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SSRS Tautinė Kultūra. 
Pavlov ir Tolstoi. 
“Sukriušinę” Ethiopus. 
Išžudysią Kitataučius. 
Smurtas “Opozicijoj”.
Rašo S. BROOKLYN IETIS

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsito • 
Pasaulį!

Net Smetonos organas “Lie- 
i tuvos Aidas” turi pripažint kai 

kuriuos Sovietų vedamus tauti
nės ir literati nes kultūros dar
bus. Del to jis rašo:

“Kazbeke steigiamas Gru
zijos literatūros ir tautosa
kos muziejus. Iš pradžių ati- j 
daryti kalnų tautų: mohev- 
cų, hevsurų etnografiniai ir! 
istoriniai muziejaus skyriai. 
Šiame muziejuje bus plačiai 
atvaizduotas čia gyvenusiųjų 
poetų, rašytojų: Puškino, L. 
Tolstojaus, Lermontovo, Gri- 
bojedovo, Diuma, M. Gorkio, 
Majakovskio, Kn. Hamsunoi 
gyvenimas ir darbai.”
Sovietai išleis visus raštus 

prof. Pavlovo, šiomis dienomis 
mirusio pasauliniai garsaus sa
vo mokslininko,—net 
mis kalbomis: rusu, 
francūzų ir vokiečių.

Parodykite bent vieną 
azinę valdžią, kuri taip 
ir brangintų mokslinius savo 
piliečių darbus, kaip Sovietai.

New York Times pereitą sek- 
* madienį plačiai pranešė apie 

Sovietuose spausdinamą pil
niausią ir gražiausią Tolstojaus 
raštų laidą. Joj bus įtalpinta 
kiekviena eilutė, ką tik tas lite
ratūros milžinas kada parašė. 
T^n matysime ir labai daug, 
ko dar niekada iš jo raštų ne
buvo išspausdinta.

O klerikalų “Darbininkas” 
^apsivartydamas peckiojo, būk 
Sovietai deginę veikalus Tolsto
jaus, Puškino, Lermontovo ir 
kitų didžiausių rusų rašytojų!

Sovietuose ne Varžyti- 
’ i nes, Tik Socialistines 

Draugiškos Lenktynės

FAŠISTAI ATĖMĘ IŠ ETHIOPŲ TEMBIENĄ; 
5,000 ERITRIEČ1Ų MUSSOLINIO KARIU 

SU GINKLAIS PERBĖGO į ETHIOPŲ PUSĘ

Per Mėnesį Amerikoje 
Bedarbių Skaičius dar

Padidėjo 1,229,000
MASKVA, kovo L—So

vietų Komunistų Partija nu
tarė panaikint vartojimą 
žodžio “varžytinės,” kur 

Į kalbama apie lenktynes 
tarp darbininkė, fabrikų, 
gelžkelių ir kt. delei dides
nių darbo vaisių. Nuo šiol 
turės būt vartojama tokiuo
se atsitikimuose žodis “so- 
revnoyanije,” kas reiškia 
draugiškas lehktynes.

Drg. Stalinas pareiškė, 
kad varžytinės ženklina vie
no mirtį bei sumušimą, o ki
to viešpatavimą. Varžyti
nės reiškia buržuazinį “su
pratimą,” kad silpnesnis bei 
ne tiek pažangus turi būt 
sukriušintas, idant stipres
nis galėtų viešpataut. ^“So
cialistinės gi lenktynės, — 
sako Stalinas, reiškia, jog 
tie, kurie dirba gerai, padės 
kitiems, kurie dirba pras
tai—pakels juos ir pastū
mės juos į priekį—ir tuo bū
du bus bendras progresas.” 

Kapital istai sako, būk 
varžytinės tai esą “progre- 

Italijos fašistai giriasi, kad so varyklis;” bet Leninas 
jie visai “sukriušinę” ir išviję Į skelbė, jog šitaip supranta- 
ethiopus iš 
bar.italams būsią “lengva” už
kariaut visą Ethiopiją.

Bet sykiu su tuo pasigyrimu 
fašistinis korespondentas Ar
naldo Cortesi iš Romos, N. Y. 
Times’e, priduria: “Pilnai, ži
noma, yra suprantama, kad 
partizanų kova neišvengiamai 
tęsis kelerius metus, iki Ethio
pia bus galutinai nuslopinta.” 

Tai tau ir “lengvas” užka
riavimas !

Ispanijos karaliui Alfonsui 
net karūna nuo galvos nusiri
to daugiausia todėl, kad mau
rai ‘šiaurinėj Afrikoj tęsė did
vyrišką partizanų kovą, iki Is
panų armija buvo priversta iš
sinešdint.

keturio- 
anglų,

buržu- 
gerbtų

ITALIJA JIEŠKANTI TAIKOS: BIJO TOLESNIU 
BAUSMIŲ IR LIŪČIŲ SEZONO

ADI QUALA, Ethiopia, 
kovo 1.—Italų maršalas Ba- 
doglio skelbia, kad po kelių 
dienų įtūžusios kovos italai 
įveikė 40,000 ethiopų Tem
bien kalnuose. Giriasi, kad 
jie 10,000 ethiopų išžudę 
bei sužeidę, o iš italų pusės 
kritę “tik 1,000” nukautų 
bei sužeistų.

Vienas ethiopų komandie- 
rius toj srityj Kassa, sako
ma, pabėgęs; fašistai sklei
džia gandus, būk jis net nu
sižudęs. Apie antrą ethio
pų Tembien armijos koman- 
dierių Seyoumą nesą nieko 
tikro žinoma.

Kaip italai pasakoja, tai 
sumušta ethiopų kariuome
nė būk iškrikusiai bėganti 
į pietus. Bėgimui sulaikyt 
imperatorius Haile Selassie 
pasiuntęs savo asmeninę 
gvardiją parink tiniausių i

ma, kad Mussolinio valdžia 
išreiškė noro taikytis ir 
baigti karą Ethiopijoj.

Iškeldami taikymosi klau
simą, fašistai, matyt, nori, 
kad Tautų Lygos Taryba 
neskirtų ekonominių baus
mių prieš Italiją. O antra, 
tai artinasi didžiųjų nuola
tinių liūčių sezonas, kuris 
priverstų italus sustabdyt 
karo veiksmus iki rudens.

Italai panaudojo beveik 
visą savo 300,000 šiaurinę 
armiją prieš 40,000 ethiopų 
Tembiene, kur fašistai pucj- 
lė ethiopus vienu sykiu is

5,000 Italijos Kareivių 
Perbėgo į Ethiopų Pusę
ADDIS ABABA, kovo 1. 

—Svakai, k o m a m d i e rius 
5,000 tamsiaspalvių eritrie- 
čių, Italijos kareivių, visus 
juos pervedė į ethiopų pusę

iš Tembien kalnų. Da-1 mos varžytinės reiškia tik dijos pirmuosius bunus tru- 
“žvėrišką nuslopinimą su- pūtį į šiąurę nuo Ųessye.

energijos ir drą- Fašistai sakosi dabar vai
sos 99 nuošimčių visų gy- dysią šiaurinę Ethioniją iki

4( 
manumo, energijos ir drą-

ventojų — darbo žmonių.”
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kareivių. Bet fašistai giria-1 su 100 kanuolių ir 200 kui
si, kad ju lakūnai bombo-1 kasvaidžių pietiniame fron- 
mis išblaškę Selassie’o gvar-

Fašistai sakosi dabar vai-

N. Y. Daily News numato, 
kad sekančiame pasauliniame 
kare bus “išžudyti arba visi 
išvyti” svetimtaučiai gyvento
jai iš tų žemių, kurias užims 
koks imperialistinis priešas. 
Hitlerininkai jau ne sykį vie
šai skelbė, kad turės būt iš
šluoti laukan visi kitataučiai 
gyventojai “rytuose” (Lietu
voj, Sovietinėj Ukrainoj), ka
da tas vietas “užims” naziai.

Ne tik karas bus nepalygi
namai kruvinesnis, bet ir jo 
bendros pasėkos dar kur kas 
baisesnės, negu pereitos pa
saulinės skerdynės—tai yra, 
jeigu darbo žmonės leis įvykti 
naujai imperialistinei žudynei.

Naujieji sklokos vadai yra 
suplanavę tokių triksų : iš savo 
Lietuvių Darbininkų Draugijos 
kuopų išmest, “kiek reikia,” 
šalininkų apsivienijimo su ko
munistais; prisivaryk naujų, 
vis tiek iš kur surankiotų vie
nybės priešų; taip sudaryt sa
viškes didžiumas; atsaukt jau 
išrinktus į suvažiavimą dele
gatus, pritariančius apsivieniji- 
mui, o jų vieton išrinkt vieny
bės priešininkus.

Turbūt, nei vienas mūsų 
skaitytojas dar neprisimena 
tokio smurto bei teroro jokioj 
organizacijoj, kaip tas, kokį 
dabar varo Strazdo-Katiliutės 
mašinerija “opozicijoj.”

WASHINGTON, kovo 1. 
—Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Wm.Green 
paskelbė, jog per vieną mė
nesį nuo 1935 m. gruodžio 
pabaigos iki 1936 m. sausio 
galo bedarbių skaičius šioj 
šalyj pakilo dar 1,229,000. 
Tai smarkesnis naujas be
darbės padidėjimas, negu 
bet kada nuo 1931 metų.

Šių metų sausio mėnesio 
gale Jungtinėse Valstijose 
buvę 12,626,000 bedarbių, 
kaip skaitliuoja Darbo Fe
deracijos vadai; bet jie tik
rąjį bedarbių skaičių suma
žina bent trimis milionais.

Philadelphiečiai Svei
kina Darbo Partiją

PHILADELPHIA, Pa. 
kovo 1. — Masiniame audė
jų - mezgėjų susirinkime 
Emil Rieve, Mezgėjų Uni
jos prezidentas^ nukalbėjo 
taip, lyg kad dar nebūtų pa-

Sustiprė j o Jėga J aponų 
Fašistinių Karininkų

Šalies Politikoje
Nusižudysią 30-40 Japonų 

Fašistų Sukilėlių
GENEROLAS BŪSIĄS 
MINISTERIS PIRMI

NINKAS
TOKIO, kovo 2.—Spėja

ma, kad gal nusižudysią 30 
ar 40 fašistinių karininkų, 
vadovavusių sukilimui.

Ne tiek jie bausmės bijo, 
kiek susijaudinę del nepa
vykime. Valdžia taip švel
niai su jais elgėsi, kad jiems 
negręsė jokia rimtesnė bau
smė.

Canandaigua, N. Y., kovo 
1.—Per farmos namo gais
rą prie Middlesex kelio su
degė Edgar Arrisienė ir 6 
vaikai nuo 11 mėnesiu iki 
11 metų amžiaus.

Išvogė Lindberghy Laiškus 
Ryšyj su Hauptmanno Byla

CAMBRIDGE, Mass.—Iš 
Harvardo Universiteto stu-

Terre Haute Socialistų— 
Komunistų Frontas

TERRE HAUTE, Ind., ko
vo 1.—Socialistų Partijos , 
iokalas suėjo į bendrą fron- , 
tą su Komunistų Partijos 
sekcija, kad suvienytomis 
jėgomis veiktų už įkūrimą 
Farmerių - Darbo Partijos 
ir prieš karo pavojų.

Komunistai ir socialistai 
pasirašė bendrą sutartį. Jos 
vykdymo prižiūrėjimui pa
skirta po tris asmenis iš vie
nos ir kitos pusės. Socialis
tų lokalo narių nusirinkime ' 
tik vienas pasisakė prieš 
bendrą frontą, o visi kiti 
balsavo už vieningą veikimą į 
su komunistais. :

Prie bendro fronto suda- ; 
rymo ypač pastūmėjo poli
cijos ir milicijos teroras ‘ 
prieš darbininkus laike vi
suotino streiko ir po to se
kęs karo stovis.

Takkaze upės. Tačiaus 
tarp Tembien ir Takkaze 
upės dar - tebėra smarki 
ethiopų armija, komanduo
jama Imru.

Italai Nori Taikytis
PARYŽIUS, kovo 1. — Is 

oficialių šaltinių praneša-

te ties Yergaalem.
Svakai su .kitais trimis 

eritriečiais ofieieriais pas
kui nuskrido į ' Ethiopijos 
sostinę Addis Ababą, nau
dodami karinį italų lėktuvą. 
Jie pranešė ethiopų vyriau
sybei, kad su visais mini
mais kareiviais nori įstoti į 
Ethiopijos armiją kovai 
prieš italus. Per savo su
kilimą Noghelli jie nužudė 
15 baltųjų italų oficierių ir 
patys paėmė komandą.

Extra! Iš Lietuvos
ETHIOPAI UŽPUOLĖ DU 

ITALŲ MIESTELIU 
ERITRĖJOJ

Persišovė “Lietūkio” 
Tarnautojas

ROKIŠKIS. — “Lietūkio” 
darbininkas Mažeikis revolverio 
šūviu persišovė sau galvą. Gy
vybė pavojuj. Tėvas Mažeikis 
yra “Lietūkio” skyriaus vedė-

ADDIS ABABA, kovo 2.- 
Ethiopai iš Ayelu armijos | 
persimetė per Mareb upę į 
Italijos valdomą Eritrėją, jas> 0 Sfinus buvo jo padėjėjas.
užpuolė du miesteliu; dau
gelį italų karių išžudė ir pa
sigrobė apsčiai jų ginklų ir 
amunicijos.

ŽUDOSI JAPONIJOS KA
RININKAI

geidaujama Darbo Partija. w. MorlWo kamba.
Bet kaip tik jis suminėjo 
jos vardą, tuoj aus darbinin
kai ėmė karštai ' sveikinti 
Darbo Partiją.

Akrono Unijos Mobili- 
zuojasi prieš Miliciją

NAZIAI SMARKINS ŽY
DŲ PERSEKIOJIMUS
BERLYNAS, Kovo 1.— 

Laike žieminių Olympiados 
sporto varžytinių, naziai 
buvo lyg susilaikę nuo tero
ro prieš žydus. Tai būtų bu
vę perdaug negražu akyse 
daugelio svečių iš užsienių. 
Bet patiems sportams užsi
baigus, dabar Julius Strei
cher, žydų persekiojimų va
das, skelbia dar griežtes
nius valksmus prieš žydus.

TOKIO, kovo 2. — Nusi
žudė kapitonai Amano ir 
Ando, dalyvavę Japonijos 
fašistiniame karininkų su
kilime. Po areštu dar tebė
ra 20 iš tų karininkų.

MUSSOLINI GRŪMOJA 
. FRANCIJAI

GENEVA, Kovo 2.— Jei
gu Franci j a rems tolesnes 
Tautų Lygos bausmes prieš 
Italiją, tai Mussolini atsi
mosiąs nuo padarytos su 
Francija pernykščios sutar
ties ir susitarsiąs su Hitle
riu.

Permainos Policininkų 
Bausmėj

Buv. Vištyčio policijos nuo
vados viršininkas Matulaitis ir 
policininkas Pšipilskis buvo pa
traukti kaltinamaisiais už pasi
savinimą kelių šimtų litų.

Marijampolės apyg. teismas 
Matulaitį nubaudė 6 mėn. lygti
nai, o Pšipilskį išteisino. Ma
tulaitis padavė apel. skundą, o 
prokuroras apel. protestą del 
Pšipilskio išteisinimo.

Apeliaciniai rūmai Matulai
tį išteisino, o Pšipilskį nubaudė 
6 mėn. paprasto kalėjimo ir ne
įnešus paskirto užstato—suėmė.

AKRON, Ohio, kovo 1.— 
Visų Miesto Darbo Unijų 
Taryba išrinko 25 narių ko
misiją ir įpareigojo ją pa
skelbt visuotiną streiką, jei
gu tik bus partraukta mili-' 
ei j a prieš ramius Goodyear 
gumų darbininkų streiko pi- 
kietus arba jeigu policija 
panaudos jėgą prieš tuos pi- 
kietininkus.

Į Akron Armory suėjo 
5,000 streikierių. Naujai iš
rinktas pažangus Darbo 
Unijų Tarybos pirminin
kas Wilmer Tate savo kal
boj pareiškė, jog ne tik vie
tinės unijos rems Goodyear 
darbininkų kovą; jai duos 
paramos ir darbo žmonės iš 
visos šalies.

rio nežinia kas išvogė laiš
kus, kuriuos jam buvo at
siuntę jo sesuo Lindbergh- 
ienė ir lakūnas jos vyras 
Lindbergh, kuriedu dabar 
randasi Anglijoj.

Manoma, kad prie tų laiš
kų prisitaikė koks agentas 
Hauptmanno, nusmerkto 
mirt už Lindberghų vaiko 
pagrobimą ir nužudymą.Gal 
Hauptmann tikisi tais laiš
kais pasinaudot delei savo 
bylos panaujinimo.

149 Profesoriai Išstoja prieš 
..Ištikimybės Prisieką

BOSTON, Mass., kovo 1. 
—Wellesley Kolegijos 149 
profesoriai ir mokytojai 
reikalauja panaikint valsti
jos įstatymą, kuris įsako vi
siems mokytojams prisiekt 
ištikimybę šalies ir valsti
jos konstitucijoms ir kapi
talistinei santvarkai.

TAIKOS PASIŪLYMAS

Buenos Aires, kovo 1. — 
Laike rinkimų Arbolitos 
mieste, Argentinoje, per 
priešingų partijų susikirti
mus, tapo užmušta 10 bal
suotojų.

Soda Springs’e Californi- 
joj šią žiemą buvo prisnig- 
ta iki 144 colių sniego, o Pa- 
rądise Inn’e, Washingtono | 
valstijoj, iki 170 colių.

Pavojus žiemkenčiams ir 
Dobilams

ALYTUS. — ši žiema gali 
turėti labai neigiamų pasėkų 
būsimam žemės ūkio derliui, 
nes del nuolatinių atlydžių ir 
pašalų jau dabar pradedami iš
kilnoti drėgnesnių vietų žiem
kenčiai ir dobilai.

Net senesni žmonės nepamena 
tokios nepastovios žiemos,

GENEVA, Kovo 2.— Su
sirinko Tautų Lygos Tary
bos bausmių komisija svar
styt, kokius žingsnius to
liau reikės daryt, idant su
stabdyt Italijos karą prieš 
Ethiopiją.

Lygos Tarybos taikos ko
misijai, susidarančiai iš 13 
narių, įteikta naujas pasiū
lymas taikai Italijos su Et- 
hiopija.

Tokiu pasiūlymu, matyt, 
Italija bei jos pritarėjai no
ri sutrukdyt rimtesnių bau
smių paskelbimą prieš Mus
solinio karą.

Washington, kovo 1. — 
Oro valdiško biuro žinovai 
pranašauja, kad Amerika 
turės dar kelias labai šaltas 
sniegingas žiemas, panašias 
į šiemetinę. į

TOKIO, kovo 2.—Japoni
jos sostinėj Tokio dar lai
koma karo stovis/ bent iki 
bus sutvarkytas ministerių 
kabinetas. Keisuke Okada, 
išlikęs nuo karininkų-fašis- 
tų kulkų, tik laikinai tar
naus kaipo ministeris pir
mininkas. Bijo, kad fašis
tai vis dar gali jį nudėti/ 
Jie pereitą trečiadienį nušo
vė penkis policininkus, sau
gojusius Okados butą 
įsibriovę vidun, nudėjo Oka
dos sekretorių. Pačiam 
Okadai pavyko pasprukti.

Spėjama, kad nauju mini* 
steriu pirmininku imperato
rius Hirohito paskirs kokį 
generolą, palaikydamas sti
prią armijos įtaką valdžio
je.

Bažnyčioje nusižudė japo
nų buddistų kunigas Keiji 
Kakahashi, britva persi
pjaudamas gerklę. Pirm ntt- 
sižudant jis pareiškė, Jffci 
aukojas save Už šalies^a- 
myhę. ‘ *

Maskva, kovo 1.—S^yiięfų 
Komunistų Partijos orgą? 
nas “Pravda” rašo, 
nors kraštutinių fašistų ka
rininkų sukilimas Japonijoj 
užbaigtas, bet karalius-ir., jo 
didieji kunigaikščiai sU pa- 
lociaus politikieriais daVė 
didelių nusileidimų fašištL 
niams karininkams. Del td 
armijos vadų įtaka valdžioj 
darosi dar stipresnė negtt 
pirmiau.

Pats vasario 26-29 d._ fa
šistinių karininkų maištas 
buvo įkvėptas generolu 
Araki-Mazaki grupės. Kad 
sukilėliai ir jų neva-malšin* 
tojai vengė didesnių susi
kirtimų vieni su kitais, tai 
todėl, kad bijojo pavojaus 
pačiai Japonijos karaliaus 
valdžiai.

“Pravda” sako, jog, kiek 
iki šiol žinoma, tai po šio 
sukilimo dar sudrūtės faŠls- 
tiniai-militaristinių gaivalų 
jėga valdžioje. '

Taigi Sovietams ir Chihi- 
jai dar labiau gręsia kaįę 
pavojus iš Japonijos puSČS, 
negu pirm vasario 26 d.

Sovietai Apsirūpina Sub-' 
marinais Apsigynimui nuo

Japonijos
LONDON, vas. 29.—Pra

nešama, kad Sovietai gelž- 
keliu nuvežė dar 25 pojūri- 
nes valtis, arba sumbarinus 
į Vladivostoką. Vežė, su
prantama, atskiromis dali
mis, o Vladivostoko prie
plaukoj tos dalys subuda- 
vojamos į gatavus submari- 
nus. Manoma, kad dvi sa
vaitės pirmiau taipgi buvo 
į Vladivostoką tokiu būdu 
nugabenta 25 submarinai.

Vežama į Tolimuosius Ry
tus daugiau ir sovietinių 
lėktuvų. Prisirengiama at
mušti gręsiantį užpuolimą 
iš Japonijos pusės. — O Ja
ponijos imperialistai, kaip 
žinoma, karus pradeda stai
ga, visai jų nepaskelbiant.

Sovietai Sibire turį 250,- 
000 raudonarmiečių apsau
gai nuo Japonijos ir Man- komunistinis judėjimas ir 
chukuo.

Dg. Browder Kalbės per 
Radio Šį Ketvirtadienį
NEW YORK. — Nepfci 

mirškime, jog ketvirtadiehį 
10:45-11:00 vai. vakare, šią 
savaitę, per WABC-Coluin- 
bia radio kalbės Komunis
tų Partijos generalis sekre
torius Earl Browder.

Milionams supra ntattia 
kalba jis aiškins, ko siekia

ką reiškia komunizmas.
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NEUŽMIRŠKITE ALDLD VAJŲ
Iki Pirmos Gegužės yra Amerikos Lie

tuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
vajus už naujus narius. Šiuo vajaus me
tu nėra įstojimo. Būtinai reikia daugiau 
pasidarbuoti, kad gavus į kultūros ir ap- 
švietos organizaciją daugiau nąrių. Dau
gelis kuopų ir apskričių pasidarė gerus 
planus, nusiskyrė narių gavimui kvotas, 

tat reikia tą gyveniman pravesti.

Sovietų Sąjungos ir Francijos sutartis 
nėra kokia užpuolimo, bet apsigynimo 
sutartis. Jos užgyrimas yra didelis lai

vinio laikais SLA čarteris buvo 
įregistruotas New Yorko ir 
Massachusetts valstijose, ko 
Tamsta per tiek metų su savo 
“legaliu patarėju“ Lopeta ne
sugebėjai atlikti! Gi dabar 
Tamsta, Strimaiti, niekini tuos 
organizacijos narius, kurie iš
traukė organizaciją iš tos dum
blynės, kurion Tamsta buvai 
ją įklampinęs. SLĄ reikalų 
sargyboje Tamsta nesugebėjai 
stovėti, kuomet tai organizaci
jai vadovavai, ir dabar SLA

Dabar dar pakalbėsiu apie 
tuos žymiausius “Sargybos 
Bokšto“ šulus—Viniką ir Vi- 
taitį, kurie būk tai netarnaują 
Strimaičiui ir jo “Sargybai”. 
Jeigu Vinikas su Vitaičiu ne
tarnauja Strimaičiui, tai, po 
šimts pypkių, iš kur p. Strimai-

Vasario 14 d. čia buvo su
streikavę Kulpmont Shirt Co. 
darbininkės, bet tuoj ant ry
tojaus susitaikė. Streiko prie
žastis—kompanija neišmoka 
darbininkėms algų reguliariai.

Nors -čia' darbininkės neor
ganizuotos, bet bosų-kontrak- 
torių sauvaliai bei jų užma
čioms dažnai jos vieningai ir 
solidariai pasipriešina.

Laimi Taikos Politika
Sovietų Sąjunga nuo senai turi pasira

šiusi nepuolimo sutartis sų Persija, Tur
kija, Rumunija, Lietuva, Latvija ir Es- 
tonija. Tokią nepuolimo sutartį, tai yra, 
kad viena šalis neužpuls kitą, pasirašius 
ir su Lenkija, bet kada pereitais metais 
Lenkija ir Vokietija padarė karo sumok
sią, kada jos pasirašė savo tarpe sutartį 
bendram užpuolimui ant Sovietų Sąjun
gos, tai nuo to laiko Lenkijos fašistai ne
silaiko sutarties su Sovietų Sąjunga.

Sovietų Sąjunga pasirašė su Čechoslo- 
vakija ir Francija bendros pagelbos su
tartis, tai yra, jeigu kas užpultų Čecho- 
sloyakiją, arba Francija, tai Sovietai at
eitų į pagelbą, taipgi čechoslovakija ir 
Francija turi tą padaryti, jeigu kas Eu
ropoje užpultų Sovietų Sąjungą. Ši su
tartis daugiausiai suprantama, kaipo 
bendras apsigynimas nuo Vokietijos fa
šistų.#

Francijoje ilgai buvo vilkinamas jos 
užgyrimas. Pagaliaus Francijos parla
mentas milžiniška didžiuma: 353 balsais 
prieš 164 balsus ją užgyrė. Dabar su
tartis eina į Francijos senatą, kuris, be 
abejo, taipgi užgirs. Šios sutarties už
gyrimas yra didelis smūgis visiems karo 
ruošėjams. Vokietijos fašistai staugia 
žvėrių balsu. Jų agentai Francijos par
lamente viską darė, kad tik sutartis ne- 
būtų užgirta, bet pralaimėjo.

Vokietijos fašistai šaukia, kad tai “ge
ležiniu lanku jų apsupimas.” Kodėl? 
Juk Sovietai,siūlė ir Japonijos imperia
listams, ir Vokietijos fašistams pasira
šyti nepuolimo sutartis, bet Japonija ir 
Vokietija tuos Sovietų pasiūlymus atme
tė. Juk ir dabar jie dar gali pasirašyti 
su Sovietų Sąjunga nepuolimo sutartis, 
jeigu jie atsisako nuo karo prieš Sovię-

Tik dabar paaiškėjo, kad 
Kulpmonte prie viešųjų darbų 
dirba veik du trečdaliai lietu
vių. darbininkų už pašalpą. Tai 
gana didelis, nuošimtis žmonių, 
neturinčių pastovaus regulia- 
rio darbo. Ir todėl nedyvąi, 
kad čia pastaruoju laiku jokis 
kultūriškas darbas neįmano
mas. Parengimai mažai lan
komi.

žmonių regėjimų atspin
džiai, tarytum kokie mira
žai, bovija jį. z

Tarp kitų peizažų, Šaipo
kas neaplenkė nei “Laisvėj” 
tilpusio “Jie atsikels”. Ten 
Šaipokas “mato” žiemą su 
girgždančiu sniegu po ko
jom, “girdi” įdūkusį veją; 
tarpduryj “mato” žmogų, 
besisukantį į popieras nuo 
šalčio ir—priedui—arkliu
ką, kiūtinantį gatve apšerk
šnijusia nosim...

Čia jau Šaipoko “maty
mas” nutrūko f... šaipo
kas nėra matęs bei girdėjęs, 
kad New Yorke, o ypač, kur 
“mūriniai milžinai įrėmę 
viršūnes į tylų žvaigždyną”, 
—arkliams būt leista liuo- 
sai maklinėti!

Manau, jog Pranas Kar
tusis nepr iškaitys mane 
prie tų, ką neapkenčia gy
vulių. Aš juos myliu! Ka
da Lietuvoj pristatė bandą 
ganyti, tai leisdavau gyvu
liams eiti, kur tik katras 
norėjo, — nevaržiau jiems 
laisvės! Ir dabar, supranta
ma, jei būčiau La Guardijos 
vietoj, arkliukai ant manęs 
nerūgotų...

Dar vienas faktas. Mano 
ponas už kelis šimtus dole
rių nupirko savo nemokšai 
sūnui mokslo diplomą. Šai
pokas tam ponui priminė, 
kad jis ir savo arkliui išg- 
gautų tokį pat diplomą. Po
nas nusijuokė ir tuojaus pa
siuntė užsakymą mokslo 
direktorijai, žadėdamas 
daugiau mokėti už arklio 
diplomą, negu už sūnaus. Ir 
ar žinot, kokis atsakymas 
gautas? Skaitykit:

“Jūsų laiškas priimtas 
ir apsvarstytas. Prašymo iš
pildyti negalime. Mat, mū
sų akademija už pinigus 
duoda diplomus tik asilams,

šaipoko Vizija
Šaipokas mina kančių 

takeliu, ale pasaulis dar 
jam neatrodo į juodą pus- 
tynę!... Štai, kad ir nūnai: 
mintys užtvino, jos veržia
si, tai Šaipokas be jokių ce
remonijų ima su jomis di- 
vorsą, arba, paprastai šne
kant, spjauja jas laukan. 
Pas ką jos užklius, kam pa
tiks—tepasilaiko. Šaipokui 
jų negaila!

Nors jūsų Šaipokas nėra 
ištrėmime, bet jis randasi 
ant salos, palei jūrą, kur 
Jionai tik vasaromis gyvena. 
Ir štai, jūsų Šaipokas, pra- 
sipūtęs savo kambarėlio už
šalusį langą, akis įspyręs, 
žiūri 
parau 
lusi mergelė, krito į jūrą. O 
žarai dingus, Šaipokas nu
statė savo “fokusą” į mėnu
lį, kuris, augštai pakėlęs sa
vo plokščią veidą, slinko į 
tą pusę, kur žara pražu
vo... Ir ilgai Šaipokas bū
tų džiaugęsis gamtos pano
rama, jeigu jo prapūsta 
lange “akis” būt neužsi
merkusi.

Negalėdamas jūsų Šaipo
kas tikrovėj gėrėtis tuom, 
kas jo akiai ir krūtinei mie
la, jis imasi priemoniškų 
būdų savęs nubovijimui, tai 
yra, jis griebiasi dailiaraš- 
čių bei poezijos. O juk, 
kaip jau jums žinoma, poe
tai turi viską matančias sie
los akis, arba, moksliškai 
sakant, viziją. Jie sugraibs- 
to žmonėse besisukaliojan- 
čias mintis, padabina jas 
puošnia kalba, sudursto, su
pina į tam tikrą žavingą 
juostą ir, nelyginant kokią 
rakietą, paleidžia vėl į tų 
pačių žmonių širdis.

Tokių “rakiętų” auka yra 
ir jūsų Šaipokas! Į jo mink
štą širdį įstrigo apsukraus

tąis istorijoje greitumais auga gamyba, 
daugėja piieno, anglies, žibalo, drabužių, 
afįšiavų, maisto, rakandų, namų ir kitų 

/ gamybų produkcija. Žmonių gyvenimas 
< darosi geresnis, smagesnis, linksmesnis, 
Vnj^Jęmesnis, perteklesnis. Tą negali pa- 
P sįjpti nei Hearstai savo melų kampani
ja nei “Naujienos,” nei “Darbininkas,” 
į kitų kraštų darbo žmonių priešų ir 
1 siįvedžiotojų spauda. Vis didesnis darbi- 

ir farmerių skaičius sužino tikrą 
apie padėtį Sovietų šalyje. Tas sta- 

prieš darbininkus ir farmerius klausi- 
Oįta: “Jeigu atsilikusios Rusijos darbinin- 

padarė tokią milžinišką pažangą, tai 
Ofiįįdtl mes turime vargti, kodėl nepasi- 
&mkti jų kelią?” Darbininkų kairėjimas 

Darbo žmonių revoliucinė banga 
Hma. tą parodo Ispanijos, Graikijos ir 
■Kponijos parlamentariniai rinkimai. Tą 
HKovirtina Francijos bendro liaudies

Nebūta Pasaka
Elgeta, stovėdamas 

turtuolio namo, zulino 
pečius į tvorą.

Išėjęs turtuolis klausia: 
“Kodėl tu zulini savo pe
čius?”

“Aš esu pavargėlis, netu
riu švarių skalbinių, nei pi
nigų del maudynės, tat ma
ne visą niežti.”

Turčius davęs jam pinigų 
nusiprausimui ir nusipirki
mui švarių skalbinių.

Ant rytojaus prie to pat 
namo net du elgetos zulino 
savo pečius į tvorą.

Išėjęs “geraširdis” tur
tuolis suriko:

“Nieko negausite! Judu 
galite vienas kitam nugaras 
pakasyti.”

Suaugusiems vakarinė mo
kyklėlė bus įkurta čia taip 
greitai, kaip tik atsakantis 
skaitlius norinčių mokyklėlę 
lankyti susirašys. Taip prane
ša J. A. Shovlin, vietos moky
klų superintendentas. Užsire
gistravimas prasidėjo nuo va
sario 24 d. Pamokos atsibus 
Dime Deposit Banko patalpoj. 
Mokinama bus anglų kalbos, 
rašybos ir kitko. Mokytojaus 
prityrusi ir gabi moteris Ann 
Bressler. Lietuviai, pasinau
dokite iš progos.

SUBSCRIPTION RATES 
United States ,per year_____ _

Brooklyn ,N. Y., per year_____
Foreign countries, per year___
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P-nas Strimaitis savo 
džiamoj “Sargyboj“ pripasa
koja nebūtų dalykų apei jam 
nepatinkamus žmones ir kar
tu pats sau kailį plaka ir sta
to save ant pajuokos. Plepė
damas apie investmentus jis 
bando kitiems įkalbėti tai, ko 
pats nežino ar nenori žinoti. 
Sulyg jo, visokius organizaci
jos investmentus daro ir pas
kolas duoda sekretorius, o ne 
Pildomoji Taryba. Nejaugi, p. 
Strimaiti, manai, kad * mes, 
SLA nariai, esam tokie neiš
manėliai ir tam patikėsim ?

Visiems nariams yra žino
ma, kad visokius SLA invest
mentus daro ne sekretorius, o 
visa Pildomoji Taryba. Taigi 
ir tos paskolos, apie kurias 
Tamsta tuip drąsiai kalbi, yra 
duotos ne pavienių asmenų, 
bet visos Pildomosios .Tarybos, 
p. St. Gegužiui vadovaujant. 
Jeigu Tamsta tik tiek supranti 
apie paskolų davimą, tai rei
kia stebėtis, kaip Tamsta ga
lėjai būti SLA sekretorium! 
Jeigu Tamsta taip garsiai ir 
autoritetingai kalbi apie pas
kolas ir stataisi tų reikalų ži
novu, tai pasakyk, kiek pats 
davei paskolų būdamas SLA 
sekretorium, be Pildomosios 
Tarybos žinios?

Kad administracijos reika
lus veda sekretorius, tai mes 
žinome, bet pats apie tai bijai 
kalbėti, nes atsimeni gerai sa
vo administracijos reikalų ve
dimą per kelis metus, ko, ma
nau, ilgai neužmirš ir nariai. 
Neveltui Tamsta Bostone sei
mas paliuosavo iš organizaci
jos vadovybės. Ir dabar Tams
ta drįsti purvais drapstyti tuos 
asmenis, kurie Tamstos pada
rytas klaidas atitaisė; Tamstos 
sekretoriavimo laikais padary
tus deficitus išlygino ir orga
nizaciją atstatė į normales vė
žes.

Tamstos a d m inistratoriavi- 
mo laikais organas “Tėvynė“ 
buvo sumažinta iki keturių 
puslapių, nes lėšų fonde pasi
darė $12,000 deficito, ir šitą 
sumą teko skolinti iš kitų fon
dų, kad padengus lėšų fondo 
išmokėjimus. Taipgi Tamstos 
administratoriavimo laikais vi
si nariai turėjo mokėti ekstra 
mokesčių 10 nuošimtį į pomir
tinių fondą. Štai, turiu po ran
ka mokesčių knygutę, kuri 
parodo, kad man prigulint ant 
$1,000 pomirtinės, vasario m., 
1919 metais, reikėjo mokėt 
$10 ekstra mokesčių į pomir
tinių fondą. Tai vis Tamstos 
nežinojimas ar nesugebėjimas 
vesti tinkamai organizacijos 
reikalus.

Ačiū tik p-lės P. Jurgeliu- 
tės sugabumui ir energijai, ji 
užėmus sekretoriaus vietą at
pildė Tamstos sekretoriavimo 
laikais ištuštintus fondus; ne
ilgai trukus ir “Tėvynė“ pra
dėjo eiti 8-nių puslapių. Taigi 
ji ne tik išlygino deficitą lėšų 
fonde ir atmokėjo paskolą ki
tiems fondams, bet dar išau
gino lėšų fondą iki kelių de
šimčių tūkstančių dolerių. Gi 
narių skaičius JurgęHutės sek
retoriavimo laikais buvo pa
augęs nuo 12,000 iki 20,000 
narių. Jos iniciatyva ir pasi
darbavimu buvo suorganizuo
ta pirmutinė SLA Jaunuolių 
kuopa, ir po to jau visose di
desnėse lietuvių kolonijose 
ėmė kurtis SLA Jaunuolių

Prieš eisiant gulti, kad 
greičiau miegas užeitų, 
Šaipokas atsiskleidė šių 
metų “Vilnies” Kalendo
riuje' tilpusį Miškų Darbi
ninko eilėraštį, “Ar tu ma
tai?” ir garsiai pradėjo de
klamuoti :

Ar tu matai,
Kaip jaunas darbo vyras, 
Muskuluotas, sveikas ir tvirtas, 
Bet alkanas ir apiplyšęs, 
Pageltęs, purvinas, sudžiūvęs... 
Čia vėl jūsų Šaipokui nu

trūko “matymas”! Šaipo
kas jokiu būdu, negali su
prasti, kaip pageltęs ir su
džiūvęs darbo vyras gali 
būti tuom pačiu sykiu svei
kas, tvirtas ir > muskuluo
tas? !

Baigdamas, Šaipokas sta
to Miškų D-kui klausimą: 
O tu ar matai?!

Šaipokas.

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

♦- , '* of March 3, 1879.

poeto vilyčia...
Štai kad ir šį vakarėlį: 

Šąipokas skaito visokius 
peizažus ir užmiršta, kad 
jis skaito tik kitų pasako
jimus, užmiršta, kad prieš jį 
nėra krintančios žaros į jū
rą; nėra šypsančio mėnulio, 
arba pievoje tysnojančios) 
piiglos; nėra vandenyj žy
dinčių lelijų... Prieš Šai
poką yra tik dailiai sutvar-

Pagaliaus, po kelių metų 
kovos, laimėjo tie miesčionys- 
biznieriai, kurie stovėjo už tai, 
kad state road (viešas kelias) 
būtų vedamas per Kulpmont, 
o ne šonu miesto, kaip iš kar
to buvo planuota. Tokį už
tikrinimą tam tikri miesto or
ganai gavę nuo viešųjų kelių 
sekret.oriaus W. Van Dyke, iš 
Harrisburgho.

Naujas kelias busiąs iš ce- 
m e n t o-c one rete. Budavoti 
pradėsią tuoj išaušus pavasa
riui. Kulpmontą kelias jungs iš 
rytų pusės su Mt. Carmel, o iš 
vakarų—su Shamokin.

r bo žmonių kairėjimas .auga. Visos ka
pitalistų ir fašistų pastangos “baigti ne-

■ darbą” nuėjo niekais. Vokietijoj smar- 
<kiai auga bedarbių skaičius. Italija tik 
: karo pagelba sumažino bedarbę. Japo- 
;• nija didžiausiu smarkumu paleido karo 

; • fabrikus dieną ir naktį, bet tas negali
į? sugerti bedarbių armiją. Lenkijoj auga 

I nedarbas.
V įGi tuom kartu, kada kapitalistinį pa
saulį purto ekonominis ir politiniai kri-

tis gavo SLA prezidento ra
portą ir jį patalpino savo lei
džiamoj “Sargyboj“ pirma, 
negu jis pasirodė organe “Tė
vynėj”? Aš pats tą “Sargybą“, 
kurioj pasakojama apie prezi
dento raportą, gavau dviem 
savaitėm pirmiau negu “Tėvy
nę,“ kurioj tilpo prezidento 
raportas. Arba kodėl Vinikas 
ir Vitaitis pasišaukė Trečioką 
ir Strimaitį, ir reikalavo, kad 
juodu nekandidatuotų į SLA 
v i r š i n i n kus, nes pakenktų 
“Sargybos“ komiteto kandida
tams? Taigi bereikalingai, p. 
Strimaiti, sielojiesi savo drau
gus gindamas ir SLA narius 
laikai kokiais neišmanėliais. 
Iš Pildomosios Tarybos proto
kolų matyti, kad posėdžiuose! 
dalyvauja Vitaitis, kurį Vini
kas pasikviečia į Pildomosios 
Tarybos posėdžius už jį proto
kolus rašyti, tai jiedu ir teikia 
visas žinias “Sargybai,“ pirm 
negu jos telpa organe.

Veltui p. Strimaitis taip 
blaškaisi ir kitus užsitarnavu
sius narius niekini, o tikrus 
kaltininkus teisini ir tokiu bū
du pats sau kailį plaki. Nariai 
žino, kad pats iš organizacijos 
vadovybės buvai prašalintas ir 
dabar jie Tamstos brukamų 
“sargybininkų“ nerems. Atėjus 
rinkimams, visi nariai, kurie 
ištiktųjų stovi SLA reikalų 
sargyboje, balsuos už pažan
gių žmonių statomus kandida
tus, nes jie suteikė nariams 
teisę rinkti organizacijos vir
šininkus visuotinu balsavimu, 
kurią teisę Tamsta su savo 
brukamais kandidatais buvote 
per daugelį metų nuo narių 
atėmę.

> } Okada ir Karas
“Stebuklingai” išliko gyvas Japonijos 

niihisterių pirmininkas Okada. Jo vieto
je “žuvo švogeris pulkininkas Denzo Mat- 
suč. Kada sukilę fašistai pribuvo į Oka- 
doš namus, kad sušaudžius ministerių 
pirmininką, tai raštinėje rado Okados 
pirmą sekretorių, jo švogerį Matsuoą. 
Jis buvo labai panašus į Okadą. Dauge
lis* negalėdavo juos vieną nuo kito at
skirti. Sako, kad vienodai kirposi, daug 
maž vieno amžiaus. Sukilę fašistai be
skubėdami tikrai pamanė, kad jie užklu
po^ ministerių pirmininką Okadą.

Vieni daviniai sako, kad būk Matsuo 
bėgo nuo jų ir sode buvo nušautas, kiti 
sako, kad jis gelbėdamas savo švogerį 
patsai save pasiskelbė Okada ir kada ka
reiviai išsivarė į sodą jį sušaudyti, tai 
drąsiai atsistojo prieš jų šautuvus.

Vis vien nemažai Japonijos ministerių 
pirmininkas Okada buvo įbaugintas, kad 
per kelias dienas nesirodė. Visas svietas 
manė, kad jis jau nužudytas. Agentūros 
praneša, kad pirmu jo darbu buvo, kaip 
tik sukilę fašistai nuslopinti, pareiški
mas imperatoriui Hirohitai savo rezig
nacijos. Sako, kad jo vardas smarkiai 
ntįpuolė. Vis vien Hirohito įsakė Okadai 
pįilikti ministerių pirmininko vietoje ir 
į -nužudytų ministerių vietas pašaukti 
naujus.

•Kiek ateina žinios, tai sukilę fašistai 
jau pasidavė. Plačiai rašoma apie tai, 
-kad vis vien jiems padaryta didelių nusi
leidimų. 1 Visi kareiviai paliekami savo 
viėtose. Sako, kad net žudeikas, kurie 
užmušė tuos ministerius, neteis, paliks 
juos ramybėje.

Šis Japonijoje fašistų sukilimas buvo 
padarytas tam, kad privertus dabartinę 
valdžią užimti dar daugiau griežtą po
ziciją prieš Sovietų Sąjungą, Mongolijos 
Liaudies Respubliką ir Chiniją. O tai 
reiškia—karą. Premieras Okada ir ei- 
Jėjcitų ministerių, suprasdami kuom ga- 

“Užsibaigti prieš Sovietus karas da
bartiniu laiku, priešinosi, vis norėjo dar 
geriau prisirengti, susirasti daugiau Ja
ponijai karo talkininkų. Atrodo, kad 
dabar jie pasiduos atvirų fašistų reika
lavimams tuojautinio karo pradėjįmui.

fronto atsiekimai. Tą mes matome di
dėjančiose darbo žmonių kovose ir čia 
Amerikoje.

Tas varo į pasiutimą Japonijos, Vokie
tijos ir Lenkijos fašistus, kaip artimiau
sius ir didžiausius Sovietų Sąjungos prie
šus, kaipo reakcijos pirmutines eiles. 
Nuolatinis Vokietijos karo specialistų 
zujimas Japonijoje ir Lenkijoje, Japoni
jos—Lenkijoje ir Vokietijoje, susisieki
mai su Vengrijos ir Austrijos fašistais 
tik patvirtina tą, kad jie kasdien greiti
na karą prieš darbininkų šalį, kad sunai
kinus jos laimėjimus.

Japonijos fašistų sukilimai neišven
giamai priverčia Sovietus sutvirtinti sa
vo apsigynimo jėgas Tolimuose Rytuose. 
Vokietijos fašistai pasiryžo ant kiekvie
no 1,000 savo gyventojų skaičiaus turėti 
vieną karinį lėktuvą. Lenkijos ponai pil
nai sutinka su- Japonijos ir Vokietijos 
imperialistais. Sovietai yra priversti su
tvirtinti savo jėgas ir vakarų fronte.

Nauja karo technika, lėktuvai, tankai, 
motoriniai trokai duoda progos žaibo 
greitumo užpuolimams. Japonijos ir Vo
kietijos karo štabai jau senai išdirbo pla* 
nūs, kad padaryti staigų, netikėtą užpuo
limą. Į kelias valandas sutraukti armi
ją prie Sovietų sienos, pulti, kada ten to 
nelaukia, tuom kartu pasiųsti į Sovietų 
šalį karo lėktuvus bombardavimui mie
stų, gelžkelių, kelių, fabrikų, kad para- 
lyžavus komunikaciją,sprogdinus gelžke- 
lius, fabrikus, puolus armiją barakuose, 
neleidus jai susimobilizuoti. Žaibo grei
tumo užpuolimu Japonijos ir Vokietijos 
imperialistai mano į kelias dienas sumuš
ti Sovietų Sąjungos apsigynimo jėgas ir 
pasidaryti viešpačiais ant nuginkluotos 
laisvos darbo žmonijos. Tada jie pradė
tų baisų terorą, žudytų milionais darbo 
žmones, darbininkiškai išauklėtą jauni
mą.

Tas viskas priverčia dar daugiau So
vietų Sąjungą dieną ir naktį budėti, Rau
donąją Armiją stovėti sargyboje darbo 
žmonių laimėjimų.

lei-i labui ir gerovei nieko kon- 
krečio nedirbi. Tamsta suor
ganizavai savo “Sargybos 
Bokštą“ ne SLA reikalus ginti, 
bet ginti tuos savo partizanus, 
kuriuos nori įbrukti nariams 
organizacijai vadovauti. Na
riai už Tamstos peršamus “sar- 
bininkus“ nebalsuosi-nes jie 
žino, kokiais sumetimais taip 
atsidavusiai jiems dirbi. Tams
tos peršamas kandidatas į se
kretorius iki šiol vien tik pasi
gyrimais pasižymėjo. Jokio 
rimto ir naudingo darbo p. Vi
nikas nėra nuveikęs, tik giria
si ir intriguoja. Narių skai
čius smunka, nariai apkrauti 
ekstra mokesčiais. “Tėvynė“ 
sumažinta. “Tėvynėje“ nei vie
no apgarsinimo, kada “Sargy
ba“ pilna jų. SLA Jaunuolių 
reikalas visai užmirštas, lėšų 
fondas beveik tuščias. P. Vini- 
kui, kaip ir Tamstai, organi
zacijos reikalai nerūpi. Jums 
tik rūpi politikavimas, koku- 
savimas, “Sargybos Bokšto“ 
palaikymas ir kitų Pildomosios 
Tarybos narių niekinimai, po 
kuriais Tamsta pasirašai kai
po ramstis tę griūvančio bokš-

kos diplomatijos laimėjimas. Sovietų Są-E4Cp kuopos. Be to,! jos sekretorių 
jungos visada buvo ir yra taikos politi 
ha ir ji daugiau randa šalininkų.
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Šiaip vaikščioja lengvai 
sirengęs, vienplaukis.

Lietuvos ekonominiai ryšiai savo žemės ūkio produktams, 
su užsienio kapitalu daugiau-i Ir to rezultate Lietuvos eko- 
sia vyksta per jos užsienio nomikoj svarbiausią rolę ėmė 
prekybą.
kad ji savo užsienio prekyboj;

krizio 
reiškia Lietuvos 
prie to pridėjus, 
maža ir silpna 
apsigynimui nuo

19
Prie to reikia dar pažymėti, 
kad bekono ekportas
ėjo į Angliją, o pačiais pasku
tiniais metais ir sviesto eks
porto beveik trys ketvirtada- 

Tai yra,

net priversta yrą j ieškoti pas 
ją paramos .

Naudingiausia ir yra Lie
tuvai plėsti gerus ekonominius

Del Lietuvos Ekonominių Santikių 
Su Užsieniu

jos
O čia mes matom, lošt Anglija.

‘i Jei Lietuvos eksportas į An- 
fra labai priklausoma nuo Vo- gliją 1929 m. sudarė 17,4%, 
kietijos ir Anglijos rinkų, taip 1930 m.—19,4% bendro Lie- 
pat ir nuo tų valstybių mono-į tuvos eksporto, tai 1931 m. 

tas nuošimtis jau siekia 
?, 1932 metais—41,3%, 
m. 44,4%, 1934 m.-45%.

tuvos žemės ūkio šakų visiš
kai priklauso nuo Anglijos 
rinkos.

Ir tam tikru Lietuvos bur
žuazijos grupių siekimas su- 
artint su Lenkija nėra vien tik 

m. i politinis momentas, bet ir tie
sioginis ekonominis momentas. 
Pasirodė, kad nežiūrint į ne
buvimą tarp Lietuvos ir Len
kijos jokių oficialių politinių 
ir ekonominių santikių, visgi 
tarp abiejų valstybių vyksta 
gan stambi prekyba, kurios 
rezultate Lietuvoj susidaro

-I., ,j „ir ,l,_ u I ..........— .l.l.JT— l.l

Lietuva žemės ūkio šalis. I Sovietais yra reikalingi, galimi | 
Pramonė čia labai silpnai yra 
išsivysčiusi. Didelių miestų nė
ra. Taigi, Lietuvos žemės 
ūkio gaminiams pačioj Lietu
voj rinka yra labai siaura ir 
todėl žemės ūkis be savo pro
duktų eksporto negalėtų, gy
vuoti. Antra, Lietuvai netu
rint savo stiprios pramonės, 
savo gamtos turtų, tenka im
portuoti fabrikatus iš kitų ša
lių. Trečia, ir kas svarbiau
sia, pusalkanis darbininkų už
mokestis, nuolatinis jo kapoji
mas, baisus darbininkų išnau
dojimas, nuolatinis kaimo dar
bo masių vargas ir skurdas, 
bedarbė, fašistų valdžios mo
kesčiai ir kitais būdais masių 
apiplėšimas, žema Lietuvos 
darbo masių perkamoji galia, 
monopolistinių susivienijimų 
išnaudojimas,—visa tai siauri
na vidaus rinką, šie faktai, 
kartu su kitais veiksniais, kaip 
kapitalo investavimas, daro 
Lietuvą ekonominiai priklau
soma nuo tų ar kitų imperia
listinių valstybių.

polistinių susivienijimų, ban-į 
*Kų, kurie savo keliu veikia į 
Lietuvos rinkos reguliavimą, į] 
kainų nustatymą, rūpindamte-l 
si paglemžti didesnį kąsnį iš 
Lietuvos buržuazijos, krau

nančios savo pelnus iš didžiau- ■ 
šio darbo žmonių išnaudojimo.

Štai daviniai, rodantieji Lie- liai eina į Angliją, 
tuvos prekybos priklausomy- kad vienos iš svarbiausių Lie- 
bę nuo Vokietijos ir Anglijos.

* 1921 m.—53%, o 1923 m. 
—80% bendro Lietuvos eks
porto ėjo į Vokietiją. Gi 1921 
m. Lietuvos importas iš Vo
kietijos sudarė 70,7% bendro 
Lietuvos importo, o. 1923
—80%. Vėlesniais metais pre
kybos apyvarta su Vokietija 
ė‘mė mažėti, bet ir tada, jau 
sumažėjus apyvartai, ekspor-

> tas siekė 1926 m.—46,8%,
1927 m.—51%, 1928 m.—
57%, o 1929 m. jis siekė be
maž 60%. Taipgi ir impor
tas, kuris nuo 1923 m. taipgi tam tikras buržuazijos sluogs- 
^rnė mažėti, bet kuris ligLnis,
1928 iii. siekė virš 50%, ir tik- T — 
tai nuo tų metų pradėjo smar
kiau mažėti (Daviniai paimti 
iš “Tautos ūkio” N. 9, 1934

<m.).
Smarkus prekybos su Vokie

tija kritimas prasideda nuo 
1931 m.: nuo 59,9%/ bendro Lietuvos ekonomistų 
Lietuvos eksporto 19B2 m. ligi 
32%—1933 m., ligi'27 nuoš— 

\1934 m. Tai rodo, kad Vo- 
j kietijos rinka Lietuvos ekspor
tui visiškai sumažėjo. Bet ypa
tingai smarkus Lietuvos pre
kybos su Vokietija sumažėji
mas vyksta per 1934—1935 

® m., tai yra nuo to laiko, kada 
Vokietijoje prie valdžios atė- 
įjo Hitleris. Nuo 27% 1934 m. įajp paį per tiesioginius užsie- 

pirmam nj0 kapitalistų kapitalų ideji- v 
mus į įvairias Lietuvos ūkio 
šakas. Užsienio kapitalas yra 
gana giliai įleidęs savo šaknis 
į Lietuvos ūkį bei finansus. 
Jis yra ankštai surištas su įmo
nėmis, bankais, valstybės iždu 
ir ypatingai su akcinių bend
rovių akciniu kapitalu, ir jis 
metai į metus auga.

štai daviniai. 1930 m. už
sienio kapitalas buvo investuo
tas į įvairias įmones bei ban- 

„ .... . . . kus 72 mil. litų sumoj, 1931
Lietuvą į placdarmą prieš So-lm.—91 miln. litų, 1933 m.— 
vietų Sąjjingą ir vykdyti savo 95 miln. litų, 1934 m.—94 mil.

* gruoboniškus planus Rytuose.! litų. Prie to dar pridėjus val- 
Tuo tikslu Vokietija pradeda | stybės skolas užsieniui, tai tas 
dar smarkiau varžyti Lietuvos užsienio kapitalas Lietuvoj

^eksportą, pavartoja griebtas bus daug didesnis. Valstybės 
priemones, prieštaraujančias i skolos užsieniui 1930 m. sieke 
sutartims su Lietuva. Vokietija] 99 miln. litų, 
sulaužė 1928 m. pasirašytą su 
Lietuva ekonominę sutartį, ku
ri oficialiai dar ligi šiol neat- 

• šaukta, sauvališkai sumažino 
Lietuvai sviesto kontigentą nuo

* 2090 tonų 1933 m. ligi 1710 
tonu 1934 m. pradžioj ir ligi 
600 tonu pabaigoj, o uždeda
ma didžiausius muitus ir mo
kesčius Lietuvos sviestui fak
tiškai visai uždraudė sviesto iimas, kaip nurodo 
eksportą. Taipgi kad pakenk-j ūkio” No. 11 iš 1934 m 
ti Lietuvos prekybai Vokietija1

* varžo Lietuvos
Vokietiją į kitas šalis. Iš į dolerio ir svaro sterlingo kur- 

* pradžios tik trukdė, o paskui j so kritimo iššauktas. Prie to 
idomu pažymėti, kad daugiau
sia užsienio kapitalas yra in
vestuotas į chemijos pramonę 
(degtukų, trąšų, gumos), t. y. 
pramonės šakos, kurios greitai 
gali būt pritaikytos karo rei
kalams ir kur daugiausia yra 
Švedijos ir Latvijos kapitalas, 
tampriai susirišęs su Anglijos 
kapitalu. Bendrai kapitalų in
vestavime į Lietuvą pirmoj 
vietoj stovi Švedija, kuriai pri
klauso 33% viso, investuoto 
kapitalo, paskui eina Jungti
nės Amerikos Valstybės, ku
rioms priklauso 30%, Belgijai 
—10%, Anglijai—8%.

ekportas sumažėjo 
pusmetyj net ligi 5,7 nuoš.

Hitlerinė Vokietija be savo 
autarkinės agrarinės politikos, 
kurią ji taiko ne vien Lietu
vai, taipgi ir grynais politi- 

t niais sumetimais pradeda Lie
tuvą spaust ekonominiai, pra
veda prieš ją ekonominę blo
kadą, kad bendrai patraukti 
Lietuvą eiti Vokietijos • impe
rializmo orientacijos keliais, o 
ypatingai, kad ji nekliudytų 
jai paversti Klaipėdą ir visą

, tiesioginiai surištas su 
Lenkijos kapitalu. Ir kaip pa
duoda Lenkijos statistinis biu
ro leidinys iš 1934 m. (“Lie
tuvos žinios” No. 20 iš 15. IX. 
34 m.), per 1928-33 m. Lenki
ja importavo į Lietuvą už 60 
milionų litų įvairių prekių, ir 

apskai
čiavimais tikrenybėje ta suma 
yra dar daug didesnė. Ir ne 
vien Lenkija įveža į Lietuvą, 
pas kurią (Lenkiją)* tas išveži
mas užima trečią vietą jos 
prekybos balanse, bet ir Lietu
va išveža į Lenkiją, nors; tie
sa, už daug mažesnę sumą.

Lietuvos ekonominiai ryšiai 
su užsienio kapitalu vyksta

1931 m.—124 
miln. litų, 1932 m. — 150 mil. 
litų 1934 m. — 123 miln. litų. 
Tiesa, daviniai būk tai parodą, 
kad 1934 m. užsienio kapitalo 
investavimas įmonėse ir 
bankuose yra tam pačiam sto- 
vyj, kaip 1933 m., o valstybės 
skolos net sumažėię tais me
tais. Bet tikrenybėje ir tais 
metais jis didėjo, nes sumažė- 

“Tautos 
kur

tm daviniai paimti,—tas suma- 
tranzitą perįžėjimas svarbiausia buvo del 

šalis.

ir daugeliu atžvilgių pateisinti, 
o jų plėtimasis sveikintinas” 
(“Tautos ūkis” No. 4, 1935 
m.). Ir toliau buvo nurodyta, 
kad labai patogu prekiauti su 
Sovietais, nes kainos Lietuvos 
prekėms Sovietų Sąjungoj yra 
palankios, kad yra transporto 
patogumai ir kad del preky
bos vystymo ateities reikia būt 
optimistiškais. “Sovietų rinka 
bus dar ilgesnį laiką... veis
liniams gyvuliams, sėkliniams 
javams, dobilams ir kit. . .”

Taip žiūrima į ekonominių 
santikių plėtimą su SSRS, nors 
fašistų valdžia iš esmės yra 
antisovietinio bloko šalininkė. 
Besiplečianti prekybos apy
varta tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos, su aktyvu balansu 
Lietuvai, kas ypatingai sun
kiais ekonominio krizio lai
kais- daug 
ekonomikai, 
kad Lietuva 
valstybė ir 
kaikurių imperialistinių vals

tybių represijų ir spaudimų, 
Prie to charakteringa paste- | taipgi augantis Sovietų Sąjun- 

bėti, kad Klaipėdos kraštas vi- gos populiarumas plačiausiuo- 
siš'kai yra priklausomas nuo se Lietuvos darbo žmonių, ir 
Vokietijos kapitalo. “Didžiau- inteligentijos sluogsniuose,— 
šia Klaipėdos krašto ūkininkų verčia fašistų valdžią palaiky- 
nesavarankiškumo. . . priežas-.ti išoriniai gerus santikius su 
tis glūdi lig ir visiškame mate- Sovietų Sąjunga ir kai kada 
rialiniame priklausyme nuo i 
Vokietijos”—rašo fašistų “Lie
tuvos Aidas” No. 50 iš 1935 
m. kovo mėn. 11 d. 
ūkininkai, bet ir 
pramonė, bankai 
Vokietijai.

Ir ne tik 
Klapėdos santikius su Sovietų Sąjunga, 
priklauso Ne$ Sovietų Sąjunga tuose 

Vokietijos finan- santikiuose nesiekia Lietuvos
sinis kapitalas įgyvendina savo pavergimo. ]Geri ekonominiai 

santikiai su Sovietų Sąjunga 
yra visos Lietuvos interesuose, 
ypatingai dabartiniais laikais, 
kada Vokietijos rinka visai 
uždaryta Lietuvos prekėms, 
kuomet ir Anglija taip smar
kiai pradėjo siaurinti savo rin
ką Lietuvos prekėms, kada di
džiausiais muitais apstatytos 
visų šalių sienos, o prekiauti 

•su Sovietų Sąjunga yra visos 
sąlygos, lengvinančios tą pre
kybą.

Stambios kapitalistinės .ša
lys didina Lietuvos darbo ma
sių išnaudojimą. Kad paro
dyt, ant kiek didelis yra tas iš
naudojimas ir pavergimas, už
tenka paminėti, kad per 1924 
—33 m. užsienio kapitalas iš
traukė iš Lietuvos 60 milionų 
litų vien už nuošimčius ir di- 
videntus. Tie milionai . yra 
Lietuvos darbininkų klasės ir 
visų darbo žmonių sukurti jų 
krauju ir prakaitu. Tik ekono
minių santikių plėtimas su So
vietų Sąj. yra naudinga Lietu
vos darbininkams, visiems dar
bo žmonėms. Tik užkariavus 
sovietų valdžią Lietuvos darbo 
masės pasiliuosuos nuo savo 
šalies buržuazijos ir užsienio 
kapitalo išnaudojimo.

(Iš “Priekalo”)

viešpatavimą per Klaipėdos 
krašto kredito įstaigas: Land- 
v i r t s č halftbank, Kreditver- 
bank, Reiifneisebank, per Klai
pėdos krašto skolinamąsias ir 
taupomąsias kasas. Visos tos 
kredito įstaigos visomis savo 
operacijomis priklauso nuo 
Vokietijos bankų, kuriems pri
klauso dauguma tų kredito. įs
taigų akcijų ir kuriems per tas 
Klaipėdos krašto kredito įs
taigas vien Klaipėdos krašto 
valstiečiai yra prasiskolinę ant 
40 miln. litųM.v^^./J

Pakanka davinių, kurie pui
kiausiai įrodo Lietuvos didžiu
lę ekonominę priklausomybę 
nuo imperialistinių valstybių 
kapitalo. Tas ekonominis pri
klausomumas negali neveikti į 
Lietuvos politiką. Tas ekono
minis priklausomumas ir vei
kia į įvairių Lietuvos buržua
zijos sluogsnių ir grupių už
sienio orientaciją, kurių reak
ciniai fašistiniai elementai sie
kia susitarimo su Vokietija ir 
Lenkija. Tą reakcinių sluok- 
sinių siekimą, beto, didina ir 
stiprina prieštaravimai Lietu
vos viduj. O tie prieštaravi
mai aštrėja, ypatingai dabar 
ryšyj su ekonominiu krizių, 
su augančiu karo pavojum, 
ryšyj su augančiu revoliuciniu 
darbo masių judėjimu, su au
gimu to judėjimo vienybės.

Į Lietuvos gyvenimą veikia 
taip pat ir besiplečiantieji 
ekonominiai santikiai su SSRS. 
Ekonominių santikių plėtimosi 
su Sovietų Sąjunga rezultate

beveik visai uždarė mažąjį 
pasienio susisiekimą, sulaužy
dama tuo pasirašytą mažojo 
pasienio susisiekimo konvenci
ją, pagal kurtą pasienio gy
ventojai turėjo teisės išnešti iš 
Lietuvos kas dieną tam tikrą 
maisto produktų kiekį be mui
tų ir mokesčių.

Aiškus dalykas, kad Vokie
tijos rinkos sumažėjimas ir 
ypatingai hitlerinės Vokietijos 
politika link Lietuvos negalėjo' 
nesuteikti didelį smūgį Lietu
vos ekonomikai, kas ir vertė 
pradėti jieškoti naujų rinkų 
savo produktams, ypatingai

Iš LIETUVOS
Kai Kam ir šalčiai 

Nebaisūs 
SEMELIŠKĖS, Trakų

Šio miestelio gyventojas Mak
sas Zaslanskas kiekviena žiema 

, 1 kad ir dideliems šalčiams esant
ir buvo šiais metais pasirašyta , maudosi upėje. Šitai daro 
prekybos sutartis. Kad ekono-. veik kiekvieną dieną, 
miniai santikiai su SSRS pra-, 
deda lošt vis didesnę rolę Lie-' 
tuvos ūkyj, pripažįsta šiandien 
ir buržuaziniai Lietuvos eko
nomistai, kurie s.u tokiais fak
tais, kaip Lietuvos eksnorto į 
Sovietu Saiungą padidėjimas 
nuo 2 miln. litu 1934 m. ligi 
8 miln. litu 1935 m. per pir
mą pusmetį, kuo SSRS užima 
antrą vietą Lietuvos eksporte, 
Sovietų Sąjungos 100,000 
kiaulių užsakymas, suteikimas 
medžio apdirbimo Klaipėdos 
lentpjūvėm, odos supirkinėji
mas iš Frenkelio ir Kitų ^fab
rikų ir tt.,—negali nesiskaity
ti. Taip, pavyzdžiui, balan
džio mėn. 5 d. ekonomistų pa
sikalbėjime, pašvęstam specia
liai Lietuvos—Sovietų Sąjun
gos ekonominių santikių plė- 
tojimuisi, kuriame dalyvavo 
78 žmonės, buvo pareikšta, 
kad “dabartinėmis sąlygomis 
geri prekybiniai santikiai su

Jasper Bell, Missouri val
stijos kongresmanas, pas
kirtas' pirmin. tyrinėjimo 
taip vadihamo senatvės 
Townsendi> plano. Tas 
planas siūlo, kad kiekvie
nas 65 metų ar daugiau 
amžiaus žmogus turi gau
ti $200 pensijos j mėnesį.

Nedėlioj, vasario 23, 1936, 
Aido Choras perstatė operetę 
“Tamylą”. Lošimas prasidėjo 
kaip 7:45 vai. vakare, žmo
nių buvo ape 290, visas loši
mas ir dainos atsirodė labai 
puikiai, daugelis žmonių kal
bėjo, kad tai profesionalai lo
šė, o ne darbo žmonės, nes 
taip gerai mokėjo savo roles. 
Labai puikiai atsižymėjo J. 
Lattimer “Tamyla” ir A. Ma
zurka, “Akli”, rodos kad jie
du gyveno savo rolėse. J. Lat
imer (latviutč) pasirodė p ir-, 
mu kartu scenoje, ir jos loši
mas, rodos, buvo kaip gyveni
mas.

J. Bakšys, (Medzijano rolė
je) gerai atvaizdino savo už
duotį, rodos, kad tai ir vėl Tu- 
mosa, muša, keikia ir toks 
žiaurus.

M. Kižiene, (Lakri rolėje, 
Tamylos motina) dar neperse
niai pakilo iš ligos (motinys
tės) gana gerai savo rolėje lo
šė (gal jos duktės vardas 
Tamyla?).

D. Žemeikis (Marabuto 
Įėję) išrodė geras ir tikras 
nigas, ir gerai atlošė savo
lę. J. Lukas (Lakrašo rolėje) 
gana gražiai atliko> savo už
duotį J. Sakalauskas (Ždoje 
rolėje) pirmu kartu lošė, ir 
gerai atvaizdino savo rolę.

Pačiesiutė, Gurskienė ir D. 
Vaitelis turėjo mažas roles, 
bet gerai atliko.

Ir visi kiti, kurie turėjo ma
žesnes roles, 
gerai, choras 
visas dainas, 
šios merginos
šoko arabų šokį, 
choras dailiai sulošė 
lą”.

dainininkė, tai publika tikėjosi 
iš jos daugiau.

Apie aktorius, vaidinusius 
smulkesnes roles, neapsimoka 
rašyti, nes tai užimtų daug vie
tos. Abelnai, reikia pastebėt, 
kad daugumai jų stokavo gy
vumo, kaip kalboj, taip jude
sy.]*.

Ir režisierius turėtų žinoti, 
kad koncertinėj formoj išpil
dyti dainos lošime netinka, ga-j 
dina veikalą.

Kabulu j a u n i m a s (Aido 
Choras) buvo tartum prislėg
tas kokio tai sunkumo. Kuo
met pasirodydavo scenoj, gali
ma buvo patėmyt, kad didžiu
ma jaučiasi lyg ne savo vietoj, 
neturi ką veikti. Daugumos 
mintis ir atyda įkreipta kur 
kitur, o ne į veikimą, kad pa
darius jį tikru gyvenimu.

Ypatingai paskutinėj dainoj 
—“Mes Už Ją ; 
na graži, žodi-
skardūs, kovingi, bet daininin
kuose to kovingumo ir jausmo 
nesimatė. Vienas kitas bandė 
įdėt kiek energijos ir gestiku
liacijos, tačiau nevyko. Susi- 
grupavimas buvo perdaug 
koncertinės formos. Mano nuo
mone, būtų buvę labai vietoj, 
jei būtų turėta bent mažas or
kestras. Veikalas būtų buvęs 
pilnesnis.

Publikos buvo apypilnė sve-1 
tainė—tas aidieČiams d

gražaus pelno ir suteiks ener
gijos lavintis ateityje.

Svečias

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom 
STOKES
kam p. Broadway

tuvių, kitokių

JONAS
Marion St.,

O

Tel. Virginia 7-4499

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT l^ne 

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

atliko jas gana 
dailiai dainavo 

Antram akte še- 
labai dailiai pa- 

Kartu visas 
“Tamy-

Ir čia turiu primint, kad 
tas žmogus, kuris uždangą pa
kėlė ir nuleido ir šviesas suki
nėjo padarė labai gerą darbą, 
tai dar pirmą kartą tai]) už
dangą vartojo, be jokio trūk
čiojimo.

Bravo Aido Choras, tokį 
darbą atlikęs taip dailiai. Da
bar nesnauskit, duokit mums 
ir daugiau tokių veikalų.

Ten Buvęs.

(Mes gavome ir nuo kito 
mūsų korespondento, d. Švent
ei©, tuo klausimu raštą. Jame 
telpa skirtingesnių minčių, ku
rias žemiau podraug paduo
dame išanksto pažymėdami, 
jog tuo reikalu polemikų laik- 
raštin neleisime.—Red.)

Medzijanas, kaipo žiaurus 
vyras—ponas savo Žemynos— 
neįsigyveno į savo rolę. Dau- 
gely'j atvejų jo įsakymai, pa
tvarkymai savo pačiai buvo 
dirbtini, nesigirdėjo juose vi
dujinio tikrumo ir griežtumo.

Lakri, kuri turi pildyti viso
kius įsakymus savo vyro, turi 
būti inkvizitorius savo dukters 
Tamylos—tos baisios pareigos, 
kurias turi atlikti motina, ne
sukėlė joje jokio sielvarto, 
žiūrint iš publikos, rodosi, 
Lakri mano, kad tikrumoj nie
ko taip nėra, o tik taip sau 
tuščias lošimas.

Lakrašo grimas turėjo pa
rodyti jį senesniu, šiurkštesniu, 
o ne tokiu, kokiu jis buvo pa
rodytas. Veikale reikalauja
ma, kad tarpe Aklio ir Lakra
šo turi būti didelis skirtumas, 
t. y., jų, išvaizdose. Lakrašas 
bandė įdėt pėrdaug komišku
mo, kas vietomis nebetiko.

Akli, Tamylos mylimas, vai
dino neblogai, bet scenos, kur 
buvo planuojama ir suokal- 
biaujama prieš Tamylą, nesu
kėlė jame to keršto audros, nei 
sielos skausmo, kokį turėjo su
kelti. Kaipo jaunas aktorius, 
jis, rodos, nepajėgė jausmų 
dramatiškai pergyventi.

Tamyla, kaipo pirmu sykiu 
pasirodžiusi scenoj ir rolę tu
rėjo pusėtinai sunkią, pasirodė 
gerai. Vietomis persilpnai kal
bėjo. Toliau sėdintiems buvo 
labai sunku girdęti. Bet abel
nai, ji savo rolėn įdėjo daug 
jausmo. Dainavimas jai išė
jo silpnokai. Kadangi ji gera

(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pi* tų. 
Teikiam nemokamai vėliaus os 

mados automobilius.

81-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. T

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko 

t

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409
A. Radzevičiui.

GRABORIUS
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoji: tin
kamai ir už prieinamą kainą. 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parom, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Dvieju dolerių vertes knvg» 
Dabar gausite už $1.25 

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsorv 
knyga, kurią D-ras Kaškiauči»'‘ 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesi* 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

Sergančią Vyrą ir Moterą- 
Chroniškos ir Staigios Ilgos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greit*, s pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priešas, 
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų 
kintas.
Mano
•Kraujo 
bandymai,

Nepasivėluokite Užsisakyti 1936 m. Lietuvių Sovietines 
Literatūros, Politikos ir Visuomenės Mokslų Mėnesinį 

Darbininkų Žurnalų

/‘PRIEKALAS”
“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lie

tuvių proletarinės literatūros. Jame telpa eilės, apyssfkos, vaizdeliai ir 
aprašymai, vaizduojantieji SSRS darbininkų ir kolchozninkų gyve
nimą ir atsiekimus, Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapi
talo šalių gyvenimą, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais.

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

Metams — 3 rub. 60 kap. 
6 men.—1 rub. 80 kap. 
atsk. egz.—30 kap.

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE.

ANGLIJOJE IR KITUR
Metams—1 doleris 
6 mėn.—50 centų, 
atskiras egz. — 10 centų.

Amerikoj “Priekalą” galima 
išsirašyti per “Laisve.
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L D S Įvedė 2o Mėty 
Sutaupų Apdraudą
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas jau įvedė naują 

apdraudos skyrių — 20 metų sutaupų (Endowment) ap
draudą.

Tos rūšies apdrauda išmokama suėjus 20 metų perio
dui. Jeigu įsirašęs asmuo ant bile laipsnio tos rūšies 
apdraudos moka duokles per 20 metų, tai suėjus 20 metų 
po įsirašymo LDS išmoka jam tokią sumą, ant kokios jis 
buvo apsidraudęs.

■ Sutaupų apdraudos yra trys laipsniai: $300, $500 ir 
|$l,000.

Keli Pavyzdžiai del Duoklių
- Duoklės mėnesinės, mokamos sulig amžiaus. Pavyz
džiui, 18 metų amžiaus narys moka $1.06 į mėnesį ant 
$300 apdraudos; $1.76 ant $500 ir $3.52 ant $1,000.

Asmuo 25 metų amžiaus moka centą ir du centus dau
giau ant pirmų dviejų laipsnių ir 4 centus daugiau ant 
$1,000 apdraudos.

Asmuo 30 metų amžiaus turi mokėti $1.09 į menesį 
ant $300 apdraudos; $1.81 ant $500 ir $3.61 ant $1,000.

Asmuo 35 metų amžiaus turi mokėti $1.11 į menesį ant 
$300 apdraudos; $1.84 ant $500 ir $3.68 ant $1,000.

Asmuo 40 metų amžiaus turi mokėti $1.14 į mėnesį 
ant $300 apdraudos; $1.90 ant $500 ir $3.79 ant $1,000.

Kas liečia duokles, manau užteks šių kelių pavyzdžių, 
kad duoti abelną supratimą, kiek nariui reikia mokėti, 
paėmus tos rūšies apdraudą. Vargiai kas virš 40 metų 
amžiaus panorės imti sutaupų apdraudą.

Tie keli pavyzdžiai rodo, jog duoklės yra kelis kartus 
didesnės, negu paprastos viso amžiaus apdraudos.

Kitaip ir negali būti. Juk tai yra sutaupų apdrauda.
Bet reikia pasakyt, jog palyginus su bizniškomis ap

draudos kompanijomis, Lietuvių Darbininkų Susivieniji
me sutaupų apdraudos duoklės yra daug žemesnės.

Pinigų Atsiėmimas

di.

Narys, turintis sutaupų apdraudą, po trijų metų duok
lių mokėjimo gali atsiimti tą dalį pinigų, kuri jam pri
klauso. Kitais žodžiais, po trijų metų jis gauna tokią 

' sumą, kokia susidarė jo kreditan.
Štai keli pavyzdžiai.
Narys 18 metų amžiaus, turintis $500 sutaupų apdrau

dą, suėjus trims metams gauna $34; turintis $1,000 ap
draudą, gauna $64. Jeigu išbūna šešis metus ir po šešių 
metų nusprendžia nebepriklausyti ir nori atsiimti pini
gus, tai gauna $166 ant $1,000 apdraudos; pusę tiek ant 
$500 apdraudos. Ant $300 apdraudos gauna biskį dau
giau, kaip trečdalį tos sumos, kokią gtftma ant $1,000 ap
draudos.

Asmuo 25 metų gauna (po trijų metų) $66 ant $1,000 
apdraudos; po šešių metų—$164 ant $1,000 apdraudos. 
.(Pusė tos sumos ant $500 apdraudos).

Asmuo 30 metų amžiaus gauna (po trijų metų) $65 
ant $1,000 apdraudos; po šešių metų — $163 ant $1,000.

Asmuo 35 metų amžiaus gauna (po trijų metų) $63 
ant $1,000 apdraudos; po šešių metų—$162 ant $1,000.

Asmuo 40 metų amžiaus gauna (po trijų metų) $62 
ant $1,000 apdraudos; po šešių metų — $161 ant $1,000.

Juo senesnio amžiaus, tuo mažiau gauna, nes yra di
desnė apdraudos rizika.

Čia duota keli pavyzdžiai iki šešių metų periodo. Ži
noma, juo daugiau metų asmuo išbūna nariu ant sutau
pą apdraudos, tuo didesnė suma susidaro jo atsiėmimo 
Pinigų.

Narys turi išbūti Susivienijime mažiausia tris metus, 
jeigu nori atsiimti įmokėtus pinigus. Pirma trijų metų 
periodo negali atsiimti.
. Narys, kuomet likviduoja savo sutaupų apdraudą, ne

gauna iki cento visų pinigų, kiek įmokėjo. Gauna tik di
desnę dalį įmokėtų pinigų. Mat, laike jo narystės jo gy
vastis taipgi būna apdrausta, ir už tą apdraudą būna at- 
rokuota. Sakysime, jeigu narys, turintis $1,000 sutau
pų apdraudą, numiršta išbuvęs LDS nariu ne mažiau du 
metus, tai Susivienijimas išmoka jo pašalpgaviui $1,000.

Gali Nusipirkti Viso Amžiaus Apdraudą
, Jeigu sutaupų apdraudos narys nebenori ant toliaus 
palaikyti tos rūšies apdraudą, o nori gauti viso amžiaus 
apdraudą, tai, vietoj atsiimti jam priklausomus pinigus, 
jis gali už tuos pinigus nusipirkti taip vadinamą apmo
kėtą viso mažiaus apdraudą.
■. ‘Pavyzdžiui, 18 metų amžiaus narys po trijų metų mo
kėjimo duoklių ant $1,000 sutaupų apdraudos sumano 
nusipirkti viso amžiaus apdraudą ir likviduoti savo nary
stę sutaupų apdraudoj. Jo rezerve susidarius suma gali 
nupirkti $117 viso amžiaus apdraudą. Kuomet jis tain 
panaikina savo sutaupų apdraudą, tai jis nusiperka $117 
viso amžiaus apdraudą, ir jam už tą apdraudą neberei
kia nei cento daugiau mokėti. Atsitikime mirties, Su
sivienijimas jo pašalpgaviui išmoka $117. Jeigu po še
šių metų tai padaro, tai gali nusipirkti $261 viso am
žiaus apdraudą; jeigu dar vėliau, tai dar didesnę viso am
žiaus apdraudą gali nusipirkti ir t. t.

Narys, 25 metų amžiaus, turintis $1,000 sutaupų ap
draudą, po trijų metų gali (likviduojant sutaupų ap
draudą) nusipirkti $113 viso amžiaus apdraudą; po šešių 

,metų gali nusipirkti $257 viso amžiaus apdraudą ir tt.
BfJuo narys buna senesnio amžiaus, tuo mažesnės su
mos viso amžiaus apdraudą jis gali nusipirkti, nes, kaip
jau viršuj buvo pažymėta, būna didesnė apdraudos ri
zika.
| Sutaupų apdraudos nariai, kaip ir kiti nariai moka 15 
Mm i menesį į Lėšų Fondą.

'Įstojimas: $3 ant $300; $3.500 ant $500; $5 ant $1,000.
B Galima Gauti Paskolą

■ ' Su taupų apdraudos skyriaus nariai po trijų metų gali 
gauti paskolą. Žinoma, paskola negali viršyti sumos, S. Blitltnbetgas,

rys gali ją panaudoti tolimesniam duoklių užsimokėji- komingas pareigas nelegalaus 
mui, arba kitokiems savo reikaląms. darbo Lietuvoj •visa tai nu

T. Vizgirdas 
B. Ruzgas.

m

žinoma, sutaupų apdrauda naudingiausia yra jauni
mui.

Jau nuo pradžios Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
suorganizavimo daugelis draugų ir draugių kėlė reika-. 
lavimą, kad būtų įvesta sutaupų (endowment) apdrau
da, nes, girdi, tik tokios rūšies apdraudos skyrių įvedus 
bus galima daug jaunimo įrašyti. Esą, jaunimas nori 
tokios apdraudos, kad galėtų pinigus atsiimti suėjus tam 
tikram periodui.

Taigi, dabar jau sutaupų apdrauda įvesta. Dėkim pa
stangų kuodaugiausia jaunimo įrašyti.

Sutaupų Apdrauda Vaikams
Vaikų skyriuje taipgi įvesta 20 m. sutaupų (endow

ment) apdrauda, dviejų laipsnių: $300 ir $500.
Į vaikų skyrių nariais priimami vaikai nuo 2 iki 15 me

tų amžiaus.
Keletas pavyzdžių delei duoklių. Už 3 metų amžiaus 

vaiką ant $300 apdraudos reikia mokėti 99 centus į mė
nesį; $1.62 ant $500 apdraudos.

Už šešių metų amžiaus vaiką reikia mokėti $1.00 į me
nesį ant $300 apdraudos; $1.64 ant $500 apdraudos.

Už 11 metų amžiaus vaiką reikia mokėti $1.02 ant 
$300 apdraudos; $1.69 ant $500 apdraudos.

Už 15 metų amžiaus vaiką reikia mokėti $1.05 į mėnesį 
ant $300 apdraudos; $1.75 ant $500 apdraudos.

Prie to dar. reikia mokėti po 15 centų į Lėšų Fondą.
Įstojimas: $3 ant $300 apdraudos; $3.50 ant $500.

Kaip ir suaugusių skyriuje, po trijų metų nuo įsirašy
mo ant pareikalavimo Susivienijimas išmoka vaikui tą 
sumą, kokia yra susidarius jo rezerve. Arba už tuos pi
nigus galima nusipirkti taip vadinamą .apmokėtą su
taupų apdraudą; tokia apdrauda išmokama vaikui suė
jus 20 metų nuo įsirašymo; atsitikime mirties, išmokama 
vaiko pašalpgaviui.

Taipgi po trijų metų narystės galima gauti paskolą.
Kurie nori savo vaikus įrašyti ant sutaupų apdraudos, 

lai kreipiasi del platesnių informacijų į LDS Centrą, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

J. Simba.

Petras Saženis
die

mažažemių
Jo tėvai 
apskrityj, 

Baibių kai-
Ežerėlių 

valsčiuje, 
visą žemę, važiuoja 
daribo Peterburgan,

me

(Nekrologas).
šiemet sausio mėn. 27 

na negailestingoji mirtis 
traukė iš mūsų tarpo drg. Pet
rą Saženį.

P. Saženis gimė 
ūkininkų šeimoje, 
pardavę 
Tiltiškių 
me savo 
j ieškoti
nes gyenimas Lietuvoj ant 5 
dešimtinių buvo neįmanomas. 
Peterburge tėvui netenka 
džiaugtis gyvenimu, nes reikia 
maitinti du vaikai, žmona (čia 
gimsta ir Petras—1901
tais). Tad tėvas, palikęs visą 
šeimyną, važiuoja Sibiran jieš- 
kodamas darbo. Bet neilgai 
Sibire jam teko dirbti, suser
ga ir miršta. Motina, nepajėg
dama išmaitinti vaikų, atiduo
da Petrą prieglaudon. 12 me
tų Petras pakliūva Lietuvon. 
1915 m. vokiečiams paėmus 
Kauną ir Vilnių, Petras su pa
bėgėliais atsiduria vėl Petro
grade. Čia įstoja pabėgėlių 
prieglaudon, vėliau bendrabu- 
tin, lanko gimnaziją.

1918 m. laike badmečio iš
vyksta Kaukazan, o 1919 m. 
vėl į Lietuvą. Bejieškant duo
nos kąsnio, P. Saženis tai ber
nauja, tai dirba ant gelžkelio 
juodadarbiu, kol galop atsidu
ria Kaune ir gauna pastovų 
darbą. Bet ir čia Petras nežino 
rytojaus, nes gyvena nelega
liai (be paso), kadangi neno
ri tarnauti baltojoj Lietuvos 
armijoj. Ir, apart to, jis prisi
deda prie revoliucinio judėji
mo, tampriai susiriša palėpėj 
su Komunistų Partija. Bet ka
dangi jį nuolat persekioja 
žvalgyba, kaipo įtariamą as
menį, Petrui priseina išvykti 
iš Lietuvos.

Ir 1927 metais jis atvažiuo
ja į Sovietų Sąjungą. Bet ne
ilgai jam tenka džiaugtis nau
ju laisvu gyvenimu Sovietų 
Sąjungoje. 1928 metais jis su
sirgo širdies liga, atsigulė li
goninėn. Išgulėjęs ligoninėj 
apie 5 men,, pasveiksta, bet 
neilgam, vėl suserga, vėl lyg 
pasveiksta ir taip ištisus dėvi
mus metus Saženis kankinasi 
širdies liga. Ir taip nelemta bu
vo Petrui pagyti, nes badas 
prieglaudose, badas Kaukaze, 
badas Lietuvoj, nuolat įtempti

Bedarbė dar vis eina gilyn. 
Pavyzdin, pamatines industri
jos—medvilnės, avalų ir vilno
nės dirba tik po pusę laiko— 
2-3 dienas į savaitę ir žymiai 
sumažino darbininkų skaičių. 
Darbininkai aimanuoja, kad 
negali pragyventi. Mat, viskas 
brangsta. Pavyzdin, elektros 
ir gazo kompanijos lupa ne
svietiškas kainas. Vieną lem
putę degina šeima, ir tai už
moka po 2 dol. ant mėnesio, 
arba gazo žiemą visai nevar
toja, o už “myterį” turi mo
kėti po 50c. Jeigu truputį pa
vartoj!, tai būna apie $2-3 į 
mėnesį. Su valgiu ir tas pats. 
Geresnė mėsa kainuoja 40-50c 
už svarą, sviestas—50c svaras, 
pieno kvorta—13-14c. Na, ir 
gyvenk žmogus su šeima, už
dirbdamas 8-9-10 dol. į savai
tę. Bedarbiai ir šimtai pus
badžių gyvena šaltuose kam
bariuose.

alino silpną Petro organizmą 
iš prigimties ir pagreitino jo 
mirtį.

Bet nežiūrint jo sunkios li
gos, jis būdamas invalidų gru
pėj, kartais po kelius mėne
sius negalėdamas išeiti iš bu
to arba net gulėdamas lovoj 
gyvai interesuojasi socialistine 
statyba, darbininkų revoliuci
niu judėjimu užsienyj (tame 
skaičiuje ir Lietuvoj), domisi 
komunistine spauda ir joje 
bendradarbiauja, rašo “Rau- 
d on a j an Artojun”, siunčia 
straipsnelius “Priekalan”, da
lyvauja “Laisvės” meno sky
riuje versdamas veikalus, dai
nas, eiles, mėgindamas kar
tais rašyti apysakaites. Kar
tais, pagerėjus šiek tiek jo 
sveikatai, jis atsilanko kliu- 
ban ir randa sau kokį nors 
darbą, tai eina Mopro kuope
lės pirmininko pareigas, tai 
redaguoja sieninį laikraštį 
“žaizdrą,” tai uoliai organi
zuoja Leningrado lapelį. Kliu- 
bas atžymėdamas Petro akty
vų dalyvavimą darbe 5 metų 
kliubo gyvenimo sukaktuvių 
proga (1934 metais) įteikia 
jam pagarbos raštą.

Petras visą laiką ar tai gu
lėdamas lovoj, ar tai būdamas 
kliube gyvai įdomaujasi darb- 
korų darbu, jų auklėjimu, jų 
pirmyneiga. Net paskutinį va
karą prieš mirtį (26 sausio) 
Petras, gulėdamas lovoj, nag
rinėja su atsilankiusiu draugu 
straipsnį “žodis”, tilpusį “Lai
svėj” meno skyriuje.

Jis buvo vienas iš darbš
čiausių, rimčiausių darbkorų 
Leningrade. Tebūnie mums, 
darbkorams, Petro darbas, 
kaipo darbkoro mums pavyz
džiu.

Leningrado darbkorai:
K. Matulaitis,
A. Bekevičius,
A. Skurkis,
A. Dikinis, 
V. Dikinis, 
S. Brazionis, 
J. Sarinksas, 
J. Baronas,
B. Krasauskas, 
P. Klimas,
S. Taujanskaitė-SkUrkienė,
I. Kondratavičius,
J. Pupėlis,
F. Jurevičiūtė,

Vasario 12 d., LDS 110 kp. 
surengė prakalbas Jonui Or- 
manui. žmonės, kurių atsi
lankė vidutinis skaičius, visi 
buvo užganėdinti. Mat, kalbė
tojas turėjo didelį glėbį žinių 
apie Lietuvą ir Sovietų Sąjun
gą ir sakė, kad Lietuvos" dar
bininkai ir valstiečiai labai 
vargsta. Ypač jaunimas ma
žai uždirba—po 2 litus į die
ną—l^as reiškia Amerikos pi
nigais 20c. O viskas taip bran
gu, kad jaunimas turi badauti. 
Visokį pasilinksminimai už
draust, net paprastos kaimo 
vakaruškos uždraustos. Atro
do, kad kalėjimas visoj Lietu
voj.

Vasario 15 dieną LDS 110 
kp. surengė puikų koncertą ir 
šokius. J. Kubiliūnas, radio 
artistas, lowelliecius linksmi
no savo komiškom dainom ir 
publiką prijuokino ligi ausų. 
Visi buvo patenkinti. Jaunuo
lių Orkestrą irgi prisidėjo prie 
išpildymo programos. R. Gi- 
sevičiukas ir P. Kraučiunas 
trūbų duetu sugriežė porą ka
vai kų. šiam vakarui pirmi
ninkavo E. Gisevičiutė ir jai 
puikiai sekės. Publikos buvo 
pilna salė visokių pakraipų 
žmonių. Taipgi lawrenciečių 
buvo nemažai, šiam vakarui 
daugiausiai dirbo Gisevičiai ir 
Mikalopai. Vakaras puikiai 
pavyko.

Puslapis KetvirtasX

Lowell, Mass. sniego šturmas ir reikėjo kas
ti sniegų, tai iš sandėlio pra
puolė 200 špatų ir du snieg- 
plūgiai, kas sudarė apie $400 
nuostolių, o sniegas nuvalyt 
atsiėjo apie $20,000; užtai 
šiemet taksai bus porą dolerių 
brangesni.

Griaustinis.

Stoughton, Mass.
Lietuvių ūkininkų Sąjunga 

Mass, valstijoj vas. 3 d. laikė 
savo susirinkimą. Svarstyta, 
kaip gauti naujų narių. Prieš 
atidarimą susirinkimo, kana
dietis Guoba pakviestas pada
ryti pranešimą apie Lietuvą. 
Visi jo kalba buvo patenkinti. 
Ūkininkai sumetė “Darb. žod
žiui” $6.05. Tas parodo, kad 
ūkininkai noriai remia darbi
ninkų judėjimą, nes supranta, 
kad tik bendrai veikiant galima 
bus kas nors geresnio pasiekti.

Mums reikalinga labiau iš
plėsti masinis veikimas ir su
organizuoti Mass, valstijos ūki
ninkai. Ši organizacija perei
tais metais turėjo 4 prakalbas, 
ir 3 didelius piknikus. Reika
linga daugiau prakalbų ir ki
tokių apšvietos pramogų.

Kurie norite stoti į ūkinin
kų sąjungą, kreipkitės pas sek
retorių: A. Dambrausko#, 96 
Central St., Stoughton, Mass.

Asmuo, užsimokėjęs J metus 
50 c., esti pilnu nariu.

LŪS susirinkime, 3 d. vasa
rio, 1936, aukavo Kanados 
“Darbininkų žodžiui” šie « 
draugai: po-50c.—J. Melinis, * 
J. Jonuškis, J. J. Rimtis, Mrs. 
Liutkevičienė, Mrs. Girnienė, 
J. Girnius; po 25c.—A. Mala
kauskas, J. Mejer, J. Saba- 
kauskas, J. Useviče ir Julia 
Usevičienė. Smulkių surinkta 
$1.80; viso — $6.05.

M. Tylūnas. *

Redakcijos Pastaba: Mums 
keista, kad lietuviai farmeriai 
save vadinasi ūkininkais. Ko
dėl ne farmeriais? Mums ro- < 
dosi, kad “farmerys” yra žo
dis labai gražus, populiarus ir 
suprantamas visur ir visiems.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Vasario 19 dieną patiko 
baisi nelaimė John Macay, 45 
metų amžiaus. Jis dirbo gazo 
kompanijoj. Jam reikėjo už
lipti 50 pėdą augšČio taisyti 
kokį “krainą”, kuris anglis ne
ša, ir kokiu tai būdu tas 15 
tonų svorio “krainas” užgriu
vo ant jo rankos ir prispaudė, 
kad jokiu būdu negalėjo ran
ką išimt. Daktaras Užlipęs 
ant “krairio” su piėlelė nupjo
vė ranką iki petieš. Nėlaimin-1 
gasis baisius skausmus tūrėjo 
perkęsti.

Beveik- kas savąįtę įvyksta 
apiplėšimų — vagysčių. Mat, 
bedarbė jaunus vaikinus prie 
visko priveda. *•
\ Girtuoklystė Čia pasiekus 
augštą laipsnį, kad net nuo
vados viršininkai susirūpino 
ir per vietinę spaudą paskelbė 
skaitlines, kad tik per vieną 
mėnesį 250 buvo areštuota už 
girtumą. Tai gana . daug. 
Mat, dabar ir moterys, mer
ginos nepasiduoda vyram.

"Laisves” Sidabrinio Jubilėjaus 
Minėjimui Parengimai 

PRAŠOME JSITĖMYTI IR BŪTI JUOSE 
4 ; ' ■ » ■ ----------

SOUTH BOSTON, MASS.
Šubatoje, Kovo 14 March

Bus balius su Penkiom dovanom prie įžangos tikieto. t . •

LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass. 
Viršutinėj svetainėj grieš AI Stevens Orchestra, apa
tinėj—Radio Orchestra. Bus gėrimų ir užkandžių.

Įžanga vyrams 35c., Moterims 25c.

WORCESTER, MASS.
BUS BANKETAS IR KONCERTAS

Nedčlioj, Kovo 29 March 
PO VAKARIENEI IR KONCERTUI BUS ŠOKIAI. 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Greit bus paskelbta, kas dalyvaus programoj.
Bus dainininkų ir kalbėtojų iš Brooklyno.

Pradžia 4 vai. po pietų. įžanga 75 centai,
ė

BROOKLYN, NEW YORK 
“Laisvės” dalininkų (šėrininkų) suvažiavimas, Jubi- 

lejinis banketas ir prak albos bus

Nedėlioję, Balandžio 5 April
Šiame suvažiavime bus svečių iš Chicagos, Detroito, 
Cleveland©, Pittsburgho, Baltimore, Philadelphijos, 

Waterbflrio, Bostono ir iš kitur.
Konvencija, Bankietas ir Koncertas bus 
GRAND PARADISE BALLROOM 

318 Grand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn

čia užėjo sniegas ir bdisūs 
šalčiai. Sniego pūgos per šį 
mėnesį miėstą apvertė sniegu 
ir buvo taip šalta, kad daug 
žmonių susirgo visokiom li- 
gorti. Susirgo ir kėletds pro
gresyvių draugų. Drg. Daugir
dienė jau mėnuo laiko sūnkidi 
serga. Ji daug dirbus darbi
ninkiškom organizacijom. Lin
kėtina jai kuogreičiatisio pa
sveikimo. Kai užėjo pirmas

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
• Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mus bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

- - -
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HIMNAS
M. LIUBIN

Didelis kalėjimas, kitados buvęs tylus 
ir tuščias, dabar turėjo nepaprastą įžiū
rą. Vidujinis kalėjimo kiemas apie baž- 

4 nyčią buvo pilnas kalinių. Nedidelė baž
nytėlė buvo panaši į bičių avilį. Ji ūžė 
nuo kalinių balsų. Ten buvo susirinkę 
visi,—net mirti nusmerktieji, kurie bu
vo surakinti sunkiais pančiais. Tarpe 
tų kriminalistų radosi taipgi ir politiniai 
kaliniai, kuriuos paprastai jie laiko izo- 

• liuotose kamerose, kad jie nesueitų į kon
taktą su kitais asmenimis.

Buvo kalėdos, svarbi krikščioniška 
šventė, atleidimo ir pasigailėjimo. Kalė
jimo viršininkas, apie kurio elgimąsi su 
kaliniais vaikščiojo nepergeriausi gan
dai, norėjo panaudoti šią dieną parody
mui savo klasės žmonėms, kad jo įstai
goje yra geriausia tvarka. Jis pakvietė 
iškilmingoms pamaldoms laikyti patį vy
skupą Poną Inocentą. Iš antros pusės, 
kalėjimo viršininkas norėjo patenkinti 
taip pat kalinius, kurie turėjo priežastį 
skųstis ir jis manė, kad jie bus dėkingi 
jam iki mirties, kad jis jiems parengs 
kokį nors pasilinksminimą. Ir jis taip 
manydamas bandė su viena kulka nušau- 

• ti du zuikiu.
Ta jo idėja tapo įvykdyta. Vyskupas 

sutiko ir jis pasirodė kaip visada ir visur 
lydimas daugybės gražių, elegantiškai 
pasipuošusių ponių. Jie visi būryje per
ėjo visus kalėjimo koridorius, įėjo į ke
letą kamerų išdalinimui keletos apelsi
nų, čokaladų ir cigaretų, kuriuos specia
liai jie buvo atsinešę tam tikslui. Bet 
dovanų visiems neužteko ir del to neskū- 
pieji geraširdžiai svečiai nėjo į kiekvieną 
kamerą, bet tik į tas, kurias nurodė vir
šininkas. Savaime pasakius, jų misija 
buvo palengvinta tuo, kad politiniai kali
niai, kurie sudarė didžiumą kalėjimo gy
ventojų, visai atsisakė priimti tas dova
nas. O svečiai liovėsi siūlyti dovanas po
litiniams kaliniams po to, kada juos ne
mandagiai įžeidė vienas kaimietis, kurio 
kamera buvo antram augšte. Jo kame
ros grindyse svečiai perskaitė išpjausty
tus žodžius ungarų genijaus:

“Del meilės aš atiduočiau savo gyvybę, 
Del laisvės—aš net meilę atiduosiu.”

Po tais žodžiais sekė trečia eilutė: 
“Čionais gyvena sukilėlis iš Arbarevo kaimo.”►

Kada galų gale tie ponai įėjo į bažny
čią, jie jautėsi kaip namuose. Ten buvo 
šilta ir malonu. Dalikatnios ponių ko
jos, o ypatingai blauzdos, kurios buvo 
aptrauktos tik plonomis šilkinėmis pan- 
čiakaitėmis) visai buvo atšalusios vaikš
tinėjant po drėgną ir šaltą akmeninį ka
lėjimą. Netoli altoriaus sustojo grupė 

, puikiausiai pasipuošusių damų. Ten 
buvo didžiausios miestiškos aristokratės, 
jos buvo riebios, gražios, jų oda spindė
jo baltai kaip šilkas, jos buvo apsirėdę 
brangiausiais drabužiais. Jų dekoltetai 
buvo tiek dideli, kad jie rodė pusę nuogų 
krūtinių ir beveik visai nuogas nugaras. 
Jos l)uvo išsišlakstę brangiais kvepalais. 
Aplink jas stovėjo ponai su cilinderiais 
rankose ir dailiai sulaižytais plaukais. 
Jie kaip gaidžiai rėžė sparnus apie dai
lės poniutes, linguodami galvas, daryda
mi inteligentiškus puikius gestus ir šyp- 

' sodamiesi.
Naturališkai visi ponai ir ponios kal

bėjosi tarp savęs apie kalėjimą. Ta te
ma jiem buvo tuo tarpu gana žingeidi. 
Jie visi rūpinosi stovėti kuo arčiausiai 
prie kalėjimo viršininko ir kitų kalėjimo 
tarnautojų. Ponios klausinėjo apie daug 
dalykų, o jie atsakinėjo joms. Gavusios 
pilnas informacijas apie kalinių gyveni
mą, jos linksmai šypsojosi į viena kitą, 
kad kalėjime yra gražus, berūpestingas, 
sveikas ir pamokinantis gyvenimas.

—Maistas yra kuogeriausias. Sriuba, 
mėsa, geriausia duona ir kiti valgiai. 
Tas yra natūralu, kad randasi keletas 
asmenų, kurie rūgodami nori sukiršinti 
kitus kalinius, žinoma savaime jie visuo
met keikia vyriausybę ir mūsų gerašir
džius valdininkus, bet tą jie daro del de
magogijos.

—Fe, kokie nedėkingi!—susiraukė vi
dutinio amžiaus riebi ponia, taisydama

» 
j

savo šilkinę suknią, kuri rode jos plikus 
pečius.

—Taip,—tęsė viršininkas.—Jie turi 
pirtį, ligoninę ir bažnyčią. Mes visų 
pirmiausiai rūpinamės kuogeriausiai už
laikyti jų sveikatą. 'Vienumos jie be
veik nejaučia, nes juos reguliariškai lan
ko jų artimieji.

—Aš norėčiau ir man būtų gana įdo
mu praleisti keletą dienų višai vienai 
tarpe tų vyrų!—pareiškė viena mergina, 
duktė augšto karininko. Nors ji buvo 
dar jauna, bet ji buvo labai grakšti ir 
koketininkė, ją visada sekdavo koks nors 
elegantiškas ponas.

—O, jie yra gana geri žmonės, jie 
jums nieko nepadarytų.

Pamaldas atlaikė pats vyskupas—Po
nas Inocentas. Po pamaldų jis pasakė 
pamokslą. Pasirinko temą gana gražią. 
Kada jis ėjo į bažnyčią, jis pamatė užra
šą, kuris buvo iškaltas akmenyje virš 
bažnyčios durų. Ten didelėmis raidėmis:

“Per kantrybę—laisvė ir išgelbėjimas.”

Jis kalbėjo ilgai, gražiomis frazėmis, 
bet jo žodžiai skambėjo apgavingai, jie 
buvo šalti ir sunkūs kaip akmenys, jie 
atsimušė į bažnyčios sienas, krito kie
tai ant grindų. Ponios įspyrę akis žiūrė
jo į gražų vyskupo veidą. Tos poniutės 
buvo paprastos sekėjos gražaus kunigė
lio, apie kurio donžuaniškas avantūras 
kalbėjo visas miestas.

Kada vyskupas baigė pamokslą, baž
nyčia buvo pustuštė. Ten buvo likę tik 
grupė dekoltuotų poniučių ir keletas 
kriminalistų-plėšikų. Visi politiniai ka
liniai ir dauguma kriminalistų buvo iš
ėję į kalėjimo kiemą ir ten tarp savęs 
kalbėjosi.

Žiemos saulė skaisčiai švietė, o kali
niai, kurie ilgėjosi saulės spindulių, 
džiaugėsi toje gražioje dienoje, galėda
mi pasišildyti ir šviežiu oru pakvėpuoti 
per tą pusvalandį, kuris buvo duotas 
jiems ilgiau, kaip kad paprastai. Jų vei
dai buvo geltoni—išblyškę ir negalėdami 
priprasti prie skaisčių saulės spindulių, 
jie dengė akis su rankomis tankiai mirk
sėdami.

Po pamaldų visus kalinius suvarė į di
delę kalėjimo salę, prieš įtaisytą sceną 
buvo sustatyta eilė kėdžių ir ten sėdėjo 
vyskupas, kurio juoda augšta kepurė 
stovėjo ant galvos ir tarytutn rodė salės 
lubų centrą. Apie jį buvo susispietę pui
kiuose drabužiuos įsivedę svečiai.

Jauna karininko duktė sėdėjo vidury
je dviejų kavalierių. Jos plika nugara 
baltai spindėjo ir nenoromis traukė visų 
vyrų žvilgsnius prie savęs. Ji tą jautė, 
ir apimta mergiško pasididžiavimo, ji 
garsiai kalbėjo ir juokės skambančiu plo
nu balsu. Bet masė kalinių buvo rami 
ir tylinti, tarytum akmens siena. Po ne- 
kurio laiko užviešpatavo kapinė tyl^T.

Orkestrą, specialiai atsiųsta del kalė
dų vakaro, pagriežė keletą kavalkų. Jie 
griežė gražiai, ir muzikos balsai giliai 
palietė kalinių ūpą. Tarsi koks plūgas 
knisosi jų širdyse. Ant galvų plaukai 
pasišiaušė, šiurpuliai perbėgo visus 
klausytojus.

Viešpatavo tyla.
Po pirmųjų muzikos numerių, ponios 

pradėjo ploti delnais, bet jausdamos vie
nos, viduryje tos daugybės tylinčių ir 
nejudančių vyrų, jų aplodismentai taip 
pat mirė.

Paskiau ant estrados išėjo dainininkė. 
Ji buvo graži, taip pat gražiai dainavo. 
Bet jos daina buvo moderniškos meilės ! 
romansas. Pasirinkimas tos dainos bu
vo padarytas klaidingai. Ar tie lengvi 
meilės jausmai, kurie skambėjo šypsenoj 
iš jos burnos, buvo reikalingi tiems žmo
nėms? Ne! Jiems buvo reikalinga lais- 

,vė. Ir ji dainuodama prisiminė, kad ant 
grindų vienos kameros ji ką tik skaitė 
liepsnojančius žodžius:

“Del meilės aš atiduočiau savo gyvybę,
Del laisvės—aš net meilę atiduosiu!”

Ir jos balsas sudrebėjo, jis susimaišė ir 
nukrypo klaidingu tonu, kuris buvo pa
našus į riksmą. Viešpatavo kapinė tyla. 
Net .nei vienas geležinis pantis ant kali
nių rankų ir kojų daugiau nežvangėjo. 
Kaliniai juos laikė abiemis rankomis. Jie 
nenorėjo praleisti nei vieno muzikos 
balso.

(Bus daugiau)

/. Wife«i Č&iif i a

LUCKIES-LENGVAS UZSIRUKYMAS

*

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretaii

8 R
3Li_J- <
BALANČEI L U C K Y Š~T~~R I K E

f BRAND B

B R A N D C

Į B R AN D D

Nesenai padaryti cheminiai bandymai parodo*, 
jog kiti populiarūs cigaretę išdirbiniai turi 
rūgštume perviršių nuo 53% iki 100% daugiau 

negu

♦ Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

Per metų eilę tapo padaryta tūli pamatiniai page- 
į rinimai parinkime ir apdirbime cigaretinio tabako 

Lucky Strike Cigaretams.
Jų tarpe yra pradiniai ištyrimai parinkto tabako; 

vidurinių lopų naudojimas; apdirbimas augštesniu 
tabako kaitinimu ("toasting"); dėmesio kreipimas į 
rūgšties-šarmų lygsvarą, su iš to sekančiu skonio 
pagerėjimu; ir sukontroliuotas vienodumas užbaig
tame gaminyje.

Visa tai susideda, kad padarius puikesnį cigaretę 
i - naujovišką cigaretę, cigaretę pagamintą iš turi

ningo, brandaus-kūno tabako - Lengvą Užsirūkymą.

"IT'S TOASTED''

Jūsų gerkles

Rochester, N. Y
Per gerokai ilgą laiką buvo 

dėtos pastangos, kad sutverti 
LDS jaunuolių kuopą. Paga- 
liaus jau yra tikrai pasižadė
jusių 15 jaunuolių, merginų ir 
vaikinų, kad 5 d. kovo Gede- 
mino svetainėje • turės pirmai 
susirinkimą oficialiam kuopos 
tvėrimui.

Po susirinkimo bus pasilink
sminimas, užkandžių, šokiai. 
Kviečiami dalyvauti ir neno
rinti prisirašyti tą vakarą.

Pilnai tikiu, jaunuoliai išpil
dys prižadą šį kartą. Bingham-, 
tono jaunuoliai, su katrais mes| 
turėjome gerą laiką—gegužės 
mėn. 1935, jau turi jaunuolių 
kuopą ir turėjo vieną—paren
gimą. Nereikia abejoti nei 
kiek, kad binghąmtoniečiai 
jaunuoliai prisius ir delegatus 
į LDS Seimą, kuris bus Roches- 
teryje, liepos mėn. Ir kaip ne
gražiai atrodytų, jeigu mes 
neturėtume jaunimo kuopos. 
Ką sakote, jaunuoliai-merginos 
ir vaikinai ? Binghamtoną rei
kia pavyt ir pralenkt iki Sei
mo !

Lynn, Mass
pa-

apsauga — prieš knitėjimus — prieš kosulį

prirašyt prie kuopos.
Pirm. F.. Bartusevičius.

(53-54)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD moterų 2 kuopa rengia 

vakarienę su prakalbomis ir šokiais 
del paminėjimo tarptautinės moterų 
dienos 8-tos kovo. Viskas atsibus ne
dėlioj, 8 d. kovo, 376 Broadway, pra
džia 6 vai. vakare. Šokiams ęrieš 
Geo. Martins orkestrą. Kadangi tą

[žmogus savo kalboj pasakė:
i “Aš neatvažiavau jo turto at-
[ siimti, ale kūną palaidoti.”
Tas žmogus bus administrato
rius ir pajieškos artimesnių 
giminių likusį turtą atiduoti.
Kiek turto liko, neteko, suži
noti.

Todėl, jeigu kas žinote ar
esate giminaičiu mirusio Juo- dieną bus ALDLD 7-to"Apskričio mo" 

j terų suvažiavimas, tai vakarienė ir 
parengimas bus turtingas svečiais. 
Tad visi vietiniai nepraleiskite šios 
progos.

Rengėjos.
(53-55)

BAYONNE, N; J.
LDS 26 kp. rengia svarbias pre- 

lekcijas ir prakalbas penktadienį, 27 
d. kovo, Lietuvių Svetainėje, 10 W. 
22nd St., 7:30 vai. vakare. Čia kal
bės Dr. J. J. Kakiaučius sveikatos

zo Degesiuno, 
Draugystės 
pirm., 
n į, 25 
Mass.

atsišaukite 
šv. Kazimiero 

Aleksandrą Beržiulio- 
Camden St.,'W. Lynn,

Feliksą Bacevičius.

Bostono Žinios
Išėjo į Streiką Moteriškų Dra

bužių Siuvėjai
šie darbininkai, didžiumoje 

moterys, labiau išnaudojami 
negu kitų amatų darbininkai. 
Pasikalbėjus su kelioms strei- 
kierėms-darbininkėms ir pa
klausus, kiek jos uždirbdavo, 
atsakymą gavau štai kokį: 
“Nuo 3 iki 5 dolerių į savaitę. 
Gaudavom 10 centų už pasiu
vimą šilkines suknios, arba ge
riausiam atsitikime, 25 centus 
už dvi suknias. Tiek uždirb- 
damos jokiu būdu negalėjom 
pragyvent. Todėl ir sustreika- 
vom.” Jau trečia diena, kaip 
streikuoja. Kaip vyrai, taip ir 
moterys atrodo labai suvargę. 
Reiškia, šie žmonės dirbdami 
badavo. Dauguma jų turi šei
mynas. Jeigu streikas užsitęs 
dar savaitę, kitą, tai streikie- 
riams bus reikalinga greita 
pagelba.

Korespondentė.

Nelaimingas atsitikimas 
ėmė gyvastį Juozo Degesiuno, 
kuris sau vienas gyveno ma
žoj stubukėj, kuri užsidegė ir 
nelaimingasis J. Degesiunas 
paliko gyvybę ugnies kančiose. 
Velionis paėjo iš Lietuvos, 
Daugų parapijos, žvirgdėnų 
kaimo. Amerikoj išgyveno 40 
suvirš metų, jis buvo nevedęs, 
senas Lynn’o gyventojas, ge
ras Kliubo patriotas ir orga
nizatorius, kuris tvirtai žiūrė
jo mitinguose, kad viskas būt 
teisingai ir gerai. Velionis ne-!Toj”pat svetainėj ’ kaip ir visada, 
paliko artimų giminių, tik iš Pereitą mėnesį mitingas neįvyko iš 
MooLnn M u I priežasties blogo oro. Tad šiame mi-Nasnua, N. II., atvažiavo R1-||jnge vjai kuoskaitlingiausiai daly- 
minaitis Alekas Degasis. Tas ivaukite, atsiveskite ir naujų narių

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LINDEN, N. J.

LSPD kuopos susirinkimas atsibus 
seredoj, 4 d. kovo, 7:30 vai. vakare.

reikalais ir drg. J. Siurba, “Tiesos” 
redaktorius kalbės LDS reikalais. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut.

J. Skiparis.
(53-54)

HAMTRAMCK, MICH. ...
A.L.D.L.D. 188 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, 6 d. ko
vo, 7:30 vai. vakare, Yemans svetai- 
tainėje, 3014 Yemans St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyti.

Sekr. A. V. i

WATERBURY, CONN.
Ą.L.D.L.D. 28 k p.- rengia persta

tymą įdomaus veikalo “Motinos Šir
dis”, nedėlioj, 8 d. kovo, 103 Green 
St., pradžia 7 vai. vakare. Jžanga 
35c. Po vaidinimo šokiai prie geros 
orkestros. Kaip vietos taip ir apielln- 
kės lietuviai nepraleiskite šios pro
gos pamatyti šio gražaus veikalo.

Kviečia Rengėjai

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MJCH.

Lietuvių Anglių Kompanija
Vlrmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

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

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

Reikalingas senyvas žmogus dirbt 
ant farmos vasarą ir žiemą. Del 
platesnių informacijų kreipkitės šiuo 
antrašu: F. Bakaitis, R. II. 2.

Collinsville, Ill.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpo 12th ir 13th Sts., N.Y.'S?

Gydo odoK, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tcl.: Algonquin 4-8294

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAM JSTAIGA

ipia šeštas.

NEWYORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

bu-

bet

išsi
kas

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

dė nė'kur užkampyje, 
garsiosios Broadvės, 
įstatymų sargai per 3 
jo “nematė.”

Reikalauja Atmesti Lyons

Parkų komisionierius Moses 
siūlo uždėti mokestis naudo
jantiems miesto pastatytus 
plaukiojimo prūdus ir žaismių 
lošimui vietas, paliekant veltui 
tik vaikų, žais]avietes.

Antradienis, Kovo 3, 1936 
------------------------- . .j •

Iš Lietuvių Kriaučių 
įO Susirinkimo

Praeitą trečiadienį, Liet. 
Piliečių Kliube, buvo kriaučių 
54-to skyriaus susirinkimas, 
bet mažas,—galima sakyti tik 
pusė svetainės žmonių. Kiti gi, 
kaip susirinkime buvo 
reikšta—dirbo viršlaikius, 
iš unijos yra* uždrausta.

Susirinkimui prasidėjus
vo išduotas raportas apie ren
gimą pikniko skyriaus vardu. 
Jį rengs Liet. Kriaučių Nepri- 
gulmingas Kliubas ir skyrius. 
Diena paimta 18 d. liepos mė
nesio, Dexter Parke. Pikniko 
pirmininku išrinkta Ambra
zaitis aklamacijos būdu, o sek
retorium—Nalivaika. Tuojaus 
prasidės piknikui tikietų spau
sdinimas ir išsiuntinėjimas ki
tiems unijos skyriams, kad jie 
nupirktų jų už kokią dešimti
nę ir dalyvautų piknike.
, Pirmiaus pas Liet. Kriaučių 
Neprigulmingą Kliubą buvo 
manyta surengti kokią laivu 
ekskursiją, išvažiavimą,
suradus, kad laivas, kuriame 
galima vežti virš 3,000 žmonių 
—kainuoja jo pasamdymas 
$2,590. Pasidėkavojant tokiam 
laivo brangumui — nusitarta 
piknikaut. šis piknikas bus 
vienybės ženklas lietuvių 
kriaučiuose, kurie virš desėtko 
mėtų laikė savotiškas frakci
jas ir griežtai kovojo vieni 
prieš kitus. Dabar gi jau yra 
numatomas padėties pakitėji
mas, bendrumas unijos veiki-

Jg me.
Dabar, kuomet kriaučių se

zoninis darbas jau prasideda, 
kitose šapose jau yra gerai 
įpusėjęs, tai eina viršlaikių 

,V dirbimas kai kurioms būtinoms 
rankoms, leistinoms iš unijos 
pusės dirbti keturias valandas 
savaitėje. Tačiaus yra dirbama 
tuos viršlaikius ne tik subato- 
mis, bet ir nedėliomis. Jau 
apie 9 dirbtuves unija nubau- 

. dė po $50 uz dirbimą suba- 
tomis ir nedėliomis. Vienok 
skyriaus susirinkime pasireiš
kė nuomonė, kad yra gaudy
mai ir baudimai tik mažesnių 
kontraktiškų šapukių, o kur 
dirba keli šimtai žmonių, tai 

■ ten unija, nežinia kokiu išro- 
kavimu, savo narius palieka 
boso malonei, kada jis nori, 
tada pasišaukia darbininkus ir 
dirba visokį valandų skaičių. 
Vieni dirba neturėdami laiko 
pasilsėjimui, o kiti—vaikšto 
gatvėmis neturėdami darbo 
pasidaryti pragyvenimą. Vadi
nasi, unijos praktikuojama to
kia sistema nėra tikusi—ir ji 
kaip nors turi būt pataisyta.

Unijos viršūnėse jau kalba
ma apie pakėlimus algų atei
nančiam rudeniniui sezonui. 
Algų pakėlimai turėtų eit per 
visą šalį, nes tik vietiniai pa
kėlimai neduotų jokios nau
dos. čia tuojaus prasidėtų iš- 
vežiojimas darbo, kur pigiau 
būtų padarytas. Kaip ir kokiu 
būdu eis algų pakėlimo klau
simas—ateitis parodys.

| tai dar nėra žinios.
Išrinkta A. Bubnys į trade 

boardą ' vietoj buvusio Baliu- 
nuko. Taipgi nupirkta už $10 
tikietų. kamzūlinių skyriaus 
rengiamo baliaus. Tai tur būt 
bus ir viskas šiuom sykiu.

J. Nalivaika,
Skyriaus Koresp.

L.D.S. 1 kp. Susirinkime, Gir
dės Browderio Kalbą

Ketvirtadienio vakarą įvai
rios darbininkų organizacijos 
planuoja nepaprastus susirin
kimus ir sueigas savo svetainė
se ir kliubuose, kad išgirsti 
Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos generalio sekretoriauk 
Browderio prakalbą. William- 
sburgiečiams ta proga bus už
baigus LDS 1 kuopos susirin
kimą, “Laisvės” svetainėj. Ten 
yra geras radio. Prakalba bus 
5 kovo. Prasidės 10:45, baig
sis 11 v. vakaro. Bus perduo
dama iš stoties WABC.

Reakcinių spėkų buvo daro
ma trukdymų nedaleisti Brow- 
-deriui kalbėti. Iš kitos pusės 
pasipylė darbininkų ir libera
lų organizacijų protestai prieš 
varžymą žodžio laisvės. Ma
tomai, neišdrįso sulaikyti pa
darytą sutartį, nes, sekmadie
nį, Columbia Broadcasting sis
tema pranešė, kad Browderis 
kalbės apie “Komunistų Pro
gramą 1936 Metams.” Prakal
ba bus perduodama po visas 
J. Valstijas.

Progresyviai Malioriai 
Laimėjo Rinkimus

Weinstock, kovingas darbi
ninkų vadas, su ilgų metų vei
kimo rekordu, tapo išrinktas 
Maliorių Brolijos 9-tos Tary
bos finansų sekretorium, vie
ton pirmiau buvusio Zausner. 
Jis gavo 3,246 balsus prieš 
1,175.

Biznio agentais išrinkti: II. 
Serra, M. Perlin, H. Ladisky, 
A. Lotker, M. Lynch, S. Mat- 
lin, L. Reith, F. Hansen, L. 
Eistein, G. Pellechia, J. Mc- 
Burnie ir L. P. Hoffman.

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

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

Sustreikavo Bildingų 
Aptarnautojai

Pirmą dieną didžiojo bildin- 
gų aptarnautojų streiko su- 
araštuoti 25 pikietai. Policijos 
komisionierius Valentine sumo
bilizavo visas policijos spėkas, 
taipgi žadama užkamandavoti 
ir gaisrininkus gynimui didžių
jų namų savininkų reikalų.

Streikas prasidėjo sekma
dienį, diena anksčiau, negu 
buvo žadėta. Per dieną išėjo 
16,000 darbininkų iš viešbučių 
ir apartmentinių namų West 
Side nuo 95th iki 125th St. 
Vakarop East Bronx sekcijoj 
išėjo dar 4,500. Pirmieji su
sti’ e i k a vo reikalaudami $2 
daugiau algos į savaitę ir pri
pažinimo unijos.

Bildingų. Aptarnautojų Uni
jos viršininkas Bambrick pra
neša, kad antrą streiko dieną 
tikimasi išeisiant 125,000 kel
tuvų darbininkų visame di
džiajame New Yorke. Tas pa
liestų ir Empire State būdingą, 

1 augščiausią pasaulyje. Strei
kas apims visą miestą, išski
riant tik tuos namus, kurių 
savininkai jau pasirašė su uni
ja sutartį.

“Sunday Workeris” Gerai 
Platinasi

Trys New Yorko sekcijos, 
būtent: Harlem, augštutinio 
Bronx ir vidurinio Bronx jau 
pasiekė savo naujai užsibrėžtą 
kvotą platinime “Sunday Wor- 
kerio”. Pirmoji iš jų platina 
3,000, antroji—2,000, trečioji 
—1,500 kopijų. Visų sekcijų 
naujoji bendra kvota yra 30,- 
000. Iš karto buvo nusistatyta 
25,000. Pranešama pakilimas 
pardavimų ir; ant standų.

“Sunday Worker)” galima 
užsisakyti į namus paduodant 
vardą ir antrašą. Užsimokama, 
kada pristato.

Dar geriau šią savaitę užsi
prenumeruoti “Sunday Wor
ker!” visiems metams už $2 ir 
gauti priedams visai veltui 
puikią, ką tik išėjusią iš spau- 

' dos, d. Browderio parašytą 
knygą “What Is Communism”. 
Knyga turi 256 puslapius. 
Knyga bus duodama tik iki 8 
kovo, todėl norintieji ją įsigy
ti privalo paskubinti. Rašyki
te: Sunday Worker, 50 E. 
13th St., New York City. Sy
kiu siųskit arba neškit ir pre
numeratos pinigus.

bilių salesmanas Snyder, kuris 
esąs vadu $200,000 vertės au
tomobilių vagysčių. .Jis buvo 
įsisteigęs transportacijos agen
tūrą, per kurią pigiai veždavo 
keleivius iš New Yorko Flori- 
don ir tam panaudodavo vog
tas maš/nas. Savo biznį jis ve- 

bet ant
tačiau REIKALAVIMAI
motus

Juozas Rainis, 55 metų, 64- 
06 dates Ave., mirė vasario 
28 d. Laidos kovo 3 d., šv. Jo
no kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Ateivių Gynimo Komiteto 
sekretorius Dwight C. Morgan 
šaukia protestuoti prieš taip 
vadinamą Lyons “Rezidenci
jos” Bilių. Jisai jau tapo per
leistas Sąmatų Taryboje ir 
Aldermanų Taryboje.

Bilius padarytų pavojingą 
pradžią diskriminacijai prieš 
ateivius pašalpos reikaluose, 
sako Ateivių Gynimo Komite
to vadas. Bilius nusako neimti 
šalpos biuro tarnautojais tų, 
kurie neišbuvo piliečiais ir 
New Yorko miesto gyvento
jais metus laiko.

Morganas ragina siųsti te
legramas majorui LaGuardijai, 
raginant jį nepasirašyti bilių 
ir siųsti laiškus aldermanams, 
raginant bilių persvarstyti.

Kur Išmokt Angliškai 
Vakarais?

Specialiai ateiviams anglų 
kalbos kursai gaunami Vaka
rinėj Mokykloj 90, 109th St., 
netoli nuo Jamaica Ave., Rich
mond Hill; taipgi Jamaica 
Training School for Teachers 
Annex, 162nd St. ir Hillside 
Ave., Jamaica. Pamokos būna 
nuo 7:45 iki 9:45 pirmadie
niais, antradieniais ir trečia
dieniais.

liedama ypatfhga atyda pa
taisymui tarmės. Mokinama 
pradedant nuo abėcėlės iki 
augštesnių kalbos ir literatū
ros formų, čion taip pat pri
rengiama pilietybės gavimui. 
Yra ir stenografijos, skribėlių 
darymo, rankdarbių ir dresių 
siuvimo skyriai.

Užsiregistruot galima minė
tais vakarais nuo 7 v.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelj

“BRONCOTONE”
D-R O L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose: 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re- 
z.ultatus kaipo skausmo lengvinto- 

1 jas ir gelbsti skilvio virškinimui.
Kent Remedies, Inc.

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKJ ATSILANKĖ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisvės” Name)

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

NAUJOJE VIETOJE

IŠVALYKI! SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra vilna iš geriausių paliuosavimui, iš- j 
valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai UŽ $1.25. Prj-

CortlaTidt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y.
Rooms 405-6-7

" Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Bedarbių Taryba Gelbės 
Palaikyti WPA Darbus

Bedarbių Tarybos vadas 
Herbert Benjamin pareiškė, 
kad Bedarbių Taryba ves ko
vą už WPA darbus jų reika
lingiems.

Paties šalpos Biuro skaitli
nės praneša, kad su 21 vasa
rio buvo 190,904 “pašalpos 
keisų”. Tiek šeimynų užlai
kyto jų arba pavienių asmenų 
turėjo pasilaikyti ant pašal
pos, kuri net metai atgal bu
vo aprokuota apie 40 nuošim
čių peržema pragyvenimui. 
Tarp tų 190,904 “keisų” yra 
tūkstančiai lavintų, pusiau la
vintų profesionalų, baltakal- 
nierių ir^kitokių darbininkų, 
kurie turėtų, teisę gauti nuo 
$10 iki $60 daugiau į mėnesį 
WPA darbuose, negu jie gau
na pašalpos, jeigu jiem būtų 
duoti WPA darbai. Aišku, tie 
žmonės nori tų darbų-. Jiem 
geriau dirbti, negu pasilaikyti 
dabar gaunama pusbadžio pa
šalpa.

Bet tiem tūkstančiam darbi
ninkų neduoda WPA darbų. 
Works Progress Administraci
ja, kuri prižadėjo darbus, vie-

Trumpos Žinutes
ir 

ne- 
su- 
už-

kaltininkai

Sekmadienį New Yorke 
priemiesčiuose automobilių 
laimėse tapo užmušta 3 ir 
žeista 14 žmonių. Dviejų 
muštųjų mirties 
pabėgo.

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
I (BIELIAUSKAS)

a

BAR and GRILL

; Teisman pakliuvo automo-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Midtown 
jau gerokai įpusėjuš, 
apie iki pusės Hudson 
Tunelis sujungs New
nuo 39th St. su Weehawken, 
N. J. Jo statyba lėsuos $37,- 
000,000. Manoma užbaigti 1 
sausio, 1938 m.

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

■______
'Atskirai apie lietuviškų ša

pų padėtį nerašysiu. Jeigu 
kam iš kriaučių tas yra žin- 

\ *eidu žinoti, tai tegu ateina 
Skyriaus susirinkiman, kur de
legatas praneša apie kiekvie- 

lietuvišką šapukę, ir viską 
pats išgirs. Tuomi pripras lan
kyti susirinkimus ir sykiu su 
visais svarstys darbo bėgamus 
reikalus.• > F, ■

Skaityta laiškas nuo unijos 
generalio sekretoriaus, kad 
skyrius prisidėtų pinigiškai 
prie palaikymo Los Angeles 
senatorijos, kur kriaučius uni- 

' jistas būtų dykai priimamas 
susirgimo laiku, bet laiškas ne
pasiekė savo tikslo, nes buvo 
Aiškinama, kad, gal, kriau- 
čiam prisieis mokėti speciales 
mokestis tam tikslui. Bet apie

Nemoka Esamos Algos 
WPA Technikams

V. P. Ridder, WPA admi- 
nistratorius, savo laiške Ar
chitektų, Inžinierių, Chemikų 
ir Technikų Federacijai pa- 
reiškėT^kad WPA technikams 
nemokės esamų industrijoj al
gų.

“Mokėjimas normalių algų 
bile grupei padarytų prece
dentą visiem ir pastatytų 
WPA pavaduotoja normalid 
.samdymo,” pareiškė Ridderis. 
Toliau jis pasakė, kad techni
kų patarnavimas nesąs reika
lingesnis, negu bile kurios ki
tos grupės.

Marcel Scherer, federacijos 
atstovas, nurodinėjo, kad tech
nikų tarnyba būtina operavi- 
mui projektų ir pareiškė, ka 
mui projektų ir pareiškė, kad 
organizacija ves kovą už esa
mą industrijoj algų skalę. 1

“Mūsų kova yra dalis visų
i kovos už

tunelio statyba 
iškasta 

upės.
Yorka £

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Willi amsburgo teisininkų 
organizacijos reikalauja užda
ryti Roebling St. tarp So. 4th 
ir So. 5th Sts., kad turėjus 
d a ugi a u vietos praplėsti 
Bridge Plaza parkutį ir žais- 
lavietę. Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

ton pašalpos, “galintiem dirb^ypA darbininkų 
ti, ’ dabar sako, kad ji nega- esamą algų skalę. Mr. Ridder, 
linti suteikti darbų, nes stoka 
pinigų. Ji pateisina savo atsi
sakymą, nurodydama, kad fe- 
deralės taisyklės nusako ne
duoti darbų tiems, kurie prieš 
1 lapkričio 1935 • m., nebuvo 
ant pašalpos.

Bedarbių Taryba veda kovą 
už darbus, o sykiu ir už pą- 
naikinimą to “Lapkričio 1-mos 
Patvarkymo.” - ........... -

manomai, bando perstatyti, 
būk mes bandą ką nors gauti 
kitų darbininkų lėšomis. Jisai 
bando nupiešt klaidingą pa
veikslą. Mes stojame sykiu 
su visomis grupėmis ir organi
zacijomis, kurios kovoja už 
pragyvenimo algą projektuo
se,” pasakė Scherer..

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J, Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

rtesirgtumėte.
" “LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

V. PALKAUSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas' ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
■susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




