
Visų Salių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e pralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

KRISLAI
Jaunuoliai duoda pavyzdį.
23 jaunos gyvybes.
Ar ne laikas pagalvoti? 
Nebus tuščia raidė.

Rašo A. B.

Drg. Johnnie Orman sako: 
“Jaunųjų Komunistų Lygos lie-
tuvių kuopoje skaitėme iš “švie
sos” draugo Angariečio straips
nį ‘Apie Mūsų Patriotizmą’ ir 
plačiai diskusavome. Diskusijos 
buvo labai gyvos ir įdomios. 
Skaitėme pasimainydami, idant 
pramokus lietuviškai skaityti.”

Reikėtų ir mums suaugusiems 
pasimokinti iš mūsų jaunimo. 
Mūsų spaudoje dažnai telpa la
bai gerų ir gilių, pamatinių 
straipsnių. Jie taip ir praeina 
mažai pastebėti. Argi nebūtų 
gerai, jeigu komunistų frakci
jų susirinkimuose arba šiaip 
draugijų kuopų mitinguose to
kie straipsniai būtų viešai skai
tomi ir diskusuojami ? Mūsų 
mitingai labai sausi, labai tech
niški, nebepatraukia narių. Ap- 
švietos požvilgiu jie beveik nie
ko nariams neduoda.

New Yorko Sing Sing kalėji
me rmrties kamerose gyvena 23 
jaunuoliai ir laukia galo savo 
jaunoms dienoms. Jie “žmogžu
džiai,” pasmerkti kaipo žmog
žudžiai. Visi jie darbo tėvų vai
kai. Beveik visi jie turėjo kū
dikiais būdami ęiti dirbti. Kai 
kurie buvo labai pavyzdingi 
vaikai. Bet užėjo nedarbas, jie 
neteko darbo. Plačiai prieš juos 
atsidarė kelias , į kriminalizmą 
ir ten jie greitai nuvažiavo.

Elektros srovė perlėks per ju 
kūną ir jų gyvybė užges ant 
visados. Visuomenė atkeršys 

.jiems už jų darbus.

Bet kas iš tikru i ų atsako ar
ba turėtu atsakyti už tuos jų 
darbus? Ta pati žiauri kapita
listinė visuomenė. Ne tik tie 23, 
bet šimtai tūkstančių Amerikos 
jaunimo verčiami pasirinkti tą 
slidu ir pavojingą kriminaliz- 
mo kelią.

Nepatinka man štai kas: Vie
name mieste vienas draugas la
bai daug darbuojasi. Tai neiš
semiamos energijos žmogus. Ne
išvengiamai, žinoma, jis veik
damas padaro ir klaidų. Vietoj 
pairuti nuo jo dalį darbų ir ge
riau atlikti, kiti draugai tik 
kailį jam vanoja ir kiekviena 
jo pasijudinimą “sukritikuoja.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

No. 294 *Telephone STagg 2-3878

Jūrininkų Streiko Nuos
toliai $311,750,000

37,000 Marininkų Sustabdė
230 Laivų Vakaruose
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Stripeika Pralenkė 
Reikauską

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Laivų kompanijos skai
čiuoja, kad jūrininkų strei
kas vakarinėse prieplaukose 
padaręs bizniui • $311,750,- 
000, gal iki $350,000,000 
nuostolių, arba po $7.250,- 
000 per diena. Vakariniame
Jungtiniu Valstijų pakraš- Philadelphia ...................
tyje streikuoja 37,000 mari- S. Penkauskas, I. čiulada

Baigiantis “Laisvės” Vajui Gavimui Naujų Skaitytojų, 
A. Stripeika Smarkiai Subruzdo. Jis Jau Pirmoje Vieto

je ir žada Joje Būt iki Vajaus Pabaigos

Vajininkų lentelė š i a n - 
dien stovi šitaip:
A. Stripeika, Elizabeth ...4440
S. Reikauskas ./............... 4246
P. J. Martin, Pittsburgh. . 3684

3060

nir.ku. Per jų streiką turė
jo laikinai ‘užsidarvti ir tūli ALDLD 28 kp., Waterbury 1369 

.............................. .1350 
1283

kiti darbai. Streikas visai 
sustabdė 230 laivų.

Antrininkas darbo minis- 
teris McGrady tikisi, kad 
gal neužilgo pavyks strei
kas baigti derybomis su nu
sileidimais iš jūrininkų ir 
kompanijų pusės.

JAPONIJA TARIASI SU 
NAZIAIS DEL CHINIJOS 

ĮVYKIŲ

TOKIO, grd. 14.—Japo
nijos valdžia pradėjo slap
tas derybas su Vokietija, 
kaip bendrai atsiliepti i are- 
štavima Chinijos diktato
riaus Chiang Kai-sheko. Sa
vo valdžios įkvėpti. Japoni
jos laikraščiai rėkia, būk 
tai “pagal Sovietų patvar- 

i kvmus” tapęs suimtas 
Chiang Kai-shekas, ir spė
lioja, kad jis gal jau nužu
dytas.

Kitam mieste, taip pat dide
liam, tuzinas kitas draugų pra*( 
dėjo sakyti: Tas draugas to
kias ir tokias klaidas daro, • to 
ir to yra pridaręs, kol jis bus 
priešakyje, nieko nebus. Labai 
gerai. Pasitaikė, kad tas drau
gas porai metų visai pasitraukė 
iŠ tos kolonijos. Kas atsitiko? 
Ogi pati kolonija beveik numi
rė. Nė gi korespondencijų nie
kas neberašinėjo. Tiems kitiems 
draugams buvo puiki proga pa
sirodyti, kad jie geriau moka 
ir gali veikti, bet nepasirodė.

CHIANG KAI-SHEK 
PASPRUKO?

PEIPINGTg’rd. 14.—Pra- 
nešama, kad vienas gen. 
Chang Hsueh-liango augš- 
tas karininkas nudaręs mai
štą prieš Chane-a ir paliuo- 
savęs suimtai i fašistini Chi- 
nijos diktatorių Chiang 
Kai-sheką; o pastarasis ta
da suėmęs ir įkalinės natį 
generolą Chang Hsueh-lian- 
gą-

Lawrence 1941

Vokietijai Trūksta 2 Chinų Fašistų Armija
Milinnai I nnn l.inirlai CMilionų Tonų Grūdų

Gręsia Badas bei Maištai 
Prieš Nazių Valdžią

Man tas nepatinka, žmogus 
labai pradedi abejoti apie to
kių draugų kritikos nuoširdu
mą. Paimk ir padaryk geriau, 
negu anas. Jeigu to nenori ar 
negali padaryti, tai būk toks 
geras ir nekišk kojos kitam, 
priešingai, padėk- anam drau
gui, kiek gali.

Buržuazinė spauda stebisi, 
kad Sovietų Sąjungoje vienam 
mieste valdžia nubaudė virši
ninkus, kurie suareštavo kelis 
žmones neprisilaikydami naujo
sios konstitucijos procedūros. 
Mat, buržujai manė, kad Sovie
tų konstitucija bus mirus rai
dė. O taip nebus. Ji bus priva
loma kiekvienam ir pravedama 
iš širdies. Sovietų Sąjunga ne- 
-turi augščiausio teismo, kuris 
turėtų teisę tampyti konstituci
ją, kaip davatka savo pančiaką, i

J MASMITINGI RYTOJ 
MADISON SO. GAR- 
DENE, NEW YORKE 
ši trečiadienį vakare 

ivyksta didis unijų šau
kiamas mitingas paremti 
jūrininkų streiką. »Jame 
kalbės atvykęs iš San 
Francisco garsusis Pacifi- 
ko pakraščio marininkų 
vadas -kovotojas Harry 
Bridges, taip pat Kailia- 
siuvių Unijos vadas Ben 
Gold ; kongresmanas Mar- 
cantonio; Chas. Zimmer
man. vedėjas Sukniasiu- 
vių Unijos s22-ro lokalo, ir 
kt.

Visi New Yorko apy
gardos lietuviai, dalyvau
kite!

DARBAS “Už PILVĄ” 
CCC STOVYKLOSE
WASHINGTON. — Per 

metus, išmokėta $154,000,000 
algų bedarbiams jaunuo
liams CCC darbų stovyklo
se; bet jie buvo priversti 
nusiųst $123,000,000 savo gi
minėms bedarbiams. Taigi 

kaip kad pas mus Jungtinėse 350,000 jaunuolių ten dirba 
Valstijose daroma. Ifaktinai tik už “pilvą”.

Puolasi Išlaisvint 
Suimtą Diktatorių M 

o
BERLYNAS. — Hitleri

ninkų laikraštis “Frankfur
ter Zeitung” pripažįsta, kad 
Vokietijai pritruks 1,000,- 
000 tonų kviečių ir 1,000,000 
tonu rugių iki kito derliaus. 
Valdžios k o n t r o 1 i uojami 
grūdų sandeliai taipgi pu
siau tušti.

Hitlerio valdžia - paskelbė 
aštrias baus/nes tiems ūki
ninkams, kurie nesuve^ pa
skirtą daugį grūdų į rinkas 
nustatytomis kainomis. Bet 
tos kainos peržemos; todėl 
valstiečiai, slapstydamiesi, 
šeria savo gyvulius lieka
mais nuo duonos grūdais.

Dasipirkt grūdu iš užsie
nių nesą pinigų šalies ižde. 
O pakelt grūdų kainas Hit
leris bijo, kad nesukiltų 
darbininkai miestuose prieš 
duonos pabrangimą. Taip 
tai Hitleriui “vyksta” pa- 
liuosuot Vokietija nuo mai
sto produktų įvežimo iš sve
tur, kaip kad jis gyrėsi.

__________________________ \

Andy Fašistai Norėję 
Edwart'o su Diktatūra

B

SSRS Neturi Nieko Bendra su 
Įkalinimu Chiang Kai-Sheko, 

Chinų Diktatoriaus

San Francisco Sandėlių Dar
bininkai Laimėjo StreikąCibulskienė, Brooklyn ....110

D. P. Lekavičius, Finleyville 105
P. Burneikis, Brooklyn....... 78
V. Novicky, Ansonia........... 72
P. Nemura, Cleveland......... 72
J. N. Simans, Cleveland....... 72
J. Zizes, Perth Amboy.........72
G. Braknis, Pontiac............. 72
A. Lukoševičius, Nanty-Glo 71 
Žaltys, Rockford .................. 66
J. Adams, Grand Rapids. . . .60
J. Jackim, Shelter Is. Hghts 60

Barkus, Brooklyn............54
Valinčius, Pittston......... 50
šilabaitis, Putnam........... 50
Surblis, Akron................ 50

Plungienė, Cleveland....... 50
Miliauskienė, Plymouth. .50 
Merk, Andover.............50
Mitkus, Newark,............ 50
Macy, Woodhaven........... 50
Lawdanskas, Rockford... 50 
Klimas, Brooklyn............. 50
Juška, Chicago.................. 50
U. Davies, Los Angeles 50 
Daukantaitė, S, Boston .. 50 
Bagdonienė, Cleveland .. 50

M. Bendineka, Sumerlee. . . .50
W. Trainis, Royalton..........42
F. Abekas, Chicago............. 42
S. Paulenka, Lowell............ 41
T. Zadelek, Collinsville........ 40
I. Klevinskas, Scranton .... 34
E. Vilkaitė, Brooklyn.........25
K. Mugįanienė, San Franciso. 24

Žemaitis, Detroit..............22
Kuosevičia, Collinsville. . .22 
Julius, Moline.......... . .22
paūjotas, E. St. Louis...22 
’Boika, Cleveland.............22
Biliūnas, Chicago............22
į.. Alvinas, Detroit...........22
Petkienė, Brooklyn......... 20
Kazlauskas, Hartford.... 20 

K. Getts, Rockford................20
P. Alška, Washington......... 15
Gudauskas, Georgetown....... 12
A. Kaunas, St. Clair.......... 11

G. Šimaitis, Montello . .. 
K. Žukauskienė, Newark. . 
ALDLD 11 ir 155 kps., 

Worcester, ...............
G. Krance, L Katalius, 

Bridgewater ............
ALDLD Montreal Rajonas 
V. Padgalskas, Mexico . . . 
ALDLD 20 kp. Moterų- 

Skyrius, Binghamton .. .
A. Balčiūnas, Brooklyn . . 
J. Vasiliauskas, Detroit .. 
G. Kuraitis, Brooklyn . .. 
J. Matačiūnas, Paterson .. 
P. žirgulis, Rochester . .. 
ALDLD 85 kp., Haverhill- 502 
Yaskevičius, Hudson ........ 470
V. Globich, Wilkes-Barre. .464 
ALDLD 2-ra kp., S. Boston 461 
A. Klimas, Hartford......... 437
J. Grybas, Norwood...........420
V. J. Valaitis’ New Britain 323 
S.. Sharkey, Easton,*.304 
A. Lideikienė, Great Neck 284
F. Shimkiene, Kearny .... 259
E. Cibulskienė, Nanticoke. . 2Q? 
P. Baranauskas, Brooklyn .20# ,
G. Dagis, Sudbury ............ 19#
M. Valenta, Cleveland........172
D. Yftnush, Scotia ...............155
J. Weiss, Brooklyn . ...........154
P. Šlekaitis, Scrąnton.........148 ,
A. Levanienė, Loh Angeles. .144 i
F. Gervickas; Athol . . 142 '
A. Daukša, Grand Rapids ; .133 
’ ......... " ‘ ..130

.,128 

. .122
L,-.... .

Sunaikino Daug Ispanų Popiežius Smarkinsiąs 
Fašistų Lėktuvų | Kovų Prieš Komunizmų

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Maisto sandėlių darbinin
kai ir tarnautojai per 45 
dienų streiką laimėjo 40 va
landų darbo savaitę ir po 
13 centų daugiau algos kas 
valandą. Dabar jie gaus po 
po 75 centus valandai.
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London. — Svarbiausias 
Anglų buržuazijos laikraš
tis “Loildon Times” rašo, 
kad fašistai stengėsi palikt 
Edwardą, kad padaryt jį 
savo karalium ir jo pagelba 
ivest fašistinę diktatūrą ša
lyje.

EXTRA'
CHINIJOS DIKTATO
RIAUS SUĖMIMAS, TAI 
JAPONIJOS PROVOKA

CIJA?

MASKVA, grd. 14.—Gali 
kam atrodyti, kad chinų ge-

SHANGHAI, grd. 14. — 
Chinijos fašistų valdžia pa
siuntė 140,000 savo kariuo
menės į Shensi provinciją, 
kad išlaisvintų suimtą 
Chiang Kai-sheką, iki šiol 
buvusį fašistinį šalies dik
tatorių.

Chiang Kai-sheką su ke
liais jo valdininkais suėmė 
j ir įkalino generolo Chang 
i Hsueh-liango armija Sian 
mieste, Shensi provincijos 

| sostinėje. Chiang Kai-she- 
kas buvo ten nuvažiavęs pa- 
varvt generolą Chang Hsu- 
eh-liangą ir paimt-jo 120,- 
000 armija po fašistų ko
manda. Chiang Kai-shekas

nerolas Chang Hsueh-liang, negalgj0 pakęst> kįd t0 ge
suėmęs fašistinį Chinijos 
diktatorių Chiang Kai-she
ką, iškelia kovos vėliavą 
prieš Japoniją, bet “tikru
moje Chang nadeda Japoni
jai daryti Chiniją Japonų 
auka,” rašo * “Pravda”, So
vietų Komunistų Partijos 
organas: “Japonijos impe
rializmas sistematiškai dar
buojasi, kad suskaldžius 
Chiniją į mažas dalis, ku
rios nepajėgtų vieningai pa
sipriešinti” Japonijai.

nerolo kariuomenė veikė iš
vien su komunistais prieš 
,mandžurus - japonus, gro
biančius šiaurinę Chiniją.

Pranešama, kad sykiu su 
Chiang Kai-sheku tapo ne
laisvėn paimti jo vidaus rei
kalų ministeris Chiang Tsų- 
pin ir du “nuraminimo” k0r 
misionieriai; o “raminimas” 
pas Chiang Kai-sheką reiš
kia kruviną slopinimą ko- 

..... ............ ... |vingo žmonių judėjimo 
Čhiang Ka?-shėko'suėmi-| prieš Japoniją bei prieš fa-

- J
.< d

J. Žilinskas, Lewiston. 
A. Lipčius, Chester... 
M. Deedas, Red Lake. ,

Hitlerininkai Nenori Susi
taikymo Ispanijoje

MADRID, grd. 14.—Ispa
nijos valdžios lėktuvai bom
bomis sudaužė bei sudegi
no daugelį fašistų orlaivių 
ties Vitoria, užpuldami jų 
stovyklą.

Nušauta fašistų lėktuvas, 
bombardavęs Madridą. Vie
nas lakūnas žuvo, -kitas iš
sigelbėjo. Pastarasis gal bu
vęs Ramon Franco, brolis 
vyriausio fašistų komandie- 
riaus.

Berlynas. — Į Anglijos 
ir Franci jos pakvietimą tai
kyti Ispanijos fašištus su 
respublikos valdžia, lei
džiant gyventojams nubal- 
suot, kokios valdžios jie no
ri, Hitleris atsakė, būk 
Liaudies Fronto valdžia 
“neatstovaujanti” Ispanijos. 
Hitleris, kaip žinoma, yra 
pripažinęs fašistų “valdžią” 
Ispanijoje.

Burgos, Ispanija, grd. 14. 
—Pritrūksta fašistų armi
joms. maisto. Dvi dienas per 
mėnesį paskirta valgyt tik 
po sykį.

i®
&

Katalikų-Protestonų Komi
tetai prieš Komunistus 
VATIKANAS. — Sveiks

tąs popiežius XI žada dar 
labiau praplatint tarptauti
nę kovą prieš komunizmą. 
Jis yra vyriausias direkto
rius tūkstančių katalikų 
kunigų ir pasauliečių, kurie 
visuose pasaulio kampuose 
gyvu žodžiu ir per spaudą 
veda nuolatinę kampaniją 
prieš komunistus.

z Popiežius taipgi neoficia
liai pritaria vadinamiems 
“Pro Deo” (už dievą) ben
driems- komitetams, sudary
tiems iš katalikų ir protes- 
tonų priėš komunistus. To
kie komitetai jau veikia 
daugelyj Europos šalių.

Popiežius pasmarkino, ba
taliją prieš komunizmą ypač 
nuo to laiko, kai prasidėjo 
fašistų karas prieš Liaudies 
Fronto valdžią Ispanijoj.

Fašistai Apsupę Milicininkų 
Būrį Universiteto Mieste
Madrido Priemiestis, grd. 

14.—Fašistai skelbiasi, kad 
jie iš visų pusių apsupę būrį 
liaudies milicijos Universi
teto Mieste. Madrido prie
miestyje. Milicininkai, gir
di, sulindę į “surpaipes.” 
bet badas priversiąs juos iš
eiti viršun.

mas tai būsiąs gremėzdiš
kas darbas Japonijos provo
katorių.

ANGLU EX-KARALIUS 
PAS AUSTRIJOS BARO

NĄ ROTSCHILDĄ

VIENA. Austrija.—Trau
kiniu atvažiavęs Windsor 
kunigaikštis, buvęs Anodi
jos karalius, apsistoja pilv- 
je bankininko barono Roth- 
sehildo. 25 mylios nuo sosti
nės Vienos. Sakoma, kad 
jo traukinyje buvo bagažo 
ir jo mylėtinės Simpsonie- 
nės.

Šneka be Sustojimo Jau 
Dešimtą Dieną -

OCALA, Florida.— Ho
ward Stillman, 44 metų am
žiaus, balsiai iššnekėjo jau

sizmą.
Generolas Chang Hsueh- 

liangas žada išlaisvint dik
tatorių Chiang Kai-sheką 
tik tuomet, jeigu pastarasis 
prižadės įvesti demokratine 
tvarką Chiniioj ir paskelbti 
karą prieš Japoniją, idant 
išvyt ją iš Manchukuo ir ki
tų užgrobtų Chinijos žemių.

TOKIO, grd. 14. — Japo
nijos politikieriai ir spauda 
paskleidė gandus, būk suki
lėliu generolas Chang Hsu- 
eh-liang pagal “Sovietų Są
jungos patvarkymą” paėmė 
nelaisvėn fašistinį Chinijos 
diktatorių Chiang Kai-she
ką, būk Sovietai darę ,su 
tuo generolu karinę sutarti 
ir būk sovietiniai lėktuvai 
su raudonomis vėliavomis 
jau skraidą virš Shensi pro
vincijos sostinės Sian.

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė griežtai užginčija 
Japonijos ir Chinijos fašis
tų skleidžiamus girdus anie 
tariamą Sovietų “sąmokslą” 
su generolu Chang Hsueh* 
lianpp prieš Chian? Kai-she- 
ka. Tuos girdus Sovietai va
dina piktu išmislu.

Shanghai’iuj ir eilėj kitų

Ragina Palaikyt Nuolatines 
CCC Darby Stovyklas

WASHINGTON.—Robert 
Fechner, bedarbių jaunuo
lių CCC darbų stovyklų di
rektorius, reikalauja, kad 
prez. Rooseveltas palaiky
tų šias stovyklas kaip nuo
latinę įstaigą. Numato, jog, 
nežiūrint pramonės pakili
mo, jinai vis tiek negalės 
“sugert” į savę šimtų tūks
tančių jaunuolių darbinin
kų.

CCC direktorius giriasi, 
kad tos stovyklos tapo ap- 
valytos nuo “nenuoramų” ir sostą? Kiti‘vyskupai ___
dąbar ten sklandžiai einąs pamoksluose vadino Edwar- 
darbas, na, ir karinis mušt- dą. “sūnum” palaidūnu” ir

šaukė žmones prie religijos.] Chinijos didmiesčių įvesta

ANGLU VYSKUPAI ‘TAR
KUOJA’EX-KARALIU 
LONDON. — Vyriausias 

anglikonų bažnyčios dvasiš
kis, Canterburv’o arkivvs- 
kūpas sekmadieni nėr radio 
“apgailestaujančiai” smer
kė buvusį karalių Edwarda. 
kad iis “nekrikščioniškai” 
pasielgęs, p a s i r i nkdamas 
amerikietę “gyvanašlę” 
Simpsonienę prieš Anglijos 

i savo

1

>

*
4

te
ras, po atsargos oficierių 
komanda.

devynias dienas, beveik nie
kad nesustodamas. Tuo tar
pu jis tik viena sykį truputį 
užmigo. Kartais jis ir dai
nuoja. Per nuolatinį šnekė
jimą žmogus labai nusilpęs. 
Gydytojai vis dar negali su
rast • priežasties tos keistos 
ligos.

BRIDGES AT
TA LKON RYTI- 
JuRININKAMS 
YORK.—Iš Cali- 
atskrido Harry 
garsus Pacifiko

karo stovis. Manoma, jog 
Chinijos fašistai šauksis Ja
ponijos pagelbos. kad nu
malšinus sukilimą nrieš 
Chiang Kai-sheko dikta
tūrą.

HARRY 
SKRIDO
NIAMS 
~NEW 
fornijos 
Bridges,
pakraščio jūrininkų vadas, 
pastiprint eilinių marininkų 
streiką New Yorke ir kito
se rytinėse prieplaukose.

Madrid, grd. 14.—Trūks
ta miestui kuro, žmonės 
skaldo mažiau reikalingus 
baldus į malkas.
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0 Visgi Reakcijai Nevyksta
Tam tikrais laikotarpiais atrodė, kad 

reakciniam pasauliui pavyks sudaryti sa
ly dų, stiprų frontą prieš demokratinį pa
saulį apskritai ir Sovietų Sąjungą ypa
tingai.

Hitleris su Mussoliniu pasišovė suda
ryti anti-sovietinį frontą. Pradžiai dar
bo sudaryta Vokietijos-Japonijos t. v. 
anti-komunistinė (anti-sovietinė sutar
tis). Berlyno ir Tokio ponai manė, kad 
prie to bloko tuojau prilips visa eilė kraš
tų, kaip musės prie medaus. Deja, jie 
skaudžiai apsiriko. Minėtoji sutartis de
mokratiniuose kraštuose sukėlė daug ne
pasitikėjimo ir nepasitenkinimo. Mažes- 
nėsės šalys, kad ir ne demokratinės, kol 
kas laikosi ištolo nuo Berlyno-Tokio po
nų skymo. O pačios Japonijos valdan
čiuose sluogsniuose minėtoji sutartis įne
šė labai daug bruzdėjimo.

Toj pačioj Chinijoj, kurią platūs Japo
nijos nasrai bando praryti, pasireiškė 
toks žmonių bruzdėjimas, kuris aiškiai 
parodo, jog Chinija turės suvesti su Ja
ponija sąskaitas griežta ir vieninga ko
va. Suareštavimas. *Čiang-kai-šeko, ir 
griežtas pareikalavimas įsileisti į Kuo- 
mintangą komunistus ir skelbti karą Ja
ponijai—aiškiai liudija, kad ten dalykai 
vystosi Japonijos nenaudai.

Džiuginanti reiškiniai rodosi Rumuni
joj. Hitleris ir kiti manė tą šalį pakreip
ti savon pusėn. Dėlto, buvo priverstas 

. atsistatydinti užsienio reikalų ministeris 
Titulescu—draugas Sovietų žemės. Bet 
štai ir Bucharešto politika, po ilgų svyra
vimų, vėl atsistojo pro-sovietinėn pozici
jom Rumunijos užsienio reikalų minis
teris V. Antonescu andai kalbėdamas pa
sakė: “Mūsų šalies santikiai su Rusija 
(Sovietų Sąjunga) vystosi širdingo kai- 
myniškumo pagrindais. Rumunija pilnai 
sutinka su Sovietų užsienio komisaro M. 
Litvinovo nuomone, nesenai išreikšta Ge- 
nevoje, kad sutarčių keitimas-naikini- 
mas yra negalimas dalykas.”

s Šitie reiškiniai aiškiai rodo, kad reak
cijai nėra taip lengva, kaip tūli manė, su
daryti sąlydų frontą prieš Sovietų žemę 
ir prieš demokratiją apskritai. Mažesnė- 
sės tautos jau spėjo persitikrinti, kad 
Sovietų Sąjunga yra taikos šalininkė, 
kovotoja už taiką ir jos visa politika ma
žųjų tautų interesams eina naudon. Tų 
kraštų žmonės žiūri į Sovietų Sąjungą, 
kaipo į savo užtarytoją, globėją, kaipo į 
didžiausią taikos čampioną ir visų mažų 
ir pavergtų tautų ir žmonių užtarytoją. 
Tas ir verčia jų valdžias gerokai pagal
voti pirm, negu atsistos į SSSR priešų 
Hogerį.

gališkb pagrindo neįgyjsime dar visoje vals
tybių eilėje, jei jaunųjų neįtrauksime, tai 
savo milijoną kaip bematant (gal ir per ke
liolika metų) sutirpdysime.
Šitaip kalba LRKSA istorikas, kuni

gas, o ne kokis bedievis. Vyriausia LR
KSA smukimo priežastis, pasak kun. Ke
mėšio: “gabios ir atsidėjusios vadovybės 
stoka.”

Kad ten vadovybės stoka—aišku. Bet 
mes manome, prie esamų sąlygų ir gera 
vadovybė dalykų padėties nepataisys. 
LRKSA turėtų būti pataisytas iš pagrin
dų. Reikėtų pašalinti tikybiški narių 
varžymai (išpažintis). LRKSA turėtų 
būti darbininkiškesnis ir prisidėti prie 
gynimo bendrų daYbo žmonių reikalų. 
Tuomet nariai jį geriau įvertintų, tuo
met būtų galima gauti daugiau naujų 
žmonių.

Kodėl gi auga ir stiprėja Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas? Todėl, kad čia 
nariai turi pilną laisvę: gali priklausyti 
katalikas, bedievis ir kitokis. Visi turi 
lygias teises, niekas jų nepersekioja. Pa
galiau, LDS dalyvauja kovose už bend- 
'rus darbininkų reikalus. Tas ir kelia 
jo prestyžą darbo žmonėse.

Smetoniško Seimo Darbas
L. K. Partijos organas “Tiesa” rašo, 

jog “fašistų rakalis Čaplikas pasiūlė sei
mui projektą koncentracijos stovyklai 
įrengti ir paklusnus fašistų tarnas, sei
mas tuojau užgyrė tą projektą.” Tas, 
pasak laikraščio, ir parodo tikrąjį seimo 
veidą. Kam gi reikalinga koncentraci
jos stovykla? Laikraštis į tai atsako:

Ji steigiama ne spekuliantams, sukčiams, 
apgavikams Lapėnams, Ičams ir visam plė
šikų legionui. Ji steigiama gerinusiems 
Lietuvos sūnums ir dukterims, kurie šian
dien įsitraukia į antifašistinį liaudies fron
tą, kurie įsitraukia į kovą, kad Lietuvą pa
daryti laiminga. Jau ir dabar žvalgybos 
komendantų sauvalė tiek siaučia, kad tūks
tančiais ir tūkstančiais administraciniu bū
du grūdami į kalėjimus darbininkai vals-

• tiečiai ir inteligentai. Visi mes gerai pa
menam fašistų įsteigtą Varnių koncentraci
jos stovyklą. Ten girti fašistiniai karinin
kai su savo tarnais berną? kasdien taisė „po
litiniams kaliniams kruvinas orgijas.

Kankinamų komunistų, liau(|iniįkų, ^so
cialdemokratų , nepartinių darbo žmonių 
balsas gaudė po visą Lietuvą. Bet dabar 
steigiama katorga bus daug žiauresnė. Be 
katorginių darbų akmenis vežiojant fašistų 
valdžios aparatas smaugs ir šaudys antifa-

• šistinius kovotojus. Juk šitos steigiamos ka
torgos pavyzdį lietuviški fašistai pasiėmė iš 
hitlerininkų, jie pasimokys iš jų, kaip kan
kinti ir žudyti išsiųstus į stovyklą darbi
ninkus ir valstiečius.

Tai turi įsitėmyti visi antifašistai, visi, 
kuriems rūpi Lietuvos ateitis ir laimė.

----- ~ ... ........ "-i------- i!------ I------- Į ..'B

Ateiviai ir Socialės Apsaugos Įstatymas ŠYPSENOS

| Kun. Kemėšis apie LRKSA
Kai mes andai padavėme keletą kuni

gams nemalonių apie LRKSA faktų, tai 
to Susivienijimo organas “Garsas” mus 
užpuolė ir pareiškė, būk, girdi, mes jų 
organizaciją šmeižią.
> Bet štai išstoja su straipsniu kun. Ke
mėšis (kuris dabar Lietuvoj rašo LRK-

' SA istoriją). Be kitko, jis “Darbinin
ke” rėžia:

Ko knygoje neparašiau, ko gyvu žodžiu 
Susivienijimo vadams nepasakiau, tai da
bar, geriau dalyką apgalvojęs, savo sąžines 
balso liepiamas pareiškiu šiuo raštu užjū- 

- rio broliams, lietuviams katalikams, mūsų 
Susivienymo nariams:

Mūsų Susivienymas tebegyvena smukimo 
stadiją (Mūsų pabraukta.—“L.” Red.).

Įfc Ligšiol jisai teisingai buvo laikomas di
džiųjų liet. kat. tvirtove. Jei taip dalykai 
eis, kaip dabar eina—jisai po metų kelių— 
keliolikos beliks visai nežymia jėga. Jei le-

Įspūdingas Pareiškimas
Ispanijos respublikiečių delegacija So

vietų Sąjungoj apleido socializmo šalį pil
na entuziazmo ir puikių vilčių. Maskvos 
geležinkelio stotyj delegaciją išleido, pa
sak RUNA žinių agentūros, milžiniška 
masė Sovietų piliečių. ’ Delegacijos pir
mininkas pasakė "'atsisveikinimo kalbą, 
kurioj jis, be kitko, pareiškė:

“Broliai! Mes ir vėl susitiksime pui
kiojoj Maskvoj, kai nugalėsime fašistus. 
Bet ši pergalė nebus lengva mums pa
siekti ir mes nežinome, kuriems iš mūsų 
tėkš progos atsilankyti pas jus. Mūsų 
visas gyvenimas, mūsų kraujas bus pa
aukotas mūsų žmonių laimei!”

Prisipažįsta, kad Nežino
“Draugas” rašo:

Kas dedasi Rusijos viduje, sunku yra su
žinoti. Ar ten reikalai vedami taip, kad 
privesti kraštą prie pilno komunizmo, ar 
prie valstybinės diktatūros, ar prie stiprini
mo kooperatyvinių grupių, iš dabartinės 
bolševikų politikos ir naujosios konstitucijos 
nelengva yra spręsti.

Kitais žodžiais, “Draugo” redaktorius 
prisipažįsta, kad jis apie Sovietų Sąjun
gą, jos tvarką ir kryptį nuovokos neturi. 
Betgi, neveizint to, jis nuolat ir nuolat 
apie Sovietus rašo, kritikuoja, kolioja, 
meluoja. Kai kada jis bando rašyti taip 
autoritetingai, tarytum jis ištikrųjų da- , 
lykus suprastų.

Ateiviai, kaip i? Amerikos 
piliečiai, yra tinkami del Fe
derally ’fcenątvės pašalpų. So
cial Security Board, Washing
tone, ką tik išdavė tą praneši
mą, prašydami visų ateivių 
darbininkų Suv. Valstijose iš
pildyti ir sugrąžinti kuogrei- 
čiausia aplikacijas del Socia
lės Apsaugos Sąskaitos.

Socialės Apsaugos Įstaty
mas, Kongreso pravestas, ir. 
prezidento Roosevelto užgir- 
tas rugp. 14 d. 1935 m., aprū
pina pašalpomis, kurios bus 
mokamos milijonams, pasi
traukusiems nuo darbo, darbi
ninkų, kuomet jie pasieks 
65 metų, po nekuriu sąlygų. 
Ar jie Amerikos piliečiai ar 
ne, asmenys dirbdami Suv. 
Valstijose po gruodžio 31 d., 
1936 m., kurie mažiaus 65 me
tų amžiaus, ir kurie dirba fa
brike, šapo j e, krautuvėje, ofi
se, kasykloje ar kitam bizny
je pirklystėje ar industrijoje, 
turi išpildyti ir sugrąžinti ap
likaciją del Socialės Apsaugos 
Sąskaitos, v

Federalė valdžia davė darb
daviams aplikacijos blankas ir 
prašė darbdavių jas perduoti 
jų darbininkams. Jeigu tavo 
darbdavys dar tau neįteikė 
blanką, užmarkiuotą “Form- 
SS 5 Treasury Department In
ternal Revenue Service,” tai 
reik nuvykti į arčiausią paštą 
.ir tenais prašyti blankos, ar
ba gauk vieną iš darbo orga
nizacijos, jeigu prie vienos 
priguli, šita aplikacija tavęs 
prašo tik kelius lengvus klau
simus — tavo vardą, adresą, 
gimimo dieną ir vietą, spalvą, 
lytį, darbdavio vardą ir adre
są, ir tėvo ir motinos vardus. 
Turi ant syk išpildyti šitą 
blanką, aiškiai, atspausdinant 
arba rašant, su juodyla, jeigu 
galima, ir sugrąžinti ją vienu 
iš penkių įvairių būdų :

1. Paduok tavo darbdaviui,
2. Paduok viršininkui darbo 

organizacijos, kurios esi narių,
3. Paduok laiškų nešiotojui,
4. Nunešk pats į paštą,
5. Įdėk į kpnvertą, užlipyk 

ir adresuok “Postmaster, Lo
cal” ir įdėk į pašto baksą be 
krasaženklio. 4

Informacijoš taip įteiktos 
bus laikomos1 konfidenciališ- 
kai. Tik valdžios darbininkai 
turėdami oficiališką atsakomu- 
mą sąryšyje su socialės apsąu- 
gos vietoms, kur svarbios po- 
pieros laikomos (files), Jgalės 
prieiti prie tų informacijų.

Į trumpą laiką gausi korte
lę su vardu ir numeriu. Nume
ris bus numeris tavo Socialės 
Apsaugos Sąskaitos su Suv. 
Valstijų valdžia. Turi pasaky
ti numerį tavo darbdaviui ir 
atsargiai laikyk tą kortelę, jos 
nepamesk, nes ji bus reikalin
ga vėliaus.

Federalė valdžia tau įstei
gia Socialės Apsaugos Sąskai
tą, kaipo pilną rekordą tavo 
algų nuo industriališko ir ko- 
merciališko darbo, po gruo
džio 31 d., 1936 m., ir prieš 
tau pasiekiant 65 metų am-, 
žiaus. Tavo metinės algos nuo 
šitos rūšies darbo bus įtrauk
tos į tavo sąskaitą kasmet, tik 
sumos virš $3,000 į metus nuo 
bile vieno darbdavio nebus ūž- 
rekorduotos.

Pilnos algos tavo Socialės 
Apsaugos Sąskaitoje, kuomet 
pasieksi 65 m. bus vartojama 
nuspręsti sumą ir rūšį senat
vės pašalpos, prie kurios turė
si teisę. Pašalpa 
mėnesinių čekių 
sumos mokestis.

Mėnesinės
(nuo darbo) pašalpos praside
dant 1942 m., bus mokamos 
darbininkams, kurių Socialės 
Apsaugos Sąskaitos parodo vi
sišką sunąą iš $2,000, arba dau- 
giaus ir kurių darbas įvyko į

penkis arba daugiaus1 skirtin
gų kalendoriškų metų po 1936 
m., ir prieš jų 65 metus. Ak- 
tuališka suma mėnesinio čekio 
išmokėta kiekvienam darbinin
kui 65 metų arba virš, kuris 
pasitraukia nuo darbo indus
trijoje arba pirklystėje, prigu
lės nuo algų užrekorduotų jo 
sąskaitoje. Mažiausia .suma 
bus $10 į mėnesį, ir augščiau- 
sia bus $85 į mėnesį, tai mak
simumas įstatymo nustatytas. 
Darbininkas nebus priverstas 
pasitraukti nuo darbo, kuomet 
sulaukia 65 m., bet nebus tin
kamas del mėnesinės pašalpos 
taip ilgai, kaip.ilgai jis vis dir
ba reguliariškame darbe, kuris 
papuola po senatvės pašalpų 
sistema, šita pašalpa bus mo
kama reguliariškai pakolei 
daTbininkas gyvena, tik suma 
bus sumažinta vieno mėnesio, 
kuriame jis reguliariškai dirba 
prie darbo, kuris įimtas po se
natvės pašalpos sistema.

Vienos sumos mokestis išmo
kėtas tiems, kurie sutinka su 
nekurtoms, bet ne su visoms 
kvalifikacijoms del reguliariš- 
kos mėnesinės pasitraukimo 
pašalpos, šitos vienos-sumos 
mokesčiai prasidės 1937 m., ir 
bus mokami visiems darbi
ninkams su Socialės Apsaugos 
Sąskaita, įsteigta per Social 
Security Board, kuomet šitie 
darbininkai pasieks 65 metus 
be kvalifikavimo del mėnesi
nių pasitraukimo pašalpų.

Aprūpinimai padaryti ir 
darbininkams kurie miršta. 
Kuomet darbininkai miršta 
prieš sulaukiant 65 metų, Fe
deralė valdžia užmokės jų pa- 
liktui turtui 31/2% algą užre
korduotų jų Socialės Apsau
gos Sąskaitoje. Jeigu darbi
ninkas pradėjo gauti mėnesi
nes pašalpas ir miršta pirm 
negu visa jo mėnesinė pašal
pa pasiekia 3^2% visų algų, 
užrekorduotų jų ^pcialės Ap
saugos Sąskaitoje, .* tai skirtu
mas bus išmokėtas jo turtui. 
Šitie mirties mokesčiai prasi
dės 1937 m.

Ateiviai, kaip ir Suv. Vals
tijų piliečiai ,tinkami del šitų 
senatvės pašalpų, jeigu tik jie 
sutinka su darbo ir algų aprū
pinimais, kuriuos rodo Sočia-1 
lės Apsaugos Įstatymas; bet 
gauti šitas pašalpas turi pa
duoti aplikacijos blanką del 
įsteigimo tavo Socialės Apsau
gos Sąskaitos.

Jeigu nepaduosi aplikacijų, 
Social Security Board negalės 
spręsti tavo tinkamumą. Gauk 
aplikacijos blanką “Form-SS 
5,” nuo tavo darbdavio arba 
iš pašto. Išpildyk šitą aplika
ciją ir greitai sugrąžink ją.

Social Security Board.

Judina Kaliniais Keitimosi 
Klausimą

Kaunas. — Keletas Lietuvos 
•piliečių prašo daryt žygių, kad 
dar sykį su SSRS Lietuva pasi
keistų kaliniais. Kreipiasi So
viet. Rusijoj kalinamų žmonių 
giminės.

bus foripoje 
arba vienos

pasitraukimo

Maskva, grd. 11. — Sovie
tų teismo nuosprendžiu, ta- 
po sušaudyti du senovės

daiktų krautuvės tarnauto
jai, kurie, įsiveržę apiplėšt 
dviejų šokikių kambarius,

užmušė jų motiną ir virėją.

Burgos, Ispanija. — Fa-

šistų vadai paskleidė gan
dus, būk Sovietai savo sub- 
marinais gabeną ginklus; ir 
amuniciją Ispanijos respub
likai.

PIKTA PASTABA RAGUOČIUI.
Kadangi Raguotis “Laisvės” laidoje iš lapkričio 13 d, net 

išsišiepęs šaiposi iš vyriškų nelaimių, todėl ryžausi padainūoti 
ir apie rųoterišką lytį. Ir kam jau čia, rodos, reikėtų vyram 
vyrus užgaulioti.. .

Taigi, dainuokit visi vyrai, kariu su manim, o Raguotis lai 
šaiposi, kaip biesukas.

Dvi Kūmutes.
Mudvi dvi kūmutės jau senai ženotos.
Bet ant savo senų diedų neturiva loskos.
Mes nepaisom darbo, o nė vyro seno,
Kuris tiktai “Laisvę” skaito, nepaiso mūs plano.
Kaip tik mūsų diedai į darbą išeina,
Tai abidvi susikibus pas kaimynką einam;
Sakom, dantis gelia, pilvas gurguliuoja,— 
Tai geroji kaimynkėlė munšainėlės duoda.
Kaip vyrai sugrįžta, mes jau sirguliuojam
Ir pardribusios į lovą sunkiai sudejuojam ...
Kas čia pasidarė, kokis biesas žino,
Bėgk tu, liurbi, į vaistinę, parnešk medicinų.
Kaip užstoja karščiai, o kad neapsirgti, 
Tai abidvi susikibus dumiava į pirtį. 
Štai, lyg dievas davė vyruką neseną,— 
Ot, kaip puiku, kad jisai pažįsta mūsų planą.
Mudvi nedurniukės—plaukus papurenam,
O kad bent kiek atjaunėjus, tai pauderio dedam.
Taip sau ir gyveham, gerus laikus leidžiam,
Savo diedam pė pauostyt degtinės neleidžiam . v.
Kaip pradėsim senti, kuomet kakta rauksis,
Tai jau žinom, kad bus laikas visų zbitkų liautis.

Gyvas Senis.

sau

Iš Lietuvos
Jieško Šernų Padarytų 

Nusotolių
Kaunas. — Alytaus apskr. 

apie Merkinę daug esą šernų, 
kurie ūkininkams dąro nuosto
lių : knisa bulves, numina ja
vų laukus, nes lakstą būriais 
po kelias dešimtis. Iš pradžios 
ūkininkai šernams priežinęsi 
ir gaudydavę, iškasdavę duo
bes lauke, kad į jas šernai įkri
stų, taČiau| miškų administra
cija uždraudus ūkininkams 
šernus gaudyti.

Dabar Merkinės 
kaldų, Voverų ir 
kaimų gyventojai
apylinkės teisėją iškėlė miškų 
departamentui civil, bylą, rei
kalaudami atlyginti šernų pa
darytus nuostolius.

Pernai tokia byla buvo Šiau
lių aplinkės teisme ir iš Miškų 
departmento buvo priteisti 
ūkininkui žvėrių padaryti nuo
stoliai.

valse., Šar- 
Pąnemunės 
pas vietos

“Liteks” Fabrikas Kaune At- 
, leido 200 Darbininkų

Kaunas. — Jau ištisa savai
tė, kai Kaune “Liteks” fabrike 
sustojo darbas. Darbas susto
jo todėl, kad darbininkai su 
darbdaviu negalėjo susitarti 
del uždarbio normų ir del to 
darbininkai paliovė dirbę.

Ginčas tarp darbininkų ir 
darbdavių prasidėjo dar vasa
rą ir vieną dieną darbas buvo 
nutrauktas, bet darbininkai 
buvę užtikrinti, kad laike dvie-

Joseph E. Davies, naujas Amerikos pasiuntinys So
vietų Sąjungoj. Šiomis dienomis jis apsivedė su Mrs. 
Marjorie Post Hutton, gaunančia $1,000,000 j me

tus, palikto jos mirusio pirmo vyro turto.

V jų menesių ginčytini klausi
mai būsią sutvarkyti, tai dar
bininkai ir stojo į darbą. Bet 
nuo to darbo inspektoriaus pa
žado praėjo trys mėn. ir nie
kas nepasikeitė, tai praėjusios 
savaitės pabaigoje visi to fab
riko darbininkai darbą ir me
tė. Darbą metę po to, kai de
rybos su darbdaviu nieko ne
davusios.

Fabriko darbininkai suskirs
tyti keturiomis kategorijomis. 
Pirmos ■ kategori j os d arbinin- 
kai (už 1000 šūvių) gauną po 
35 et., antros — po 30 et., tre
čios po 25 et. ir ketvirtos apie 
18 et. Taigi, darbininkai nori, 
kad audėjai būtų suskirstyti 
tik į dvi kategorijas; darbda
vys sutinkąs panaikinti tik ke
tvirtą kategoriją, o tris pirmą
sias palikti. Be to, padieniai 
darbininkai vieni per dieną 
gauną iki 8 lt., kiti iki 4 lt., 
nors abeji dirba tokiomis pat 
mašinomis ir lygių kvalifika
cijų. -Darbininkai ir čia siūlą

I sulyginti.
Keliamas klausimas del mo

kinių : darbdavys priėmęs prie 
paprasto juodo darbo darbi
ninkus, visai ne mokinius, bet 
juos laikąs mokiniais ir mo
kąs kai kuriems tik 1 lt. per 
dieną.

Į fabriką atvykęs Darbo rū
mų pirmininkas ir kreipęsis į 
susiginčijusias šalis, bet ir jam 
nepavykę reikalavimų sude
rinti.

Kadangi darbininkai į dar
bą negrįžo, tai darbdavys išli
pino skelbimą, kad visi strei
kuojantieji laikomi atleistais.

Darbą metė apie 200 žmo
nių.

Kaune Bus Byla Del Tel-Avivo 
Burmistro Rinkimų

Kaunas. — Nesenai Palestu 
no j e buvo Tel-Avivo burmis
tro rinkimai., Sijon. socialistų 
kandidatas buvo šiušąs, o sijo- 
nistų centro Rokochas. Nors 
šiušąs gavo daugiau balsų, bet 
anglų komisaras burmistru pa
tvirtinęs Rokochą.

Del to labai susiginčijo 
Kauno žydų-laikraščiai: “žy
dų Balso” red. p. Rubinšteinas 
parašė prieš šiušą, “žodis” 
(Dos Vort) smarkiai užsipuo
lė Rubinšteiną.

Red. Rubinšteinas “Dos 
Vort” redaktorių P. Grinber
gą patraukė tięson už jo as
mens įžeidimą ir žeminimą.
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Puslapis Trečias

Kalėjimo Fašizavimas
Iš KSDK politkalinių kovų.
Lietuvos dvarininkai, buožės 

ir kapitalistai, vokiškais dur
tuvais pasiremdami, kraujuos 
paskandino pirmąją Lietuvos 
Sovietų valdžią ir parodė liau
džiai, ką neša buržuazijos per
galė. Bajonai ir kapitalistai, 
dar vakar buvę Sovietų orga
nų suimti ir paleisti, atsilygi
no proletariatui už kilnaširdiš- 
kumą. Plechavičius-k or i k as 
siautė Žemaitijoj; Rytų Lie
tuvoje — Grigaliūnas-Glovac
kis; Panevėžį “valė” vėliau pas 
lenkus perbėgęs Puzer-Muller. 
Vyko pogromai ir masiniai su
šaudymai. Raseinių apskr. Pa- 
kraunos dvare sušaudyta virš 
80 žmonių, Tumasonių kaime 
—per 20. Kupiškio—Subačiaus 
rajone sušaudyti: Petras šal
tis, Petras Mickevičius, čeči- 
nas, socialdemokratas adv. Pe
tras Valiukas ir žmona, Petr- 
ras Varkalis, Busakevičius, 
Užusenis, Mikalauskas, Evai- 
tas, Savickas ir kt. šaudė “tei
smo” sprendimu; šaudė, ir da
žnai šaudė, be teismo. Panevė
žio kalėjimo archyve išliko ke
li karo komandanto pasirašyti 
reikalavimai išduoti bolševikų 
— sušaudymui. Juose nėra pa
vardžių — tik skaičiai! Kalė
jimo kiemo sienose iki šių die
nų išliko gausių kulkų pėdsa
kai ir kraujo rudis: šaudydavo 
vietoje, išvežti nespėdavo. Su 
Liudu Gira pryšakyj siautė ne
varžomai žvalgyba : kankino, 
šompolais plakė, ..vatomis ba
dė panages, elektrizavo, žudė.

Buržuazijos nelaisvėje — 
kalėjimuose — revpolitkali- 
niai, be maisto, be drabužių, 
be medicinos pagelbos, dėmė
tos ir vidurių šiltinės pakerta
mi, buvo mušami ir plakami. 
Patikrinimų metu viršininkas 
Gendvila (1920-23) apdalin
davo politkalinius antausiais; 
jo pavaldiniai kankino karce- 

. riuose ir išvietėse. Drąugai, pa
ragavę caro katorgos, prisimin
davo ją tartum “ramaus poil
sio” vietą.

1921-22-23 metais, sunkiais 
ir daug aukų pareikalavusiais 
ilgais badavimais, politkaliniai 
iškovojo sau elementarines tei
ses. Tos teisės kovoje buvo iš
laikomos is saugojamos, nes 
Kristų mylinti krikščioniška 
Lietuvos valdžia negailėjo pa
stangų politkalinių 
ir jų revoliuciniam 
mui palaužti. Taip, 
Šiaulių kalėjime 2),
kerpant plaukus, 1925 m. Kau
ne 3), per tarptautinę Jauni
mo Dieną, politiniai kaliniai, 
nuogai išvilkti, buvo telefono 
vielų supintomis rykštėmis (na- 
gaikomis) plakti.

1926 m. liepos mėn. amnes
tija paliuosavo politkalinių 
daugumą. Liko tik keletas, nu
teistų kriminaliniais straips
niais. Pav. raudonarmietis Zi- 
bertas, 1919 m. nuteistas neva 
už dvarininko sušaudymą, ir 
iki šiai dienai kalinamas, tę
sia aštuonioliktuosius metus! 
Bet valstiečių-liaudininkų ir 
socialdemokratų valdžia, be 
šūvio nusileidusi Smetonai, bu
vo tik trumpu įvadu į atvirą 
teroristinę fašistų diktatūrą.

Po 1926 m. gruodžio 17 per
versmo kalėjimai vėl pradeda 
prisipildyti politiniais kaliniais. 
KSDK pirmųjų aukų skaičiuje 
mato Lietuvos darbo žmonių 
vadus ir organizatorius — Ka
rolį Požėlą, Juozą Greifenber- 
gerį, Kazį Giedrį ir Rapolą 
Čarnį. Tačiau fašistinė vyriau
sybė, pradžioj išimtinai užim
ta šalies darbininkų judėjimo 
smaugimu, negali atkreipti 
“atitinkamos d< rnės” į kalėji
mų vidaus tvarką. Pagrindinių 
pabloginimų neįvedama, po-, 
litkalinių anksčiau iškovotos 
teisės išsyk neatimamos.7 ’Kalė
jimo fašizavimo pradžia reikia 
laikyti 1928 metų II pusė,, kai 
administracijos viršininkų bu
vo paskirtas žvalgybininkas 
Korsakevičius, greit spėjęs iš-

sveikatai, 
pasiryši- 
1924 m. 
prievarta

ji geriau už bet ką žinojo, kad 
tai biaurus melas!

Lygiagrečiai su teroro augi
mu prieš revoliucinius politka
linius, fašistai teikė visokias

garsėti įžuliu akiplėšiškumu, | čius politkalinius rasta šokola- 
pepsekiojant politkalinius. Sis- do ir kitų maisto dalykų, nors 
temon įeina masinis ištisų ka
merų baudimas (atimant 
dviem sav. guolius ir pan.), 
šnipinėjimo ir provokavimo 
tikslais bjauriausių judošių įkė
limas į politines kameras ir j lengvatas plečkaitininkų ir pa- 
naktinės kratos; politkaliniai jąujininkų vadams. Nestebėti- 
išvežami IX fortan, kurio tam- na, kad kai-kurie liaudininkų 
siose ir drėgnose kamerose, 
nuo sienų bei lubų, nuolat var- škė juos, kaipo 
va vanduo. Politkaliniai nei atstovus,” iššaukusiam proku- 
vienai dienai nepaliekami ra
mybėj ; atimamos taip sunkiai 
iškovotos teisės, auga teroras. 
Į administracijos terorą Kau
no politkaliniai atsako bado 
streiku, kuris prasidėjo 1929 
m. sausio 26 d. Politkalinių pa
dėtį geriausiai vaizduoja jų iš
statyti reikalavimai. Tarp kit
ko reikalaujama: 1) pagerinti 
maistą; 2) pailginti pasivaikš
čiojimą; 3) sumažinti žmonių 
skaičių kamerose; 4) grąžinti 
Joną Grigaitį iš forto; 5) 
duoti baltinius ir patalinę; 
išduoti švarius šienmaišius; 
vesti kas savaitę pirtin; 8) 
gieniškai apsieiti su iš laisvės 
priimamu maistu (nekišti pir
štų, nemėtyti ir pan.); 9) ne
daryti po patikrinimo kratų ir 
tt.

Pasiruošimas badavimui ėjo 
nepaprastai sunkiose sąlygose. 
Darbininkų judėjimas, dar ne- 
atsigavęs nuo gautų smūgių, 
negalėjo tinkamai palaikyti 
kalėjime vykstančią kovą. Ne
mažiau ją trukdė ir kalėjime 
sėdį plečkaitininkai ir pajau- 
jininkai.

Plečkaitiada ir d-ro Pajaujo 
pučas, šalę dorų suvedžiotų 
darbininkų ir valstiečių, atve
dė į kalėjimus tų išstojimų va
dukus — visokio plauko šiaų- 
dadūšius, atkritėlius, dargi tie
sioginius ir netiesioginius žval
gybos agentus. Selenai, Kėd- 
žiai (buv. seimo s.-d. frakcijos 
narys), Slavinskai, Bildušiai 
(buv. Tauragės burmistras), 
Kauneckai (L. žinių red. na
rys), Damauskai (vėliau KS 
DK vir. tamautpjas), Koma
rai ir tt. ir tt. savo pareiški
mais prokuratūrai bei straips
niais spaudoje daug prisidėjo 
prie kalėjimo fašizavimo ir 
jam paruošė dirvą 4). J. Kau- 
neckas 1928 m. ištisais mėne
siais spausdino “L. žiniose” sa
vo “romanus” — “Už septynių 
mūro sienų” ir “Kalinio dieno
raštis,” kuriuose ajškiai provo
kaciniais tikslais skleidė fa
šistams naudingas nesąmones: 
esą komunistai gyveną kalėji
me, kaip Maskvoj, jame spau
sdiną savo literatūrą, kuri vė
liau platinama visoj Lietuvoj 
(sic!), esą kalėjimo adminis
tracija pildanti visus polit. ka
linių — komunistų norus. Ma
ža to, Kauneckas provokavo 
pavienius politkalinius, žymė
damas juos “aktyviausiais ko
munistais.” Kaunecko uždavi
niu buvo paruošti visuomenės 
opiniją kalėjimo režimo sun- 
kinimui, pridengti nepažabb- 
tam administracijos terorui ir 
sauvalei ir suteikti moralinį 
pateisinimą pavienių politka
linių ir visox kolektyvo puoli
mui. Jo nešvankus kliedėji
mas buvo tuo labiau parankus 
fašistų valdžiai, nes spausdin
tas opozicinėse “L. žiniose.” 
Nuo pastarųjų neatsilikdavo 
■krikdemai ir federantai, tal
pindami savo spaudoj ir at
skirom knygutėm išleisdami 
visokius provokacinius prasi
manymus ir šmeižtus.

Kalėjimo administracija, 
bajdo streikui apsunkinti, grū
do, pavyzdžiui, 24 badaujan
čius į < nedidelę vienu langu 
kamerą, kur caro laikais lai
kyta 6-8 žm. Kamerų nekūre
no, gi šaltis siekė tada 35° C. 
šeštą! badavimo dieną politka
linį S. Sadevičių varu varė į 
teismą (antraeiliu liūdininku 
kriminalinėj byloj!), nors jis 
vos galėjo paeiti. Administra
cija skelbė, esą pas badaujan-

vadukai (BilduŠisirkt.) parei- 
politkalinių

iš-
6)
7) 
hi-

rorui, esą patenkinti kalėjimo 
režimu. Valstiečių - liaudinin
kų ir social-demokratų centro 
komitetai įsakė savo partijų 
nariams visais būdais stengtis 
išeit iš kalėjimo — padavinėti 
malonės ir bausmės trečdalio 
prašymus kruvinam Smetonai. 
Kalėjimo administracija pra
šytojus atestuoja. Tad plečkai- 
tininkų ir pajaujininkų vadu
kai visaip gernosi ir šliejosi 
prie administracijos.

Badavimas tęsėsi aštuonias 
dienas; jame dalyvavo 155 
žmonės, tame skaičiuje 30 mo
terų. Darbininkų judėjimo sil
pnumas, pardavikiška plečkai- 
tininkų-pajaujininkų vadų rolė 
nusakė jo pralaimėjimą. Tai 
privedė prie teroro sustiprini
mo prieš politkalinius. Bada
vusiems nebuvo suteikta jokia 
medicinos pagelba, nežiūrint 
to, kad nekuriu gyvybė buvo 
pavojuje (Antanas Mainelis ir 
Valerijonas Vaičiūnas buvo be 
sąmonės). Prokuroras dargi 
uždraudė jiems duoti sodos.

Administracija, tikslu nepri
leisti politkalinius painformuo
ti savo gimines ir pažįstamus 
apie bado streiką, tuoj po ba
davimo pradėjo leistį pasima
tymus tik pro grotus, nes žino
jo, kad politkaliniai, 1925 m. 
po sunkios kovos iškovojų tei- 
tę pasimatyti prie stalo, neno
rės jos atsisakyti. To pasėkoje, 
politkaliniai laike devynių mė
nesių (1929 m. vasaris—įgruo- 
ris) visai neturėjo pasimaty
mų. Jiems buvo uždrausta per
davinėti iš kameros į kamerą 
maistą, knygas,, laikraščius. 
Politkalinius suskirstė pagal 
tautybę ir išsilavinimo laipsnį 
ir išsklaidė visuose skyriuose. 
Kad gavus progą bausti, admi
nistracija sodino į jų kameras 
šnipus ir provokatorius. Pav., 
visa 66 kam. (virš 20 žmonių) 
buvo nubausta dviem savaitėm 
karcerio padėties, t. y., be pa- 
siklojimo, pasivaikščiojimo, 
pasimatymų, be maisto iš lais
vės ir pirties, už visiems žino
mo, 60 žmonių išprovokavusio, 
žvalgybininko Ruzgo išmeti
mą.

Augščiausio savo laipsnio te
roras pasiekė 1929 m. rugpjū
čio mėn., paskyrus nauju kalė
jimo viršininku majorą ’Enr. 
Šalkauską 5), kuriam fašistų 
valdžia pavedė fiziniai sunai
kint politkalinius ir palaužti 
jų revoliucingumą. Iki jo, ad
ministracija per revoliucines 
šventes pasitenkindavo sutruk
dymu šventimo ir vėlesniu bau- ( 
dimu. Gi 1929 m. rugpjūčio 1 
d.; švenčiant Tarptautinę An
tikarinę Dieną, administracija 
išrinko iš prižiūrėtojų tarpo 
didžiausius chuliganus — Ja- 
tulį, Tomašauską, Baltrušį, 
Domaševičių, Bardauską ir kt., 
juos nugirdė ir užpuolė politi
nių kameras. Per užpuolimą, 
kuriam vadovavo specialiai at
vykęs forto viršin. Valaitis, 
daugelis politkalinių buvo su
mušta ir sukruvinta. ’

Rugpjūčio 11 d., sekmadie
nį, norint paimti karcerin 
Manę Chodosytę, kuri kalbėjo 
visos kameros vardu, buvo už
pultos ir sumuštos politkali- 
nės-moterys. Joms pasisekė 
Chodosytę apginti. Ryto
jaus dieną užpuolimas buvo 
pakartotas: Jame dalyvavo 
apie trisdešimts prižiūrėtojų 
su administracijos virš. Korsa- 
kevičium ir valdininku Korso- 
ku priešakyj. Politkalinės, ne
va kratai, buvo išvarytos į ko-

ridorių. Ten jas pradėjo mušti, 
daužė galvas j sieną, rovė 
plaukus, spardė ir mindžiojo 
kojomis, vilko per aslą.' Ypatin
gu žiaurumu,! be Korsakevi- 
čiaus, pasižymėjo prižiūrėto
jas Jatulis, vėliau pakeltas į 
vyresniuosius. Visos politkali- 
nės-moterys be išimties buvo 
labai smarkiai sumuštos. Be 
to, jas nubaudė karcerio padė
timi, atėmė šienikus, pasivaik
ščiojimą. Net gamtos reika
lams atlikti neišleisdavo iš ka
meros. Kameroj sėdėjo 38 
draugės. Dienos buvo nepa-' 
prastai karštos. Neviena alp
davo. Naktimis reikėjo drau
gėms dežūruot prie ligonių.

Sąryšyj su rugpjūčio 11 d. 
sumušimu buvo iššauktas pro
kuroras, kuris ryto metą atvy
kęs pareiškė, kad mušimai ne- 
sikartosią. Bet tą patį vakarą 
moterys buvo pakartotinai dar 
smarkiau sumuštos.

Rugpjūčio 16 d. drg. Klau
dija Krastinaitė buvo varoma 
į teismą motivuotam sprendi
mui. Myriop nuteistiems atne
šus retežius, d. Klaudija už
protestavo, reikalaudama ne
rakinti, o jei rakinti — tai ir

kt., atsakys .liaudies teismui. 
Skrodime dalyvavusių, liudyto
jų parodymais neabejotinai 
nustatyta, kad tikroji mirties 
priežastis yra sumušimai: žy
mės buvo ant nugaros, šonų, 
visam liemenyj; vidaus orga
nai buvo ištinę.

Mušimai, bausmės, pasity
čiojimai, . užpuolimai visiškai 
pakrikdė daugelio draugų ner
vus ir sveikatą. To pasėkoj 
protiniai pamišo d. R. Vilens- 
kaitė (1929 m. rugsėjo mėn.), 
d. J. Milneris (1929 pabaigoj).

1930 m. liepos mėn. 6 d. ka
lėjimo ligoninėj miršta d. Ed
vardas Leimonas (stalius iš 
Vilkaviškio); rugsėjo 12 d. 
Adelė Laukaitytė (mokytoja, 
marijampolietė); lapkričio m. 
|10 d. Vilius Joneikis (Klaipė
dos uosto darbininkais).

Fašistiniai budeliai nenuri
mo užmušdami, nukankinda
mi, ir protiniai palauždami ii-

ją. Prižiūrėtojai, prigrasinę 
karceriu, kartu su.kitais išstū
mė ją gatvėn. Priž. Grumol- 
das liepė greičiau eiti, nelai
kyti rankų kišenėse. Sumuš
tai ir vos paeinančiai draugei 
pareiškus, ji greičiau eiti ne
galinti, Grumoldas, šlykščiau
siais žodžiais koliodamasis, 
griebėsi ją stumti.

Rugpjūčio 18 d. politkalinės 
vėl buvo užpultos. Drg. Klau
dija jautėsi vis blogiau. Prieš 
vedant karcerin, vietoje šau
kiamo gydytojo atėjęs felčeris 
Kemeklis konstatova 39° C 
karščio. Jis tarė: “turiu pri
pažinti ją sveika. Man pasa
kyta:'jei sakysi, kad serga, 
pats lėksi iš vietos.” Draugė 
Klaudija grįžo temperatūra 
40° C. Rugpjūčio 31 d. drg. 
Klaudija mirė kalėjimo ligoni
nėje.

Administracijos atsakomy
bei sumažinti, gydytojų komi
sija, falsifikuodama skrodimo giems katorgos metams nutei- 
duomenis, pripažino, esą, drg. 
Klaudija mirė plaučių iždegi- 
mu. ši niekšystė nebus pamir
šta. Kaltininkai, kartu su tie
sioginiais žudikais. — Šalkau
sku, Korsakevičium, Jatuliu ir

stus politkalinius. Jie puldavo 
ir karo komendanto adminis- 
tratyviai baustus politinius, 
stengdamiesi “naudingai” iš
naudoti jų palyginant neilgą 
sėdėjimą kalėjime.

1929 m. rugsėjo mėn. Kau
ne sėdėjo 42 administratyviai 
baustieji. Jie buvo suimti per 
rugpjūčio 1 d. demonsrtaciją 
ir prieš Tarptautinę Jaunimo 
Dieną. Draugai buvo sukimšti 
į kalėjimo rūsį ir visi žiauriai 
mušami. Prižiūrėtojų būriai 
kuone kasdien užpuldavo jų 
kameras, mušdavo lazdomis, 
arba, išvilkę į požemį, nurėdę, 
skaičiuodavo iki 25 kirčių. La
biau sumuštus, žvalgybos su-, 
žalotus ir pramuštom galvom 
(A. Kleineris iš Aukštadvario, 
L. šubas iš Jonavos) admini- 
stracija iki išgydymo izoliavo, 
kad norint iškelt bilas galėji
mo administracijai ar žvalgy- J 
bai jie neturėtų liudytojų.

Administracija, tikslu atsi
kratyti labiausia jai įgrisusių 
politkalinių, jų dalį 1929 m. '
perkėlė į pačių fašistų pripa- 
žontą netinkamu gyventi IX \
fortą. Tai apgriuvusios rusų 1
tvirtovės liekanos, įkastos gi
liai žemėn, su drėgnomis ka
meromis ir požemio puvėsių . j 
oru. Forto režimas . viršijo j
Kauno tvarką. Politkaliniui į
ekskunigui Liudui Adomaus- j

(Tąsa ketvirtam puslp.) 
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Proga Tik iki Gruodžio-Dec. 20-tai
Iki gruodžio (December) 20-tos šių metų, galite užsisakyti “Laisvę” už 
$5.00 visiems metams ir už $2.75 pusei metų ir dar gausite dovanų knygą:

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo, virš trijų šimtų puslapių, paraše žymus rašytojas, 

MIKAS RASODA.

Brooklyne Dabar "Laisvę” Galite Gauti Už $6.00 Metams
Brooklyne, kur reikia paštui mokėti po 1c už kiekvieną kopiją, galite gauti “Laisvę” 

už.6 dolerius metams, ir gausite dovaną knygą
MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS

Seniem skaitytojam “Laisves” kaina Brooklyne $7.00 metams, kituose miestuose $5.50 metams. Bet 
( seni skaitytojai galina dovanų knygomis iki dolerio ir daugiau.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y

Užsirašydami “Laisvę” ar atsinaujindami dovanas galite pasirinkt 
iš šių knygų:

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai 
Parašė Jaroslav«kis 
Puslapių 432, kaina $2.00

Vokietijos Socialdemokratijos žlugimas
Parašė Rožė Luksemburg
Puslapių 280, kaina $1.50

Karolio Markso Teorijos Sistema
Puslapių 336, kkina $1.50

Mortos Vilkienės Divorsas
Apysaka iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo.
Parašė M. Rasoda, puslapių. 316, kaina $1.

Motina. Parašė Maksim Gorkij
Apysaka iš darbininkų kovų prie „caro > 
valdžios Rusijoje, virš 300 pusk, ..$1.00.

Karas Lietuvoje, Apysaką
Parąšė M. Gromov, vertė D. M. Šolomskas.
Puslapių 223, kainą ........................... 50c

Moterys Kovotojos del Komunizmo
Parašė Matulaitytė ir Karosienė. Puslapių
160, kaina ..................    . 25c

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
Parašė V. Kapsukas. Pusk 151, kaina 25c.

Kas Tai Yra Trockizmas
Parašė A* Bimba, Pusk 64, kaina .. . .20c.

Išdavikas, Poema
Parašė Jonas Kaškaitis, Pusi. 264, $1.00. 

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Pamokinimai kaip gelbėtis susižeidus ar 
staigiai apsirgus, su receptais. Parašė
Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 126, kaina $1.

Povilas Jurka
Apysaka, parašė Mikas Rasoda
Puslapių 318, kaina $1.00.

Spalis, Rinkinys Apysakų
Puslapių 288, kaina $1.00.

Komunizmo ABC
Parašė N. Bucharinas
Puslapių 206, kaina.........

Kova Prieš Kai'ą ir Fašizmą
Parašė Ercoli, vertė Juozas Makulis. Pus
lapių 99, kaina ................................... 25c

Ar Stebuklai Pagydo?
Parašė R. Mizara, puslp. 64, kaina 15c.

Krikščionybe ar Komunizmas
Parašė A. Bimba, puslp. 32, kaina ... 5c

Krikščionybe ir Ką Ji Dave Darbininkams
Parašė A. M. Metelionis. 48 pusk, kaina 5c

Bedarbe ir Visuotinas Kapitalistinis Krizis
Parašė V. T. pusi. 127, kaina............ 25c.

Lietuva 1935 Metais
Parašė F. Abekas, Pusi. 64, kaina . . .10c.

$1.00

Pasiskubinkite užsirašyti /‘Laisvę” už nužemintą kainą, nes vajus baigsis 
su pirma diena Gruodžio (Dec.). Po pirmai dienai gruodžio “Laisvės” kai
na bus $5.50 metams ir $3,00 pusei metų, ir nebus duodama dovanų.
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Šalin Kontrrevoliu
cionierius Trockistus!
Rugpjūčio mėn. teismo 

sprendimu Maskvoje buvo 
sušaudyti 16 kontrrevoliu
cionierių trockistų ir zinov- 
jeviečių. Teismas pačių 
kaltinamųjų n u r o d ymais 
nustatė, kad trockistai ir zi- 
novjeviečiai buvo sudarę ti
kra galvažudžių banditų 
gaūją. Jų rankomis 1934 
m. buvo nužudytas vienas iš 
mylimiausių sovietų liau
dies vadų draugas Kirovas, 
jų rankomis buvo ruošia
masi nužudyti sovietų liau
dies ir viso pasaulio darbo 
žmonių vadą draugą Staliną 
ir kitus sovietų liaudies va
dovauto jus.

Kas atvedė šitą gaują į 
banditizmo kelią? Trockis 
visą laiką kovojęs prieš bol
ševikų partiją, laimėj ant 
darbininkų klasei 1917 m. 
įėjo į Komunistų Partiją, 
neatsipalaidojęs nuo savo 
menševikų n u s i s t a tymų. 
Zinovjevas ir Kamenevas, 
būdami Komunistų Partijoj, 
niekada nebuvo tvirtais bol
ševikais. Jų visų bendras 
bruožas, tai netikėjimas 
darbininkų klasės jėgomis, 
rūpinimasis susitaikyti su 
buržuazija. Štai delko — ši
ta kompanija nekarta iš vi
daus griovė Kompartiją, 
kad ją išvesti iš teisingo 
Lėnino-Stalino kelio. Štai 
delko šita kapituliantų kom
panija kovojo prieš Lenino- 
Stalino Komunistų Partiją, 
kada ji vadovavo kovoj del 
buržuazinės valdžios nuver
timo spalyj. Štai delko pas
kui ji ne kartą kliudė par
tijai kovoti prieš kapitalis
tines klases vedant visą' ša
lį į socializmą. Lenino-Sta- 
lirio partija, eidama savo 
nubrėžtais keliais į socializ
mo pasaulį, per kovą rūpi
nasi nugalėti šituos Troc
kio, Zinovjievo, Kamenevo 
kapituliantiškus n u sistaty- 
mus ir įtraukt juos į bendrą 
darbą. Vienok buržuazijos 
mokslo užnuodyti, jie varė 
toliau naudingą buržuazijai 
Jarbą. O kada Sovietų Są- 
ungoje, didžiajam Stalinui 
Vadovaujant, buvo sumuštos 
visos kapitalistinės klasės ir 
galutinai laimėjo socializ
mas, šitie kontr-revoliuci- 
niai politikai, neturėdami 
jokios įtakos ir pasitikėji
mo sovietų liaudies masėse, 
stojo į teroristinį kelią, į 
Sovietų vadų užmušimų ke-i 
lių. Dviveidiški partijoj, Į 
kad, viešai pripažinus klai
das, tęsti kontr-revoliucinį 
ardymo darbą; orientavi- 
mąsis į fašistinių šalių ka
rą prieš Sovietų šalį, nes 
šalies viduj nėra jėgų, ku
rios nuverstų Sovietų val
džią ir atstatytų kapitaliz
mą; brauningais rankose— 
prieš Sovietų vadus, kad 
.paruošti dirvą fašizmo in
tervencijai — štai kelias ir 
tikslai banditų žmogžudžių. 
Jie šitame kontr-revoliuci- 
niame veikime vien pildė 
fašistų užsakymus ir užtat 
patys buvo tampriausiai su
sirišę su niekšingiausia hit
lerine (gestapo) žvalgyba.

Bet nėra tos jėgos, kas 
Sdtietų šalį galėtų išvėsti iš 
teisingo staliniško kelio. 
Sdvietų liaudis tvirtai laiko 
savo užkariauto socializmo 
laimėjimus, tvirtomis eilė
mis susispietus aplihk savo 
Sovietų valdžią, Komunistų 
Partiją ir didįjį Staliną. 
Vienok kapitalistinių lieka
nų skeveldros, fašistinių

žvalgybų agentai gali nema
ža kliudyti socializmo staty
bai. Jie tai nori ypač šian
dien, kai fašistinės bandos 
pašėlusiai ruošia karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Štai delko 
Sovietų liaudies masės gar
siai sušuko:. “Pasiutusius 
šunis reikia sušaudyti.” Ir 
m i 1 i o n i n ių darbo masių 
sprendimą liaudies valdžia 
įvykdė.

Viso pasaulio proletaria
tas ii* paskui jį einančios 
darbo žmonių masės su di
deliu pasitenkinimų sutiko 
įvykdytą mirties sprendimą 
trockistams galvažudžiams, 
kurie kėsinosi ant pasaulio 
proletariato tvirtovės — S. 
S. R. S. Užtat tarptautinė 
buržuazija su Hitleriu prie
šakyj stojo ginti savo prie
šakinį galvažudžių būrį ir 
jo vadą Trockį, stojo juos 
ginti tie, kurie kasdien ker
ta galvas darbininkų klasės 
kovotojams! Paskui buržu
aziją stojo ginti ir reakci
niai II Internacionalo vadai. 
Pas mus, Lietuvoj, įvairūs 
liaudies fronto provokato
riai rūpinasi trockistų gyni-' 
mu “Lietuvės Žiniose” 
priešpastatyti komu nistus 
liaudininkams. O lietuviškų 
eserų avantiūristų grupė, 
vakar dar pasisakiusi už 
liaudies frontą, šiandien 
kaip liaudies fronto provo
katoriai išstojo vienu fron
tu su kontr-revoliucionie- 
riais trockistais. Taip fašiz
mas rūpinasi sutelkti apie 
trockizmą k o n tr-revoliuci- 
nes jėgas kovai prieš anti
fašistinį liaudies frontą Lie
tuvoj.

Kiekvienas darbo žmogus 
turi žinoti, kad kontr-revo- 
liucinis trockizmas — tai ne 
tik Komunistų Partijos ir 
Sovietų liaudies priešas, o 
ir viso pasaulio darbo žmo
nių ir jų antifašistinio liau
dies fronto priešas. Graiki
joj ir Chinijoj trockistai 
tarnaudami žvalgybose kar
tu kovoja prieš komunistus

KALĖJIMO FAŠIZAVIMAS
(Tąsa iš 3-Čio pusi.)

kui (virš 50 metų amž.) tik 
peržengus forto slenkstį, pri
žiūrėtojas Žukas, virš. Valai
čio įsakymu, taip smarkiai su
davė kumščiu veidan, net 
kepurė nulėkė. Esą už tai, kad 
Adomauskas kepurę nepakan
kamai greit nuėmęs. Pasivaik
ščiojimo kieme Žukas tvarką 
palaikydavo nagaika.

Pačiame Kaune teroras ėjo 
smarkyn. Vieton vieno karei- jimą, užprotokolavo parody- 
vio buvo įrengti keturi, nes mus ir matė jų sukruvintas no- 
pritrūkdavo vietų. Maža to, ! sines ir marškinius. Už pusan- 
pradėta ištisas^ politinių kame- j trų metų prokuroras ' pranešė 
ros versti karceriais, baudžiant ’ politkaliniams, byla del jų su- 
karcerio padėtimi. Jei admi-1 mušimo esanti numarinta, 
nistracija pritrūkdavo “lega- ‘ Priž. Jatulis, pasižymėjęs mu- 
linių” baudimo pretekstų, ji i šiuose, tuoj po to buvo paaūk- 
pati juos sufabrikuodavo. Pav. Ištintas. V-os nuovados tardyto- 
admin. virš. Korsakevičius toja (moteris), vedusi bylos
pats iš kokios nors kameros “tardymą,” t. y. padėjusi ad- 
lango nuleisdavo siūlu rišulį, ministracijąi slėpti ylą maiše, 
kad jį paimtų apačioj sėdin- pareiškė politkaliniams, esą, 
tieji politkaliniai; arba, užsi- Sovietų Sąjungoj už Lietuvos 
dėjęs kalinio kepurę, pradeda-i himno dainavimą būtų netik 
vo iš kurios nors kameros lan- sumuštas, bet ir sušaudytas. Pa
go rodyt pirštais ženklus, tuo'stebėta ,kad mušant įjolitkali-
siekdamas, kad priešais sėdin
tieji politkaliniai atsilieptų ir 
tt. ir tt. Proga bausmėms ir 
sumušimais išnaudodavo ir po
litkalinių atsisakymą leisti 
kirpt plaukus, “netinkamą” 
pasisveikinimą ir pan.

Eita toliau. Tiesioginiai kė
sintasi į politkalinių gyvybę: kų, kurie, administracijos lie

it liaudies fronto judėjimą. 
Ispanijos ir Franci jos troc
kistai kartu su fašistais rū
pinasi sugriauti susikurusį 
liaudies frontą.

Vokietijoj, trockistai jau 
senai liko Hitlerio žvalgy
bos agentais. Pačių trockis- 
tinių agentų parodymais 
Trockis taipogi susirišęs su 
hitlerine žvalgyba. Nėra tos 
šalies, kur trockistai neva
rytų savo kontr-revoliuci- 
niai fašistinio darbo prieš 
liaudies frontą. O kas tie 
lietuviški trockistai ?

Jų niekšinga grupė — tai 
fašistų malonėmis išleisti iš 
kalėjimo maldauninkai, pa
šalintas iš Kompartijos 
įtartas ryšiuos su žvalgyba 
elementas, pakrikę ir susi- 
demoralizavę žmonės. Už jų 
kovą prieš komunistus jau 
juos pagyrė žvalgybos šefas 
Povilaitis, šiandien jie žval
gybos nurodymais rūpinasi 
provokuoti Kompartiją' sa
vo niekšingais šmeižtais 
apie jų neva atrastus provo
katorius Kompartijos eilėse. 
Žvalgybos padedami jie, pri
sidengę revoliucinėmis fra
zėmis, rūpinasi įlysti į dar
bininkų eiles, kad tenai ar
dyti bendrą darbini nkų 
frontą. Žvalgybos nurody
mais trockistai provokuoja 
ir besusidarantį antifašisti
nį liaudies frontą. Jie jau 
draskė liaudies fronto aukų 
lapus demokratinei Ispani
jai. Tuo būdu, kas šiandien 
gina banditinius trockistus, 
tas remia kruvinąjį fašiz
mą, tas yra antifašistinio 
liaudies fronto priešas. Kas 
šiandien remia fašistinius 
lietuviškus trockistus, tas 
yra Lietuvos darbininkų ir 
visų darbo žmonių priešas.

Sovietų valdžia užkirto 
kelią pragaištingam susi
jungusių fašistinių žvalgy
bų ir trockistų veikimui So
vietų šalyj. Antifašistinis 
liaudies judėjimas su panie
ka pasmerks fašistinius 
provokatorius trockistus jr 
toliau telks savo jėgas kovai 
del fašistų diktatūros nu
vertimo ! 1

Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro 
Komitetas.

Rugsėjo 19 d. 1936 m.

taip iš sargybinio bokštelio bu- 
ivo šauta į 68 kam. lahgus. Nu
baudė .. . joj sėdėjusius drau-

■ gus.
1930 m. gegužės 1 d. šven- 

tusieji politkaliniai buvo ka
merose kruvinai sumušti iš ka-

I . .v . ... . .. merų j išvietes išvilkti ii* ten
| vėl mušti, o po to išskirstyti 
tarp lenkų šnipų ir nubausti. 
Politkalinių giminėms atsilan
kius prokuroras, ir protestuo
jant pastarasis atvyko į kalė- 

nius viršininkas ir administra
cijos viršininkas būdavo čia 
pat ir vadovavo mūšiuose. 7)

Administracija - surasdavo 
būdų “apsidirbti’.’ su politkali
niais ir išvengti form ai ės atsa
komybės: politkaliniai sodinti 
tarp provokatorių bei išdavi- 

piami, ii* sumušdavo. Taip elg
tasi su Povilu Jankausku (iš 
Kupiškio), Eugenijum Vicu 
(iš Kauno), Antanu Sniečkum 
(šakių apskr.) ir tt. Pastara
jam 1931 m. vėl teko prasėdė
ti su trimis pavojingais pami
šėliais, kurie nei dieną, nei na
ktį neduodavo jam ramybės. 8)

Visi 1930 metai žymėjo ne
pažabotą administracijos te
rorą ir sauValę. Ji, tarsi, iš 
kailio neriasi, sugalvoja vis 
naujus suvaržymus, ir baudžia 
už kiekvieną jo pačios leistą 
ir neleistą menkniekį. Pakaks 
pasakius, kad už legalio laik
raščio perdavimą kitai kame
rai politkal. Kružkolui buvo 
užkalti mėnesiui laiko (dieną 
ir naktį!) ant kojų 12 svarų 
kandalai — geležiniai pančiai. 
Kauno kalėjimo skyriuj, IX 
forte, politkaliniai buvo smar
kiai sumušti rugpjūčio 1 die
ną. Karolis Grosmanas »buvo 
numuštas nuo laiptų, o Liudas 
Adomauskas ir Vladas Banai
tis pasodinti į šlapią karcerį.

Panaši “tvarka” viešpatavo 
ir kituose Lietuvos kalėjimuo
se ir Varnių koncenrtacijos 
stovykloje. Kaip paprastai, fa
šistinio srutyno sužvėrėję did
vyriai labiausiai puolė fiziniai 
silpnesniuosius: ypatingai 
žiauriai buvo kankinamos po- 
litkalinės Ukmergės moterų 
kalėjime (virš. Vedžmelis). 
Jos buvo ne tik mušamos, bet 
ir diržais, ^izūna-is ir nagaiko- 
mis plakamos kalėjimo rašti
nėj. Daugelis ryžtingų kovo
tojų, kurioms teko sėdėti Uk
mergės kalėjime,- išėjo invali
dėmis.

Šiose pasiutusio fašizmo šė
limo sąlygose “laisvėj” ir ka
lėjimuos, dar nuo 1929 metų 
badavimo fiziniai nesustiprėję, 
politkaliniai buvo priversti pa
skelbti naują bado^ streiką.

Badavimas prasidėjo 1931 
m. sausio 17 d. ir tęsėsi de
šimts dienų. Jis buvo paskelb
tas protestuojant prieš tero
rą; jokių atskirų reikalavimų 
išstatyta nebuvo. Jame daly
vavo apie 500 žmonių iš visų 
kalėjimų, kur tik sėdėjo polit
kaliniai — Kauno, Šiaulių, Uk
mergės, Zarasų, Varnių stovy
klos. Kaune, badavimui prasi
dėjus, ką tik baigėsi 3-2 mėn. 
bausmė už Spalių revoliucijos 
šventimą; politkal. O. Kacas 
badavo kandaluose.

Kauno kai. administracija, 
jausdama, kad politkaliniai 
ruošiasi kovai, pradėjo juos 
izoliuoti provincijos kalėji
muose. Kaune esančius išmėtė 
šešiuose skyriuose. Bado strei
kui prasidėjus, juos sutalpino 
į 10 bendrų kamerų ir 10 vie
nučių. Bendrose pasodino po 
10 badaujančių'ir 10 ne (len
kų šnipų, voldemarininkų ir 
pan.); vienutėse atatinkamai 
po 2 ir 2-3. Suskirstymo tiks
lu buvo sutrukdyti badaujan
čių tarpusavio susižinojimą pa
didinti bado kančias valgan
čių žmonių reginiu. Adminis
tracija dar tikėjosi rasianti 
lenkų šnipų tarpe išgamą, kurs 
sutiktų paliudyt, ką politkali
niai paslapčiom valgo. Ji ne
gailėjo ir grąsinimų, įsakyda
ma be jėgų gulintiems badau
jantiems keldinėtis — kitajp 
bausianti už gulėjimą; juos 
metinėj o iš skyriaus į skyrių; 
felčeris Paulauskas baugino 
maitinsią prievarta ir tt. Bet 
tikslo fašistai nepasiekė, strei- 
kofxnepalaužė: iš 137 badavu
sių 9) pasitraukė tik du — 
vienas penktą badavimo die
ną, antras — devintą. Prie ba
davimo iškalno atsisakė prisi
dėti tik 5 žmonės, kurių du 
trečią badavimo dieną vis dėl
to ėmė badąut. Ukmergėj', kur 
didelę politkalinių daugumą 
sudarė moterys, badauja be 
vandens devynias dienas. Tai 
rodo, kokis milžiniškas buvo 
politkalinių dvasios atsparu
mas, jų ryžtingumas ir patva
ra. Svyravimo nė šešėlio. Tai- 
leido išvystyt gan plačią pro-, 
testo kampaniją, pravesti’ ma
sių mobilizavimą. Laike bada
vimo ir jo proga buvę išleista1 
14 atsišaukimų. Prie Kauno 

kalėjimo buvo ’ bandyta de- 
monstruot, bet žvalgyba susi
rinkusius išsklaidė. Kalėjimo 
viduryje teroras nesumažėjo, 
bet fašistai buVo priversti 
griebtis kitų terorizavimo bū
dų. Plakimas ir mušimas pa
keistas labiau “legalinėm” 
bausmėm — karceriu, bau
džiama padėtim ir t. p? šios 
rūšies baudos buvo žymiai pa
didintos. Jei 1930 m. už 1 ge
gužės šventimą politkaliniai 
gavo po 2 savaites be maisto 
iš laisvės ir pasimatymų, tai 
1931 m. už tą patį baudė 4 
mėnesiais.

1931 m. rugpjūčio 1 d. vėl 
pasikartojo nugirdytų prižiū
rėtojų užpuolimas politkalinių. 
Jie buvo sumušti, išvilkti į ko
ridorius ir išvietes, o jų guo
liai, baltiniai ir daiktai — iš
versti, sumindžioti, suteršti. Be 
to, visus nubaudė po 3 mėn. 
be pasimatymų, be laikraščių. 
1931 metų bėgyje politkaliniai 
per devynius mėnesius buvo 
baudžiamoj padėtyj — tai yra 
pusbadžiai gyveno. Tų metų 
lapkričio mėnesį administraci
ja atėmė visus politkalinių 
nuosavus daiktus, rūbus, balti
nius, pagalvius, antklodes, ko
jines — tepaliko vieną'nosinę 
žmogui. Atimti daiktai buvo 
sukimšti į maišus, suglamžyti, 
sugadinti. Jų vietoj adminis
tracija šiltų valdiškų rūbų, 
antklodžių, kojinių nedavė, ir 
politkaliniai per visįį' žiemą 
kentė baisiautį šaltį, 'naktimis 
negalėjo užmigti, šiom prie
monėm kalėjimo administraci
ja užbaigė paruošimų grandį 
“legaliniai” politkalinių nu
kankinimo sistemai įvesti.

1932 m. liepos 1 dieną, se
kant Pilsudskio pavyzdžiu 10), 

‘LAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose 

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February
Visi dienraščio “Laisvės” rėmėjai, visi 
apšvietę mylinti žmonės privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisvė” 

turėtų iš jo materiales naudos.

REIKIA DOVANįJ DAIKTAIS IR PINIGAIS
J 

Bazaras bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remiančiosios 
masės gausiai pasirodys su dovanomis. Labai naudinga yra dovanos 

naujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia bazarui 
pripirkti reikalingų daiktų.

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą
Kiekvieną dieną šokiams grieš gera orkestrą ir įžanga bus tik 10c 

Taipgi kasdien bus puiki muzikalė programa, kurią pildys 
iš kitą miestą ir iš Brooklyno talentai.

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

Reikalinga draugų, kurie rinktų dovanas ir 
reikalinga bazarui darbininkų. Prašome padėti 
šiame svarbiame reikale savo dienraščiui. Tuo
jau praneškite į “Laisvės” raštinę kas kuom 

galite padėti prie bazaro.

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO
Iš visų miestų bei vadinamų1 kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba
zaro. Daiktais' ar pihigais remkime bazarą visi. Atsiminkime, kad 
šiemet turime datig kampanijų rinkliavom aukų, tai mūsų diėriraščiui 
aukų nerenkam. Todėl pasirūpihkime, kad bazaras būtų sėkmingas, 
d jis gali būt sbkihiiigas tik visiem, šiuom-tuom prie jo prisidedant.

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE 
f
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kylančio darbininkų judėjimo 
ir karo artėjimo sąlygose, kas, 
iš vienos pusės, iššaukė fašis
tinio teroro paaštrėjimą, gi, 
kitu atžvilgiu, neleido toliau 
naudotis seniau išbandytom 
brutalinių prievartavimų ir 
plakimų priemonėm, kėlusių 
plačių liaudies sluogsnių pasi
piktinimą — ir buvo oficialiai 
panaikintas politinių ir krimi
nalinių kalinių skirtumas. Įve
sta taip vadinama “progresy
vinė sistema.”

Dž., Mm. ir Š-is.

Rimkus buvo atvežtas pusgyvis, ir 
adm-ja norėjo jo atsikratyti.

į 9) Tame skaičiuje 7 kriminaliniai, 
j kurie prisidėjo prie badavimo ir visą 
laiką ištvėrei

10) Pilsudskis “sulygino” politinius 
ir kriminalinius 1931 metais. Būdin
ga, kad ir dabar tautininkai “vieny
bės gairėmis” ir “tautos keliais” be
eidami, nieko gudresnio nesugalvojo, 
kaip kad blogai pamėgdžioti lenkišką 
seimo parodiją.

PAAIŠKINIMAI.
1) Bet koks buržuazinis kalėjimų 

režimas yra “fašistinis,” tai yra 
smurtu ir prievartavimu pagrįstas. 
Tad žodį “fašizavimas” vartojama 
netartinai, tiems būdams ir priemo
nėms paženklinti, kuriuos fašistai pa
vartojo įvedant taip vad. “progresy
vinę sistemą.” •

2) Viršin. Remeslauskas, padėj. 
Muraška.

3) Virš. Razminas ,pad. Bražis.
4) Kai kas mėgins prikišti, kad 

šie kaltinimai prieštarauja liaudies 
fronto dvasiai. Bet kaip tas frontas 
yra neįmanomas be kovos prieš re
akcinius s.-d. ir v. I. vadus, lygiai 
taip ir praktiškai jau įgyvendinto 
vieningo visų politkalinių antifašistų 
(be partijų ir pažiūrų skirtumo) ko
lektyvo išlaikymas ir stiprinimas rei
kalauja išdavikų, maldauninkų ir ki
tų antifašistinės kovos dezertyrų de
maskavimo.

5) Viršininkauja Kauno kalėjime 
iki ‘šiai dienai. Būvis drausmės ba
taliono viršininkas. Nepaklusnius ka
reivius kardavo už rankų.

’ 6) “Kova” spaustuvės byloj buvo 
nuteista iki gyvos galvos, kartu su 
drg. Domu Kučinsku, nuteistu su
šaudyt. •

7) Yra žinių, kad sykį mušant po
litkalinius, kalėjime buvo ir prokuro
ras. Tačiau galutinai nustatyt tą fak
tą bus galima tik apklausus didesnį 
žmonių skaičių, kas tuo tarpu nega
lima. x

8) Panašiu būdu buvo Kauno kai. 
1934 m. “pamišėlio” užmuštas kon- 
trabandininkas-klaipėdietis Rimkus. 
Iš Bajorų kai., kur jis buvo adminis
tracijos sistematiškai kankinamas,

Tel. Evergreen 7-6909

RADIO SERVICE
ALL WORK GUARANTEED
Aš pataisau visokių išdir- 
bysčių radius ir parduodu 

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L N. Y.
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Puslapis Penktas

Pittston, Pa.
Iš Bedarbių ir WPA Darbi

ninkų Veiklos.
Gruodžio 7 d. buvo susirin

kimas ir gana skaitlingas. Mat, 
šiuo laiku nuo WPA darbų at
leidžia darbininkus ir po kelių 
dienų vėl priima, o už tas iš
liktas dienas nemoka. Katrie 
ir nepriklausė prie unijos, da
bar bėga prisirašyti ii’ užsimo
kėję 15 centų duoklių prašo, 
kad organizacija iškolektuotų 
už tas neapmokėtas dienas.

x Yra ir tokių,, kurie negauna 
nei šalpos, nei darbo. Mat, vie
nas narys iš šeimos dirba. To- 

( kie irgi dabar stoja į organi
zaciją ir prašo sujieškoti dar
bo ar šalpos. Tik bėda su to
kiais, kad jeigu jiems to or
ganizacija tuojaus neparūpi
na, tai šmeižia organizaciją. 
Bet kur jūs, broliai, pirmiau 
buvote, kodėl nesidėjote prie 
organizacijos? Būtų buvę vi
siems lengviau kovoti ir laimė
ti. Tada susipratote, kad ba-

• das prispyrė. Kapitalistinėje 
sistemoje jeigu nekovosi, tai 
nieko negausi. Kiti ir gyvas
tis praranda bekovodami, o 
kuo mes geresni ? Jeigu visi su
jungsime spėkas ir kovosime, 
tai priešai neišdrįs mums laz- 

> dos parodyti.

siąs pasiųstas į tokį kalėjimą, 
apie pabėgimą iš kurio negalė
sią būti nė kalbos. C. B. K.**

Philadelphia, Pa.

Eune koleris pradėjo dirbti 
gruodžio 1 d. Išstovėjo uždary
tas devynius mėnesius. Bet ka
žin kaip ilgai dirbs. Paėmė 
1,400 darbininkų.

Kompanija reikalauja, kad 
mainieriai nusimuštų algas. 
Mainieriai sutiko, bet distrikto 
viršininkai nepasirašė, traukėsi 
gal du mėnesiu. Dabar mainas 
atidarė ant senų išlygų, kokias 
pirmiau mainieriai turėjo.

Nežinia, ar visur ar tik kie
tosios anglies kasyklose, įėjo į 
madą dirbti ant trijų pakaitų 
vienoj vietoj ir po keturius 
mainierius. Tai cariška kator
ga. žėdnas mainierys turi savo 

x numerį ir siunčia anglis po sa-'j 
* vo numeriu. Ir kodėl mainie

riai prieš tai nekovoja, neke
lia balso? Seniau tose pačiose 
kasyklose mainierys ir leiberis 
dirbo vienoj vietoj, nebuvo jo
kių kliūčių su įrankiais, nerei
kėdavo kavoti, kur palikdavai, 
ten ir atrasdavai. Dabar ima 
vieną valandą įrankius susika- 
voti, o kitą valandą susirinkti. 
Jeigu kitas pakavodamas savo 
įrankius rado tavo, tai tu eik 
namo ir pirkis naujus, arba 
vok kito. Būdavo, sutalpina dau
giau po 1,800 mainierių. Dabar 
sugaudo vieną ant kito ir ne
gali sutilpti daugiau, kaip 1,200. 

I Mat, mašinas sudėjo ir mainie
rius į krūvą sugrudo ir tu sau 
galą gauk. Jeigu tiek nepada
rei, kiek bosas prisakė pada
ryti, tai trauk sveikas namo.

Mainieriai turėtų nepasiduo
ti. Jeigu distrikto tie viršinin
kai negeri, tai reikia mesti juos 
laukan ir išrinkti kitus.

Kas Remia Ispanijos 
Kovotojus?

K. Petallo (?—Red.) aukojo 
$1, A. Kapčiunas 50 centų, P. 
Šidlauskas 25 centus ir kautą; 
F. Navadauskas aukojo du kau
tu, Budvilienė daug dresių- 
kautų, J. Vaitkus du kautu ir 
siutą, Legečkienė kautą ir siu
tą, Urlakienė daug kautų ir 
dresių, Michienė kautą, Urbo
nas kautą ir dvi vestes. šios 
aukos yra tik iš Frankfordo da
lies ir dar ne visos. Buvo su
rinkta ir priduota seniau. Mes 
rėmėme ir remsime Ispanijos 
kovotojus prieš fašizmą.

Visų Philadelphijos draugijų 
yra nutarta rengti po kalėdų 
koncertą su gera programa, o 
po velykų visos kuopos rengs 
“Laisvės” naudai bankietą.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 149 
kuopos įvyko susirinkimas. Pa
daryta daug gerų tarimų. Pa
ėmė “Daily Worker” ir “Sun
day Worker” vajaus dvi kupo
nų knygutes ir blanką rinkimui 
pinigų politiškiems kaliniams.

Literatūros Draugijos 10 kuo
pos susirinkimas įvyko gruo
džio 7 d. Narių atsilankė ne
daug. Bet padaryta daug tari
mų. Išrinkta kuopos valdyba 
1937 metams. Organizatorium 
išrinktas Smitas, protokolų raš
tininku, Rainys, finansų rašt. 
—Buloka, iždininku — Antanai
tienė. Visiems linkime gerai 
darbuotis kuopos ir visuomenės 
reikalais. Kuopa paėmė dvi 
knygutes parėmimui “Daily 
Worker” ir “Sunday Worker” 
ir tris knygutes del parinkimo 
aukų politiškiems kaliniams.

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 9 kuopos susirinkimas 
įvyko lapkričio 22 d. Narių su
sirinko nedaug. Paimta pen
kios blankos del rinkimo aukų 
politiškiems kaliniams. Taip pat 
kuopa iš iždo paaukojo $2.

E. M.

Rochester, N. Y.

Na, kažin kur dingo Pittsto- 
no korespondentas? Vieną sykį 
pasirodė “Laisvėje” ir vėl ne
besimato. Man rodosi, kad tu
rėtų laiko ir galėtų parašyti ir 
daug kas yra parašyti, tik rei
kia energijos.

Senas Mainierys.

♦ Baltimore, Md.
Lietuvis Nuteistas Ilgiems 

Metams Kalėti
Lietuvis Vytautas Adomaitis 

pasmerktas, ilgiems metams 
kalėti. Bylos* metu buvo išaiš
kinta, ikad jis apvogdavęs au
tomobilius.

Adomaičio bausmė gal būtų 
buvus mažesnė, bet kartą jis 
turėjęs pasikalbėjimą su bro
liu ir tą jo pasikalbėjimą nu
girdęs lietuvis policistas Vin
cas Lazauskas. Broliai Ado
maičiai nemanė, kad policis
tas yra lietuvis. Paaiškėjo, kad 

, teisėjas tą viską sužinojo ir 
todėl tokią bausmę Adomai- 

> čiui uždėjo.
Sakoma, kad Adomaitis bu

Su pradžia gruodžio mėnesio 
atsibuvo kelių draugijų meti
niai susirinkimai. Visos draugi
jos savo susirinkimuose rinko 
valdybas ateinantiems metams, 
bet pakaitos visur buvo nežy
mios beveik visose apsiėmė 
dirbti senieji komitetai. Miniu 
sekančių draugijų susirinkimus: 
Gedemino, LDS ir ALDLD.

Gedemino draugijos kores
pondentu išrinktas M. Duseika, 
o LDS — J. Ivonaitis, ALDLD 
korespondentas paliko tas pats.

Susirinkimuose buvo' išda
linta tikietai pardavinėt del 
vakarienės, kuri atsibus 9 sau
sio. Ant tikietų pažymėta, kad 
vakarienė bus su programų. 
Jau pora dainininkų yra prisi
žadėję, kitus dar komisija, ne-

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kit3s ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
>asiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
r jūsų nesveikumas bus jums išaiš- 
cintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai. Serumų .Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)
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turėjo progos užkviest. Kada 
gausiu nuo komisijos program© 
turinį, tai pagarsinsiu “Lais
vėj”.

Vienas iš svarbesnių įvykių 
Rochesteryj tarpe lietuvių, tai 
pradėjimas choro veikti.

Choro susirinkimas atsibuvo 
scredos vakare, 9 d. gruodžio 
(Dec.). Neteko man asmeniškai 
dalyvaut, bot ant rytojaus gir
dėjau nuo choristų, kad nutarė 
padainuoti laike ispanų vakarie
nės, tarpe kitų dainelių, ir “In
ternacionalą.’ ’ Pagirtina.

M. D.

DETROIT, MICH.
D.L.K. Keistučio Draugijos Valdyba 

1935 metams.
Pirm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Ave.
Vice-pirm. P. Jakštienė

1462 Junction Ave.
Fin. Rašt. A. Jakštys

1462 Junction Ave.
Nut. Rašt. J. Overaitis

4689 Brandon Ave.
Iždininkė Eva Vėgėlienė

7715 Dayton Ave.
Iždo globėjai: P. Petručionis,

7527 Tappan Ave.
M. Aranskienė

5260 Lumley Ave 
J. Overaitis, Nut. Rast.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD . 2-ros kuopos moterų me
tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
16 gruodžio (Dec.), 7:30 vakaro, 376 
Broadway. Visos draugės dalyvau
kite, nes turime daug savrbių dalykų 
apkalbėjimui. Taipgi turėsime išsi
rinkti naują valdybą ateinantiems 
metams. Turėsime ir pamarginimų, 
todėl atsiveskite naujų narių. — Or
ganizatorė H. T.

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

17 d. gruodžio, 8 vai. vak., Liet. Dar
bininkų Svet., 920 E, 79th St. Drau
gai nariai nepamirškite ateiti, nes 
bus metinis susirinkimas ir kuopos 
valdybos rinkimas ant kitų metų. Se
kretoriai taipgi nepamirškite ateiti. 
— Kp. Narys. (294-295)

DETROIT, MICH.
Gruodžio 19, šeštadienį, 7:30 vai. 

vakare, Draugijų Svet., 4097 Porter 
St. įvyks ALDLD 52 kp. priešmetinis 
susirinkimas. Nariai būtinai dalyvau
kite, nes bus rinkimai kuopos valdy
bos 1937 m. Taipgi yra ir kitų svar
bių dalykų. — Rast. M. B. (294-296)

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Viršininkų 

Vaidai ir Antrašai:
Pirmininkas: Juoszas Bagdžiunas, 

228 Doffes Ave., Plymouth, l’a.
Vice- Pirm.: Vladas Tabalas,

278 Stanton St., Wilkes-Barre, Pa.
Kasierius: Aug. Stravinckas,

40 Ferry St., Plymouth, l’a., Tel. 91840 
Trot. Kiist.: Jonas Staskevičius,

10 Melrose Ave., Wilkes Barre, Ta.
Tel. 34625

Finan. Kast.: S. C. Kasparas,
, 184 Hancock St., Wilkes-Barre, Pa.

Kasos Globėjai:
Jonas Walyncis,

540 Wilkes-Barre St., Brcslo, Pa.
Jonas Krutulis,

72 Nesbct St., Plymouth, Pa.
Duobkasis: J. Staskevičius,

10 Melrose Ave., Wilkes-Barre, Pa.

LINDEN, N. J.

Lietuvių Saulės Pašclpos Draugijos Valdybos 
Antrašai 1935 metų

Pirm.: F. Bartusevičius, 1131 Wood Ave. 
Vicc-Pirm.: O. Vcrtelicnė, ' 203 W. 16th St. 
Prot. Sekr.: R. Tratulis, 1411 Clinton St.

Fin. Sekr. :K. Lenarth, 110 W. 11th St. 
Iždin. :J. Užkurėlius, 1501 S. Wood Avc. 
Iždo Globėja!: J. Vertelis, 203 W. 16th St.,

L. Bartkienė, 19 E. 19th .St.,
Maršalka: F. Marozas, 1413 Clinton St.
Koresp. :O. Vertclicnč 203 W. 16th St.

Visi valdybos nariai gyvena Lindon, N J. 
Draugija laiko susirinkimus kas pirmą trečia
dienį kiek vieną menesį. Linden Hall, Wood 
ir 16th St., Linden, N. J.

Motery •
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Boniuliono. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St.
Prot. rašt. T. Zlzen, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cereškiene, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kasos Globėjoa:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Amea St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M. Potaus, 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Maas.
kare.

D.L.K. Gedemino draugijos valdybos ant
rašai del 1934 metų:

Pirmininkas; B. Černiauskas,
103 Moiling Dr.

Vicc-Pirm.: J. Miller,
8 Ludwig Park 

Fin. Raštininkas: J. Grigas,
202 Carter Street

Prot. Raštininkas: M. Jakubonis, 
72 Dayton Street 

Iždininkas: K. Galinai lis,
« 29 Pulaski Street

Maršalka: A. Bartąsias,
213 Berlin Street

Iždo Globėjai: P. Andriunas,
290 WilkinsStreet

J. Prūsas, 18 Dudley Street
J. Budelevičia, 31 Dayton Street
J. Ivanaitis, 610 Ridgeway Ave. 

Visi virš minėti iš Rochester, N. Y.

GARDNER, MASS.
Lietuvos Sūnų Pašelpinės Draugys

tės Valdybos antrašai 1935 metams. 
Pirmininkas: K. Balsevičius, 10

Crawford St., Gardner, Mass.
Vice Pirm.: E. Miškinis, 77 Conant 

St., Gardner Mass.
Prot. Sekretorius: M. šleiva, 80 Len

non St., Gardner, Mass.
Fin. Sekretorius: A. Nakutis, 172 

Conant St., Gardner Mass.
Kasierius: J. Vaitiekus, 158 Water

ford St., Gardner, Mass.
Kasos Globėjai: J. Lekančinskas, 135 

Logan St., Gardner, Mass., J. Ya- 
kuban, 228 Pjne St., Gardner, Mass.

Maršalka: J. Anbrasas, 60 Emerald 
St., Gardner, Mass.
Lietuvos Sūnų Pašelpinė Draugys

te laiko susirinkimus pirmą panedė- 
lį kiekvieną mėnesį.
Iždo Globėjai, J. Račiūnas, 8621 Dayton Avc.

M. Naruševičius, 2844 Vinewood Ave.

LIETUVIŲ ŠONŲ IR ĮDUKTERIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA.. 1934 m.

RAPIDS, MICH

Pres'dentas, Charles T. Jakens, 1564 Turn
er Ave., Phone 72073.

Vice-Prcsidentas, Anthony Kareckas, 730 
Nason St. N. W.

Prot. Raštininkas, Karol Rasikas, R. R. 
Box 117 North Park.

Finansų Sekretorė, Tillie Gūsis, 1307 Da
vis Avc. N. W.

Iždininkas, Wm. Karvelis, 20 Dale St. N.E.
Ligonių Lankytojai, Anthony Garbanaus_ 

kas, 1108 Ellizabeth Ave.
Mary Rasikas, 1537 Broadway Ave. N. W.

Revizijos Komitetas, Anthony Garbanaus
kas, 1108 Elizabeth Ave., Frank Zegunas, 
615 Eleventh St. N. W., Anthony Senkus, 
111 Mt. Vernon Ave.

Iždo Prižiūrėtojai, Daminik Gelgotas, 19 
Dale St., Alfonsas varnas, 1826 McRaynold 
St.

Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli
zabeth Ave., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth 
Ave., Anthony Apecenkas, 724 Richmond St., 
Tom Klosevičius, 730 Nason St., Jim Rose, 
1256 Scribner St.

Policiantai, J. Staleskis, J. Stoskis.
Virš minėta valdyba pareina iš Grand 

Rapids. Michigan.

Aušros Draugijos 1935 metų Valdybos 
Antrašai, Elizabeth, N. J.

Pirm. Stasys Liutkus. 539 Franklin Street 
Pirm. Pagelb. P. Grygotis, 146—4th St. 
Nutarimų Rašt. B. Būrkaurkas, 255 Pine SI. 
Fin. Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls Ave.

Linden, N. J. 
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI. 
Duoklių Rinkėjas Dom. Grygotis, 30 Dayton 

. St.
Iždo Globėjai A. Lukoševičius, 232 Ripley PI. 

ir A. Saulčnas, 136 Fifth St.
“Laisves” organo rast. D. Krūtis, 211 First 

St.
Maršalka J. Jotkojis, 269 Second St.

"Aušros” Draugijos susirinkimai įvyk
sta kas antrą ketvirtadieni kiekvieno mė
nesio Lietuvių Laisvės (Liberty) svetainėj, 
269-73 Second St. Elizabeth, N. J.

56—V. Glaublčius, 816 George Avė., N. End, 
Wilkes Barre, Pa.

Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose Avc., 
67—John Norkus, 351 Ferdinand St.,

Scranton, Pa.
58—S« Rainard, 40 Ripley Rd. j

Dorchester, Mass.
Edwardsville, Pa. Tel. 74073 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 34625 
Finansų Rašt. S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 20061 
Duobkasys: Jonas Kulponas, 27 Corleav St., 

Wilkes Barre, Pa., Tel 32511
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, • 

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

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

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

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems'pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

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

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

Hartford, Conn.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ OC 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas 
llanageris, 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.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES.
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius. 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus. 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan St.

ir J. Jokubcnas, 228 Pine St.
Maršalka. V. Genis, 16 Wright SU

Visi Gardner. Mass.
Ligonių Globėjai J. ANDRUSKA, 1351 

Broadway Ave. N. W.
M. VAZNIENfi, 1326 McReynolds Ave.

N. W. --------- ——
Džcnitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 

Ave. N. W.
Trustistai:
T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU

ČINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVICIA.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAVIČIA, M. ŽIŪ

RĮS. . iė
Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarninką, savam name, 1057- 
63 Ham’lton Avė. N. W.

TORONTO. ONT., CANADA
Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 

Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str.,

Toronto
Sekr. J. Barčas, 137 Manning St., Toronto 
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St.,

Toronto
Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto 

Centro sekretorius,
J. Barčas.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ' VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metant:

Pirm. K. Yuška, 825—4th Avė., Mo 
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008— 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—lOtb 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė.. Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, 111

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th Si
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairia, 2435—‘-83rd St 
Moline. Ill

APLA CENTRO KOMITETO
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ANTRASAI

Pirmininkas: J. Gataveckas,
109 Cress St., Carnegie, Pa. 

Vice-Pirmininkas: C. Stašinskas,
1420 Beamer Ave., New Kensington, 

Sekretorius: J. Gasilinas.
1322 Roodsdale St., N. S. Pittsburgh 

Iždininkas: J. Yesadavičia, .
538 3rd Ave., New Kensington, Pa. 

Iždo Gdlobėjai:
J. Miliauskas. G26 Woodward Ave., 

McKees Rocks, Pa.
D. Lekavičius, Box 52, 

Finleyville, Pa. •

, Pa.

Pa.

Kuopos Sekretorius ir antrašas
2 —A. Yrankauskas, 3317 W. Carson

Corliss Sta., Pittsburgh. Pa.
3 —J. Gataveckas, 109 Cress St., 

Carnegie, Pa.
Kuzmickas, 197 Ohio Ave., Shenan
doah, Pa.

Dumčius, 123 E.
McAdoo, Pa.

Romand,
Cleveland, Ohio.

D. Sliekas,
Brentwood, Pa.

—J. J. Urbonas,
Pittsburgh, Pa.

—J. Yasadaviče,
New Kensington, Pa.
“ - 210 E. 23rd St.

St.,

4

6

8

9

—St.

K

—K.

—J.

Monroe St.,

764 E. 92nd St.

3121 Elroy Ave.

1401 Page St.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresui, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks Si. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,
- 12 Andover St.

Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook A ze. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. StošKus, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai:

S. l’etravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitia. 67 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibuna kas mėnesj, kiekvieną pirmą seie- 
dą. Lietuvių Tautiškame name.

PUTSBUKGHO IK APJELINKEb 
FK1KAFAŠ1S11N1S K-TAS, 1931: 

Pirm. B. Ivanauskas, 364 Marguerite
Are., Wilmerding, Pą.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 
Broadway; Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St.', 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way. S. 8- PitXBburgh, Pa.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškla P..

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P„

62 Dale Street
Protokolų raštininkar Gendrenas. S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk
Prie finanan pagelbininkai:

Evans J..

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

jos 1936 Metams Valdyba.
Pirm.—A. J. Kareckas,

730 Nasons St.
Vice Pirm.—L. Arminas,

1010 Hamilton Avenue 
Užrašų Sekr.—G. Gelgota,

/ 19 Dale Street
Turto Sekr.—A. Daukša,

1131 Walker Street 
Iždininkas—A. Adomaitis,

448 W. Leonard Street 
Lig. Komitetas—A. Garbanauskas, 

1108 Elizabeth Ave.
V. Gelgotienė, 19 Dale Street 

Trusto Sekr.—S. Vilkuniutė,
718 Richmond Street 

Revizijos Komisija:
A. Senkus, A. Garban, 
A. Labanskienė.

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Pašalpinės Drau

gystės Valdyba 1934 metams: 
Pirmininkas A. Palubinskas,

Belle Grove, Box 108 Dracut, Mass. 
Pirm, pagelbininkas J. Daugirda,

29 Whipple St., Lowell, Mass. 
Fin. raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Muss.
Prot. raštininkas, V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, Mass.
Iždininkas, St. Paulcnka,

13 Walnut St., Lowell, Mass.
Iždo globėjai: J. M. Karsimas,

10 Tyler St., Lowell, Mass. 
Ir A. Rnudcliunas,

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka, M. Uždavinis,

39 Pleasant St., Lowell, Mass.
Draugystė laiko mėnesinius susirinkimus 

antrą nedėldienj kiekvieno mėnesio, kaip 2 
vai. po pietų, 338 Central St., Lowell, Mass, 
nesį, o metinis gruodžio mėn. 
Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mė-

Organo prižiūrėtojas,
J. M. Karsimas.

LIETUVIŲ ŠONŲ IR DUKTER1Ų DRAU
GYSTES VALDYBA 1934 m.

Pirmininkas, M. Sclokus, 31 Amity St.
Pirm. Pagelbininkas, O. Giraitienė, 321 

Summit St.
I’rot. Raštininkas, J. Kazlauskas, 481 

Hudson St.
Fin. Raštininkas, J. Vasiliauskas, 70 Ward 

PI.
Iždininkas, A. Klimas, 36 Russel St.
Maršalka, P. Giraitis, 321 Summit St.
Organo prižiūrėtojas, A. Klimas, 36 Rus

sell St.
Susirinkimai ntsibūna kas antrą ketvirta

dienį kiekvieną mėnesį, 7:30 vai. vakare, 
Laisves Choro svetainėj, 57 Park St. Hart
ford, Conn. Visi narei valdybos yra iš Hart
ford, Conn.

Fin. Rašt. J. Vasiliauskas.

GARDNER. MASS.
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius M. Šleiva,
80 Lennon St.

Fin. Sekr. Adam Siekis,
285 Pine St.

Pro. Sekr. M. Netseb,
213 High St. 

Iždininkas Mary Šliekis,
285 Pine St.

VALDYBA VIENYBES DRAUG. 1934 M.
Pirm. K. Ustupas, 27 Cleveland, Ave.
Pirm, pagelb. A. Sauka, 256 Antes Street. 
Nutar. rašt. T. Bartkus, 20. Cleveland, Ave. 
Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andover Str. 
Ligonių rašt. M. Tazukevičius, 163 A met- St. 
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.
Ižd. globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook Ave.

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawtell, Ave. 

Maršalka J. Tocius, ,17 Snow Street
Visi iš Montello. Mass. _ Draugijos su

sirinkimai atsibflna kas mėnesj, kiekvieną 
paskutinį panedėlj. Lietuvių Tautiškam name.

v Rašt., T. Bartkus.

DETROIT MICH.
D.L.K. KEISTUČIO DRAUGIJOS VALDY 
BA, DETROIT, MICH., 1934 METAMS 
Pirm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Ave.
Vice-Pirm. P. Jakštienė. 1462 Junction / ve. 
Nutar. Rašt. J. Overaitis, 4689 Brandon Ave. 
Fin. Sekr. A. Jakštys. 1462 Junction Ave. 
Iždininkė J. Vėgėlienė, 7715 Dayton Ave.

10— Ben Gatch,
Chicago Heights, Ill.

11— A. Baktis,
New Eagle, Pa.

12— T. Norkevish,
Ambridge, Pa.

13— S. Orban,
Rices Landing, Pa.

14— Geo. Urbonas, 
N. Braddock, Pa.

Kavaliauskas, 
Anquippa, Pa.

Šileika, 142 Pine St., 
Senulis,

East Pittsburgh, Pa.
19— John Stancvich,

Summerlee, W.
20— Win. Yonikas,

Atlasburg, Pa.
22— P. Cibulskis,

Brooklyn, N. Y.
23— Chas. Strauss, 

Thomas, W. Va.
Soęieikis, 

Youngstown, 
Diclininkaitis, 

Buffalo, N. 
Dambrauskas, 

Girardville, Pa. 
Naiakicne, 

Wilsonville, III. 
29—Antanas Kubilskis, 

Coal Center, 
Lconaitis, 

Benton, Ill. 
Tilvik, 

Easton, Pa. 
Samvlionis, 

N. W. Grand '
34— James Bertulis,

Royalton, Ill.
35— M. Kriks tanas,

Shamokin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas,

Harrisburg, Ill.
37— J. Siniaugkas,

15

16— J.
17— F.

24—P

25—J

26—A.

27—E.

30—J.

32—L.

!—P.

Va.

Ohio.

224

538 3rd Ave.,

P. O. Box 48,

934 Druss Ave.

R. F. D. 42,

815 Middle

300 Todd

St.

St.

Pa.Nanticoke,
P. O. Box 136,

P. O. Box 43,

P. O. Box 11

286 So. 2nd St.

P. O. Box 414,

125 So. Pearl St.

41 Eckert St.,

E.

Pa.
107

Mahanoy Ave.,

Box 241,

Box 236,

N. Duquoin St.

38 N. 7th St.,

1238 Front Avc., 
Rapids, Mich.

I>. O. Box 55

1512, Mohauk St.,

1009 So. Hobson St.,

Boxl82,
Coverdale, Pa.

38—F Šaučiulis, 304 E. 6th St.
West Frankfort, Ill.

39—Tony Zedolek, 514 Autumn Ave.,
Collinsville, Ill.

40—J. A. Dominick, 630 Johnstone Ct.,
Akron, Ohio.

41—Wm. Michalitcs, P. O. Box 387,
Benld, Ill. 

42—P. Yonaitis, Box 76
Buckner, Ill.

43—M. Lingevičienė, 2140 Fordney Ave.,
Saginaw, Mich. 

44—A. Alexander, 311 Vaul St.
Ziegler, III.

45—M. Savukaiiienė, P. O. Box 262,
Cuddy; Pa.

46—D. Simutis, P. O. Box 27,
Blanford, Ind.

47—J. K. Alvinas, 9517 Delmar St.,
Detroit, Mich. 

48—Ona Ziobicne, 144 New St.,
Minersville, Pa.

49—A.Matulevičius, 147 Fulton Ave.,
i Jersey City, N. J.

50—Elsie Norkus, 1426 Fulton St.,
N. S. Pittsburgh, P«.

51— V. Glaubičius,
Wilkes Barre, Pa.

52— P. Deveikis, 1011
Chicago, Ill.

53— J. Gudišauskas,
Tamaqua, Pa.

54— Gco. B rak n is,
Pontiac, Mich.

55— P. Alsko,
Washington, Pa.

316 George Avė.,

N. La Salle St.,

437 Elm St.,

188 Saginaw St.

1123 Bruce St.

~ DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

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

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

F

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergjeen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661



NEW YORKO IR AP1EUNKES ŽINIOS į Telefonas: Humboldt 2-7964

□-

gyvendavo Brooklyne.

Dr. Herman Mendlowitz

WPA centralinės

ir Im- 
Likerius 
yra Že-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

tu-
sa-

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

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

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072

OFISO VALANDOS 
nuo 1—1 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISN1 UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo.'e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone Stagg 2-4409

•A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

’ i
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

D i d elis pasirinki
mas J v a i riausios 
Degtinės, Vyno ir 

Kitokių Likerių
PasTelephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta 
Brooklyne Pirkt 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET

BROOKLYN, N. Y. 
Tarpe Stagg ir Ten Eyck Sts.

(Pigiau niekur negausit)

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

VAIJLNDOS:
Nėra valandų sekmadieniais.

Šiandien Sin Sing‘ “mirties 
naman” pribuvo dar trys broo- 
klynięčiai, kurie, bus nužudyti 
elektros kedėje. Iš viso ten 
dabar randasi 16 vyrų, kurie1-

Puslapis šeštas

Aido Choras ir Vėl Gražiai Pasirodė
Q • v* »□u Gnguciu

Per pastarąsias kelias sa
vaites Aido Choras gana daug 
triūso padėjo besirengdamas 
perstatyti operetę “Grigutis.” 
Choriečiai pasiryžusiai moki
nosi, net ir šventadienius pa
aukodami.

Ir ne veltui. Pereitą nedčl- 
dienį tas mūsų didžiulis cho
ras, po vadovyste B. šalinai- 
tės, vėl labai gražiai suvaidi
no “Grigutį”, Gabor Lyceum 
svetainėj.

Meilė, intrigos, liūdėsis, bur
tai. Visa tai apipinta gražio
mis dainomis. O kai lošėjai 
gerai savo roles atlieka, tai 
operetė būna įvairi, pilna gy
vumo. Publikai neatsibosta 
net per keturias valandas žiū
rėti, sekti intrigas, klausytis 
dainų.

Nors jautrečiu kartu Aido 
Choras perstato "Grigutį”, bet 
publikos buvo gana daug; 
daug daugiau, negu buvo pa
staruose keliuose parengimuo
se toj pačioj salėje.

Su kuo tik pasikalbėjau po 
• perstatymo, visi gyrė chorą, 
gyrė vaidintojus, žinoma, trū
kumų visada būna. Bet abel- 
nai kaip lošimas, taip ir dai
nos išėjo gražiai.

Grigučio rolėje buvo A. Ve
lička. Mariutė, Grigučio myli
moji, buvo A. Jeskevičiutė. 
Visas veikalas svarbiausia su
kasi apie Grigučio ir Mariutės 
meilę. Tarnas, turtingas, apy
senis, kuprotas jaunikaitis, įsi
mylėjęs į Mariutę, daro viską, 
kad tik ji Grigučiui netektų. 
Ir čia Nalivaika,, kaipo Tarnas, 
savo lošimu puikiai pasirodo. 
Gana paini ir sunki rolė buvo

Komunistų Partijos Narių 
Registracijos Diena

Antradienis, sausio 5 d., pas
kirtas kaipo Komunistų Parti
jos registracijos diena New 
Yorko valstijoje. Tą vakarą 
vienetų susirinkimuos partijie- 
čiai priduos senas narines kny
gutes ir gaus naujas 1937 kny
gutes.

Gavimui naujų knygelių 
duoklės turi būti pilnai užmo
kėtos. Taigi, draugai privalo 
dalyvauti susirinkimuose ir už
siregistruoti naujiems metams. 
Tai labai svarbus dalykas.

Jūrininkų Konferencija
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Pirmadienį, Manhattan Ly
ceum, 66 E. 4th St., N. Y., su
sirinko visų rytinio pajūrio 
portų jūreivių atstovai, ' kad 
aptarti savo reikalus. Svar
biausia, jie tarsis, kaip ištrau
kti unijos vadeles iš Int. Sea- 
men’s Unijos reakcinių-skebi- 
nių viršininkų rankų ir paduo
ti jas eiliniams nariams. Ma
noma įsteigt trustisų tarybą, 
kuriai bus pavesta galia rink
ti duokles. Vėliau manoma už
vesti teisme bylą legalizavi-

■Kg
M

mui tos tarybos.

Kuo Senesni, Tuo
Septynios dešimts dviejų

metų amžiaus George Giesler 
buože užmušė savo 73 metų 
žmoną todėl, kad ji kaltino, 
būk jis turėjęs “per artimą 
pažintį” su kita moterim.

Tai įvyko jųjų namuose, 69- 
28 —- 64th St,, Glendale. Senis 
tada užsirakino save virtuvėje 
ir persidūrė kaklą ir krūtinę, 
Kaimynai, išgirdę lermą, pa
šaukė policiją, kuri senį nuve
žė į ligoninę. Sakoma, kad jis 
pasveiks.

A. Jeskevičiutės. Ji turėjo juo
ktis, verkti, dejuoti, dainuoti, 
liūdėti, ant gali net pamišiman 
įpulti. Bet ji mokėjo visą tai 
gražiai atlikti.

A. Velička gražiu dainavi
mu dramatizavo Grigučio ro
lę. Tai jau trečiu kartu jis tą 
rolę įgyvendina.

Balso (tono) vienodumas 
kalboje (ypatingai pas Nali
vaika) kartais sudarė mono
toniškumo.
, J. Lazauskas, šurajaus, ne
turtingo ūkininko rolėje, su M. 
Skučiute, Justės, jo žmonos 
rolėje gerai, naturališkai pa
sirodė.

J. Judžentas, Mitriaus, pus
bernio rolėje daug juokų pri
krėtę. Tai tikras komedijan- 
tas. Vargiai būtų galima tai 
rolei surasti kitą.

A. Klimaitė, Daratos, Gri
gučio sesers rolėje ir dainavi
mu ir lošimu pasirodė gražiai, 
naturališkai.

M. Ramoškaitė labai gerai 
lošė Raganos rolėje. Tik jos 
balsas buvo biskį perplonas, 
ne raganiškas.

Elena šieniutė, turtinga 
ūkininkaitė, įsimylėjus į Gri
gutį, L. Kavaliauskaitė savo 
akių vartymu, savo drąsiu lin
dimu prie Grigučio tiko toj ro
lėje.

J. Sukackas gana gerai pa
sirodė trumpoje Potapo, berno 
rolėje: taip ir A. Zablackienė, 
Steponės, gužynių šeimininkės 
rolėje.

Visas Aido Choras, kaipo 
kaimo jaunimas, savo daino
mis įvairino veikalą. J. S.

Tammany Grąsina Užgniaužt 
Proporcionalę Atstovybę
Tammany politikierių maši

na neoficialiai pradėjo kam
paniją sabotažuoti ir užstoti 
kelią proporcionalei repre
zentacijai miesto valdžioje. 
Pereituose rinkimuose New 
Yorko piliečiai referendumu 
pasisakė už tą propoziciją, ku
rioje nustato, kad į valdžią 
įeina vienas atstovas 
000 balsuotojų.

S. Howard Cohen, 
ny Rinkimų Tarybos 
nierius pranešė, kad jei atei
nančiuose rinkimuose bus bal
suojama propocionalės repre
zentacijos sistema, tai miestui 
rinkimai kainuos $800,000. Iš 
to jo pasakymo matoma, kad 
Tammany Hall neužilgo pra
dės oficialę kampaniją prieš 
tai.

nuo 75,-

Tamma-
Komisio-

Svarbi Organizacija
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo lietuvių 17 kuopos 
susirinkimas įvyks 16 gruo
džio, 7:30 vai. vakaro, “Lais
vės” svetainėj, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyne.

Draugai ir draugės! Pamir
šote lankyti TDA susirinkimus, 
todėl ir mūsų kuopa labai toli 
atsiliko nuo kitų kuopų. Su
stiprinimas ir padidinimas or
ganizacijos priklauso nuo sėk
mingų susirinkimų, tad mes 
pasiimkime sau už tikslą ne
apleisti susįrinkimų. Nežiūrė
kime pro pirštus į einančias 
kruvinas' kovas visame pasau
lyje, bet padėkime savo drau
gams kovoti: visi už vieną, o 
vienas už visus!

Prezidento Roosevelto pri
žadėjimai pasibaigė su rinki
mais lapkričio 3 d. Bedarbių 
pašalpos atimamos ir viešieji 
darbai uždarinėjami. Milionai 
bedarbių pastumti į bado mir-

Sugrįžo Ispanijos Fašistam 
Tarnavęs Lakūnas

Laivu Washington New Yor- 
kan sugrįžo 23 metų amžiaus 
Vincent Patriarca, Bronxo 
barzdaskučio sūnus.

Kuomet prasidėjo karas 
tarp Italijos ir Ethiopijos, Vin
cent Patriarca nuvyko Italijon, 
patapo orlaivininku ir padėjo 
Italijos fašizmui nugalėti ethi- 
opiečius bombomis ir nuodin
gais gazais. Po karo, jis sugrį
žo Italijon ir ten išbuvo ki 
Ispanijos civilio karo pradžios. 
Tada Italijos valdžia jį pa
siuntė Ispanijon padėti Ispani
jos fašistams įsigalėti ir nu
versti demokratinę valdžią.

Bombarduojant Madridą, jo 
orlaivis tapo sugadintas ir jis 
turėjo nusileisti parašiutu ir 
pakliuvo į liaudies valdžios 
rankas. Jis išsėdėjo kalėjime 
keletą mėnesių ir, suteikus 
daug svarbių informacijų apie 
Italijos pagelbą fašistui Fran
co, liaudies valdžia jį paleido 
važiuoti atgal į New Yorką. 
Jis gyvena 503 Minnieford 
Ave., City Island, Bronx.

5,000 Dalyvavo WPA 
Demonstracijoj

Penki tūkstančiai WPA bal- 
takalnierių darbininkų dalyva
vo pereito šeštad. demonstra
cijoje prie
raštinės ir reikalavo, kad at
leidinėjimai iš darbų būtų su
stabdyti.

Artistų Unijos nariai nešė 
15 popierinių karikatūrų, ku
rios atvaizdavo kiaulę ir ant 
jos atbulai sėdintį WPA admi
nistratorių Col. Brehon B. So
mervell. Demonstracijoje da
lyvavo rašytojai, daktarai, ar
tistai, advokatai, mokytojai ir 
daugelis kitų. Demonstrantai 
reikalavo:

1. Sugrąžinimo darbų atlei
stiem darbininkam.

2. Sustabdyti atleidimus.
3. Kad kongresas paskirtų 

$1,250,000,000 idant užtikri
nus visus WPA darbus.

4. Pilnos darbo savaitės.
5. Leidimo išlikti iš darbo 

susirgimo metu ir teisę švęsti 
legališkas šventes su užmokes
čiu.

Progresyviai Laimėjo

kuri
Už

bal-

Įvykę Trokų Draiverių Lo
kalų 807 rinkimai išravėjo vi
sus (apart vieno) senos maši
nos žmones. Jie išrinko visą 
eilinių narių sleitą. Rinkimai 
turėta Beethoven Hall, 
buvo apstatyta policija, 
eilinių sleitą paduota 824 
sai prieš mašinos 584.

Išrinktais yra: W. Devery, 
J. Hughes, S. Brennan, T. Hic
key, A. Furey, M. Schwartz, 
W. Campbell, T. Clark. > 

ties nasrus. Tad darbininkam 
neliko kito kelio, kaip tik ko
voti už palaikymą gyvybės. O 
sužvėrėjusi policija daužo 
buožėmis galvas ir grūda į ka
lėjimus. čion darbininkams 
pagelbon ateina TDA: gina 
areštuotus, šelpia nuteistus.

Ispanijos darbininkai kovo
ja už, laisvę ir demokratiją. 
Amerikos TDA ištiesė ir jiems 
savo pagelbos ranką, rūpinasi 
suteikimu medicinos, maisto, 
drapanų.

Todėl, draugai ir draugės, 
skąitlingai dalyvaukite šiame 
susirinkime apkalbėjimui tų 
svarbių reikalų. A. Mureika. |

“Uptown” Šeimos Pilnėtuos 
Pašalpos Biurų

Šiandien ir rytoj tūkstančiai 
Washington Heights šeimų pi- 
kietuos tos apylinkės pašalpos 
biurą, o ketvirtadienį, nuo 10 
vai. ryto iki 2 vai. po piet 
įvyks didelė demonstracija ir 
pikietas.

Lil Denich, Darbininkų Su
sivienijimo vadas praneša, kad 
tos sekcijos pašalpos biuras 
gavęs tik $4,000 aprūpinimui 
5,000 šeimų drabužiais. Į tas 
5,000 šeimų įskaitoma tik tie, 
kuriems būtiniausiai reikalin
ga žieminių drabužių.
Ketvirtadienio pikietas ir de

monstracija įvyks ties 171st 
St. ir Broadway.

Abe Hashibsky’ui besėdint 
automobilyje, priėjo du jauni 
vyrai, išsitraukė revolverius ir 
reikalavo, kad juos pavažinė
tų. Už kelių blokų buvo įsaky
ta sustoti ir Hashibsky buvo 
apiplėštas’ant $1,500. Mat jis 
yra bilų rinkėjas, todėl ir 
rėjo tokią didelę sumą su 
vim.

Garsus Jūreivių Vadas 
Kalbės Gardene

Streikuojanti jūrininkai ren
giasi milžiniškam masiniam 
mitingui trečiadienio vakarą, 
16 gruodžio, Madison Sq. Gar
dene, 50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke, šiame mitinge kalbės 
pagarsėjęs Pacifiko pakraščio 
jūreivių vadas Harry Bridges. 
Taip pat kalbės ir naujai iški
lęs šios apylinkės vadas Cur
ran ir kiti. Visiems svarbu da
lyvauti. Perpildyta didžiulė pa
talpa bus dideliu sustiprinimu 
pavyzdingai kovojantiems jū
rininkams.

Šalpos Biuruose Neramu
Šį vakarą, 15 gruodžio, Mec

ca Temple, 130 W. 56th St., 
New Yorke, visų šalpos biurų 
darbininkai turės mitingą, ku
riame tarsis del streiko. Jie 
sako, kad buvimas ar nebuvi
mas jų streiko “priklausys 
nuo majoro LaGuardijos.”
Nesusipratimas iškilo del eg

zaminų, per kuriuos adminis
tracija nori pervaryti kiekvie
ną tarnautoją, kad tuomi per- 
sijot nepageidaujamus. Darbi
ninkai tam priešinasi, nurody
dami, kad 4 metų tarnyba ad
ministraciniam personale įro-. 
do jų tinkamumą ir jiem ne
reikalingi egzaminai. Nurodo
ma, kad majoras turėtų juos 
palaikyti, bet iki šioj jis to ne
padarė.

GARSINKITfiS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

šį ketvirtadienį, gruodžio (Dec.) 
17 d., įvyks ALDLD 185-tos kuopos 
svarbus mėnesinis susirinkimas Kibu- 
rio svetainėj, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia lygiai 8-tą 
vai. 'vak. Bus rinkimas sekantiems 
metams valdybos, tad kiekvienas ha- 
rys dalyvaukite šiame susirinkime.— 
A. Daugėlienė, Sekr. (294-296)

Williamsburgiečių Žiniai
BROOKLYN, N. Y.

Merginų-moterų skaitymo, rašy
bos ir skaitliavimo pirma pamoka 
įvyks šį vakarą, 15-tą gruodžio, ir 
tęsis kas antradienį peę visą sezo
ną. Prasidės 8, baigsis 10 vai. Mo
kinimas veltui. Pirmą knygą skaity
mui imsim “Gamta ir žmonės.” Tu
rinčios — atsineškit. Vieta: 419 Lo
rimer St/, Brooklyn.—Mok. Komisija.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja farma, 33 akrų. Yra 

didęlė stuba su 6 kambariais, višti- 
nyČia ir taip pat didelė barnė. Dvi- 
ęljėšimts penki doleriai į mėnesį. Gali 
randavot ir ant daugelio metų., Krei
pkitės po num. 37 Lawn Ave., Ar
lington, N. J. (294-300)

Pereitą savaitę tapo suareš
tuota keturios merginos ir 50 
vyrų, kaltinami “nedorybe.” 
Juos išegzaminavus surasta, 
kad visos keturios merginos ir 
du vyrai serga lytiškomis li
gomis.

Tcl. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZ AM UOTO J AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

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

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

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

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

NATURAL-LAX-HERB TEA
Sutaisytą JOHN W. THOMSON’O (TANKUNO), N. D. P. C.

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenčs,
nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, Šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų. Širdies 
ir kitokios ligos.

Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo-

savimu), išvalymui ir sutvarkymui paįrusių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakelį N. L. H. T. per paštą. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y,

MATEUŠAS SIMONAVIČĮUS '
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausite/* patekę i tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

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

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
/ I

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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




