėjiman, 
o keturi — Giedrys, Požėla, Greifenbergeris 
ir Čiomis—sušaudyti.

Mes, todėl, čia kalbėsime apie pastaruo
sius, t. y., ketvirtosios rūšies bei kategorijos 
kalinius, ir juos bendrai vadinsime priešfa- 
šistiniais politkal., nes jie visi pakliuvo ka- 
lėjimuosna ir katorgosna vyriausiai del sa
vo kovos prieš tautininkų režimą. Daugelis 
jų suareštuota ir nusmerkta kalėjiman už 

t dalyvavimą darbininkų streikuos, del plati
nimo nelegalės literatūros, del dalyvavimo 
draudžiamuos susirinkimuos, priklausymą 
nelegalėm partijom (komunistų, socialdemo
kratų-, liaudininkų),. bei del kitų savo žy
gių, atkreiptų už bendrus darbininkų ir visų 
darbo žmonių reikalus, prieš tautininkų reži
mą. Daugelis jų pakliuvo kalėjimuosna del 
dalyvavimo valstiečių streikuos ir bruzdėji
me. pasireiškusiame pereitais metais ir be- 
sitęšiančiame šiemet; nemažai jų sėdi ka- 

. . kovą del atsteigimo de-
• .vS santvarkos Lietuvoj.

Priešfašistinių politinių kalinių tarpe ran
dasi tokių, kurie sėdi kalėjime nuo 1926 
metų perversmo. Tūli nusmerkti visam am
žiui, kiti keliolikai metų, treti trumpesniam 
terminui: keliems metams. Yra tokių, ką 

0 atsėdėjo savo terminus (keletą metų) kalė
jime, išėjo laisvėn ir vėl buvo suareštuoti ir 
nusmerkti keliolikai bei keletui metų ka* 
lėti Dar kiti sėdi kalėjimuos, laukdami 
teismo.

Kiek šiuo tarpu iš viso Lietuvos kalėji
muos randasi priešfašistinių kalinių ? Tikrų 
žinių neturime. Gal bus arti tūkstančio. 
Lietuvoj, mat, šiuo tarpu visa spauda su-

* veržta: specialis spaudos įstatymas ir cen
zūra pažabojo ją taip, kad nebegali įtalpin
ti jokios žinios, nepatinkamos tautininkams. 
Gi žinios apie kalinių sąstatą ir skaičių 
jfem nepatinka. Valdžia tai slepia.

1934 metais Lietuvoj buvo virš 500 prieš
fašistinių kalinių, pasak apytikrių šaltinių. 
Po to, dalelė jų išėjo iYa kalėjimų atsėdėję 
savo bausmes, bet šimtai naujų tapo subruk
ta. Pasak “Lietuvos Aido,” “Liet, žinių” 

* ir “Ryto,” tik vienais 1934 metais buvo su
areštuotą 342 žmonės. Įvyko 37 teismai, ku
riuose buvo nuteista 79 žmonės bendroj su
moj 445 metams sunkių darbų kalėjimo. 
Per Jtą patį laiką administratyviniai karo 
komendanto nubausta 47 žmonės viso 6 me
tams ir 4 mėnesiams kalėjimo. Bet kiti 
šaltiniai, pav., Lietuvos Raudonoji Pagelba 

t- skelbia, jog tik per 1934 m. pirmuosius vie- 
nuoliką mėnesių kariuomenės teismas ir 
apeliaciniai rūmai nuteisė 89 žmones 550

metų katorginio kalėjimo.
1935 metais areštuotų ir baustų priešfašis- 

tinių žmonių skaičius padidėjo šimtais. Tik 
ryšium su valstiečių judėjimu Suvalkijoj ir 
Dzūkijoj, vienu, taip sakant ypu, buvo su
areštuota daugiau 100 valstiečių. Kauno 
komendantas nuteisė 23 valstiečius po 1-2 
mėnesiu kalėjimo ir piniginėmis baudomis 
už pasipriešinimą policijai. Marijampolės 
komendantas nusmerkė kalėjimu ir piniginė
mis pabaudomis 8 ūkininkus.

Apie tą patį laiką įvyko paskilbę šaudy
mai ir areštai Veiveriuos. Mums rašo:

“Rugp. mėn. 27 d. Veiveriuose buvo tur
gus. Suvažiavo apie 20 vežimų. Ūkininkai 
tarp savęs .kalbėjosi del to, kaip reikia lai
kytis valstiečių streiko metu. Gi Veiverių 
nuovados viršininkas Mikas Radzevičius (ki
lęs nuo Kretingos) apie tai pranešė savo po
nams ir parsikvietė iš Marijampolės pagal
bon 6 policininkus. Tada* minėtas viršinin
kas nuėjo į turgaus vietą su 8 policininkais 
ir pareikalavo, kad visi išsiskirstytų per 3 
minutes, bet ūkininkai pareiškė, kad niekas 
jiems negali uždrausti čia suvažiuoti. Tuo 
momentu Radzevičius šovė tiesiai į ūkininkus 
ir pirmoji kulka pataikė ūkininkui ^Juozui 
Gustaičiui, iš Gustaičių, kaimo, kuris vietoje, 
nei žodžio netaręs, krito ir numirė. (Tenka 
pastebėti, kad žudeika Radzevičius pas nu
šautąjį ūkininką Gustaitį buvo nuolatinis 
svečias, ten nuolatos gerdavo vyną, valgyda
vo ūkininko geriausią maistą ir tik iš vakaro 
dar ten buvęs svečiuose.)

“Kiti policininkai nuo savo viršininko ne
atsiliko. Policininkas Kazys Degutis (kilęs 
iš Skriaudžių parapijos), bešaudydamas su
žeidė savo pusbrolį ūkininką Stasį Veiverį. 
Pašautasis bandė bėgti, bet policininkas De
gutis vijosi jį iš paskos ir nuolat šaudė. Ka
da Veiverys sukrito, tai policininkas Degu
tis dar pribėgęs kelis kartus į jį šovė, nors 
tas su ašaromis prašė dovanoti gyvybę. Vei
verys po to į 4 valandas pasimirė, nes poli
cija nedavė suteikti jam pagalbos. . . .Išgir
dę tą, apielinkės gyventojai subėgo bū
riais. . ..

“Turgaus aikštėje gulėjo du nušauti ūki
ninkai ir keliolika raitėsi sužeisti, kuriems 
policija neleido suteikti pagalbos. Atbėgęs 
nušautojo ūkininko Gustaičio 14 metų am
žiaus sūnus puolė prie nušauto tėvo. Bet 
ir čia nuovados viršininko RadžeVičiaus pa
sirodyta esant gyvuliu. Nieko nekaltą kū
dikį peršovė per kojas ir sumušė su nagai- 
ka, vėliau įmetė į kalėjimą, iš kur tik mi
nia tą kūdikį išvadavo ir nugabeno pas gy
dytoją. O policijos viršininkas Radzevičius 
su pasipiktinimu šūkavo, kad visus iššaudy
siąs, nes jam yra taip įsakyta iš valdžios!

“Ant tos vietos, kur įvyko šis kruvinasis 
Smetonos aktas, vietos gyventojai sulig se
nu papročiu pastatė medinį kryžių su už
rašu : ‘Tragiškai žuvusiemš ūkininkams 
Gustaičiui ir Veiveriui už ūkininkų laisvę.’ 
Bet valdžia ir čia negalėjo nurimti; įsakė po
licijai kryžių pašalinti iš ten. Ir rugsėjo 
mėn. 1 d., kada bažnyčioje buvo laikomos 
mišios, policija kryžių išrovė ir paslėpė. . . .

“Ne tik Veiveriuos pralieta tiek daug ne
kalto kraujo,” rašo mums toliau, “bet šian
dien visos Suvalkijos lygumos yra nudažy
tos, apart rudens spalvų, dar ir žmonių 
krauju. Ir kur tik ūkininkai bandė susi
rinkti pareikšti protestus, ten buvo į juos 
šaudoma be atodairos.”

Ryšium su tuo buvo vykdoma areštai ir 
kalinimai. Per visą antrąją dalį metų tę
sėsi kratos, suėmimai ne tik kaimuos, bet ir 
miestuos, bei miesteliuos. Daug ūkininkų 
buvo suimta pernai, o teista šiemet. Per 
tą laiką jie sėdėjo kalėjimuos, tarytum di
džiausi prasikaltėliai. *

Gegužės mėn. 23 d., š. m., sušaudytieji 
Valstiečiai: Alfonsas Petrauskas, Kazys Nar
kevičius, Bronius Pratasevičius ir Petras 
Šarkauskas yra tąsa teroro, pradėto 1935 
metais. Kaip žinia, tuo pat kartu buvo nu
smerkti mirti ir Vincas Aleksa, Augustas 
Valinskas ir Juozas Leonavičius, bet jiems 
mirties bausmė pakeista kalėjimu iki gyvos 
galvos. O sekantieji ūkininkai nubausti: 
Vincas Trakauskas, Kazys Liesūnaitis, Otto 
Gergardas, Kostas Šiugžda ir Pranas Mala- 
dauskas kalėti visam amžiui ; Juozas Bagdo
nas, Simas Šiugžda ir Jonas Vasiukevičius— 
15kai metų kalėti; Juozas Kažemėkaitis— 
12-kai metų, o Bronius Šiugžda—6 metams.

Šituos šiurkštumus ir brutališkumus, tai
komus Lietuvos valstiečiams, čia suminėjau 
tam, kad geriau įsivaizdavus priešfašistinių 
politinių kalinių būseną kalėjimuose. Jeigu 
p. Smetonos valdžia šitaip traktuoja žmones, 
keliančius balsą prieš neteisybes ir despo
tizmą, esant jiems “laisvėje,” tai lengvai 
galime įsivaizduoti, kas dedasi Lietuvos ka
lėjimuose.

Pakliūti į priešfašistinių politinių kalinių 
eiles, pakliūti kalėjiman bei katorgon, gauti 
kelis ar kelioliką metų katorginio kalėjimo,

nūnai Lietuvoj labai lengva. Užtenka, jei 
asmuo paabejojo tautininkų režimu, pra
sitarė prieš jį žodį, susitikęs žmogų, pa
kritikavo p. Smetonos valdžią—jam gręsia 
areštas ir kalėjimas. Raginimas darbininkų 
eiti streikan už didesnį duonos kąsnelį, ak
tyvus asmens dalyvavimas streike, reiškia 
“didelį prasižengimą” ir tai grūmoja kalė
jimu. Suras žvalgybininkas pas žmogų la
pelį, raginantį į streiką, dalyvauti, sakysim, 
Pirmosios Dienos Gegužės apvaikščiojime, 
bei kitam panašiam darbininkiškam judėji
me—jis siunčiamas kalėjiman. Suseks žval
gyba nelegalų susirinkimą komunistų bei 
komunistinio jaunimo, socialdemokratų bei 
socialdemokratinio jaunimo, liaudininkų bei 
Lietuvos Jaunimo Sąjungos narių arba pri
tarėjų, susirinkimo dalyviai areštuojami, 
jiems sudaroma byla ir smerkiami kalėji
man. Tas pats su valstiečiais. Už bile tau
tininkams nepatinkamo lapelio bei brošiūros 
platinimą bei laikymąsi namieje, asmuo 
areštuojamas ir smerkiamas kalėjiman, o 
tūli — net šaudomi!

Valdžia užlaiko tūkstančius žvalgybinin
kų—šnipų ir provokatorių, kurie, gaudami 
riebias algas, šnipinėja ir gaudo taip va
dinamus “priešvalstybinius gaivalus” (as
menis-, priešingus tautininkų režimui). Lie
tuvos žmonės šiandien apsupti to tankaus 
žvalgybininkų tinklo, kaip žuvys bredinyj, 
ir jiems labai sunku pasijudinti. Kiekvienas 
pažangesnės minties asmuo sekiojamas žval
gybininkų. Jų pilna visur: miestuos ir kai
muos, fabrikuos, žemės ūkiuos, mokyklose 
ir bažnyčiose. Pasiekimui savo tikslų, žval
gybininkai naudoja įvairias provokacijas 
sučiupimui tautininkams nepatinkamo as
mens. Jei tik panorės kurį žmogų suimti, 
žvalgyba būdą suras: pati įdės jo kišeniun 
lapelį ar brošiūrą ir net ginklą ir paskui 
“prirodys,” jog tai rado pas suimtąjį. Na, 
ir suimtajam gręsia kalėjimas! Jis apšau
kiamas “ramybės ardytoju,” “priešvalstybi
niu gaivalu,” “Maskvos agentu,” “svetimos 
valstybės naudai dirbusiu,” etc. Pasitaiko, 
kad pati valdžia esti priversta paleisti tą ar 
kitą provokatorių iš tarnybos, kai jis tam
pa pagautas darant provokacijas ir viešu
mon išvilktas, štai “Lietuvos žiniose” (už 
gegužės mėn. 22 d., š. m.):skaitome:

“Pernai kovo mėn. į Saugumo policijos 
Marijampolės apygardą atvyko Marijampo
lės valsčiaus, Kumelionių kaimo gyvento
jas Bronius Leonas ir pasisiūlė teikti žinias 
apie žmones, šnipinėjančius vienai valstybei. 
Leonas pradėjo ‘dirbti.’

“Greit sugrįžęs saug. poįicijon Leonas 
pranešė, kad Matulaitis teikiąs žinias vo
kiečiams. Paskui pridėjo Oskarą Grinčių, 
Bacevičių ir kt. Leonas neva esąs tarpinin
ku tarp Matulaičio ir Bacevičiaus ir perdavi
nėjęs laiškus. Rugpjūčio mėn. Leonas pra
nešė saug. policijai, kad iš Marijampolės į 
Šiaulius vykstąs kažkoks pilietis artilerijos 
sandėlių sprogdinti. Leonas irgi turėjo vyk
ti į Šiaulius, bet neišvyko. ...”

Paskui išėjo aikštėn, kad,nieko panašaus 
nebuvo. Pasirodė, Leonas melavo, jis pro
vokavo nekaltus žmones. Panašių provoka
torių Lietuvoj daug ir jie dirba žvalgyboj 
sistematiškai.

Kalinių Gyvenimas

žinias apie kalinių būklę Lietuvos kalėji
muose mums suteikė patys kaliniai. Jas ga
vome: (1) iš tų, kurie kokiais nors būdais iš 
kalėjimų išėjo, arba (2) iš esančių kalėji
muose asmenų. Gauti laišką tiesiai iš kalė
jimo nėra lengva. Sunku jis iš ten išgabenti 
ir nelengva taip pat prisiųsti Amerikon. No
rėdami, kad laiškas pasiektų pasaulį, spau
dą, siuntėjai vengia siųsti'paštu. Jieško ki
tokių būdų, žemiau telpąs kalėjimo vaizdas 
didžiumoj paimtas iš pereitais metais gautų 
laiškų, šiemet labai norėjome gauti iš tū
lų kalėjimų platesnių žinių, bet negalėjome. 
Režimas ten paaštrintas. Todėl ir šiuo me
tu kalinių — mūsų draugų, brolių ir sesučių 
—būklė ten kur kas šiurkštesnė, baisesnė, 
negu buvo pernai.

Daugiausiai priešfašistinių politinių kali
nių randasi Kauno Sunkiųjų Darbų Kalė
jime, bet nemažai jų sugrūsta ir Šiaulių, 
Ukmergės ir kt. miestų, kalėjimuose.

Režimas kalėjimuose baisus. Imsim 
Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėjimo priešfašis
tinių politinių kalinių (kuriems, beje, taiko
ma sunkiausios sąlygos) būseną. Pats kalė
jimas caro paliktas, senas, be modemiškų 
įtaisų. Kaliniai subrukti, kaip silkės bač- 
kon.

Pabaigoj 1934 metų KSDK priešfašisti- 
niai politiniai kaliniai, skaičiuje 120, pa
gamino laišką, kuris Ameriką pasiekė 1935 
m. pradžioj. Jis puikiai vaizduoja tą 
šiurkščią padėtį, kurioj jiems tenka kan
kintis.

“Kameros dydis,” rašo jie, “5i/2 metro 
(virš 17 pėdų) ilgio, 5^2 metro pločio ir 4

metrų augščio. Pusę užima dviejų augštų 
narai (Bunks), o kitoj — 2 metrų ilgio ir 
pusės metro pločio stalas, du suolai, 4 pa
keliamos geležinės lovos, vandeniui bačkutė, 
išeinamasis indas (puraškė), dėžė, lenty
na ir dvi drabužių kabyklos. Sukimšta 20 
žmonių arba ir daugiau. . . .

“Kameros oras labai tvankus ir blogas. 
Daugelis iš po nakties atsikelia apsvaigę, 
ypač nuo viršutinių, narų, nes vienas nedide
lis langas nebepajėgia pakeisti oro ir dulkes 
ištraukti!. . .

“Laiką praleidžiame kameroj. Vaikščio
jame, kareiviškai mosuojant rankomis, vie
nas paskui kitą per du žingsnius ratu, be 
to, po sargo komandos, verčia 10-15 mi
nučių daryti gimnastiką. Vaikščiojant drau
džiama kalbėt ir rūkyt.

“Kaliniui dienos maisto davimas: ruginės 
duonos—600 grąmų, mėsos—100 gr., rie
balų—30 gr., kruopų bei miltų—100 gramų, 
bulvių—600 gr., daržovių, t. y., kopūstų bei 
barščių—200 gr., cukraus—15 gr., druskos- 
25 gr., svogūnų—4 gr. Bet kol šis davinys 
pereina per visą eilę dvikojų ‘žiurkių,’ vieno 
litro formoje, ligi kalinio bliūdelio, tai labai 
gerai, jei galima rasti supuvusiuose kopūs
tuose bei barščiuose kokį nors žirnigalį ar 
keletą gabalėlių bulvių, o vakarienė da
žniausia iš suplėkusių kruopų bei miltų.”

Administracija kalinius visaip terorizuo
ja: už bile priekabę siunčia karcerin, o 
dažnai pavartoja ir mušimą. Kauno kalėji
me buvo nukankinta (laipsniškai užmušta) 
Klaudija Krestinaitė. Valinskaitė neteko 
proto, o A. Noreika , apkurtintas. Kame
rose sveikesni laikomi su džiova sergan
čiais. Ligoninėn kalinį paima tik tada, kai 
jis nebegali paeiti ir pasikelti. Nuo blogo 
oro ir vienodai blogo maisto silpsta kalinių 
širdys, plaučiai, akys, skilviai ir daug jų. ser
ga mažakraujyste, cinga ir reumatizmu.

Kituose kalėjimuose.
Ukmergės kalėjime, mums rašo ten sėdė

jęs kalinys, ne tik terorizuodavo kalinius 
šiaip sau, bet baisiai mušdavo. Mušdavo 
raktais, nagaikomis. žiauriausiais sadistais 
pasirodė Kevličius, Šiaučiūnas, Medišauskas, 
su priešakyj esančiu kalėjimo viršininku. 
Vaclovui Tomašiūnui nuo mušimų ir tam
pymų vidurių plėvė trūko, o 'Zaraitę kan
kino ir mušė, kol visa kraujuose pasriuvo. 
Kiek dabar ten priešfašistinių politinių ka
linių randasi, nežinome.

Šiaulių kalėjime ilgai kalėjo A. Krasti- 
naitė. Ji buvo patalpinta moterų skyriuj, 
kur vietų yra 50-čiai žmonių, bet laikoma 
70-100 žmonių. 1934 metų pabaigoj, kai 
ji ten sėdėjo, didžiuma kalinių, buvo krimi
nalinės. Politkalinės laikomos vienutėse, 
kurios randasi pirmam augšte ir sudaro lyg 
rūsį. “Tai siauros, 3 žingsnių platumo ir 5 
ilgumo, cemento grindimis celės,” rašo kali
nė, “kurios skirtos karcerio bausmėms vy
kinti. ‘ šiose celėse kali po 3-4 žmones, nors 
vietos yra tik vienam asmeniui, šį ankštą 
cementinį rūsį nepasiekia saulės spinduliai, 
nes nedidelis grotų langas, išmūrytas augš- 
tai, nepraleidžia daug šviesos ir oro. To
dėl vasarą, nustojus, kūrenti, celėje šalta 
ir tvanku. ...” 1

Nors celės randasi viena prie kitos, greta, 
tačiau tarp jų įvesta griežta izoliacija: ne
leisdavo kartu pasivaikščioti, dalintis maistu, 
gautu iš laisvės.

Kitas asmuo iš Šiaulių kalėjimo rašo:
“Kalėjime sėdi: politkalinių vyrų apie 

100, moterų—4, tardomų—apie 10. Daug 
jau atsėdėję po 5-8 metus ir dar sėdėjimo 
galo nesimato. . . . Kameros ankštos: 6 su 
puse metro ilgio ir 4 su puse metro pločio. 
Į tokią kamerą sukišta po 19-25 žmones. 
Kameros oras troškus ir dvokiantis, nuo ko 
jaučiasi nuolatos galvos skaudėjimas. Pas
kutiniu laiku kalėjimo viršininko Kazio 
Raupio įsakymu užmūrijo kamerų ventilia
cijas. . . .

“Kruopos—bemaž kasdieninis kalinių 
maistas. Daugumas tų kruopų nevalgo, iš
verčia į kibelius—naktinius indus—ir gyve
na sausa paike duonos... Kodėl kalinių 
maistas prastas, galima spręsti jau iš to, kad 
kelis metus paviršininkavęs Šiaulių sunkiųjų 
darbų kalėjime Eljaševičius įsitaisė sau mui
lo fabriką ir ‘sutaupė’ 20,000 litų. 1934 me
tais, po revizijos, jis atleistas nuo kalėjimo 
viršininko tiesioginių pareigų. Iš kur jis tą 
visą paėmė? Aišku, iš kalinių. Jis vogė 
nuo kalinių ne tik maisto produktus, bet ir 
malkas, žiemą kūrendamas pečių į savaitę 
po 2-3 kartus. . . Kalėjimo virtuvėj didžiau
sia nešvara, smarvė, pamazgos kubile rūg
sta po savaitę ir daugiau. Dulkių, tarako
nų, svirplių.—begalės... Kas turi pinigų, 
tam leidžia dasipirkt maisto į savaitę nedau
giau 3 kilogramų. Išrašai būna kas savai
tė. Jei kam iš namų prisiunčia siuntinį, tru
putį sunkesnį, kaip trys kilogramai, tiesiai

(Tąsa 5 pusi.)

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
r padidinu to
rio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

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

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5*6776

Sergančiu Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica. 
Neuralgia, Nervų įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
' (PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS— £
HO East 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PL

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

MES KALBAM LIE TUVI ŠKAL

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbinga# Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop’yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. In N. Y.

———I ■  ................... .. U—■

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalžamuoja ir laidoja numini- « • 
sius ant visokių kapinių; par- j # 
samdo automobilius ir karietas I 
veselijoms, krikštynoms ir pa- i ■ 

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
- --------rtf“"-' *

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Of? AI 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts,
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Lietuvos Tautininkų Diktatūra ir Seimo Klausimas
Puslapis Ketvirta*

(Tąsa iš 2 pusi.)
Jimą bei išsirituliavimą į demokratinę tvar
ką su seimu ir kitomis žmonių rinktomis įs- 
Jaigomis. Viskas šiandien rodo, kad tauti
ninkų diktatūra eina ne švelnyn, bet žiauryn. 
Jau visi žinome jos kruvinus žygius prieš Lie- 

<tuvos valstiečius. Jau visi žinome apie ve
šliausius suvaržymus prieš draugijas. Be vi- 
Šdaus reikalų ministerio negali gyvuoti jokia 
' draugija. O vidaus ministeris leidžia gyvuoti 
tiktai smetonininkų-fašistų organizacijoms. 
Visi žinome apie negirdėtus suvaržymus spau
dos. Ištikrųjų, šiarrft? atsitikime iš Smetonos 

:galėtų pasimokinti patsai Hitleris. Faktinai 
^visą Lietuvos spaudą redaguoja Smetonos vy
riausybė. Ji priverčia liaudininkų ir krikščio
nių demokratų laikraščius talpinti visus val

džios agentų pagamintus raštus, uždraudžiant 
•atžymėti, kad tie raštai yra valdžios, o ne re
dakcijų. šiandien liaudininkų “žinios” ir 
krikdemų “Rytas” užkimšti raštais, garbinan
čiais Smetoną ir visą tautininkų diktatūrą, 
teisinančiais tos diktatūros visus kruvinus žy
gius prieš Lietuvos žmones.

Pagaliaus, visi jau žinome tai, kad Smeto
nos vyriausybė uždarė visas politines parti
jas, apart tautininkų partijos. Atsimenate, 
kaip po 1926 metų perversmo tautininkai / be 
pasigailėjimo slopino tiktai Lietuvos Komu
nistų Partiją ir jos veiklą. Tik už priklausy
mą prie partijos baudė viso amžiaus kalėjimu. 
Tik už dalinimą 'komunistinių lapelių baudė 
ilgų metų katorga. Bet iš sykio tautininkai 
paliko ramybėje liaudininkus, krikščionis de
mokratus ir socialdemokratus, nors, tiesa, pa
starųjų veiklą visaip varžė. Tokia tautinin
kų politika pagimdė daugelyje iliuziją, kad 
fašistai ir pasitenkins nuslopinimu Komunis
tų Partijos, tuo tarpu kitos opozicinės parti
jos galės laipsniškai plėtoti savo veikimą. Bet 
1935 metai tas iliuzijas išblaškė ant visados, 
kuomet Smetonos vyriausybė paskelbė nele- 
gališkomis Liaudininkų Partiją, Socialdemo
kratų ir net Krikščionių Demokratų Partiją, 
kurios vadai padėjo tautininkams 1926 me
tais pravesti smurtą.

Tautininkai Skelbiasi Amžinais 
Diktatoriais

Pateisinimui savo smurto tautininkai iške
pė doktriną apie savo diktatūros amžinumą. 
Šią savo doktriną atvirai ir aiškiai jie išdės
to “Kultūros” š. m. 4-tame numeryje su strai
psniu “Mūsų valstybės santvarka turi atitik
ti tautos būdo ir gyvenimo realybes“. Nors 
trumpai, pažvelgkime j tą jų doktriną. Ji yra 
labai paprasta. Ją galima išreikšti sekamai: 
Lietuvos žmonės netinkami savus reikalus su
prasti ir jais rūpintis, todėl juos turi globoti 
ir valdyti saujalė parinktųjų, tai yra, mūsų 
fašistai-tautininkai (Smetona, Tūbelis, ir kt.).

“Ši doktrina” (tai yra, kad Lietuvos žmonės 
gali suprasti savo reikalus ir demokratiniai 
tvarkytis), sako minėto straipsnio autoriai, 
“išeina iš galvojimo, kad visi tautos nariai, 
lygiai gerai supranta savo krašto reikalus, 
pajėgia juos darniai spręsti ir tiek augštai 
yra pakilę morališkai, kad sugeba savo asmens 
reikalus aukoti bendrajai gerovei”. Tautinin
kai šitą doktriną griežtai atmeta. Girdi, “La
bai didelė piliečių dalis ne tik nenusimano 
painiuose valstybės valdymo klausimuose, bet 
dažnai klaidingai supranta ir savo pačių rei
kalus”... Lietuvos žmonės kaip tik tokiais 
esą, todėl, žinoma, negali būti nė kalbos apie 
demokratinę santvarką.

Toliau. “Kartais labai svarbūs klausimai 
yra sprendžiami vieno, dviejų balsų daugu
ma”, sako tie autoriai, tautininkų diktatūros 
“smegenų trustas”. Tas, jų supratimu, suda
ro didelį pavojų. Kas kita, jeigu nėra jokių 
demokratinių laisvių, jeigu Lietuvos žmonės 
neprileidžiami prie jokio balsavimo, prie jo
kio sprendimo, jeigu jiems viską nusprendžia 
Smetona su švogeriu! “Formalinės daugumos 
dėsnis pasirodo ypač žalingas”, jie sako, “tai
kant jį ekonominių bei kultūrinių klausimi} 
sprendimui, čia atsitiktinai susidariusi for
malinė dauguma gali kiekvieną kartą savaip 
nukreipti ekonominio bei kultūrinio gyvenimo 
raidą”. Pav., Lietuvos valstiečiai, daugumoje, 
;padarė sprendimą, kad jie nebegali panešti 
•gyvenimo naštos, kad -reikia kitap nukreipti 
•gyvenimo raidą, nukreipti liaudies, žmonių 
^naudai. Jau žinote, kaip Lietuvos tautinin- 
'kai su jais pasielgė.
*! “Galima visaip galvoti apie politinę žmo
gių lygybę”, sako “Kultūros” straipsnio au
toriai, “tačiau negali būti dviejų nuomonių 
;del to, kad absoliute žmonių lygybė yra neį- 
♦Vykdoma”. Kadangi “absoliute lygybė” neįvy
kinama, tai, pagal tautininkų filozofus, Lie
tuvos valstiečiai ir darbininkai turi būti be
teisiai, turi badauti, o saujalė parazitų, smur
tininkų turi plaukioti turtuose, gyventi per
tekliuje.

Paklausykite, ką apie Lietuvos žmones kal
ba patsai “tautos vadas”. Minėto straipsnio 
autoriai cituoja Smetoną sekamai: “Ir gyve
nime negalima sutikti su tuo,” sako Smetona, 
“kad politikoje profesoriaus balsas svertų tiek, 
kiek jo tarno balsas. Ir ūkininkas, norėdamas 

atskirti pirmalakus nuo pasturlakų, vėto ja
vus. Ir žmonių tarpe turi būti atranka.” 
Vadinasi, Smetona, Tūbelis, jų žmonos, La
penai, Vailokaičiai, yra pirmalakai, o Lietuvos 
liaudis, o pustrečio miliono žmonių, yra pas
turlakos, atmatos!

Niekinimui ir žeminimui Lietuvos žmonių 
dar ne galas. Tautininkai visai atvirai skel
bia, kad Lietuvos žmonėms laisvė ir visokios 
teisės, kuriomis turėtų naudotis kiekvienas 
civilizuotas žmogus, yra visai svetimas daly
kas. “Pasiskolintas iš svetur liberaliz
mas”, šaukia smetonininkai, “išugdė mu
myse teisių ir visokių laisvių troškimus”, tai 
yra sugadino, ištvirkino žmones. Todėl, kuo
met tie žmonės, besivaduodami tokiais troš
kimais, pradeda reikalauti tų teisių ir laisvių, 
tai mūsų tautininkai pasitinka juos švinu ir 
šautuvais!

“Kai tam tikra mūsų spaudos dalis reika
lauja pritraukti visus gyventojus prie krašto 
valdymo”, skaitome toliau, “tai savaime ateina 
galvon tie anarchistiniai gaivalai, kurie tepri
pažįsta teisę, bet nenori prisiimti jokių pa
reigų. Juk kuo kitu, kaip nepolitiniu subren
dimu galima išaiškinti Suvalkijos įvykius pra
ėjusių metų rudenį...” Taip pat, esą, būtinai 
reikalingas amžinai palaikyti karo stovis Lie
tuvoje, nes, jie sako, “kai 1926 metais buvo 
pamėginta karo stovis nuimti, pradėjo įsiga
lėti anarchija. Tai bene stambiausias įro
dymas, kad mums iki minėtų laisvių dar rei
kia nueiti ilgas evoliucijos kelias. Tautiškoji 
vyriausybė kaip tik tokį evoliucijos kelią ir 
yra pasirinkusi”. Jinai nieko nepaisysianti, 
jinai pasiliksianti ant Lietuvos žmonių 
sprando taip ilgai, kaip norėsianti.

Atsimenate, kaip mes pykome, kuomet iš
girdome, kad Hitleris lietuvius vadina barba
rais, necivilizuotais sutvėrimais, nesuprantan
čiais civilizuotų žmonių obligacijų ir tt., todėl 
jis, Hitleris, turėsiąs ateiti Lietuvon ir tuos 
“barbarus” pamokinti, kaip gyventi. Mes 
protestavome prieš Hitlerį. Mes pasmerkėm 
jį-

Bet štai dabar, atvirai, begėdiškai, Lietuvos 
tautininkai, net patsai “tautos vadas”, patsai 
Smetona, visam pasauliui apšaukia Lietuvos 
žmones, necivilizuotais, nesuprantančiais savo 
reikalų, netinkančiais turėti jokias civiles tei
ses, kad juos turi valdyti negaikos ir šautuvo 
pagelba tam tikras elitas, tai yra, kriminalistų 
ir aferistų klika! šita tautininkų kalbą yra 
kalba visų amžių tyronų ir parazitų, visų 
liaudies neprietelių. Tai yra šlykštus įžeidir 
mas ir pažeminimas Lietuvos žmonių-žmonių, 
kuriais mes didžiuojamės. Mes protestuoja
me prieš šitą Lietuvos žmonių pažeminimą ir 
išniekinimą. •

Mes, amerikiečiai lietuviai, pasitikime Lie
tuvos žmonėmis. Mes sakome, kad pramonės 
darbininkų ir valstiečių streikai ir išstojimai 
prieš tautininkų diktatūrą kaip tik ir įrodo 
subrendimą suprasti savo reikalus, reikalus 
viso krašto. Tautininkų bandymas visą vals
tiečių ir darbininkų bruzdėjimą suversti ant 
“išlaukinių kurstytojų” neapgaus amerikie
čius. Faktas yra,\ kad tautininkų diktatūra 
visai subankrutavo Lietuvos žmonių akyse, 
kad kaip miestas, taip kaimas verda vulka- 
niška neapykanta prieš Smetonos vyriausybę. 
Faktas yra, kad Lietuvoje plinta visų pa
vergtųjų vienybės dvasia, kad audringai auga 
reikalavimai laisvės, geresnio gyvenimo—rei
kalavimai laisvų rinkimų, laisvai išrinkto sei
mo, liaudies vyriausybės.

Kad tai tiesa, tai patvirtina pačių tauti
ninkų paskutiniai manevrai. Delko kito, jeigu 
ne del to, jie aprengė savo diktatūrą naujais 
drabužiais formoje neva rinkimų, neva seimo? 
Ne kas kitas, kaip Lietuvos žmonių bruzdė
jimas ir Amerikos lietuvių reikalavimai, ypa
tingai šis Kongresas, paskatino tautininkus 
jieškoti figos lapelio pridengimui savo dikta
tūros nuogybės. Jie to negali paslėpti. Štai 
ką rašo Smetonos vyriausybės oficiozas, “Lie
tuvos Aidas” (num. 238). Gerai apmelavęs 
ir išniekinęs Kongreso šaukėjus, Smetonos ofi
ciozas sako:

Tačiau su tuo kongresu ištiko tragikome
dija: pasigirdo žinios, kad Lietuvoje jau 
rengiami seimo rinkimai ir kad jie įvyks 
birželio 9-10 dienomis, pora savaičių prieš 
tą “raudonųjų fronto kongresą” ir “kon
gresas” susirinkęs neturės ko iš Lietuvos 
reikalauti... Demokratinė tvarka bus at- 
steigta be jų reikalavimo ir be jų spėjimo 
pareikšti to taip ruošiamo ir planuojamo 
balso...
Tie neva rinkimai jau praėjo. Taigi, pagal 

“Lietuvos Aidą”, Lietuvoje demokratija jau 
atsteigta!

Tai Nauja Tautininkų Apgavyste
Matėte, “Kultūroje” tautininkai tvirtino, 

kad negali būti nė kalbos apie jokią demokra
tiją Lietuvoje, o dabar, “Lietuvos Aide”, jau 
didžiuojas, kad jie patys tą demokratiją jau 
atsteigė. Patys save muša. Shietonos “sme
genų trustas” nesusikalba pats su savim.

Bet nieko panašaus į demokratiją Lietuvoje 

nėra. Šitie tautiriinkų manevrai neapgaus 
amerikiečių, kaip jie neapgaus ir Lietuvos 
žmonių. Prie karo stovio, bet siaučiančio fa
šistinio teroro, prie užgniaužtos visokios orga
nizacijų, spaudos, susirinkimų ir žodžio lais
vės negali būti teisingų rinkimų ir nebuvo. 
Štai ką mums rašė prieš pat rinkimus vienas 
kauniškis veikėjas:

Kova su antifašistine opozicija pravesta 
ne tik atimant opoziciniams rinkikams rin
kimų teisę, bet dar daugiau bet koks opo
zicijos pasireiškimas užsmaugtas kandidatų 
sąrašų klausimu. Kandidatų sąrašus su
darys gegužės 28—29 d. apskričių tarybos. 
Miestų tarybos (iki 50,000 gyventojų) į 
apskričių tarybų posėdžius kandidatų są
rašams sudaryti siųs savo burmistrus ir po 
vieną atstovą nuo 20,000 gyventojų. O bur
mistrų dauguma yra fašistų1 partijos žmo
nės—vidaus reikalų ministerio paskirti ar
ba blogiausiu atveju patvirtinti: pulk. Mer
kys (Kaune), biznierius Valančius (Šiau
liuose), Smetonos giminaitis Chodakauskas 
(Panevėžyj), visa eilė kitų—atsargos kari
ninkai. Tiesa, fašistų laikraščiai giriasi, 
kad apskričių tarybose dalyvauja atstovai 
iš valsčių savivaldybių. O kas gi jie? Ap
skričių viršininkų paskirti arba patvirtinti 
viršaičiai ir jų padėjėjai...

Taigi—savi patys Save ir kandidatais pa
statys. štai šiomis dienomis fašistų laik
raščiai jau rašo, kad Kauno (1-ji) apygar
da išstatysianti kandidatu į “seimą” bur
mistrą Merkį (atsargos karininką), jis tap
siąs net seimo pirmininku, o burmistrauti 
eisiąs buvęs žvalgybos viršininkas Rusteika.

Balsuotojai už kiekvieną kandidatą turės 
balsuoti atskirai.

Taip, kad opozicijai, rodos, nelieka nė 
plyšelio įlysti į fašistų šeimyninę sueigą— 
“seimu” vadinamą. Bet fašistai vistik bi
jo: Įstatyme numatoma štai kas:

Vyriausioji rinkimų komisija savo darbo 
neužbaigia seimą išrinkus, ji turės sekti ir 
daboti, kada seimo narys nustoja teisės bū
ti seimo nariu: vyriausioji rinkimų komi
sija tokį “seimo” narį tuoj išmes iš seimo.

Mat fašistai galvoja, kad vienas kitas ir 
ištikimųjų gali bedirbdamas seime kokiu 
nors “opozicionierium” tapti. Na, žinoma, 
seimo nariams nenusikalsti išdirbtos tam 
tikros taisyklės—kanonai.

Fašistai bijosi ir tokio “seimo” rinkimų. 
Tiek vyriausiąją rinkimų komisiją, tiek aš- 
tuonias apygardų komisijas sudarė iš teis
mo tardytojų, inspektorių, teisėjų, uosto 
valdininkų, prokurorų padėjėjų—žodžiu, iš 
fašizmo teroro aparato Valdininkų, kurie 
klusniai klausys centro norų ir pageidavi
mų. Tegu nenustemba užsienis, jei po rin
kimų pasirodys, kad 1’05 nuoš. visų turinčių 
teisę balsuoti balsavo už Merkį ir Choda- 
kauską—falsifikacijai toks pat platus ke
lias, kaip Hitlerio Vokietijoj.

Fašistai yra numatę ir galimą aktingą 
boikotą iš liaudies pusės. Taigi, jie rinki
mų komisijų pirmininkus aprūpino diktato- 
rinėmis teisėmis—komisijos pirmininkas tu
ri teisę iš rinkimų patalpos išmesti pilietį, 
pašaukti policiją ir kt. galias.

Kokias fašistų seimas turės teises? Su
lig fašistine konstitucija—prezidentą išrin
ko cenzinių savivaldybių skirti atstovai. Jis 
prieš seimą neatsakomingas. Ministerių 
kabinetas (vykdomoji valdžia) atsakomingi 
prezidentui (autoritetinis režimas). Seimui 
belieka ruošti tik įstatymų projektus, atsi- 
klausiant pirma prezidentūros, nes kitaip 
rinkimų komisija išmes už ausų iš seimo.

Už rinkimus agituoja išsijuosę visi fa
šistai: ministerial važinėja po miestelius, 
organizacijų vadai daro konferencijas, fa
šistų laikraščiai rašo kasdien sieksninius 
straipsnius. Liaudininkų “Lietuvos ži
nioms” draudžia kritikuoti fašistų seimo 
rinkimų įstatymą ir verčia įdėti į savo 
skiltis valdžios agitacijos straipsnius, Mitai 
prieš kelias dienas paskelbė, kad buvusiųjų 
seimų nariai gaudavę net 900 mėnesinės 
algos, o dabartino seimo nariai algos negau
sią. Tik... tik būsią atlyginama už posė
džius. Lietuvos žmonės gerai žino, ką rei
škia “akordinis” atlyginimas už posėdžius: 
net mažų valstybėlių nariai užsiskaito ūž 
posėdžio valandą 10 litų.
Mūsų supratimu, labai teisingai pasielgė 

Lietuvos komunistai, socialdemokratai ir liau
dininkai, kurie boikotavo tuos apgavingus rin
kimus. Jie gerai padarė, kad neprisidėjo prie 
tautininkų naujo smurto prieš Lietuvos žmo
nes. šis kongresas turėtų užgirti jų šį žygį.

Nei Situacija, nei Pareigos Nepasikeitė
Lietuvoje situacija nepasikeitė. Nepasikeitė 

ir mūsų išeivių pareigos linkui Lietuvos žmo
nių. Priešingai, tos pareigos dar padidėjo, 
nes mes žinome, kad Lietuvos žmonių ekono
minė ir politinė būklė kasdien eis blogyn ir 
kad tautininkų diktatūra dar aršiau malšins 
kiekvieną darbininkų ir valstiečių pasijudini
mą prie^ nepakeliamą gyvenimo naštą, už žo
džio, spaudos ir susirinkimų laisvę. Mes ne
galime pasilikti pasyviais šioje Lietuvos liau
džiai rimtoje padėtyje. Ji prašo ir laukia 
mūsų pagelbos—moralinės ir medžiaginės, jos 

kovoje prieš tautininkų diktatūrą. Mums rū
pi Lietuvos žmonių reikalai, mums rūpi išlai
kymas Lietuvos nepriklausomybės. Mes esa
me ir pasiliksime siūlų siūlais susirišę su savo 
broliais seserimis ir giminėmis Lietuvoje. Mes 
buvome ir būsime svarbus faktorius Lietuvos 
žmonių gyvenime. Visi žino, kad Amerikos 
lietuviai jau ir iki šiol buvo didelė finansinė 
paspirtis Lietuvai. Pavyzdžiui, nuo 1918 metų 
iki 1929 metų amerikiečiai Lietuvon kasmet 
pasiųsdavo 30 milionų litų. Nuo 1930 metų 
kasmet pasiunčia apie 3 milionus litų. Tikrai 
didelės sumos. Bet paspirtis būtų dar dides
nė, dar stipresnė, jeigu Lietuvoje nebūtų tau
tininkų diktatūros, jeigu Lietuvos liaudis ga
lėtų laisvai tvarkyti savo eikalus, jeigu laisvę 
mylinti Amerikos lietuviai žinotų, kad jų pi
nigai neis sustiprinimui tautininkų teroro 
prieš Lietuvos žmones.

Tai dar ne viskas. Laisvai Lietuvai ameri
kiečiai suteiktų milžinišką kultūrinę paspirtį. 
Savo patarimais, savo literatūra, meno spė
komis mes labai daug pagelbėtumėme Lietu
vos žmonėmis dideliais šuoliais progresuoti 
pirmyn. Iš antros pusės, Lietuva galėtų daug 
kuo pagelbėti savo išeiviams. Bet tautinin
kų diktatūra laiko Lietuvą atitverus nuo ame
rikiečių neperlipama Chinų Siena. O Lie
tuvos vyriausybės atstovybės ir agentūros už
sienyje yra auklėtojos ne bendradarbiavimo 
ir draugiškumo tarpe Lietuvos žmonių ir Lie
tuvos išeivių, bet nešėjos neapykantos, pasida
linimo, pažeminimo Lietuvos vardo laisvo pa
saulio akyse. Savo fašjstinį barbarizmą Lie
tuvos tautininkai bando pernešti ir prigydyti 
Lietuvos išeiviuose.

Taip, mums rūpi Lietuvos žmonių kovą už 
geresnę būklę ir už laisvę. Mums rūpi Lie
tuvos nepriklausomybės išlaikymas ir apgy
nimas nuo Vokietijos hitlerininkų ir Lenki
jos imperialistų.

štai kodėl mes susirinkome į šį Amerikos 
Lietuvių Kongresą, šis Kongresas nėra vie
nos kurios partijos, srovės ar grupės, šis 
Kongresas yra plačiausios Amerikos lietuvių 
visuomenės kongresas. Mus suvedė į daiktą 
tam tikras bendras reikalas, būtent, Lietuvos 
žmonių balsas, šaukiantis mus pagelbon.

Mes, kurie čia susirinkome, esame žmonės 
įvairių pažiūrų ir įsitikinimų. Taip pat tos 
masės, kurios mus čia atsiuntė, tos organiza
cijos, kurių atstovais mes esame, yra visokių 
politinių pažiūrų ir įsitikinimų. Mes turime 
skirtingus galutinus tikslus. Bet ne tuos mū
sų galutinus tikslus mes čionai susirinkome 
svarstyti. Mes susirinkome svarstyti greitas 
problemas, kurios stovi prieš mus ir prieš 
Lietuvos žmones ir kurios mums yra bendros.

Štai klausimai, kuriais, mano supratimu, 
mūsų nuomonė yra viena: Mes visi esame 
priešingi fašizmui ir tautininkų diktatūrai 
Lietuvoje. Mes visi stojame už prašalinimą 
tos diktatūros ir už įsteigimą Lietuvoje de
mokratinės tvarkos. Mes visi stojame už tei
kimą Lietuvos žmonėms medžiaginės ir mora
liškos pagelbos. Mes pasmerkiame Lietuvos 
tautininkų vėliausį smurtą, kurį jie pravedė 
prieš Lietuvos žmones formoje apgavingų rin
kimų. Mes nepripažįstame tautininkų išrink
to seimo, kaipo Lietuvos žmonių valios ir troš
kimų reiškėjo. Mes reikalaujame tokių seimo 
rinkimų, kurie būtų pravesti visuotinu, slaptu 
ir lygiu balsavimu, laisvai dalyvaujant visoms 
politinėms partijoms. Tiktai taip išrinktas 
seimas sudarytų liaudies vyriausybę, kuri tu
rėtų teisę kalbėti Lietuvos žmonių vardu. To
kia vyriausybė, aiškus dalykas, turėtų tuo- 
jaus pravesti sekamą minimum programą, 
plačiausioms Lietuvos žmonių masėms:

a) Tuojau nuginkluoti visas fašistines or
ganizacijas ir sufašizuotą policiją, paleisti fa
šistinę žvalgybą, o sudaryti darbininkų ir 
valstiečių miliciją.

b) Tuojaus paleisti iš kalėjimų visus anti
fašistinius politinius kalinius ir nubausti vi
sus darbininkų ir valstiečių kankintojus ir žu
dytojus.

c) Konfiskuoti stambiųjų dvarininkų žemes 
ir atiduoti jas darbininkams ir biedniems 
valstiečiams.

d) Panaikinti trustus ir paimti kontrolę 
ant bankų.

e) Paliuosuoti darbininkus, žemesnius tar
nautojus, kaimo ir miesto vargšus nuo visokių 
mokesčių; sumažinti mokesčius visiems ki
tiems darbo žmonėms, tame skaičiuje ir vi
dutiniokams valstiečiams, amatininkams, 
smulkiems krautuvininkams, o padidinti mo
kesčius stambiesiems turčiams.

f) Atskirti bažnyčią nuo valstybės ir įves
ti civilę metrikaciją.

g) Suteikti pilną laisvę darbininkams ir 
valstiečiams organizuotis į ekonomines, poli
tines, kultūrines ir apšvietos organizacijas; 
įvesti pilną laisvę spaudos ir susirinkimų.

Tokia vyriausybė, aišku, suvienytų Lietuvos 
žmones Lietuvos nepriklausomybės gynimui ir 
įsteigtų kuotampriausį kooperavimą su Lie
tuvos išeivija.

Už Bendrą Veiklą Visų Priešfašistinių 
Spėkų

Svarstydami Lietuvos žmonių reikalus ir 
mūsų pareigas linkui jų, mes negalime praeiti

(Pabaiga 5-tam pusi.)

MEDICINOS DAKTARAS 
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 18th Ste., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80*8; Sekmad.: 11*1 dieną 
Tel. t Alffonquln 4-8204

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Būdavo j u naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

PAINTERS 
and

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus is vidaus ir is lauko

A. BALČIŪNAS* 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
■ Sav. Vincas Višniauskas 

Managerię, Juozas Zeidat
Amerikos išdirbimo ir importuo

tos degtinės, vynai 
Šaltas, Putojantis Alus

Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatoriua 

DeSoto ir Plymouth Kary 
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių, 
šaukite jį šiandien parodyti. 

Business phone—Brockton 945 
Residence. ~~Bfockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
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LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI IR MŪSŲ PAREIGOS
L A I S V fi , __ Puslapis Penktai
-------------- I..---------- ................................................_ ■ . --------------------- . , . --------------------

(Tąsa iš 3 puslapio)
iš pašto grąžina atgal. Tokią praktiką įve
dė naujasis mūsų viršininkas sadistas Rau
pys. . .

“Kas kita hitlerininkų iš Klaipėdos kraš
to užlaikymas. Jų Šiauliuose sėdi apie 40 
žmonių, iš kurių 35 laikomi politskyriui. Ka- 
Įėjimo administracija apie juos vaikšto ant 
galų pirštų, duoda jiems visas privilegijas; 
jiems dienos metu laisvai leidžia vaikščiot iš 
kameros į kamerą, nedraudžia kamerose 
dainuoti hitlerininkiškas dainas, nedraudžia 
griežti smuiku ir šokti. Visiems kitiems ka
liniams visa tai griežtai uždrausta... Hit
lerininkų sveikatą gydytojas stropiai prižiū
ri. Juos priimdinėdamas, gydytojas apsiei
na švelniai, gerai apžiūri, duoda įvairius pa
tarimus’ ir gerus vaistus...”

“Kalinių Globos Draugija”, kuri savais 
laikais šiek tiek galėjo veikti, “Lietuvos ži
niose” pranešė: “Šiaulių sunkiųjų darbų ka
lėjime apie 30 nuoš. visų kalinių serga jau 
atviros formos džiova. Džiovininkai kali
niai gyvena kartu bendrose komerose su dar 
nesusirgusiais džiova. Kalėjimas prikimštas, 
kameros drėgnos ir perpildytos kaliniais, ir 
tt.”

Bajorų Kalėjimas randasi Kretingos aps- | 
krityj. “Kalėjimo sąlygos, kuriose gyvena 
politkaliniai, bjaurios ir nepakenčiamos. Ka
meros labai drėgnos: cemento grindys nuo
latos šlapios, kaip žiemą, taip vasarą; mūro 
sienos iš drėgnumo vasarą aptrauktos pelė
siais, o žiemą apšalusios ledu, čiužiniai ir 
narai, (bunks), ant kurių guli kalinės, drėg
ni ir supelėję, šiaudus čiužiniuose keičia tik 
porą kartų į metus.

“Bajorų kalėjime, pradedant su 1932 me
tais, politkalines kartu su kriminalinėm va
ro prie visokių darbų: durpyne dirbti, kuris 
randasi 7 klm. nuo kalėjimo, prie laukų dar
bų, o žiemą verčia įvairius darbus kamero
je dirbti. . . 

*
“Politkalines, kurios kali jau 6-7 metus, 

beveik visos ligonės: serga cinga, reumatiz
mu, chroniškomis skilvio ligomis, bronchitu, 
pleuritu, mažakraujyste, ir tt. Joms ne tik 
kad neteikiama pagelba, bet administracija 
neleidžia ir giminių siunčiamų vaisių bei dar
žovių. Kada ligonės jau visiškai silpnos ir 
guli ant mirties patalo, tada administracija 
siunčia į Kauno kalėjimą “gydyti”.

Iš Zarasų kalėjimo mums rašo:
“Zarasų kalėjime sėdi (1935) 15-20 mo

terų politkalinių. Sėdi nedidelėj kameroj, 
kur galima patalpint vos 10 žmonių. Tarp 
jų didelė dalis—ligonės. Serga plaučių li
gomis, širdies, nervų ligomis, reumatizmu, 
vidurių kataru, cinga, mažakraujyste ir tam 
panašiomis ligomis, kurios—rezultatas pra
leistų keletos metų sunkiose kalėjimų, sąly
goje . ..

“Pasivaikščiot išleidžia pusę valandos 
prieš pietus ir pusę vai. po pietų. Ligones 
išleidžia 2 valandas. Bet tokių ‘laimingųjų’ 
galima priskaityt 2-3, nes Zarasų kalėjimo 
administracijos gydytojai pripažįsta tą ligo
nę, kuri jau sunkiai serga: aiškūs džiovos 
požymiai ir širdies trūkis. . . įĮ pirtį politka
lines leidžia. Toj pat pirtyj prausiasi ir kri
minalinės, kurių tarpe nemaža sergančių ve
nerinėmis ligomis. Bet jos neizoliuotos nuo 
sveikųjų. Politkalinėms prisieina išnešti jų 
bakus nešvaraus vandens, nes Zarasų kalė
jime nėra nei vandentraukio, nei vandens 
nutekėjimui tako, o vandenį reikia atnešt ir 
išnešt... Karceris nešvarus ir tamsus. Tai 
mažas kambariukas—celė, kur nieko, be 
grindų ir sienų, nėra. Nubaustajai prisieina 
gulėt ant nešvarių grindų. Nakčiai duoda 
kietą šieniką, o dienai jį atima. Net vasa
rą karceryj šalta, o žiemą iš jo kalinės pa
reina vos gyvos, nes vedant į karcerį, nelei
džia šiltai apsivilkt...” .

Iš Telšių, Marijampolės ir kitų kalėjimų 
pastaruoju laiku žinių negavome.

Šitaip kankindama, tautininkų kalėjimo 
administracija bando sunaikinti prieš-fašis- 
tinių politinių, kalinių sveikatą, kad juos pa
darius niekam netinkamais, jei kada jie ir 
pamatys laisvę.

“Progresyvinė Sistema.’*
1932 metais Lietuvos kalėjimuose buvo 

įvesta t. v. “progresyvinė sistema”. Ji pa
gaminta vyriausiai tam, kad suskaldyti 
pri'eš-fašistinių politinių kalinių solidarybę ir 
bendrai pasunkinti jų sąlygas. Sulyg šia 
sistema kaliniai dalinami į tris kategorijas:

1. Pirmojoj kategorijoj randasi tie kali
niai, kuriems rėžimas skiriamas pagal ben
dros kalėjimo tvarkos nuostatus.

2. Antrojoj kategorijoj talpinami “privi
legijuotieji”, užsitarnavusieji kaliniai gauną 
“lengvatas”. Kas gi tos do “lengvatos” ? 
Štai tūlos jų: (a) kalinys gali parašyti arba 
gauti vieną laišką per savaitę; (b) vieną kar
tą per savaitę pasimatyti ir kalbėtis su lan
kytojais; (c) Laikytis pas save ne būtinai 
reikalingų daiktų; (d) gauti skaityti iš ki

tur atsiųstas knygas bei laikraščius; (e) kal
bėtis su lankytojais ne per grotas, bet atsi
sėdus prie stalo ligi 30 minučių; (f) nešioti 
kaip patinka plaukus, etc., etc. Tos lengva
tos, rašo mums iš Kauno Sunkiųjų Darbų 
Kalėjimo, daugiausiai duodamos lenkų šni
pams, užmušėjams, aferistams, hitlerinin
kams ir panašiems. Prieš-fašistinių kalinių 
rtas kuris jas gauna.

3. Trečioji kategorija vadinama baudžia
moji grupė, kurion gali pakliūti kiekvienas, 
jei tik kalėjimo administracija panorės. Bau
džia už kiekvieną menkniekį. Ten pakliu
vusiam kaliniui taikoma sekami suvaržymai: 
(a) neleidžiama gauti iš šalies arba patiems 
pirkti pridedamųjų maisto dalykų; (b)< ne
leidžiama pasimatyti su lankytojais; (c) ne
leidžiama skaityti laikraščių, žurnalų ir kny
gų, išskyrus tikybinio turinio; (d) neleidžia
ma vartoti tabako, ir tt.

Be to, labai dažnai už mažiausį “nusikal
timą” kalėjimo administracija siunčia kalinį 
karceriu, vienutėn. Sulyg “progresyvine sis
tema”, kaliniam draudžiama skelbti badavi
mo streikai. O jei tokį badavimą kalinys 
(arba kaliniai) paskelbtų, tai “maistas gali 
būti duodamas prievartos būdu”.

Įvedus “progresyvinę sistemą”, prieš-fašis
tinių kalinių būsena labai pasunkėjo. Betgi 
tas nepalaužė jų pasirįžimo ir valios.

Kur Jiems Dėtis?
Paduotasis Lietuvos prieš-fašistinių kali

nių gyvenimas toli gražu nepilnas. Tai tik 
pradengtas kampelis baisaus paveikslo—pa
veikslo, kurį kada nors, kai Lietuva bus lais
va, matysime dramose, skaitysime apysakose 
bei epuose, ir nebenorėsime tikėti, kad taip 
galėjo būti!

Prieš-fašistinių kalinių gyvenimas Lietu
vos kalėjimuose žiaurus, sunkus, šiurpulin
gas. Bet tai ne viskas.

Sakysim, prieš-fašistinis politinis kalinys 
tupėjo kelis metus sunkiųjų darbų kalėjime 
ir atkalėjęs savo terminą, išleidžiamas. Iš
leidžiamas, na daleiskim, dar ne su palaužta 
sveikata. Kur jam dėtis? Kas daryti, jei 
jis neturi žemės ūkio bei kitos kokios nuosa
vybės, iš kurios galėtų daryti gyvenimą?

Už gegužės mėn. 5 d. “Lietuvos žiniose” 
tilpo sekamo turinio atsišaukimas į visuome
nę:

“Jautrios sielos žmonės. Kas užjausite 
negailestingai, gyvenimo nuskriaustą ir nu
kankintą žmogų, kuriam del nesąmoningai 
jaunystės metuose padaryto klaidingo žings
nio, liko atimta jaunystė, garbė ir visa, kas 
tik brangu žmogui gyvenime. Rašykite, kam 
6—Mizaros Roportas 
reikalingas rimtas, protingas ir energingas 
žmogus, nes esu be darbo ir be cento. Iš- 
gelbėkite mane nuo pražūties, nes prasikal
sti daugiau nenoriu. Dėkingumą įrodysiu 
savo darbu ir sąžiningumu. Esu dar jau
nas, išsilavinęs ir raštingas. Darbo jokio ne
sibijau. Rekomendacijas geras turiu”.

Tokių yra šimtai. Jų likimas tragiškas, 
baisus!

Kas Daryti?
Šito Kongreso uždavinys,—visų pažangių

jų Amerikos lietuvių uždavinys,—padėti mū
sų broliams ir draugams, kalintiems Lietu
vos katorgose už liaudies reikalus. Tik iš
reiškimu simpatijos dalykų padėties nepatai- 
sysim, nors broliška užuojauta jiems reika
linga. Turėtum surasti būdus, kaip padėti 
jiems materialiai, ne tik moraliai.

Iki šiol sistematišku rinkimu aukų Lietu
vos prieš-fašistiniams politiniams kaliniams, 
galima sakyti, užsiėmė išimtinai tiktai pati 
kairiausioji Amerikos lietuvių sriovė—komu
nistai su savo prijautėjais. 1928 metais 
Brooklyne įvykusis suvažiavimas įkūrė Ame
rikos Lietuvių Prieš-Fašistinį Susivienijimą, 
kuris rinko aukas ne tik paturėjimui kovos 
prieš fašizmą Lietuvoj, bet ir kaliniams. Ka
linių šelpimui pasiųsta:

Steigti atskiri fondai jų pagelbai nebūtų 
praktiška. Įsteigus vieną fondą, garsiai su
šukus į Amerikos lietuvių visuomenę, maty
tumėme, būtų daug didesni rezultatai. Iš to 
pasidžiaugtų tik tie, kuriuos Smetonos val
džia kankina! Tai darydami, mes turėkim 
galvoj, jog ne almužną jiems duodame, o 
atliekame savo pareigą. Almužnų kovoto
jai iš mūs nenorį.

Antra: reikalauti amnestijos visiems prieš- 
fašistiniams palatiniams kaliniams. Neuž
tenka priėmimo rezoliucijos. Turėtų šis Kon
gresas atsikreipti į visas Amerikos lietuvių 
organizacijas, draugijas ir kliubus, į viso
kias grupes ir pavienius, raginant juos rei
kalauti prieš-fašistiniam politiniam kaliniam 
amnestijos. Teužverčia Smetonos kancelia
riją rezoliucijomis. Daugiau: šis Kongre
sas turėtų atsikreipti ir į kitų kraštų orga
nizuotus lietuvius: Kanados, Brazilijos, Uru- 
guajaus, Argentinos, Škotijos, Francijos ir 
Belgijos. Lai ir jie sušunka unisonu: “Lais
vė prieš-fašistiniams politiniams kaliniams! 
Laisvė už liaudies laisvę kovotojams ir Lie
tuvos nepriklausomybės gynėjams!”

Mes nenurimsim, kol Lietuvos kalėjimuos 
bus bent vienas darbo žmonių reikalų gynė
jas. Ir žinom, kad mes laimėsim!

žmonijos istorijoj dar nebuvo tokios ša
lies, kur kalintojai būtų sunaikinę liaudies 
reikalų gynėjus ir tas idėjas, kurias jie at
stovauja, kalėjimais. Kalintojams, tiesa, ga
li pavykti sunaikinti vienas-kitas individua-

I las, gali, pagaliau, sunaikinti jų šimtus, bet 
tos idėjos, delei kurios liaudies reikalų gynė
jai kenčia—niekad!

Lietuvos ateitis priklauso ne tam, kuris 
respublikos prezidento palociuj lėbauja. Ji 
priklauso ne tam, kuris nešiojasi nuo ka
torgų raktus, ir nė žvalgybininkams ir bu
deliams. Lietuvos ateitis priklauso tiems, 
kurie kali už darbo žmonių reikalus, ir at- 
steigimą demokratinės santvarkos. Ji pri
klauso tiems, kurie subrukti koncentracijų 
stovyklose, kurie iš savo tėviškių ištrempti, 
kurie persekiojami, pažeminti!

1789 metais liaudis atidarė Paryžiaus Bas
tilijos, duris, nors jas gal saugojo budriau nei 
šiandien Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėjimo, ir 
gal jos buvo tvirtesnės!

1917 metais liaudis atidarė šv. Petro ir 
Povilo tvirtovės duris Petrograde, nors jos 
taipgi buvo budriai saugojamos.

Tik visai nesenai, šiemet, Madride, Barce- 
lonoj, .ir kituose Ispanijos miestuose naujai 
išrinktoji Ispanijos Liaudies Fronto valdžia 
išlaisvino apie 10,000 fašistą ir klerikalų 
įkalintų anti-fašistinių kovotojų!

Jeigu p. Smetonos valdžia atsisakys išleis
ti iš kalėjimų prieš-fašistinius kalinius, tai 
juos išlaisvins Lietuvos Liaudies Fronto val
džia, panašiai, kaip Ispanijoj ir Franci jo j! 
Tuomet tie, ką dabar kenčia, mokės sąskai
tas suvesti su smurtininkais, liaudies slėgė- 
jais, kalintojais, kankintojais ir šaudytojais 
mūsų brolių ir draugų!

VATIKANAS. — Popi4» 
žius Pius, 79 metų amžiaus^ 
vis nuduodavo esąs silpnos 
sveikatos; bet dabar gydy
tojai ištyrė ir paskelbė, kad 
jis sveikas kaip ridikas. 
................................  
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BERN. J. SHAWKONIS

(AŠAKUNAS) j,
NAUJAS ;

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijose .
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai. 
306 John Street 
Harrison, N. J. t. 

Telefonas: Harrison 6-1693

Lietuvos Tautininkų Diktatūra ir Seimo Klausimas
Lietuvos žmonės tikisi iš šio Kongreso labaiTąsa iš 4-to pusi.)

pro šalį netarę žodį kitą del tų santikių, ku- 
fčiusių partijų Lietuvoje. Tokios partijos yra 
'rie viešpatauja tarpe priešfašistiniai nusista- 
trys: liaudininkų, socialdemokratų ir komu
nistų. Tiesa, mes negalime diktuoti joms jų 
santikius, neigi mes turime noro tatai daryti, 
bet mes turime teisę išreikšti savo pageidavi
mus ir troškimus, duoti joms savo broliškus 
patarimus. Iki šiol tos trys partijos nepa
jėgė sudaryti bendros veiklos prieš tautinin
kų diktatūrą. Tas, aiškus dalykas, silpnino 
Lietuvos žmonių kovą prieš tą diktatūrą ir už 
laimėjimą civilių laisvių ir demokratinių tei
sių. Antra, nebuvimas Lietuvoje tokios apvie- 
nytos veiklos labai trukdė mums, amerikie
čiams susitarti Lietuvos reikalais ir teikti pa
ramą Lietuvos žmonėms. Tą lai žino Lietu
vos anfi-fašistinės partijos. Mūsų šūkis tu
rėtų būti: Lietuvos žmonių bendrą kovą prieš 
tautininką diktatūrą ir už įsteigimą demokra
tinės tvarkos Lietuvoje, o mūsų apvienytą pa
ramą jiems. Mūsų troškimu yra, kad mūsų 
vienminčiai Lietuvoje maršuotų tuo garbin
gu keliu, kuriuo šiandien pergalingai maršuoja 
priešfašistinės spėkos Francijoj ir Ispanijoj 
ir kurį taip pat pasirinko nelegališkos prieš
fašistinės partijos Italijoj ir Austrijoj. Toks 
kelias privestų Lietuvos žmones prie pasiliuo- 
savimo.

Lai Kongreso Darbai Nepasiliks 
Rezoliucijose

Einant prie pabaigos, dar štai kas, man 
atrodo, reikia būtinai pabrėžti. Mes esame 
pilni gerų troškimų. Mes turime gerus tiks
lus. Mes tai visą išreiškiame rezoliucijų for
moje. Bet to neturėtų užtekti. Mūsų tikslas 
nebus atsiektas, jeigu mes savo tarimus pa
liksime ant popieros, jeigu mes jų savo dar
bais po Kongreso nepravesime gyvenimam

daug. Mes negalime juos suvilti. Mes turime 
surasti būdus teikimui jiems paramos po Kon
greso. Aš tikiu, kad rezoliucijų ir sumanymų 
komisija patieks šiam Kongresui atitinka
mus planus mūsų veiklai del Lietuvos žmonių 
po Kongreso.

Šis Kongresas, mano supratimu, turėtų įs
teigti, jeigu jau ne plačią visos Amerikos lie
tuvių pažangiosios visuomenės organizacijų 
federaciją bei sąjungą (kas būtų geriausia), 
tai nors plačią organizacijų atstovų tarybą, 
kuri vykdytų gyveniman Kongreso tarimus. 
Mums reikia pagalvoti ir apie steigimą tam 
tikro fondo, kuris teiktų Lietuvos žmonėms 
medžiaginę pagelbą kovoje už laisvę.

Tokia mūsų bendra veikla reikalinga dar 
ir tam, kad atmušti lietuviškas reakcines spė
kas čionai Amerikoje. Mes matėme, kaip at
kakliai mūsų smetonininkai (dirviniai-vieny- 
biniai tautininkai) kovojo prieš šį kongresą. 
Jiems talkininkavo klerikalai. Tie elementai 
nenurims ir ateityje. Antra, mes matome, 
kaip ne tik Pietų Amerikoje, bet Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoje tautininkų vyriausy
bės atstovybės ir kiti agentai, susirišę su ka
pitalistinėmis valdžiomis, vienija aplink save 
visus reakcioniškiausius elementus. Mes juos 
sėkmingai atmušime tik suvienytomis pastan
gomis.

šiuo Kongresu mes pradėjome labai gražų 
vieningą darbą. Lai šis Kongresas bus ne 
pabaiga, bet pradžia bendradarbiavimo visų 
pažangiųjų Amerikos lietuvių. ’

Tegul gyvuoja Lietuvos žmonių vienybė ir 
kova už laisvę!

Tegul gyvuoja Amerikos pažangiųjų lietu
vių vienybė!

Tegul gyvuoja Amerikos Lietuvių Kongre
sas !

LICENSES •
BEER, WINE, LIQUOR ‘ 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby Riven that License Np- 
RL 7041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1146 Manhattan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANISLAW DUTKIEWICZ *'“• 
(MANHATTAN BAR and GRILL)

1146 Manhattan Ave. Brooklyn, N.'‘Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2682 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CATON REALTY CO.. INC.
2682 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7062 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 225 Franklin St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

NICHOLAS KRASNAHIRA
225 Franklin Street, Brooklyn, N, Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9408—4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JULIA DALY
9408—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Np. 
RL 7060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3923—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
, JOHN COSTELLO

(THE OLD CORNER BAR and GRILL) 
3923—3rd Avenue, Brooklyn; N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1024 has been issued to the undersigned 
to. sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control. 
Law at 623 Lorimer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be •consumed 
on the premises.

CARMINE FRANZESE
623 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1026 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
law at 1 State Street Borough of Brooklyh, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PEDRO PEREZ- 
ALVAREZ and MANUEL SUAREZ ‘

1 State Street, ' Brooklyn, N. Y.

mas įvyks antradienį, 23 d. birželio, 
8 vai. vakare, po antrašu 29 Endi
cott St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Sekr. I). Lukiene.,

PHILADELPHIA, PA.
TDA 9 kp. susirinkimas įvyks an

tradienį, 23 d. birželio, 8 vai. vaka
re, Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. šiame susirinkime bus išduo
tas raportas iš Lietuvių Kongreso, 
Clevelande, tad visi privalo dalyvaut 
ir išgirst raportą ir apsvarstyt kitus 
svarbius dalykus.

Sekr. B. Ramanauskiene.

Metai: Suma:
1928 $1,000.00
1929 $1,000.00
1930 154.00
1931 462.00
1932 408.30
1934 500.00
1935 1,300.00 f

Viso $4,824.30

Edmonton, Alberta, 
Canada

Žūsta Kanados Lietuviai
Šį pavasarį sniegą bekasant, 

no užberto gelžkelio, tapo su
triuškintas Bronius Sodaitis.

Štai ir vėl, pora savaičių at
gal, bevažinėdami jieškot auk
so, upės bangose žuvo Jenas

Merkys ir Kostas Ivanauskas. 
J. Merkys buvo pavyzdingas 
ALDLD 18 kuopos, Edmonto- 
ne narys. Tai vis kapitalisti
nės tvarkos aukos.

D a r b i n inkai, neturėdami 
darbo, važiuoja jieškoti auk
so, statydami savo gyvybę pa
vojum Tūli, kurie važinėja po 
tas upes, pasakoja, kad pa
krantėse randa daug pristaty
ta kryželių, ant kurių išpjaus
tyta su peliukais pavardės ir

kelintais metais žuvę. Upe
plaukiant daug randas van- 
denpuolių ir neapsižiūrėjus, 
jeigu jau vanduo pagauna 
nešti žemyn, susilaikyti nega
lima, turi žūti upės krioklyj.

t P. Joneliunas.

PRANEŠIMAI E KITUR
WORCESTER, MASS.

TDA 13 kp. mėnesinis susirinki-

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos susirinkimą® 

įvyks trečiadienį, 24 d. birželio, 8 
vai. vakare, po numeriu 376 Broad
way. Kviečiam ir nenarius dalyvautu 
bet kiekvienas narys privalo būtiną! 
dalyvaut, nes turėsim dauę svarbių- 
dalyku apsvarstymui. Seki'.'

(146-147)
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių 54 skyriaus nepaprastas 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 24. ,4. 
birželio, 7:30 vai. vakare, 11-27 A- 
rion PI. Visi nariai 54 skyriaus 
malonėkite dalyvaut, nes bus ren
kama biznio agentas ir kiti valdybos 
nariai. K. Neeilines k as.

(146-147)

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
Pereitais metais minėtas Susivienijimas li

kvidavosi ir Amerikos Liet. Darbininkų Su
važiavime, Clevelande, tapo įkurtas Lietu
vos Draugų Komitetas, kuris varo tąjį darbą 
pirmyn.

Man rodosi. Lietuvos prieš-fašistiniams po
litiniams kaliniams paremti reikėtų įkurti 
platesnis komitetas ir pravesti didesnės kom
panijos už aukas. Kaip sakytd, šiandien Lie
tuvos kalėjimuose sukišta ne tik komunistų, 
bet daug nepartinių, taipgi social-derųokratų 
ir liaudininkiško nusistatymo darbuotojų.,

(BIELIAUSKAS)

1 MSNU3TAS GRABORIUS
660 C RAN." STREET BROOKLYN, N. Y.

Puik'"i įrengiąs dvi koplyčios dp**- 
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Stokite į Irving Siutų Kliubą
Lengviausias Būdas Istorijoj įsigijimui siūto.

Puikiausi kostumeriško darbo siūtai, ku
riuos aš pasiūsiu jums su primieravimu.

100% Vilnos Audeklai. Vėliausių Stilijj ir Madę
Mes duosime už $30.00 siūtą kiekvieną savaitę. <
šio kiiubo periodas yra penkiolika (15) savaičių.

Visi šio kiiubo nariai turi progą gauti $30.00 vertes siūtą 
už {mokėjimus sekamai: $2.00, $4.00, $6.00, $8.00, $10.00, 
ir tt., pakol penkiolika (15) savaičių siūtas duodamas.

šis kliubas duoda penkioliką (15) savaičių mokant po $2.00 į savaitę 
įsigijimui siūto už specialę kainą, kaip augŠčiau minėta. Bet jeigu 
jums nepapultų už specialę kainą, jūs vistiek gaunate siūtą labai 
lengvais išmokėjimais per penkioliką (15) savaičių. Pabaigoj pen
kiolikos (15) savaičių, jūs užeinate į mūsų krautuvę ir pasirenkat 

už $30.00 vertės siūtą ar over-eoatą.
Septintas Kliubas atdaras, stokite dabar.

CHAS. CHALCONAS, Custom Tailor
121 Irving Street Rahway, N.
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Puslapis Šeštas, LAIS V Ė Pirmad., Birželio 22, 1936NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Šešiolika Žuvo Griuvus 
Statomam Bildingui

Perkūnišku griausmu trenk
damas įgriuvo dar tebestato
mas septynių augštų apart- 
mentinis namas prie 112 Mos- 
holu Parkway, Bronx, užvers
damas ten buvusius darbinin
kus plytomis, geležimis, pri
slėgdamas, sutrėkšdamas, o 
vietomis prirakindamas* dalį 
sužeisto kūno, palikdamas ne
laimingus kankintis ištisas va
landas, kol prieita prašalinti 
tonus slegiančios medžiagos.

Nelaimėj jau žuvo šešiolika. 
Virš desėtkas nugabenti į li- 
gonbutį baisiausiuose skaus
muose. Kelių pasigendama. 
Galimas daiktas, kad ir jie 
bus žėvę. Sakoma, nelaimės 
metu buvę 24 darbininkai. 
Nelaimė įvyko penktadienį 
3:15 po pietų, bet atkasinėji- 
mas, jieškojimas žuvusių tę
sėsi vėlai nakčia, prie lempų.

Pasklidus žiniai, subėgo bū
rys vaitojančių šeimynų, išsi
gandusių giminių, draugų 
pažįstamų. Greitu laiku 
sidarė 10,000 minia.

Pradėta neva tyrimas
laimės priežasties, bet vargiai 
kas iš to išeis. Ar viena ne
laimė likosi užglostyta, o go
dūs pelnagrobiai tęsia savo 
šmugeliškus darbus, neatsi
žvelgdami į darbo žmonių 
vybes.

Išsiunčiama
jieško-

Genia 
prisi- 
orlai-

Teisingasis Senelis 
Grigas Apleistas

ir 
su

ne-

gy-

Unija Protestuoja prieš 
Deportaciją Kovotoją

Mezgėjų Unijos Taryba, pro
testui prieš deportavimą Otto 
Richter,, pasiuntė darbo 
kretorei Perkins sekamą tele
gramą :

“Organizuoti darbininkai 
labai rūpestingai tūmija da
bartinės administracijos atsi- 
nešimą į deportacijas. Ypa
tingai atsižvelgiama į tuos, 
kurie yra ’Veiklūs kovotojai 
prieš fašizmą ir jieškojo tei
sės prisiglaust Jungt. Valsti
jose. Dabar laikraščiai pra
neša apie būsimą deportaciją 
Otto Richter’io, kovingo anti- 
nazio. 
Kad 
teiks 
name 
mus,
portavimo, ir suteikti jam tei
sę prieglaudos, kurią praeity
je politiniai persekiojami 
davo šioj šalyj.”

se-

Mes norime pabrėžti, 
deportacija Vokietijon 
jam mirtį. Mes ragi- 
prašalinti visus kaltini- 

kurie veda prie jo de-

ras-

Nauja Sovietinė Filmą
SEPTYNI DRĄSŪS ŽMO

NĖS dabar rodoma Cameo te
atre, arti Broadway, New Yor
ke. ši filmą pagaminta Le
ningrade, po direkcija S. Ge- 
rasimovo.

Pasigirsta kelių šautuvų šū
viai, o tuo momentu atsidaro 
reginys: kalnai, tarpe jų van
duo. Eina keli vyrai su šau- 
tuvais, o jūrinių paukščių, lie
tuviams gerai žinomų žuvė
drų, tūkstančiai čia skraido, 
aptemdydamos didelį kalnų 
viršų, ir vandens plotą su sa
vo sparnais. O tas jų riks- 

*mas sudaro nerimą žmogaus 
• sieloj. Sniegas, sniegas ir vė- 

jai ir baisios pūgos, speigas 
didžiausias, tai, kaip mes ži
nome, eskimosų tėvynė, kurioj 
nelabai kas iŠ mūsų žmonių 
norėtų apsigyventi, kad ir 
trumpam laikui.

Ateina du eskimosai į so
vietinės ekspedicijos namuką, 
jieškodami pagelbos savo ser- 

\gančiam tautiečiui, kurį gail
ina pasiekti už keturių dienų, 
šunų vežamomis rogutėmis. 
Bevažiuojant per kalnus, tik 
vienu sykiu suriko visi šunys, 
nusirisdami į baisią atkrantę.

Dabar nelaime, 
orinės rogės ir orlaivis 
jimui nelaimės ištiktų.

Orlaivininkas įsako 
Ohrimenko, gydytojai, 
rengti šokimui lauk iš
vio, kuri laimingai su parašiu
to pagelba nusileido į nužy
mėtą vietą ir surado nelaimin
gus, kankinamus šalčio ir al
kio. Orlaivis įklimpo į snie
gą ir nebepajėgia pakilti iš 
jo, bet orinės rogės, kurias 
operavo du žmonės, surado 
juos. Gydytoja pribuvo pas 
ligonį ir jam pagelbėjo ligoj. 
Didvyriškas paveikslas, kaip 
vienas anglų laikraščio kores
pondentas išsireiškė.

Kuršėnų Studentas.

Iš Radio Pramogos
Penktadienio vakarą, Klaš- 

čiaus svetainėj, įvyko lietuvių 
—Ginkaus, Valaičio, Mačiulio, 
Matusevičiaus — ir kitataučiu 
radio transliuotojų surengtas 
vakaras — piknikas su kon
certine programa. Publikos, 
atsižvelgiant į skaitlingus ren
gėjus, buvo vidutiniškai, dau
giausia šokius mėgstąs jauni
mas, kurio didžiumą sudarė 
lietuviai. Pastarieji, tiesa, fi
gūravo ir vakaro programoj, 
nors ir kitų tautų, ypač italų 
nemažai prisidėta su progra
ma.

Italai turėjo porą gerų ir 
porą silpnesnių solistų. Už tai 
lietuviai pasirodė organizuota 
programa — skaitlinga iš jau
nimo sudaryta Avižonio (Al
len’s) orkestrą, prof. Dulkės 
vadovaujamu K. A. parapijos 
choru ir vaikais šokikais, taip
gi dalyvavo Berenio vadovau
jama Lido Orkestrą, ir kiti. 
Choras laikosi disciplinuotai, 
harmoningai dainuoja.

Avižonio orkestrą daro gra
žų įspūdį savo sudėtimi ir su
kelia svetainėj svaiginantį sū
kurį šokėjų, kada užgriežia. 
Tačiau jauniem muzikantam 
reiktų daugiau disciplinuotu
mo. Susidaro prastas įspūdis, 
kada ima arti pusvalandį su
sirikiavimas. Visai panašu šei
mininkei, kuri pradėjus kep
ti blynus, užmetus vieną ant 
skaurados, atsimena ko nors 
nepasakius kaiminkai, tai ko 
nepaklausus pas kitą, ką nors 
palikus krautuvėj ir dar tuzi
ną ar du panašių bėdų. Tą 
prašalinus, orkestrą būtų pil
nai įspūdinga.

Paskiau traukta 12 dova
nų, kurios buvo skirtos prie 
įžangos tikietų. Jas laimėjo 
Florence Witt, Petronėlė Vyž- 
lianskas, K. Wilson, Julija Ka
valiauskaitė, Marija Sinkus, 
Olga Šimėne, Edviną Schulc, 
Benis 
Nella 
Adelė

žemaitis, Teresė Strolis, 
Chencyl, Elena Palen ir 
Kazį as.

Laisvės” Rep.

Įkalino Ohrbach’s Pikietus
Teisėjas Farrell nuteisė še

šis iš 13-kos Ohrbach’s pikietų 
kalėjiman dviem dienom arba 
užsimokėti po $5. Neturėda
mi pinigų, pikietai nuėjo ka
lėjimam Viena mergina sakė 
tik kalbėjus su dviem drau
gėm, kad jos neštų atgal ką 
tik nusipirktus toj krautuvėj 

niekas 
ji

daiktus. Jos liūdymo 
neužginčino, tačiau ir 
siųsta kalėjiman.

Padės Ginti Herndoną

pa-

libera-

grąžino piniguočiams, 
tada buvo priplepėta, 
saulutė prašvitus sene- 
kuris iki tol už liesą 

sandvi-

kad išjudinti pažeistą cirku
liaciją.

Stasys Beleckas, “Laisvės” 
namo prižiūrėtojas, dar per
eitą žiemą susižeidė koją. Ji
sai ilgai išgulėjo sucementuo
tas. Dabar jau vaikšto ir yra 
vilties pilnai pasveikti. Tačiau 
darbą dirbti dar sunku.

Kazys Grybas, “Laisvės” 
skaitytojas ir pasiryžęs dar
buotojas organizacijose, sirgu
liuoja jau senai, guli lovoj. 
Jį reiktų tankiau atlankyt ir 
palinksmint -ligos ištiktą. 
Džiaugsmas yra geriausias eli- 
ksiras sveikatai. Jo antrašas 
yra 794 Grand St., Brooklyne.

Linkime visiems draugams 
greito ir pilno pasveikimo, 
kad galėtų vėl gyventi ir dar
buotis kartu su mumis.

mas klasėmis pasibaigė, aš ga- pL 
lesiu tikrai dapildyti savo

I*
■

no zmyoa neolitų puna oe zi-. 
nojimo, ką sako komunistai.

“Komunistų Partija, labiau 
nei kuri kita, permato jauni- | 
mo problemą esant pastovia ir 
artimai surišta su pavojumi | 
kylančių fašizmo tendencijų 
Amerikoj”. j

Jisai sako, kad jis pažinojo

te ir kad kovose už laisvę žo
džio, prieš cenzūrą, prieš karą 
ir fašizmą komunistai yra ne
pavaduojami.

“Nesutikčiau praleisti nebu
vęs Komunistų Partijos prezi
dento nominavimo sesijoj, ku
ri įvyks 28 d. birželio, Madi
son Square Gardene”, pareiš
kė diplomuotas jaunuolis.

Civilių Laisvių Unija, 
lų teisininkų organizacija, per 
savo direktorių Roger N. 
Baldwin pranašė,- kad jų or
ganizacija visomis pajėgomis 
kovos už Ilerndono išliuosavi- 
mą.

Tel. Stawr 2-078S NOTAHY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automoblliua vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Paskilbęs savo teisingumu 
lietuvis senelis Frank Grigas 
dabar randasi skurdo prislėg
tas. Jisai prašė pašalpos, bet 
ir ta ne paskubomis ateina, 
reikia ilgai pasikankinti, kol 
ją gauni. Ją gavus, liekasi ta 
pati sena problema — veržt 
diržą iki nelieka kas veržti.

Grigas pereitą metą pagar
sėjo, kuomet jis atrado 50 
tūkstančiu dol. vertės bonu ir 
juos 
Kiek 
kaip 
liui,
sandvičių pats tapo 
čium — ant pečių ir krūtinės 
nešiojo skelbimų iškabas. Da
bar jo rūpesčiai esą pasibai
gę.

Bet . . . tas buvo metai su 
virš atgal. Dabar jis be cen
to, apleistas, gyvena 70 Green
wich St., laukdamas pašalpos, 
kad užsimokėti už kampelį, 
kuris kol kas jam suteikia pa
stogę ir kad dar bent laiks 
nuo laiko pavalgyti, pratęsti 
gyvybę. Įvertinimo jo teisin
gumo, atlyginimo už tai—nė
ra. Jo niekad ir nebuvo. Se
nelis buvo tik įrankis firmoms 
pasigarsinti.

Dar pereitą metą, kada se
nelis buvo apsuptas garbės 
aureole, mes rašėm, kad tas 
visas sumas daromas ne 
nelio pagarbai, bet kad
sigarsint tam tikroms firmoms 
ir dar kartą išpūsti burbulą, 
būk darbininko teisingumas, 
nuolankumas ir panašios ypa
tybės augštai gerbiamos, atly
ginamos.

O, taip, jos gerbiamos, bet 
ta laimingoji šalis toli, už jū
rių. Sovietų Sąjunga yra ta 
šalimi. Amerikos liaudis taip 
pat yra padori ir moka įver
tinti prakilnumą, tad ir Ame
rikoj toki seneliai Grigai bus 
įvertinami, 
pati 
šalį, 
rika.

Studentai Susidomėję
Komunistų Konvencija

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Antano Ru- 

secko. Pirmiau gyveno Brooklyne, 
apie 5 metai atgal, bet dabar nesi
randa tenai. Tad prašau jo pa
ties atsišaukt arba jei kas apie jį 
žino prašau man pranešt, už ką bū
siu labai dėkingas. Rašykite seka
mai: Andrius Ruseckas, 811 Capous 
St., Scranton, Pa. (146-160)

~ Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik

už $5.00
Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.

so
pa-

Amerikos studentija dabar 
ypatingai susidomėjus Komu
nistų Partijos programa, nes 
K. P. yra vienintele partija, 
kuri visame griežtumo ir aiš
kume pastatė jaunimo klausi
mą. Tą sentimentą gana stip
riai pabrėžė Roger Chase, Co
lumbia Universiteto laikraščio 
“Spectator” redaktorius ir stu
dentų vadas. Jisai sako:

“Aš praleidžiau keturis me
tus gavimui diplomo. Dabar 
aš turiu sužinoti, kaip gauti 
darbą. Kada apsirubežiavi-

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora prižiūrėti 16 fur- 

nišiuotų kambarių namą. Vyras turi 
mokėt visus darbus prie namo. Taip
gi reikalinga turėti rekomendacijas. 
Daugiau informacijų gausite pašauk
dami EVergreen 7-3390. (145-147)

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOiKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

OSVALDO KYBURIO
RESTAURANTAS ir KABARETAS f 

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais.

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y.

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

aprūpinti, kada 
Amerikos liaudis valdys 
kada bus Sovietų

Įsakyta MuelSer’į
Tuojau Deportuot

A me

Amerikos Ateivių Gynimo 
Komitetas atsišaukia j visas 
organizacijas ir asmenis tuo
jau siųsti telegramomis ir 
“special delivery” laiškais 
protestus prieš Mueller depor
tavimą Vokietijon, reikalau
jant, kad jam būtų suteikta 
teisė prieglaudos Jungtinėse 
Valstijose, kaipo politiniam 
pabėgėliui. Adresuot: Secreta
ry of Labor, Frances Perkins, 
Washington, D. C.

Mueller’iui gręsia mirtis fa
šistų naguose. Vokietijos 
konsulas atsisakė išduoti pa
są, be kurio jis negali įvažiuo
ti jokion kiton valstybėn. To
kiose sąlygose deportacija ly
gu mirčiai, 
jokio iš jo 
tik del to, 
tų priešas.
ko pasigauti savo auką, o A- 
merikos Darbo Departmentas 
jiems padeda.

Ir tas daroma be 
pusės nusikaltimo, 
kad jis yra fašis- 
Fašistai dabar ty-

Mūšy Ligoniai
Charles Kwarren, jaunas 

“Laisvės” darbininkas ir žino
mos Ch. Kwa’rren’s Orkestros 
vadas, jau pora savaičių at
gal susižeidė darbe, kairę ran
ką pagavo presas. Kadangi 
ranka likosi savo vietoj ir jis 
pats stiprinosi, tai manyta, 
kad už dienos kitos praeis. 
Bet sveikata negrįžta taip 
greit, kaip pageidauta. Gydy
tojas bandys gydymą elektra,

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę j tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS P
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonnokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St. 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži<Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra 
Skaniausi.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, 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 pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

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




