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Remia N. Y. Streiką. 
Kruvina “Gerove.” 
Darbų Mažėjimas. 
Ką Sakė Stalinas. 
Radio Laimėjimas.

Rašo S. B.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekm xdieniu

Darbininkai Visų šalių* 
Vienykitės! Jūs Nieko/ 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėsite<. 
Pasauli!

New Yorke žmonės visur 
rodo pritarimo streikuojan
tiems eleveiterių (keltuvų) 
darbininkams ir kitiems did- 
namių tarnautojams.

N. Y. Posto reporteriai ap
klausinėje daugelį praeivių 
gatvėse, ir 55 nuošimčiai žmo
nių išreiškė pritarimą streikie- 
riams, apie 17 nuošimčių sa
kėsi esą bešališki ir tik apie 
28 nuošimčiai pasisakė prieš 
streiką.

Knickerbocker Village, Lon
don Terrace ir kitose miesto 
dalyse net užstreikuotų narni) 
moterys su kūdikiais demons
truoja prieš streiklaužius ir 
daro rinkliavas streikieriams 
paremti.

Darbo 
ria šiam

Jeigu
domę į komunistų perspėjimus 
prieš brukamas apgavingas 
derybas ir negrįš darban, iki 
samdytojai duos reikalingų 
darbininkam užtikrinimų, 
kova bus laimėta.

unijos bendrai prita- 
streikui.
streiko vadai kreips

Anglijos fabrikantai džiau
giasi, kad valdžia skiria $1,- 
500,000,000 p a s m a r kintam 
ginklavimuisi; sako, tatai pa
dėsią atsigriebt visai pramo
nei.

Jiems pramonės pelnai ge
riausiai .atsigriebia, kada atsi
veria karas. To jie ir laukia. 
Del to ir Italijos stambieji ka
pitalistai reikalauja dar nesi- 
taikyt su Ethiopija.

Tai kraujo pelnai, bet jie 
pilnai sutampa su kapitalisti
ne “dora ir civilizacija.”

Amerikos Darbo Federaci
jos skaitlinėmis, per vieną 
sausio mėnesį šiemet bedarbių 
skaičius šalyje pakilo 600,000.

Brooklyn© Prekybos Rūmas 
pereitą ketvirtadienį paskel
bė, kad tą mėnesį vienu nuo
šimčiu sumažėjo darbininkam 
išmokamų algų suma šiaMpe 
mieste. ’ 
busiu, dar 8 žmonės neteko 
darbo. Viskas rodo, kad iš- 
naujo prasideda smarkesnis 
bedarbės augimas.

Tačiaus WPA pašalpinių 
darbų vyriausias administrato
rius H. L. Hopkins Washing
tone ketina iki vidurvasario 
išmest dar 700,000 bedarbių iš 
tų darbų ir mulkina, būk jie 
“galėsią gaut” užsiėmimo pri
vatinėj pramonėj.

Darysis vis blogiau ir blo
giau, jeigu darbo žmonės ne
susidės į gana galingą Farme- 
rių-Darbininkų Partiją, kad 
pakreipt Washingtona bedar
bių naudai.

nų algų suma šiame 
Iš kiekvieno šimto d ir-į

Howard - Scripps laikraščių 
kompanijos pirmininkas, rodė
si, gana “džentelmaniškai” 
perdavė spaudai savo pasikal
bėjimą su drg. Stalinu Mas- 

. kvoj; tačiaus jis nusuko labai 
svarbių Stalino pareiškimų.

Tą pasikalbėjimą ištisai žo
dis žodin išspausdino “Daily 
Worker,” Amerikos Komunis
tų Partijos organas, vakarykš
čiame numeryje.

Tik komunistinėj spaudoj 
tegalima matyt visą tiesą, kas 
liečia politinius ir ekonominius 
klausimus.

- O vis dėlto drg. Earl Brow
der, Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius, kalbėjo per 
Columbia Broadcasting radio, 
nežiūrint įvairių kapitalistų ir 
fašistų protestų.

Kompanija turėjo atsižvelgti 
į tūkstančiu darbininkų ir pa
žangių inteligentų reikalavimus 
duoti Browderiui kalbėt.

Dabar pati Columbia radio 
valdyba viešai aiškina, kad 39- 
še valstijose Komunistų Parti- 

■ ja yra pripažinta 
tine partija, tai,

teisėta poli- 
girdi, kodėl
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Italų Bombos Nužudė
4 Anglų Raudonojo

Kryžiaus Narius

ETHIOPIJA SUTIKO TAIKYTIS PER LYGA, 
BET MUSSOLINIS VIS IŠSISUKINĖJA

ITALIJA REĘKALAUJA JAU DAUGIAU NEGU PU
SĖS ETHIOPIJOS ŽEMĖS

SUDRASKĖ 16 ŠIAIP ŽMONIŲ; FAŠISTAM GRĘSIA 
NESMAGUMAI Iš ANGLIJOS PUSĖS

1 ADDIS ABABA, kovo 5. | 
—Italu lėktuvas bombarda
vo anglų gydytojų Raudo
nojo Kryžiaus vienetą, Ala- 
matoj, ties Quoram, šiauri
nėj Ethiopijoj, gana toli, 
nuo karo fronto. Numetė 
40 bombų, nužudė 20 žmo
nių.

Daktaras A. John Melly 
sako, kad tas punktas buvo 
pažymėtas 40 pėdų ilgio ir 
pločio raudonu kryžium. Bet 
fašistų lakūnai stačiai tai
kė bombas į Raudonąjį 
Kryžių.

United Press žiniomis, jie 
užmušė keturis ligonius ir 
nužudė 10 ramių kaimiečių 
vyrų, dvi moteris ir keturis 
vaikus.

Apart keturių užmuštų 
Raudonojo Kryžiaus ligoni
nėje, bombininkai dar ketu
ris ethiopus ligonius pavo
jingai sužeidė. Taipgi su
žeidė kelis Raudonojo Kry
žiaus tarnautoms iš Angli
jos kolonijos Kenyos.

Ruošiama protestas Tarp
tautiniam Raudonajam 
Kryžiui prieš šį naują fa
šistu žvėriškumą. Praneša
ma, kad Mussolini del to sa
vo fašistų žygio galės susi
laukt nesmagumų iš Angli
jos pusės.

Amerika Įvedė Karo
Stovi Puerto Ricoj

SAN JUAN, Puerto Rico, 
kovo 5.—Jungtinės Valsti
jos įvedė karišką “tvarką” 
prieš bruzdančius darbinin
kus ir valstiečius Puerto 
Rįco saloj. Suėmė vietinių 
tautininkų vadą Albizą 
Camposą ir šešis kitus. 
Amerikinė valdžia kaltina, 
kad jie kurstę sukilimą 
prieš Jungtines Valstijas.

Vasario 23 d. du Puerto 
Rico tautininkai jaunuoliai 
nušovė amerikoną policijos 
viršininką, pulkininką Rigg- 
są, kurio komandoj pirmiau 
buvo užpulta demonstraci
ja ir nužudyta keturi stu
dentai. Amerikos valdžia 
dabar naudoja Riggso nušo
vimą kaip priekabę įvesti 
faktinai karišką stovį toj 
saloj.

Erie, Pa., kovo 5.—Max
ine Yarrington, pustrečių 
metų mergaitė, jau šešis 
mėnesius nepabusdama iš
miegojo ligoninėje.

mes turėtumėm nepripažint jai 
žodžio teisės per radio ir tuo 
būdu daryt komunistus “kan
kiniais?”

Nežiūrint, kokiais sumeti
mais kompanija aiškintųsi, vis 
tiek milionai žmonių išgirdo 
drg. Browderio kalbą ir daug 
ko pasimokino, kas liečia ko
munistų politiką, atitinkančią 
reikalams milžiniškos gyvento
jų daugumos. O tai yra mūsų 
laimėjimas.

Fašistai Padaužos Londone 
Šėlsta prieš Žydus

LONDON, kovo 5.—Ang
lijos užsienių reikalų mini
steris Sir John Simon sei
me apgailestavo, kad Mos- 
ley’o vadovaujami fašistai 
rytinėje Londono Malyje už
puldinėja, muša ir persekio-
ja žydus ir stengiasi sukur- ^ar nieko neatsako. į 
styt visų anglų neapykantą Tautų Lygos trylikos narių 
prieš juos.

Tačiaus Anglijos valdžia 
nieko tikro iki šiol nedarė 
suvaldyt Mosley’į su fašis
tiniais jo gengsteriais.

Republikonai, Fašistai 
Prieš Trusty Taksus

WASHINGTON, kovo 4 
d.—Šalies iždb ministerija 
patarė, kad kongresas vidu
tiniai 33 nuęšMčU.isjr treč
daliu aptaksuotų tuos kor
poracijų pelnus, kurie nėra 
padalinti šėrininkams, o 
taip sau “atsargoj” laidomi. 
Skaičiuojama, kad vien iš 
tokių taksų susidarytų iki 
$620,000,000 įplaukų val
džios iždui per metus.

Prezidentas Rooseveltas, 
atsikreipdamas tuo reikalu 
į kongresą, išsireiškė, jog 
vien šiais metais kor- 
poracijos pasidės į nepada-. generolą Hisaichį Terauchį, 
lintų pelnų “atsargą” apie Senojo plauko militaristą.
$4,500,000,000.

Su tokia gudrybe trustai 
ir didieji kapitalistai iki 
šiol išvengė taksų, kuriuos 
jie būtų turėję išmokėti val
džiai, jeigu minimi pelnai 
būtų padalinti šėrininkams.

Republikonai smarkiai 
atakuoja tą sumanymą. Fa
šistiniai Hearsto laikraščiai' 
šaukia, kad taip taksuot 
korporacijų pelnus tai reiš
kią “bausti žmones už tau
pumą,” nors įvedant naujus 
taksus korporacijoms, ir bū
tų panaikinti senieji.

Šį Roosevelto finansų mi
nisterijos sumanymą jau 
svarsto kongresinė lėšų ko
misija.

75,000 MINIA PASITIKO 
S YRI JOS SUGRĮŽTAN

ČIUS TREMTINIUS

BEIRUT, Syrija, kovo 5. 
—75,000 Syrijos tautininkų 
išėjo į demonstraciją Dama
ske, pasitikdami savo tau
tiečius, grįžtančius iš ištrė
mimo. Juos buvo ištrėmus 
Francijos valdžia. Jinai da
bar leido jiem sugrįžti, no
rėdama apraminti syriečių 
suiudimus.

Syrijos tautininkai reika
lauja atsteigti savo šaliai 
konstituciją ir duoti teisę 
įstot į Tautų Lygą.

GENEVA, kovo 5.—Ethi
opijos imperatorius Haile 
Selassie priėmė Tautų Ly
gos atsišaukimą del taikos 
derybų tarp Italijos ir Ethi
opijos. Jis pasiduoda Tau
tų Lygos tarpininkystei 
tuo klausimu ir reikalauja, 
kad taika turi būt daroma 
pagal Lygos įstatymus ir jų 
dvasioje. Savo atsakyme 
Selassie primena, kad Ita
lija yra užpuolike.

ROMA. — Mussolinio val- 

komisijos paraginimą taiky- 
1 tis.

Valdiškuose fašistų rate
liuose kalbama, kad jeigu 
Italija ir eis į taikos dery
bas, tai nesutiks tuo tarpu 
sustabdyt karo veiksmų 
prieš Ethiopija.

Mussolinis reikalausiąs, 
kad pirm sutinkant jam de
rėtis del taikos turi būt nu
imtas nuo Italijos kaltini-

Fašistiniai-Kariška
Japonijos Ministerija

TOKIO, kovo 5.—Japoni
jos imperatorius Hirohito 
paskyrė ministeriu pirmi
ninku Kokį Hirotą, ligšioli
nį užsienių reikalų ministe- 
rį. Hirota yra žinomas 
kaip “vidutinis,” 
kus” imperialistas. Bet ka
ro ministeriu jis pasirinko

“nuosal

Tas Terauchi, pirmiau bū
damas Korėjos generaliu 
gubernatorium, padėjo su- 
siorganizuot “Juodojo 
Smako Draugijai,” kuri su
vaidino svarbią rolę pasku
tiniame Japonijos karinin- 
kų-fašistų sukilime. Sukilė
liai, kaip žinoma, reikalavo 
aštresnės kariškos politikos 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
Chiniją, ir nužudė tris tai- 
kingesnius ministerius.

Karinio laivyno ministe- 
riu dabar paskirtas admiro
las Osami Nagano, užsienių 
ministeriu — Takukichi Ka
wasaki.

Taigi nors ministeris pir
mininkas Hirota yra laiko
mas “vidutiniu,” tačiaus į 
savo kabinetą jis prisivedė 
tokių fašistinių militaristų, 
jog karo pavojus iš Japoni
jos pusės neikiek nesuma
žėjo.

Dabartinis ministeris pir
mininkas Hirota pirmiaus 
buvo Japonijos ambasado
rius Sovietų Sąjungai. Jis 
yra gabus diplomatas.

New York, kovo 6.—Nuo 
namų eleveiterių darbinin
kų streiko pradžios iki šiol 
areštuota jau 108 streikie- 
riai. Užstreikuota virš 10,- 
000 didnamių.

mas, kad jinai yra užpuoli
ke.—Tartum kas dar neži
notų, kad Mussolini yra 
niekšiškiausias ramios Ethi- 
opijos užpuolikas!

N. Y. Times koresponden
tas A. Cortesi iš Romos 
praneša, kad taikymuisi 
Italija reikalaus dar dau
giau iš Ethiopijos,' negu 
kad pirmiau siūlė grobikiš
kas Francuos-Anglijos (La- 
valio-Hoare’o) planas. O 
jau tas planas reikalavo be
veik pusę Ethiopijos ati
duot Italijai.

GENEVA, kovo 5. — Pa
tirta, kad didieji Italijos fa
brikantai priešingi greitam 
karo sustabdymui. Nes ka
ras jiems yra didžiausių 
pelnų šaltinis.

Tampa, Fla.—kovo 23 d. 
prasidės teismas prieš poli
cininkus ir kukluksus, kurie 
mirtinai užplakė bedarbių 
organizuoto ją socialistą J. 
Shoemakerį.

Naziai ir Mussolinis
Prieš Locarno Sutartį

BERLYNAS, kovo 5. — 
Kas kart artimesni darosi 
ryšiai tarp Vokietijos ir 
Italijos. Numatoma, kad jo- 
dvi galės išvien atsimesti 
nuo Locarno sutarties, ku
ri 1925 m. buvo Francijos- 
Anglijos vadovybėje pada
ryta delei taikos užtikrini
mo Vakarinėj Europoj.

Dar esą daug skirtumų 
tarp Italijos ir Vokietijos, 
bet jau jodvi galėsiančios 
veikti vienu frontu prieš 
minimą sutartį.

Hitlerininkai priekabiau
ja, būk Francija sulaižius 
sutarties dvasią, padaryda
ma tarpsavinės pagelbos su
tartį su Sovietais; Italijos 
fašistai išranda, būk Angli
ja “sumindžiojo” Locarno 
tuom, kad susitarė su Grai
kija ir> tūlomis kitomis ša
limis ir derisi su Francija 
prieš Italiją.

Nazių valdžia tik laukia 
progos, kad vėl galėtų ap- 
siginkluot savo Rheino upės 
ruožą, Francijos pasienyj, 
nors ginklavimąsi toj srityj 
uždraudė Versalės sutartis. 
Hitlerininkai supranta, kad 
susiderėję su Italija jie drą
siau galėtų pradėt atsigink- 
lavimą Rheino rūože.

Mirė Draugas Pacenka
WYOMING, PA. — Mirė 

draugas Povilas Pacenka. 
Bus palaidotas kovo 9 d., 
pirmadienį, 3 vai. po pietų, 
Laisvose Kapinėse, Wyo
ming, Pa. Visi apielinkės 
draugai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti drg. Pacen- 
kos laidotuvėse.

A. Valinchus.

Brazilijos Policija 
Nugalabino Amerikie
tį Komunistą Barroną
SUĖMĖ ŽYMIAUSIĄ DARBININKŲ IR VALSTIEČIŲ 

VADĄ KAPITONĄ L. C. PRESTESĄ

Nestatysią Mažesnių Kaip 
17,500 Tonų Karo Laivų

LONDON, kovo 5.—Jung
tinių Valstijų, Anglijos ir 
Italijos laivynų specialistai 
nutarė, kad tūlą laiką jų ša
lys neturėtų statyt mažes
nių kaip 17,500 tonų įtalpos 
karo laivų. Tuomi norima 
apribot statymą 9,000 iki 
11,000 tonų įtalpos šarvuot
laivių, kurie yra ypač vik
rus ir pavojingas karo pa
būklas.

104 Metą Senis Mušęs
Savo Pačią 54 Mėty

TAUNTON, Mass. — SI. 
Barberienė, stambi 54 me
tų amžiaus moteris, skundė 
policijai savo vyrą 104 me
tų menkutį senuką, kad jis 
ją mušęs., Policija, atmėtė 
skundą; netikėjo, kad toks 
senas sunykęs žmogelis drį
stų šokti j akį diktai savo 
žmonai.

Vokiečių Šnipas Išgaudavo 
Paslaptis iš Anglų Lakūnų

LONDON, kovo 5.—Tei
siamas Dr. H. Gortz, kad 
šnipinėjo Anglijos karo lėk
tuvų stotis ir darė jų brai
žinius.

Teisme jis pasigyrė, kaip 
lengvai jis išgaudavo Vokie
tijai naudingas paslaptis iš 
Anglijos ir Amerikos lakū
nų, kurių lėktuvus vokiečiai 
.numušdavo laike pasaulinio 
karo. Jis su jais* elgdavęsis 
kaip su džentelmanais ir 
vaišindavęs juos, kol jie iš
siplepėdavo.

i Savu laiku Gortz buvo 
Jungtinėse Valstijose ir ad
vokatavo. Sykiu, žinoma, 
ir šnipinėjo.

Balsas Išdavė Plėšiką
BOSTON, Mass. — Poli- 

ei jos stoty j buvo sustatyt? 
eilė vyrų ir pašauktas Unit
ed Vaistų Kompanijos ka- 
sierius P. Weden pažiūrėti 
ar katras iš jų nedalyvave 
užpuolime ir išplėšime $18,- 
000 iš kompanijos raštinės 
Kasierius parodė į vieną iŠ 
tų vyrų, G. Garguilo, šaky 
damas, “norėčiau išgirst jc 
balsą.” Garguilo tuojau' 
atsiliepė: “Aš nieko nesaky 
siu, iki pasimatysiu su ad 
vokatu.”

“Tai jis,” tarė kasierius 
oažindamas Garguilo balse 
kaip vieno iš plėšikų. Gar 
guilo dabar laikomas teir 
mui.

Hibbin, Minn. — Iš štil
io pastatyta nauja viešo’ 
mokykla, kur yra vietos 12 
mokinių.

Metai XXVI, Dienraščio XVIII 1

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija, kovo 5.—Policija ke
lias dienas kankino ameri^ 
kietį komunistą Allaną Bai
roną, kad jis išduotų revo
liucionierius, ypač vadus 
pastarojo valstiečių, darbi
ninkų ir kareivių sukilimo. 
Kadangi nieko negalėjo iš 
Barrono išgauti, tai, paga- 
liaus, policija per langą jį 
išmetė ir tuo būdu užmušė. 
Ant užmuštojo kūno buvo 
aiškiai matomi kankinimo 
ženklai.

žmogžudžiai policininkai, 
tačiaus, paskelbė savo šlykš
čia provokatorišką pasaką, 
būk Barron išdavęs jai drg. 
Luisa C. Prestesą, myli
mąjį Brazilijos darbininkų 
ir valstiečių vada, o paskui 
susijaudinės ir “pats,” per 
langą iššokdamas, “nusižu
dęs.”

Allan Barron buvo sūnus 
Harrisono George’o, ,Ame4™ 
kos Komunistų Partijos ge
rai žinomo vado. '*4^

Dabar areštuotas drg 
Prestes yra Brazilijos Ko 
munistų Partijos pirminiu 
kas ir Komunistų Interna 
cionalo Pildančiojo Komite* 
to narys, buvęs Brazilijos 
armijos kapitonas. Jam gre
sia dar žiauresni kankini 
mai negu Barronui ir taipgi 
nužudymas.

Brazilijos, Jungtiniu Vai 
stiių ir kitų šalių darbiniu 
kai, todėl, sužinoję apie 
Presteso areštą, tuojaus 
pradėjo kelt! protestus su 
reikalavimais, kad pusiau 
fašistinė Brazilijos prezi 
dento Vargaso valdžia turi 
jį paliuosuoti.

Drg. Prestes buvo žy
miausias vadas prieš-fašiš 
tinio, prieš - imperialistinio 
sukilimo pereitą rudenį. Dar 
1924 m. jis, kaipo armijos 
kapitonas, buvo vadas ka
reivių “skraidančiojo būrio*’ 
prieš dvarininkus. Į Komu
nistų Partiją jis įstojo keli 
metai atgal.

17,000 Polit. Kalinių
Dabar Brazilijos kalėji

muose yra 17,000 politinių 
kalinių, jų tarpe 200 daly
viai pernykščio rudens su
kilimo. Pastariesiems grę- 
ua mirties bausme.

Kelios savaitės atgal Bra
zilijos policija suėmė komu- 
listą Arthurą Ewertą, bu
vusį Vokietijos seimo atsto
ju. Ewert taipgi buvo kan- 

tavimas į Hitlerio nagus.
Nubaudė už Agitaciją

Kaunas. — Vasario 19 < 
Kariuomenės teismas sprehč 
dviejų piliečių bylą, kur vi' 
nas buvo kaltinamas platini 
vieną egz. atsišaukimo, o an 
ras vakaruškose pradėjęs kal
bėti ir agituoti prieš valdžią. 
Pirmasis—V. šeškaitis— nu
baustas 1 metais, antrasis—A, 
Rukuiža—2 metais kalėjimo.

• •« T * te W■



Šeštadienis, Kovo 7, 1936

mes

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

prisieina

<wm

dar vis reikia importuoti iš 
užsienio tam tikrų produk
tų ir medžiagų, kurių jinai

Sovietų 
palaikyti

nes 
apie 
Tai

kad
nes

be Kaune buvo tuo bastionu, 
iš kur nuolatos plaukė slapti 
patarimai nesitarti su Len
kija. O kuomet išrodydavo, 
kad susitarimas jau visai ar
ti, tai tas pats bastionas su
mobilizuodavo visas spėkas, 
kad tik neprileidus prie su
tarties.”

Vis Tie Ateiviai!
Šimtaprocentinis a m e ri 

konas: “Jus foreinerius rei 
ketų visus iš Amerikos de

Vokietijos Naziai Ir 
V oldenaarininkai

gįį*$i8zistą Prigavo
Vokietis nazistas, pama- 
g Klaipėdos karčiamoj du 
iįtūvos kareivius, klausia

Mesr suprantama, linkime dr. Šliupui 
ilgai gyventi ir prisidėti prie sudarymo 
liaudies fronto Lietuvoj kovai prieš fa
šizmų, prieš karą, už sugrąžinimą Lietu
vos žmonėms civilinių ir politinių laisvių

žųjų tautų, buvusių po Rusijos carizmu, 
nepriklausomybei kelią atidarė Lapkri
čio Revoliucija, toji, kurią Tysliava ir jo 
vienminčiai taip puola. Komunistai nesi
gėdi, bet didžiuojasi tuo faktu, kad Lie
tuvos varguomenė, vadovaujant komu
nistams, buvo besteigianti sovietų tvar
ką Lietuvoj. Jeigu Lietuvos buržuazijai, 
su Vokietijos armija ir kitų kraštų gink
lais pavyko kovą laimėti ir pačiai atsi
sėsti valdžion, tai nelaimė Lietuvos dar
bo žmonių ir šiandien del to jie atmoka 
vargu, ašaromis ir gyvybėmis.

Bile akylus žmogus, pažiūrėjęs į Lie
tuvos praeitį, pasakys: tie žmonės, ką 
dabar valdo Lietuvą, didžiumoj yra bu
vę carberniai ir kaizerberniai tuomet,

Roma, kovo 5. — Italų 
komandierjus E t h i o pi jo j 
gen. Badoglio garsinasi, 
būk jie jau pasiekę Takkaze 
upę šiauriniame fronte.

Jis taipgi tvirtino, kad 
proletarinė 

ęgaląg.. Išsilaikyti,

Tarpe kapitalistinės visuo-, 
menės ir komunistinės visuo
menės yra laikotarpis revo
liucinės transformacijos iš 
pirmosios į antrąją, -šitam 
laikotarpiui taip pat atitinka 
politinio perėjimo laikotar
pis, laike kurio valstybė gali 
būti niekas kitas, kąip tik 
revoliucine proletariato dilcf 
tatūra. \

Atsakymas:
Tas tiesa, ka 

Sąjunga trokšta 
kuo draugiškiausius ryšius 
su Lietuva, bet negalima 
sakyti, kad Sovietai veda 
prekybą su Lietuva tik to
dėl, kad nori ją patraukti 
savo pusėn apsigynimui 
nuo Vokietijos užpuolimo.

Sovietų Sąjunga veda 
prekybą ne tik su Lietuva, 
bet su visomis šalimis. * Ji

baisiai pasipiktinus, nelaimingoji motina, 
kartu su jau pagimdytu kūdikiu, buvo į li
goninę įnešta.
Kada nors, sovietinėj Lietuvoj, kai mo

tina ar kas kitas gimdytam gatvėje vai
kui pasakys šį įvykį, jis, veikiausiai, ne
benorės tikėti pasakojimo autentingu- 
mu. “Ar gi galėjo būti tokia bjauri tvar
ka, kad mano motina del biednatvės bu
vo išmesta gatvėn, tokiam šaltyj, mane 
gimdyti?!” jis, veikiausiai, pasiklaus.

Neaiškumai delei Sovietų 
prekybos su Lietuva

Klausimas:
Kuomet mes sakome, kad 

Sovietų Sąjunga didina sa
vo gamybą^ įvairiose srity
se, tai kodėl ji randa reika
lingu importuoti iš Lietu
vos kiaulių, odos ir kitų me
džiagų? Ar galima sakyti, 
kad Sovietai tą daro dėlto, 
kad laimėjus Lietuvą savo 
pusėn kilus karui, kuriuomi 
Vokietija grūmoja Sovietų 
Sąjungai? Su šiais klausi
mais man dažnai 
susidurti.

ka užmokėsiu.”
Bevalgant ir besikalbant, 

vokietis vėl paklausė:
“Ar ir visi Liętuvos kar

eiviai yra tokio pat nusista
tymo?”

“Kiti šaudytų, kaip pašė
lę. Mudu esava muzikan
tai,” paaiškino Lietuvos ka
reiviai.

Marksas, matote, kalba apie! 
ištisą proletarinės diktatūros 
laikotarpį, o ne tik apie “tam 
tikrą stovį.” Tas laikotarpis 
gali būti ir labai ilgas—priklau
sys nuo šalies ir nuo tam tikrų 
tarptautinių sąlygų. Pav., So
vietų Sąjungoje, kur komuniz
mą steigti prisieina buvusioj 
labai techniškai atsilikusioj ša
lyje ir ačiū tam, kad Sovietų 
Sąjunga yra apsupta kapitalis
tinėmis valstybėmis, šitas per
ėjimo, transformacijos, tai yra, 
proletarinės diktatūros laikotar
pis neišvengiamai tuTės būti 
gana ilgas. Bet, daleiskime, 
jeigu Vokietijoje būtų įsteigta, 
proletarinė diktatūra, kur tech-/ 
niškas išsivystymas labai aūgšJ 
tas ir ačiū tam, kad jau yra 
Sovietų Sąjunga, su kuria So
vietinė Vokietija tuoj aus suvie
nytų spėkas—Vokietijoj šitas 
laikotarpis būtų daug trumpes-1 
nis. Bet šičia mums svarbu! 
tas, kad Marksas kalba apie 
reikalingumą, neišvengiamumą, 
būtinumą proletarinės diktatū
ros ištisai visą laikotarpį, kurio 
reikės perėjimui iš kapitalisti
nės visuomenės į komunistinę 
visuomenę. Vadinasi, marksis
tinė pažiūra griežtai atmeta 
Grigaičio filozofiją apie “tam 
tikrą stovį,” tai yra, kad pro
letarinės diktatūros reikia tik
tai visai truh’i'pafh ’laikdi/ ' gal 
tik savaitei ar'mėnesiui, ar vie
niems kitiems metams.

Grigaitis, pasirodo, mažai te
nusimano apie marksizmo mo
kymą apie valstybę, tai yra, 
kad valstybė yra vienos klasės 
viešpatavimo organas ant kitos, 
kad valstybė atsirado su atsira
dimu klasių ir išnyks su išnyki
mu klasių. Jeigu jis suprastų 
marksizmą, tai nekalbėtų tokio 
nonsenso, kaip sekamas:

šiandien tačiau tenka pa
žymėti faktą, kad jau ii’ tie 
patys bolševikai, kurie skel
bė ir praktikavo diktatūrą, 
kaipo priešingą demokratijai 
valdžios formą, qmsigenda 
demokratizmo, žada demok
ratines reformas ir ketina 
mokintis iš moderniškų pa
saulio demokratijų.
Grigaitis turi mintyje Sovie

tų kongreso nutarimą pataisyti 
Sovietų Sąjungos konstituciją, 
praplečiant balsavimo teises, 
įvedant slaptą balsavimą ir tt. 
Jis iš to daro išvadą, kad bolše
vikai jau grįžta prie buržuazi
nės demokratijos, kaipo amži
nos valdymo formos. Bet tai 
yra gryniausia nesąmonė. So
vietų Sąjunga ne grįžta prie 
buržuazinės demokratijos vals
tybės formos, bet laipsniškai ei
na prie panaikinimo pačios val
stybės, tai yra, laipsniškai pati 
valstybė Sovietų Sąjungoje gai-

Ar tai Sovietai išmislijo 
tuos ginčus ir antagonizmą, 
kurie skiria Lietuvą nuo 
Lenkijos? Ar tai Sovietų 
Sąjunga kalta, kad Lenkija 
laikosi Vilnių ir persekioja 
tautinę lietuvių mažumą 
Vilniaus krašte? Ar tai So
vietai kalti, kad Lenkija pa
taikauja Vokietijai ir sykiu 
su ja tariasi prieš Lietuvą?

Vokietijos naziai ir Len
kijos pilsudskininkai jau 
nekartą, ir praeityje, pasi
rodė Lietuvos nepriklauso
mybės neprieteliais. To
kiais jie yra ir dabar. Jiems 
rūpi įvaryti Lietuvą į savo 
bučių ir jie tikisi tą atsiek
ti, skleisdami biauriausius 
prasimanymus apie Sovietų 
Sąjungą, tą būtent šalį, del

Lietu* 
, nėra

portuoti.”
Ateivis: “O kas čia jums 

atlieka sunkiausius darbus, 
kasa anglį ?—Foreineriai!

“Kas ištaisė kelius, nuka
sė kalnus?—Foreineriai!

“Pagalios, kas tą Ameri
ką atrado ?—Foreineris!”

Surinko J. šilingas.

kėjai (įskaitant, žinoma, komunistus) 
caro viešpatavimo laikais buvo persekio
jami arba kalėjimuose del savo kovos 
už Lietuvos žmonių reikalus, už Lietuvos 
laisvę! Smetona buvo vienas carbernių. 
Paskui prisilaižinėjo kaizeriui, laike Lie
tuvos okupacijos.

Dabar “plačių pažiūrų” Tysliava atsi
stoja su Smetona, jį gina ir šaukia žmo
nes kovoti prieš komunistus, kurių šim
tus Smetona laiko katorgose. ** •

Argi atsiras doras žmogus, kuris šito 
smetonlaižio klausys!

Plačioji Amerikos lietuvių visuomenė 
žino fašistus, žino komunistus. Ji gau
na iš Lietuvos laiškų nuo savo brolių ir 
sesučių, kuriuose tie verkia, skundžiasi 
Smetonos režimu,—neišpasakytu vargu, 
reakcija, kalinimu šimtų valstiečių. Ame
rikiečiai žino, kad Smetona Kruvinasis, 
gindamas savo režimą, greit gali pa
skelbt visus laisvesnių pažiūrų Lietuvos 
darbo žmones komunistais ir juos įka
linti.

Todėl jie neklausys Tysliavos. Jie eis 
su visa Amerikos lietuvių pažangiąja vi* 
suomene ir kovos už demokratines lais
ves Lietuvoj, už fašizmo pašalinimą iš 
Lietuvos, už Lietuvos nepriklausomybės 
gynimą!

Bet reikia štai kas pasa
kyti: Su kiekvienu didėji
mu Sovietų gamybos namie, 
eina mažyn prekyba su už
sieniu. Tą parodo Sovietų 
užsienio prekybos daviniai.

Kam Buvo Saldus N epriklausomy- 
bes Minėjimas

-“Liet. Žinios” rašo:
m. vasario mėn. 16 d. vakare, Nepri- 

v kląiisomybės šventės dieną, prie apskrities 
’ ligoninės ant šaligatvio prie 15 laipsnių šal- 
' čio^jrasta begimdanti moteris. Pasiteiravus 

tjcjosi kodėl taip atsitiko, moteris pareiškė, 
kad ji neturėdama kuo užsimokėti, ligoninė- 

< je negavusi vietos ir esą jai buvę pareikšta, 
kad neatėjęs gimdymo laikas. Praeiviams

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

of March 3, 1879.

Ne Taip Smarkiai!
“Vienybės” Tysliava rašo: “Su šios 

rūšies žmonėmis (komunistais) Ameri
kos lietuviai, visi tie, kurie dar ištikimi 
Lietuvai, privalo be pasigailėjimo kovo
ti.” Delko? Dėlto, kad “komunistai stai
ga įsigeidė ‘demokratinių laisvių’ Lietu
voje. ' Jie agituoja lietuvių organizaci
jas, kurios, jų supratimu, turėtų padėti 
‘mųsų broliams Lietuvoje nusikratyti 
Smetonos diktatūrą’.”

Jis eina į istoriją ir “suranda,” kad 
komunistai “nepripažindavo Lietuvos ne
priklausomybės,” jie esą “išgamos,” jie 
toki ir kitokį.

Iš to rašto matyti, kad ponas “Vieny
bės” redaktorius, jei jis galėtų, nesidro
vėtų eiti lenktynių su pačiu Smetona 
smaugime tų žmonių, kurie reikalauja 
Lietuvos liaudžiai laisvių! Iš rašto tono 
išrodo Tysliava esant dar “didesniu pa
triotu” ir už patį “tautos vadą.”

Tysliava “iš didelio rašto išėjo į kraš
tą,”—į tą patį kraštą, kur stovi dabarti
niai Kauno galvariezai, užsmaugusieji 
paskutines laisves, pavertusieji visą 
Lietuvą kalėjimu!

Del savo nusistatymo linkui Lietuvos 
komunistai neturi del ko rausti. Jie sa-

kurios draugingumo i 
vai, kaipo valstybei, 
mažiausios abejonės.

Jei ant tų šmeižtų 
kerės ir užsikabino 
smetonuojanti Lietuvos el
ementai, tai Lietuvos dar
bo minios kaip žiūrėjo, taip 
ir težiūrės į SSRS, kaip į 
savo ištikimiausią draugą. 
. Laisvietis.

taip sa- 
‘švelnėja,” netenka tam 
siaurinimo, suvaržymo, 

Tos funk- 
pasidaro nebereikalingo- 
Tas procesas eitų daug

Dabar jau nėra jokios 
abejonės, kad 1934 m. ruoš
tas ginkluotas sukilimas 
Lietuvoje buvo ne tik vol- 
demarininkų darbas. .Prie 

pučo prikišo 
savo nagus ir Vokietijos 
naziai, kurie jį finansavo. 
Voldemaro agentai turėjo 
labai artimų ryšių su nazių 
agentais.

1934 m. voldemarininkai 
prakišo, bet savo darbą 
dirbti nesiliovė. Nesenai, 
taip-pat vokiečių fašistų re
miami, jie bandė suruošti 
naują pučą, su pagelba tūlų 
oficierių Lietuvos kariuo
menėje. Bet ir tas pučas 
neišdegė.

Del to Vokietijės naziams 
pasidarė labai pikta. Vol
demarininkai pasirodė esą 
labai menka spėka, kad įs
tatyti Lietuvoj palankią 
Vokietijai valdžią. Tai iš to 
piktumo už nepavykusius 
suokalbius jie dabar bando 
suversti visą bėdą ant... 
Sovietų atstovybės Kaune 
l-r ypač ant Sovietų Sąjun
gos atstovo d. Karskio,

OOtt' judu šaudytumėt, 
j«gU~vokiečių kareiviai įsi- 

Klaipėdą?” 
nešaudytume!” atsa- 

-||Labudu kareiviai.
Wrlfeigerkite ir užkąskite,” 

vokietis. “Aš už vis-

• Dr. J. Šliupo 75 Metų Amžiaus 
I; ’ Sukaktis

' Kovo 10 d. dr. Jonui šliupui sukanka 
75 metai amžiaus. Šliupas—Amerikos 
lietuviams žinomiausia asmenybė. Gal 
tai todėl, kad jis čia praleido didesnę 
savo amžiaus dalį, veikdamas visuome
niškuos darbuqs.

..Dar jaunas būdamas, jis atvyko į 
Jungtines Valstijas pradžioj paskutinio 
bertaįnio pereito šimtmečio. Amerikoj 
užbaigė jis savo profesijos 'mokslą, šičia 
jis subrendo ir šičia patapo žinomu lie
tuviškai visuomenei.

• Buvęs dideliu lietuvystės apaštalu, dr.
Šliupas paskui tapo laisvamaniu ir pra
dėjo kovoti prieš tikybą ir kunigiją, ku
rią kadaise jis palaikė. Jo laisvamanybė 
nebuvo marksistinė. Jis,—nei savo raš
tuos, neigi kalbose,—nerodė klauso vams 
to fakto, kad tikyba, kaip ji šiandien vei
kia, yra neatskiriamoji dalis nuo pačios 
valdančiosios klasės, susijusi su išnaudo
tojais siūlų-siūlais. Tiesa, tam.tikru lai- 
kotarpiu, Šliupas buvo socialistu ir toj 
srity j. tūlą laiką dirbo, bet neilgam. Pa
skui jis buvo patapęs dideliu socialistų 
priešininku ir smarkiai prieš juos ko
vojo., A_
: Šliupas skelbė lietuvybe/idėją; džiau
gėsi .sulaukęs “laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos,” kažin kaip sujungdamas tuos 
du “ląjsvę,” ir “nepriklausomybę” žodžiu, 
kaip.daugelis kitų yra padarę.
r Nuvykęs Lietuvon, d r. šliupas manė 
padarysiąs tvarką sulyg savo numatyto- 
inis-Svajonėmis. Deja, jis ten sutiko įsi
stiprinusią kunigiją, dvarponi ją ir, ap
skritai, reakcininkų govėdą, kuri 1926 
metais įvedė Lietuvoj fašizmą. Tik da
bar dr. Šliupas pamatė, kad šalis gali 
būti'nepriklausoma, bet ne laisva.
• Šiandien senis labai nepasitenkinęs pa
dėtinį, Lietuvoj. Šiandien jis žiūri į ry
tus, į. Sovietų Sąjungą, kaipo vienintelę 
žmonijos viltį. Šiandien, tenka pasakyti, 
net jp. “Laisvoji Mintis,” išeinanti Kau
ne, miksų nuomone, geresnė nei ta, kurią 
leido .Scrantone.’ Iš jo atskirų straips
nių mums matosi Šliupo kryptelėjimas 
kairėn, progresam

Nors senas amžiumi, dr. Šliupas, rodo
si, dar nori laikytis ir pasakyti Lietuvos 
liaudies neprieteliams aštresnį teisybės
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Kaip tuo klausimu moko 
marksizmas? Jis moko, kad be- 
npkstant klasėms, gaišta valsty
bė. Komunistinėj visuomenėj
valstybės nebus—bus tik tam ti
kri administracijos organai. 
Taigi, Sovietų Sąjungoje, nyks
tant klasėms, proletarinė dikta
tūra natūraliu būdu 
Ikant, 
tikrų 
prievartos funkcijų 
ei jos 
mis.
smarkiau, jeigu Sovietų Sąjun
ga nebūtų apsupta kapitalistinė
mis valstybėmis, kurios nuola
tos grūmoja užpuolimu. Kodėl, 
pavyzdžiui, šiandien reikia So
vietų Sąjungai galingos Raudo
nosios Armijos, kaipo vieno iš 
svarbiausių proletarinės dikta
tūros organų? Todėl, kad So
vietų Sąjungai grūmoja kapita
listinės valstybės — Vokietija, 
Japonija. Ateis laikas, kuomet 
visur darbininkai užviešpataus, 
tada Raudonoji Armija pasida
rys nereikalinga, išnyks. Ar ir 
tada Grigaitis sakys, .kad So
vietų . Sąjunga^ panaikindama 
Raudonąją Armiją, pasimokino 
iš buržuazinių demokratijų bei 
sugrįžo prie jų “dvasios šven
tos?”

Taigi, vietoj graibstytis palei 
sienas, kasmet mainant savo fi- 
Jozofijas, Grigaitis daug išmin
tingiau padarytų, jeigu jis nuo
širdžiai stengtųsi suprasti 
marksizmą ir peršiimti jo pra
sme ir dvasia.

I mūsų trumpą pastabą, kad 
Chicagos žmonės nekreipė aty- 
doš į Grigaičio nusidėvėjusią 
filozofiją prieš proletarinę dik
tatūrą, “Naujienos” (vas. 28 
d.)‘ atsako trijų ilgų špaltų raš
tu. Jos suranda, pavyzdžiui, 

“į rimtas paskaitas žmo- 
s viso skaitlingai nesilan- 
Vadinasi, Chicagos lietu

viai yra dideli tamsūnai 
jie nenori rimtų kalbų 
rimtus dalykus klausytis, 
jau pusėtinai didelis pažemini
mas Chicagos žmonių.

Grigaitis jokiu būdu nedąsi- 
leidžia prie tos minties, kad jo 
ta filozofiją yra amžinai nusi
dėvėjus. Kodėl mes sakome, 
kad ji nusidėvėjus? Todėl, kad 
jis iš sykio bandė sukritikuoti 
Leniną ir bolševikus del jų sto
jimo už proletarinę diktatūrą. 
Sakė, kad tokio sutvėrimo nėra 
ir nereikia. Atsimename, kaip 
jis bandė svietui įkalbėti, kad 
Marksas ir Engelsas nepripa
žino jokios diktatūros, kad jie 
buvo nuo kojų iki galvos ty
riausio vandenėlio demokrati
jos šalininkai ir amžini proleta
rinės diktatūros priešai. Pas
kui, kuomet buvo įrodyta iš 
Markso ir Engelso raštų, kad 
jie skelbė reikalingumą proleta
rinės diktatūros pereinamajam 
laikotarpyj iš kapitalizmo į ko
munizmą, tada Grigaitis bandė 
iškraipyti tą jų mokslą. Ne sy
kį, bet daug sykių jisai citavo 
Markso ir Engelso išsireiški
mus apie Paryžiaus Komunos 
sistemą, apie rinkimus Koriiu- 

į nos tarybos, parėmimui savo nu- 
'sistatymo prieš proletarinę dik
tatūra v
Sovietų Sąjungoj 
diktatūra n< 
kad ten turi sugrįžti kerenski- 
jada ir tt. Bet gyvenimo eiga 
labai gražiai pasijuokė iš tų 
visų Grigaičio filozofiją. Jos 
taip nusidėvėjusios, kad niekas 
nebenori apie jas girdėti. Jeigu 
Grigaitis būtų išmintingesnis, 
tai jis pats turėtų jas amžinai 
palaidoti ir užmiršti.

Vietoj priimti šitą mūsų pa
tarimą, “N.” redaktorius bando 
iš keblios padėties išlysti kom
promisų keliu, bet vis tiek iki 

jpšlt.^alvos_4siklumpoja/'Jis, pa
vyzdžiui, sako r,

“Naujienų” redaktorius vi
suomet buvo priešingas dik
tatūrai, kaipo skirtingai nuo 
demokratijos valdžios formai, 
bet jisai pripažino (ir ne kar
tą tatai pareiškė viešai), kad 

diktatūra kartais gali būti ne
išvengiama laikinai, kaipo 
tam, tikra būklė (stovis), ne
lyginant kaip , karo stovis. 
Tai ar Bimba su savo drau
gais nori šiandie įtikinti, pu-i to ruošiamo 
bliką, kad šita pažvalga neiš
laiko gyvenimo kritikos?
Visų pirma, mątote, jisai ne

kalba apie “proletarinę dikta
tūrą,” bet apie diktatūrą abel- 
nai. Ir sako, kad jis nepriešin- 
gaš jai, kaipo “tam tikram sto
viui.” Iš to galima daryti iš
vadą, kad jis nepriešingas, kai
po “tam tikram stoviui,” ir fa
šistinei diktatūrai. Tai Grigai
čio įsiklampojimas “number 
one.”

O' Grigaičio antroji nelaimė— 
jojo skelbiama nauja filozofiją. 
Ta jo filozofiją nieko bendro 
neturi su marksizmu. Ji griež
tai atmetą marksizmą. Kur ir 
kada Marksas sakė ar skelbė, 
kad proletarinė diktatūra reika
linga tiktai “.kaipo tam tikras 
stovis,” trumpas, laikinas daly
kas, o ne kaipo mažiau ar dau
giau pratęsta proletariato vieš
patavimo forma? Niekur ir nie
kados Marksas to neskelbė. Kaip 
tik priešingai Marksas suprato 
ii; skelbė proletarinę diktatūrą. 
Jis, pavyzdžiui, šakė:

Kur Link Vystosi Pr 
letarinė Diktatūra 
Sovietų Sąjungoj

karnai pasigaminti. Jinai 
importuoja tam tikrus pro
duktus, o eksportuoja kitus. 
Pav., iš Lietuvos jinai per
ka nemažai kiaulių, o Lietu
vai parduoda tabaką, maši
nas ir tt.

Aiškus dalykas, kad pre
kyba yra surišta su politi
ka. Sovietai stengiasi su
mažinti prekybą su neprie
telingomis v a 1 s t y b emis 
(kaip Vokietija), o ją pa
kelia su draugiškomis vals
tybėmis (kaip Lietuva, 

Jisai dasišnekčjo iki to, kad i Krancija).
Sovietų Sąjungos atstovybė 
Kaune kliudanti ir /nelei
džianti Lietuvai susitarti 
su Lenkija. Tas ponas ra-

F a š i s t i nis laikraštis 
“Preusische Zeitung” kle- 
poja būk Sovietai kišas? į 
vidujinius Lietuvos reika
lus, būk Sovietai nori “pa
sigrobti Lietuvą.” Tik var
giai besiras žmonių, kurie | veda prekybą todėl, kad jai 
įtikėtų tiems paskalams ir 
tai tuo labiau, kad Vokieti
jos nazių propaganda Lie
tuvoj perdaug aiškiai ma
toma. Vokietija, be to, pa
skelbė Lietuvai ekonominę 
blokadą, nieko iš jos ne- 
pirkdama ir tuo bandyda
ma uždusinti Lietuvą eko
nominiai. Tai toks nazių 
reiškiamas “draugiškumas” 
Lietuvai.

Naziams, kaip paprastai, 
pagelbon šoka lenkų propa
gandistai. Ypač pasižymėjo 
“Kurjer Poranny” kores
pondentas Stachurski. Tas 
ponas taip-pat bando ap-

f
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■ Šešįądienis, Kovo 7, 1936

Visokia mintis, kuri neagi- 

tuoja, yra arba iškanevei- 
itimas arba išdavystė.

-ROMAIN ROLLAND.

Petrui Saženiui Mirus
5au “Laisvėj” buvo minėta, kad Leningrade, 

sausio 27 d., 1936, pasimirė draugas Petras 
Saženis, mūsų laikraščio bendradarbis, talen
tingas rašytojas. Dar jaunas amžiumi, velio
nis Petras būtų galėjęs suvaidinti žymią ro
lę mūsų literatūroj, jei ne liga, kankinusi j j 
veik devynerius metus ir jei ne begailestin- 
goji mirtis, pasiskubinusi jį visai paimti iš 
gyvųjų tarpo.
*Ptras Saženis pradėjo rašinėti “Laisvei” 

prieš porą metų. Iškarto jis rašinėjo žinutes 
ir straipsnelius. Paskui išvertė Katajevo vei
kalą, “Apskritumo Kvadratūra” ir prisiuntė 
l^eno Sąjungos Centro Biurui. Pastarasis iš
leisti veikalo atskira knygute negalėjo, tuo
met “Laisvės” redakcija perleido jį per mūsų 
laikraščio špaltas. Paskui velionis Petras pa
rašė originališką veikaliuką-komediją, pašiep
damas tuos amerikiečius, kurie nuvyko Sovie
tų Sąjungon apsigyventi ir pabėgo.

Drg. Saženis ruošėsi rašyti savo atsimi
nimus iš palėpinio darbo Lietuvoj, taipgi vai
zdelius ir apysakaites. Jis mokėjo vartoti 
^plunksną ir turėjo ką rašyti, tik, deja, liga 
jį trukdė.

DRG. SAŽENIS APIE SAVE
Paprašius man pas drg. Saženį žinių apie 

save, jis prisiuntė sekantį laišką, nušviečian
tį lai kuriuos savo gyvenimo bruožus:
Brangus Drauge!

Tavo laišką iš 18. VIII š. m. gavau. Aš dė
kingas, kad manęs nemiršti ir paaukuoji dalį 
savo užimto laiko, rašydamas man laiškus...

šiam laiške siunčiu savo foto-paveikslėlį. 
Atvaizdas nutrauktas š. m. rugsėjo mėn. prad- 
džioj. Bijau, kad “L.” skaitytojai pamatę to
kį Saženį—giltinę išsigąs. Bet, brangus drau
ge, Rojau! Ar gi mano tame kaltė, kad greit 

►bus devyneri metai, kaip aš sergu sudėtinga 
širdies yda (organinė) ir, visą laiką liga ran
dasi dekompensacijos stadijoj...

Buvau, kadaise ir aš į žmogų panašus. Sa
kydavo dargi, kad “nešpetnas”... Dabar gi, 
liga surietė mane į ragą ir, vos tik 35-tus 
metus eidamas, atrodau “kaip Henri Ford.” 
Na, juokus į šalį. Jeigu manai, kad “L.” skai
tytojai, yra tokie drąsuoliai, kad mano iš
vaizdos neišsigąs, tai supažindink juos su 
manim,—talpink mano atvaizdą laikraštin. No
riu ir aš pamatyti save, ar labai baisiai atro
dysiu laikraštyj?

Tiesa, jau senai reikėjo man bendrais bruo
žais nupiešti savo biografiją, kad tu, kaipo 
“L.” redaktorius žinotum mane, kaipo “L.” 
bendradarbį nuodugniau. Geriau vėliau, negu 
niekad, taip sako patarlė. Taip elgiuos ir aš 
?iam a+žvilgyj. Ta4 štai trumpučiutė mano 
btfagrafija.

Gimiau aš 1901 m. vasario mėn. 6 d. Le
ningrade (tada vadinosi Peterburgas). Tėvas 
mano S’lvestras. sūnus Gabrio, kilęs iš ūkinin
ku Kauno p-ub Zarasu apskr. Tėvas turėjo 
“ketvercinka” (% valako) žemės. Motina 
mano Zavadskaitė Ona, duktė Viktoro. Jos 
tėvai utėniškiai, dirbdavo žemę pusininkais, 
arba eidavo po kaimus kurpiaudami (siuvo 
hatns\ Gvvpnant Leningrade, mano gimimo 
Itikn tėvas d’rbo kurjeriu, t. y. stovėjo tam 
tikslui paskirtu gatvių kertėj ir kieno pasam- 
dytas-pasiustas atlikdavo-pildydavo paliepi
mus už tam tikrą atlyginimą.

Laike Rusu-Japonu karo, tėvas užsirašė sa
vanoriu sanitaru ir dirbo karo lazariete Man- 

♦džūrijoj. Po karo jis mirė Sibire. Kaipo sava
norio šeimynai-motinai ir vaikams (man ir 

įbroliui) buvo parūpinta pensija: motinai iki 
gyvos galvos, vaikams iki 16 m. Motina -ati
davus vyresnįjį brolį į našlaičių prieglaudą 
su manim gyveno ir mito iš pensijos ir iš to 
uždarbio, kurį gaudavo ii dirbdama kaime 
(siūdama, žemės ūkio darbus dirbdama, ir tt.) 
žemės “ketvercinką” tėvas pardavė, išvažiuo
damas Sibiran. Buvo pasilikus tik pirkia 
^(pirkaitė—kaip ją vadindavo) ant svetimos 
Jiemės ploto.

Iki 1915 m. aš gyvenau prie motinos: žiemą 
miestelyj (Salakai) mokiausi dviklasėj mo
kykloj; vasarą—gyvenau kaime (Bailiai). 
1915 m. rudenį atvykau Petrogradan ir, kaipo 
nuo karo nukentėjęs, patekau į lietuvių pabė
gėlių moksleivių bendrabutį. Petrograde mo

kiausi del karo nukentėjusiems šelpti komiteto 
lėšomis. 1917 m. rudenį iš Petrogrado išva
žiavau (kartu su ešalonu bendrabutiečių mok

sleivių lietuvių) į šiaurės Kaukazą, Krasno- 
daran (tada Ekaterinodar’as). 1918 m. lap
kričio mėn. atvykau Vilniun. Iš Vilniaus iš
ėjau kaiman; pirma Vilniaus gub., vėliau Kau
no gub. ir dirbau ant gelžkelio juodadarbiu ir 
bernavau pas ūkininką iki vidurvasario 1919 
m., 1919 m. liepos mėn. atvykau Kaunan, 
čia dirbau Liet. Kooperacijos B-vių Sąjun- 

♦ goj, ūkio Banke, Kooperatyvų Banke ir pa
galios Vokiečių Berlyno prekybos įstaigos

Kauno filiale. Gyvendamas moksleivių bend- 
rabutyj Petrograde priklausiau prie pirmei
viškų pažiūrų mokinių skaičiaus (taip vadina
mųjų—aušrininkų). Vėliau po Spalio Revoliu
cijos visada ėjau išvien su bolševikais.

Gyvendamas Kaune, darbavausi kaipo vie
nas iš organizatorių—steigėjų Lietuvos Ban
kų darbininkų profsąjungos. Bet sąjunga bu
vo pripažinta revoliucine organizacija ir val
džios uždaryta. Buvau kooperacijos b-vės 
“šviesa” valdybos vice-pirmininku. Kadangi 
b-vės pirmininkas dr. St. Matulaitis (dabar 
Akademikas, gyvena Minske) gyveno Mari
jampolėj, tai b-vės reikalus tekdavo man ves
ti. Kaip draugas Rojus žinai, b-vė “švie
sa” išleido marksistinę literatūrą (sudaryda
vo knygynėlius), kaip “Komun. Manifestas” ir 
pan. Išleido Juliaus Janonio raštus. Gal dar

PETRAS SAŽENIS, 
miręs sausio 27, Leningrade.

“Šviesos” 'b-vės leidinių “L.” ir kit. Amerikos 
lietuvių kom. organizacijos turi? Netrukus, 
“šviesa” buvo valdžios uždaryta ir visi leidi
niai konfiskuoti, o tie asmenys, pas kuriuos 
žvalgyba rasdavo “šviesos” leidinių, būdavo 
areštuojami ir baudžiami už kom. literatūros 
laikymą. Teko būti ir man policijos tardo
mam, tampomam. Pagalios teko nustoti ir 
Lietuvos buržuazinės valdžios pasitikėjimo. 
Iš manęs, kaip iš politiniai neištikimo asmens 
buvo atimtas užsienių pasas ir net keletą kar
tų buvo policija atėmus ir vidaus pasą. Bet 
prikibt negalėjo, todėl ir buvau “laisvėj”. 
Vėliau mano pėdomis pradėjo sekioti taip, kad 
galų gale aš priverstas buvau iš Lietuvos pra
sišalinti, nes vistiek kito išėjimo nebebuvo 
kaip: arba patekt į žvalgybos nagus, arba pra
sišalint iš Lietuvos. Apgaulingai aš atvykau 
i Ryga (Latvijon) 1924 m. spalių mėn. Ry
goj aš gavau Sov. S-gos piliečio popieras ir 
atvažiavau Leningradan.

Manau, kad pasitenkinsi tuom, jei aš pasa- 
kvsiu, kad Lietuvoj dirbau palėpėj, kompar
tijai vadovaujant. Smulkiau apie tai (ką aš 
dirbau palėpėj) laiške rašyt, manau, neverta.

Atvykęs Leningradan aš per MOPR gavau 
darba sulyg savo specialybės ir dirbau iki 
1927 m. t. y., iki mano susirgimo angina. 
Liga puolė ant širdies, sugadino širdį, ir, va, 
iau greit devyneri metai, kaip aš sergu, nedir
bu, gyvenu parazitu, gaudamas iš social, ap- 
draudos kasos pensiją (106 rub. 96 kap.). 
žinoma,’ aš .kiek galėdamas stengiuos (dažnai 
ir lovoj gulėdamas) būti visuomenei naudin
gu. Argi mano kaltė, kad aš del nesveikatos, 
dažnai neišgaliu nuveikti tiek, kiek norėčiau 
nuveikti?

•Esu vedęs. Mano šeimyna susideda iš 4 as
menų: aš, mano žmona (dirba raštinės dar
bą), mano sena motina ir mano maža duktė, 
Maja, (eina 8-tus metus). Tai tiek trumpai 
apie save...

Gulint lovoj (man dažnai tenka pagulėt 
del nesveikatos), sunku prisitaikint rašyt 
plunksna, čia man ir kilo mintis del rašo
mosios mašinėlės. Į pagalvę atsišliejęs, aš 
galėčiau (pusiau gulėdamas) rašyt ant ma
šinėlės. (Su mašinėle rašyt aš jau Lietuvoj 
išmokau,—tekdavo spausdinti nekuriuos raš
tus dirbant palėpėj). Dabar gi aš daugiausia 
rašau, kada galiu ilgesniam laikui apleist lo
vą. Todėl ir naudos iš manęs nedaug. Na 
tiek to, kaip ten nebuvę, bet aš, kol esu gy
vas, stengsiuos, kaip ir stengiaus, būti naudin
gu visuomenei,—ir daugiausia pasistengsiu 
atnešti naudos “Laisvei”, Meno S-gai...

Noriu parašyt atsiminimus iš netolimos pra
eities. Gal tie atsiminimai, šiuo tarpu ištisai 
būt netalpintini, nes juose bus nemažai vardų 
tų asmenų, kurie dabar dar gyvena ir veikia 
fašistinėj Lietuvoj. Bet dalis atsiminimų ga
lima bus ir dabar sunaudoti spaudai.

Tiek daug prikalbėjau, kad tau ir skai
tyti nusibos.

Kartu su šiuo laišku siunčiu trumpas skai

tytojo pastabas apie “P. J.” Matysi, jeigu 
naudotinos “L.”, tai sunaudokit.

čia pat ir mano atvaizdelis su linkėjimais 
d. d. laisviečiams. Jeigu atrasi tinkamu kartu 
su fotografija atspausdinti ir autografą, tai 
atspausdink, žodžiu—tavo dalykas, kaip nori, 
taip ir daryk. . .

Viso geriausio.
Draugiškai, P. Saženis.

Leningrad, 10 IX. 1935.
Be rašinėjimo laikraštin, d. Saženis bendra

darbiavo, kai sakyta, su Meno Sąjungos Cent
ro Biuru. Parinkdinėjo Sovietų Sąjungoj dai
nų, jas gražiai išversdavo lietuvių kalbon, nu
kopijuodavo muziką ir prisiųsdavo.

Todėl, begailestingoji mirtis, išplėšusi d. 
Saženį iš gyvųjų tarpo, padarė didelių nuos
tolių ir mūsų judėjimui.

Ilsėkis ramiai, Petrai, Sovietų žemėje!
O mes, pasilikusieji, dėkim pastangų užpil

dymui to tarpo, kurį padarė Petro mirtis!
R. Mizara.

Netekome Petro Saženio
šiomis dienomis Amerikos menininkus pa

siekė liūdna žinia, kad Petrą Saženį, Meno 
Sąjungos bendradarbį, pakirto negailestingoji 
mirtis.

P. Saženis mirė sausio men. 27 d., Lenin
grade.

P. Saženis, nors sirgdamas ilgus metus ir 
gyvendamas tolimam užjūryj (Sovietų Sąjun
goj), pastaraisiais metais buvo tampriai su
sirišęs su Meno Sąjunga ir labai daug jai pa
sidarbavo. Jis, matydamas stoką bendradar
bių meniniame veikime, noriai vertė iš rusų 
kalbos dainas Meno Sąjungai (“Raudonar- 
mietiškoji,” “Užbaikalinė,” “Oi tu vakarėlį” 
ir “Raidžių Rinkėjo Dainą”) ; rašinėjo Meno 
Skyriui; išvertė ilgą, didelės vertės trijų 
veiksmų komediją “Apskritumo Kvadratūra,” 
kurią perspausdinome Meno Skyriuj, ir “Pa
vasario Kova”. Be to, parašė Meno Sąjun
gai originalę komediją—“Sveikam Kūne— 
Sveika Dvasia” (dviejų veiksmų-, trijų pa
veikslų komedija.)

šioj komedijoj jis puikiai pašiepė ameri
kiečius, vykstančius Sovietų Sąjungon būda
vot socializmo, bet kurie, susidūrę su sunkes
nėmis sąlygomis, bėga atgal į Ameriką ir 
šmeižia Sovietų Sąjungą.

Deja, šis veikalas jam ne visai pavyko, vei
kiausia todėl, kad draugas rašė jį sirgdamas, 
išvargintas ilgos ligos ir bene buvo jo pir
mas bandymas rašyt didesnį kūrinį.

P. Saženis buvo pasirengęs dar daug pasi
darbuoti Meno Sąjungai. Pastaruoju laiku 
rengėsi versti iš rusų kalbos operetę. Teira
vosi, kokias spėkas Amerikos menininkai turi 
ir rengės išversti meno klausimais teoretinių 
dalykų, deja, jo troškimas neišsipildė—mirtis 
išplėšė jį iš gyvųjų tarpo.

Su netekimui Petro Saženio, netekom vieno 
darbštaus ir prasilavinusio bendradarbio.

Pranas Pakalniškis.

Iš Menininkų Metinės 
Konferencijos

Pirmą sekmadienį kovo mėnesio, kalbant šių 
metų laiku, Elizabeth, N. J., įvyko Meno Są
jungos Trečio Apskričio metinė konferencija. 
Joje dalyvavo nuo seniau apskrityj priklau
sančių chorų: Bangos, Sietyno, Aido ir Pir
myn, ir nuo naujai susitverusio Trimito Cho
ro delegatai, ši konferencija, nors netiksliai, 
bet svarstė tik savo organizacijos ir apskričio 
bėgamus reikalus, kuriuos žemiau pamatysite, 
jeigu kantrybė neužsispirs imti perskiras nuo 
tolesnio skaitymo šio rašto.

Paliekant šalin neminėtus konferencijos 
rinktus ir nerinktus viršininkus,—eisime prie 
vienetų raportų, kurie yra svarbūs vystomam 
proletariniam mene. Raportai parodė, jog 
visuose apskričio choruose dainuoja Ameriko
je gimęs lietuviškas jaunimas. Suaugusių eu- 
ropiškų dainininkų tiek maišosi dabartiniuose 
choruose, kiek 20 metų atgal amerikoniško 
jaunimo maišėsi tarpe Europoje gimusio jau
nimo. Kuris iš suminėto jaunimo buvo arba 
yra daugiau atsidavęs organizacijos labui, tai 
aš noriu pasakyti, jog europiškas jaunimas. 
Gal būt, kad čia gimusiam jaunimui tokis iš
sireiškimas nepatiks, sakys, jog yra suaugu
sio pasigyrimas savo jaunyste, tačiaus realaus 
gyvenimo faktų nereikia laikyti uždengus pas
lapties šydu. Mes, suaugusieji, dedame visas 
pastangas pervesti jaunimui priklausančias 
organizacijas pilniausioj tvarkoj, bet kol kas 
vis dar matosi stokavimas darbštumo iš jau
nimo pusės. Ir tik bėgamų dienų harmoni
zacija suaugusių su jaunimu galutinai išly
gins čia kalbamą klausimą.

Great Necko Pirmyn Choro delegatas, iš
duodamas raportą, pranešė, jog pas juos yra 
nepasitenkinimas dainų pamokų vedimu. Mo
kytoja, pamokoms prasidėjus, paima vieną

Puslapis Šeštas.

Meninės Nuotrupos

kokią naują dainą—biskiuką pamokina ir nei 
neįpusėjus į dainos melodiją—ima kitą, tru
pučiuką padainavus, užbaigia pusės metų se
numo dainą. Ir tokia dainų mokinimo meto
dą pasikartoja visose pamokose.* Aišku, kad 
čia reikalinga operacija vedimui pamokų, šaip 
choras, pagal kolonijos didumą, finansiškai 
stovi neblogai ir darbuojasi darbininkų orga
nizacinėj dirvoj.

Elizabetho Bangos Chore yra pasidalinimas, 
kiek galima buvo suprasti iš raporto, kad jau
nimas ir nekurie jam pritarianti suaugusieji 
—nenori laikyti dainų pamokas Rusų Kliube, 
bet trauktis arčiau lietuviais darbininkais ap
gyventos vietos, kur, pagal jų išvedimą,— 
choras gautų daugiau naujų narių, žinoma iš 
jaunimo pusės. Gi suaugusieji aiškina, kad 
choro išėjimas iš kliubo padarytų kolonijai 
dubeltavas išlaidas, tai yra, palaikyti kliūbą 
ir chorui pamokų vietą, kas, laikui bėgant, su
bankrutuotų abidvi įstaigas, čia reikalingas 
atsargumas išrišimui šio painaus klausimo.

Pietinio Brooklyno naujai susitveręs ir jau 
Apskritim įstojęs Trimito Choras—pasiliko 
tik DEVYNIŲ MERGINŲ Choras. Vaikinai 
ir vyrai paliko jas vienas ir laukia iš mergi
nų dausiško stebuklo. Konferencijos nuomo
nė—Trimitas turi būti didelis ir mišrus cho
ras. Bet kas bus to visko organizatorius, tai 
klausimas pasilieka dar labai sumazgytas.

Aido Choras, Brooklyno lietuvių milžiniškos 
kolonijos, gyvenantis Meno Sąjungos Centro 
panosėj; praeityj ir dabartyj nuveikęs didelius 
dailės darbus, bet apskričio ribose—finansiš
kai biedniausias choras. Priežastis—stoka 
choristuose sumanumo ir darbštumo choro 
naudai. Reikalaujama didesnės talkos iš jau
nimo ir suaugusiųjų, idant Aidas ir ateityj 
būtų skambus ir nenustotų savo tradicinės 
garbės.

Newarko Sietynas, ypatingai šį žieminį 
sezoną, be jokios baimės trukšmauja su viso
kiais perstatymais ir jaučiasi jojąs ant kokio 
tai pasakiško žirgo, kuris per dieną perjojo 
kelias karalystes. Laikykitės, kol dar pat- 
kavos iš akmenų kibirkštis skilia!

Kalbant apie chorus, tai platinime proleta
rinės literatūros Aido Choras stovi priešakyje, 
'kitų chorų raportai minimu klausimu buvo 
veik tušti, čia reikalingas didelis pasitaisy
mas !

Konferencija nutarė prisidėti prie ALDLD 
ir LDS apskričių bendrai rengiamų piknikų. 
Vadinasi, menininkų šią vasarą Dainų Dienos 
nebus.

Per pastaruosius kelis metus apskričio kon
ferencijos nutardavo paliuosuoti savus viene
tus nuo mokėjimo jam metinių duoklių, ši 
konferencija spustelėjo chorams už kišenių, 
nes reiks sumokėti po 5 centus už narį Aps
kričio iždan.

Nutarta dalyvauti šios vasaros menininkų 
suvažiavime, bet delegatas neišrinkta. Kas 
turės laimės važiuoti Rochesterin ir numau
dyti Ontario ežere karščio ir dulkių žmogišką 
purvą—-spėkite!

Kuomet buvo biskį pranešta iš Meno S-gos 
Centro apie išleistus veikalus, tai buvo pa
duotas tokis klausimas: “Kodėl centras išlei
džia veikalus ir paskui juos pats baisiai ata- 
kuoja?”J šitas klausimas rišasi su “Vestuvė
mis Pušyne”, 'bet centras jų neišleido ir, neim
damas už jas atsakomybės, paaiškino kitiems 
menininkams visą dalykų stovį.

Toliaus. Patarė centro veikalų komisijai dė
ti daugiau cenzūros priimant veikalus, nes 
autorius, taip buvo sakyta, prideda veikale ar
ti 30 lošėjų, prikiša jame visokios medžiagos 
ir jūs pasiųskite beperstatydarni jį. Panašūs 
veikalai neneša jokios naudos, nes sunku 
juos susimokinti, o tas žemina mūsų lošiamą 
teatrą. Liečiant perstatomus veikalus, tai pa
tarė apskričio būsiančiam komitetui dėti pa
stangas leisti kokį žmogų mokyklon mokytis 
režiseriavimo, idant veikalas būtų žmoniškiau 
perstatomas.

Iš seno apskričio komiteto atsisakė Poškus 
ir Paukštaitis, pasiliko: Nalivaika, Kvedaras 
ir N. Pakalniškis. Darinkta: Sinkutis, Pur- 
vėnukas, Stelmokaitė ir Puciunaitė. Vieni dar 
nesuaugę, kiti iš plaukų išaugę, bet visi “jau
nuoliai.” Pamatysime, ką jie visi nuveiks.

Chorvedžių mokyklėlės vedėja šalinaitė pra
šė visų choristų didesnės kooperacijos su jau
nais bestojančiais chorvedžiais, pažymint, kad 
jeigu kokiam chore nėra užtektinai dainininkų 
keturiems balsams, tai leiskite chorą dai
nuoti dviem balsais, o ateityje atsiras ir kiti 
du balsai. *

Abelnai imant ši konferencija buvo grynai 
meniško pobūdžio, kad pakėlus jį ant augštes- 
nio laipsnio. Kita konferencija nutarta lai
kyti Brooklyne.

Po konf. bangiečiai pavaišino delegatus va
kariene, o po to prasidėjo smagūs šokiai. Pri
sirinko gana gražaus jaunimo. Manoma, kad 

liks ir pelno apskričio iždan. J. N.

i

Vienas Worcesterio Aido 
Choro korespondentas atrašė 
“Laisvės” jaunimo skyriaus re
daktoriui laišką, kuriame tarp 
kitko klausia: “Ar negalėtum, 
gerbiamasis, paaiškint man se
kamą : ar yra kokia nors na- 
cionalė įstaiga, *su kuria mūsų 
chorai gelėtų susisiekt? Jei
gu yra, paaiškinkit man, koks 
yra tikslas tos įstaigos ir ar ji 
turi kokią programą, konsti
tuciją, kuri nusakytų chorų 
darbuotę. . .

Tai ne juokai, tai tikras 
nuotikis.

Viršminėtas choras priklau
so Meno Sąjungoj. Jis gauna 
iš Meno Sąjungos dainas, vei
kalus. Moka duokles sąjun
gai. Bet dalis jaunimo nieko 
apie tai nežino.

Tas iškelia du svarbiu daly
ku: 1) Mūsų choruose priklau
są jaunuoliai neskaito Meno 
Skyriaus, 2) Meno Sąjungos 
centras neveikia, neduoda tin
kamos vadovybės mūsų cho
rams.

Pereitą sekmadienį, Eliza- 
bethe įvyko ALPMS III Ap
skričio konferencija, kurioj ir 
man teko būt. Konferencijoj 
dalyvavo gražus būrelis meni
ninkų (jaunuolių ir suaugu
sių). Menininkai gyvai rišo 
įvairias problemas, bet dau
giausiai organizacines. Paga
liau d. Nalivaika išdavė trum
pą raportą apie Meno Sąjun
gos stovį ir kvietė draugus iš
reikšti savo nuomones apie 
Meno Sąjungos veikalus.

Tiesa, draugai į tą klausimą 
gyvai diskusavo. Kai kurie iš 
jų labai vykusiai. Davė eilę 
gerų patarimų veikalų skaity
mo ir sprendimo cenzoriams. 
Viena svarbi pastaba (kuri ki
lo ne kartą veikalų skaitymo 
komisijos tarpe), tai ta, kad 
Meno Sąjungos leidžiami vei
kalai būtų daugiau taikomi 
mūsų scenai ir mūsų vaidy- 
loms. Kad nebūtų perdaug di
deli, sunkūs, t. y., kad veika
lui vaidint nereiktų daugiau, 
kaip 15 asmenų, nes labai sun
ku parinkt tinkami vaidylos, 
kuomet reikia surinkt, daleis- 
kime, apie 30 vaidylų. Bet 
tose pat diskusijose puolė į 
mintį ir kitas dalykas, būtent, 
stoka supratimo apie dramą. 
Ve, kad ir šitoks reiškinys. Sa
ko :

“Kuomet mes vaidinam 
veikalus, tai mes perstatom 
perduodam žiūrovam tik is
toriją ir todėl nėra reikalo 
mums taip mušt vaidylas, 
kankyt, kad paskui reiktų 
juos nunešt nuo scenos”.
žinoma, kad ne. Spartako 

laikai praėjo. Niekas ir ne
reikalauja, kad vaidylos žūtų. 
Bet reikia taip lošt, kad įti
kint publiką. Tą nuduot gali 
tik geras vaidyla, su gero, pro
fesionališko, režisieriaus pa- 
gelba.

Konferencijos dalyviai pri
pažino stoką prasilavinusių 
režisierių ir nutarė bent vieną 
šiais metais lavint. žinoma, 
ateityje imsis priemonių, kad 
mūsų vaidinimus pakelt šiek 
tiek.

Nepersenai vienas meninin
kas, durdamas nykščiu ALP- 
MS 1-mo apskričio pašonėn, 
nejaukiai nusikvatojo: “Visi 
menininkai rengias prie Meno 
Sąjungos suvažiavimo, įvyks
tančio Rochester, N. Y., tik 
nabagas pirmas apskritys ren
giasi snaust. . .”

Pirmas apskritys, užgirdęs 
šitokį juoką, pradėjo rimtai 
rūpintis savo likimu. Jis tu
rės plačią konferenciją 8 d. 
kovo. Man rodos, kad Pirmas 
Apskritys gali suvažiavime 
pasirodyt daug stipresniu, ne
gu kad buvo manyta!

Pranas Pakalniškis.



itfarbus, daug uždirbę, bet per 
i š t v i rkimą, girtuokliavimą, 
praradę sveikatą, nekurie ir

Keli Žodžiai Apie Lietuvius Fermerius irgi p’anašia tema ir prisiminė 
apie tai, kad Stilsono jau nuo 
senai valdžios agentai jieško-

greičiau priėjus prie člarbinTn 
kų pasiliuosavimo ,iš kapita

Warrensvillis yra Clevelan- 
jdo miesto priemiestis, nuo 
v i d u r m iesčio apie dvylika 
mylių tuoj už miesto ribų. 
Čia Clevelando miestas tu r di
delį ūkį apie 3,000 akrų že
mės. Trečdalį ūkės užima gi
rios ir sodai, žemė gera; tin
kama javam ir daržovėm, čia 
yra kelios miesto įstaigos. Pir
moj vietoj stovi lengvųjų dar
bų kalėjimas, kuriame patal
pinta apie 700 kalinių. Prasi
kaltėlių apdirbama ūkis 
įstaigų sunkieji darbai, 
mesnį ūkio ir visų miesto įstai
gų vedėją skiria miesto valdy
ba. Jo metinė alga 6,500 dol. 
Jis pasiskiria daugybę politi
kierių pagelbininkų. šio ūkio 
pirmąjam pagelbininkui meti
nė alga 3,000 dol., kitiem— 
2,000 dol., mažesniem po 
1,800 dol., paprastiem sargam 
ir įstaigų darbininkam mėne
sinė alga nuo 30 dol. iki 70 
dol. Jiem kambariai, maistas, 
skalbiniai kazionas. Jų algos 
ir gyvenimo aplinkybės labai . 
skirtingos. Prastieji darbinin
kai dešimtį valandų turi dirbt. 
Valgis prastas, į gyvenamuo
sius kambarius po keturis, še
šis ir dešimts sukimšti. Neku
rie didieji bosai čia gyvena su 
šeimynom ir turi užėmę po še
šis didelius kambarius. Neku
rie gyvena atskirai nuo įstai- 

. gų viduryj ūkio. Jiem namai 
geri, erdvingi, valgis, šiluma, 
šviesa, skalbimas ir gazolinas 

C mašinom važinėtis veltui. Jų 
algos riebios. Jie visi politikie
riai—ūkio darbo vesti nepaty
rę. Ūkis labai apleistas, javai 
a i k v o j ama. Apdirbti, ap
žiūrėti neišmano kaip. Javų 
jei kiek ir užauga, tai nenuva
lo, pusė sukirmyja. šienas 
taipgi kirmyja. Daržovių pri
sodina daug, bet apravėt visai 
nesirūpina, žiūrint negalima 

. įspėti, kurioj vietoj kopūstai, 
kurioj burokai bei kitokios 
daržovės; vien tik matyti ke
turių. pėdų užkerėjusios žolės. 
Vaisingų medžių sodas užima 
apie 70 akrų žemės. Obelys 
jaunos, apie trisdešimt metų 
kaip sodintos; būtų labai gra
žios ir duotų gerų vaisių, jei 
būtų prižiūrimos, šakos apge- 
nėjamos. Jei obuolių ir užau
ga kiek, tai ir tų visų nenuima, 
pusė supūsta ant medžių. Ant 
šio ūkio kiek pasėjama, paso
dinama, tai apie pusė sukirmy- 

, ja. Mašinos, visi ūkio įrankiai, 
taipgi žiema ir vasara stovi

* ant lauko ir rūdyja. Čia augi
nama ir gyvulių; karvių 100— 
apie 70 melžiamų. Karvės gra
žios ir apigeridi prižiūrimos. 
Tvartai geri. Kiaulių pirmiau 
buvo apie 4,000, dabar ma
žiau. Kiaulės šeriamos miesto 
išmatom (“garbičiu”). Išrodo 
gražios. Kurias skiria pjovi
mui,- tas papeni javais. Mašinų 
ir kiaulių labai daug išvagia. 
Kiaulių dažnai 
po dvidešimts ir
ant sykio, o vagių niekad ne
pagauna. Daugiausia vagiama 
viskas prieš miesto valdybos 
rinkimus. Užėmus naujiem 
ūkio vedėjam, surandama, kad 
išvogta už keletą tūkstančių 
dolerių ūkio mašinų. Viskas 
vagiama, supūdoma, o ant 
miesto gyventojų keliami tak
sai, kad dapirkti, tuomi ir pa
tiem gaspadoriam pasipelnyti. 
Ant šio ūkio įstaigos randasi 
virš dviejų tūkstančių įnamių. 
Prie
Ūkis būtų teisingai vedamas, 

>. rūpestingai apžiūrėtas, ir 
įnamiam iš tokio ūkio pilnai 
užtektų mdisto. Bet prie tokio 
politikieriško gaspadoriavimo, 
tai iš miesto iždo kas met pri
dedama 200,000 dol. miesto 
įstaigų ir ūkio vedimui ir tai 
toli gražu neužtenka. Įstaigų 
įnamiai pusbadžiai maitina
mi, apskurę, apiplyšę. Kali
niai, kurie čia dirba, išbadėję, 

7Z drabužiai nuplyšę, per čevery- 
kus matyti nuogi pirštai. Ka-

liniam nėra griežtai uždraus
ta su įnamiais šnekėti, tai ten
ka pasišnekėt. Pasirodo, kad 
maža dalis gyvenime darbo 
nedirbę—gatvių palai dūnai, 
vagiliavę, gembleriavę. Di
džiuma, ^pasirodo, sunkaus 
darbo darbininkai ir norinti 
dirbt, bet nedarbo laike, norė
davo kokiuo nors.būdu duonos 
kąsnį pasidaryti, ar iš krautu-

protą. Tai ir dabar matos juo
se patriotiškas tamsumas. Jie 
labai neapkenčia kitos tautos, 
žmonių ir juodveidžių, 
čia nemažai 
ir padaužų, 
mažai kada 
po visą šalį 
Juose matyt
savo žinojimu. Šie pusamžiai 
žmonės, netekę sveikatos nūo 
išbadėjimo, ligų, sužeidimų ir 
girtuokliavimo, nekurie likę 
silpnapročiais —susikalbėt su

kurių 
randasi. Randasi 
kurie gyvenime 
dirbę, pasitrankę 
skersai ir išilgai, 
didelis gyrimasis

vės veltui pasiimti, kad apsi-Įjais negalima, čia randasi 100
gynus nuo bado. Kiti sako, kad 
darbo gaut niekur negalima, 
tai darom kitiem visokių blo
gumų, kad patekus į kalėjimą 
ant kelių mėnesių. Treti skun
džiasi, kad jų moterys pasiu
to. Sako, kuomet gerai dirbom, 
daug uždirbom, tai moterys 
buvo geros, o dabar nieko ne
galima uždirbti, tai moterys 
pradėjo pykti. Per tą priėjom 
prie didelių barnių ir peštynių, 
tai moterys suareštavo ir pa
dėjo j kalėjimą. Nekurie sako: 
“Aš jai nedovanosiu. Sugrįžęs 
išpersiu kailį, arba negyvensiu 
su ja—pasiimsiu perskyrimą.’’ 
Tai tokie šių kaliniu išsireiški
mai. Ar šiokiu, ar tokiu būdu, 
jie čia patenka spaudžiami 
sunkių gyvenimo aplinkybių. 
Didžiumoj juos čia nedarbas 
atsiunčia. Nereikėtų kaltint 
moterų nei moterim vyrų; čia 
kaltininku yra valdančioji kla
sė,—kapitalistinė, supuvusi sis
tema. šį kaltininką galima nu
bausti kietai susiorganizavus į 
darbininkiškas organizacijas.

Toliau už trečdalio mylios— 
moterų kalėjimas, čia patalpi
nama moteris ir merginas už 
mažus prasikaltimus. Reikia 
pasakyt, kad ir čia prie kapi
talistinės sistemos gyvenimo 
nedatekliai išmeta į gatvę, kur 
turi jieškoti kokių blogų prie
monių, kad apsigynus nuo ba
do ir šalčio. Tuomi ir patenka 
į kalėjimą. Apie kalėjiminį jų 
gyvenimą neteko patirti. Nie
ko artyn neprileidžia, apart 
lankytojų. Girdėt, kad blogai 
laikomos. Dažnai matyt vieti
niuose laikraščiuose, kad pas
kelbia bado streiką, primuša 
sargus ir sulaužo rakandus.

Už pusę mylios toliau, ant 
kalno, prieglaudos namai, ši 
įstaiga užvardinta City Infir
mary. Šioje įstaigoje randasi 
apie 700 senelių ir 200 mote
riškos lyties senelių. Didžiu
ma jų čia atėjo senatvėj, bet 
tai ne visi, čia randasi ir ga
na jaunų žmonių iš abiejų ly
čių. Visi buvę sunkaus darbo 
darbininkai. Nuo sunkių gyve
nimo aplinkybių nelaiku pase
nę. Daug pusamžių iš abiejų 
lyčių netekę rankų ar kojų. 
Daug praradusių girdėjimą 
arba regėjimą. Yra ir tokių, 
kurie turėję gerus valdiškus

visai bepročių, šie atskirai už
rakinti. Moteriškos lyties irgi 
apie pora desetkų randasi vi
sai bepročių. Šioje įstaigoje 
įnamių gal tik trečdalis randa
si sukalbamųjų,. Didžiumoj 
proto ligoniai—visi gOrai pa
vaišinti kapitalizmo. Iš jų ar 
vienaip, ar kitaip, išsunkti pas
kutiniai syvai, o patriotizmo ir 
tikėjimiškų nuodų pilnai pri
pumpuoti. Vieni, matyt, daug 
pasninkauja, meldžias dieną ir 
naktį; kiti, apsikabinėję rą
žančiais ir visokiais šniūre
liais ant viršaus drabužių. Ne
kurie nuėję į girią pasikabina 
ant medžio kokį nors šventąjį 
abrožą meldžias ir gieda, žu-' 
likų ir girtuoklių taipgi 
netrūksta—vagia, kas tik pa
puola po ranka ir viską prage
ria. Kiti užsiiminėja ir butle- 
geryste—nukęverzoja pas but- 
legerį, prisiperka naminės nuo
dų ir pardavinėja tarp savų
jų įnamių. Nekurie įnamiai, ga
vę nuo savo giminių ar drau
gų porą centų, perka naminės 
ir prageria viską. Įstaigos pri
žiūrėtojai, patėmiję girtuok
liaujant ar žulikaujant, nu
baudžia, ant poros dienų įme
ta prie bepročių ir užrakina. 
Apie pora desetkų randasi go
rų žmonių, šie sunkiai dirbę, 
krovę kapitalistam turtus, 
sunkiose gyvenimo aplinkybė
se išauginę šeimynas, kurios 
taipgi krauna kapitalistam 
turtus, bet dabartiniam nedar
bo laike, patys skurdžiai gy
vendami, negali duoti savo tė
vam tinkamo gyvenimo ir prie
žiūros. Jų vis daugiau patalpi
na čia į prieglaudos namą, čia 
tie sunkaus darbo iščiulpti se
neliai vysta ir prastoj priežiū
roj baigia gyventi savo senat
vės dienas.

Lietuvių čia randasi dvi mo
terys ir dvidešimts vyrų. Aš- 
tuoni jau visai pasenę. Neku
rie dar apie penkiasdešimts 
metų. Iš laisvų lietuvių yra 
apie trylika—penki visai dar
bininkiškų pažvalgų. Pora yra 
dalyvavusių darbininkiškame 
veikime. Iš kitų tautų yra 
gerokas būrelis laisvų. Apie 
keturi dalyvavę darbininkų 
revoliuciniame judėjime.

čia

B.

pavagia 
daugiau

darbininkiškos tvarkos

Vienas žmogus rašė, kad ne- 
pažysi Amerikos, jei neperva
žiuosi pietines valstijas, o aš 
sakau, nepažysi Amerikos, jei 
neaplankysi lietuvių ūkininkų 
kaimelių Hartfordo apielinkėj, 
Conn, valstijoj, čion tikrai ši
tų žmonių gyvenimas negeres- 
nis už pietuose pusininkų. Skir
tumas bus gal tik ’tame, kad 
per šių lūšnelių kampus vėjas 
taip nėšvilpauja, bet tas pri
klauso nuo gamtos apjinkybių. 
Jei gyveni nertuose, tai būsi 
priverstas aptaisyt savo stube- 
lę, kad vėjas kiaurai nepūstų, 
jei nenori gyvas sušalti. Aš 
kartą, norėdamas gaut “Lais
vei” bet “Vilniai” skaitytojų, 
sužinojau, kad ten yra lietu
vių. Progą gavęs, su kaimynu 
išvažiavau pas savo gimines į 
mažą kaimelį East Gramby. 
Įėjome į vieną stubą; randam 
vieną moteriukę. Tai buvo sek
madienį, laike didžiausių šal
čių. Stuboj šalta—pečiuj šla
pias pagalys vos rusa. Mo
teris vaikštinėja ant grynų 
padlagių basutėlė. “Ar jūs 
neturite apavų, kad basa vaik
ščioji?”—aš jos paklausiau. 
“Turiu”, tarė ji, “bot su jais 
vaikai išbėgo palakstyt”. To
liau sužinojau, kad šita stora 
leidukė našlė. Ji turi 6 vaiku
čius ir nė vienas nedirba. Vy
ras keli metai kai miręs. “Tai 
iš ko jūs gyvenat?” “Matot, 
šį žemė mano, o ją išranduoju 
tabako komp. ir iš to gyvenu 
per žiemą, o vasarą užsidir
bu”. “Mažu laikraštį užsira
šysite?” paklausiau moters. Ji 
sunkiai atsiduso ir tarė: “Už
sirašyti būt gerai, bet kuom 
užmokėt, kad 
turiu nė vieno 
degtukų.”

Važiuojam 
kiton stubon. 
stalą vaikinai 
kazyruoja.
penktukas ir keli centai—reiš
kia, kazyruoja iš pinigų. Vos 
mums įėjus, tuoj vienas išsi
traukė iš po stalo butelį mar- 
malo, kad užfundyt. Mano 
draugas priėmė stiklelį, o aš 
tuo momentu spėjau perlėkt 
akimi kožną jaunuolį. Visi 
vaikinai smarkiai įraudę—vie
ni nuo marmalo, o kiti gal pi
nigus pralošę. Bet merginos 
tai geriau panašios į lavonus, 
o ne į gyv&s jaunuoles. Tai 
prohibicijos dievaičio aukos. 
Jų akys aptemę nuo “munšai- 
no” ir cigaretų dūmų, kuriuos 
pačios rūko, sukasi kamuoliais 
pilnas kambarys. Veideliai šių 
jaunuolių, vieton būti skais- 
tiem, išgeltę, tartum nuvytu- 
sios gėlelės, kada jas šaltas 
rudens vėjas užgauna. Jų kū
nas vos uždengtas suodina 
skarele.

Apavai be padų—grynos 
kojos išlindę. Tikrai graudu

jau- 
toki, 
apie

politiniais 
kalbėtoj ai 
provokato- 
jeigu toki

renkamos

o

aš šiandien nc- 
cento nusipirkt

toliau. Įeinam 
čia jau apsėdę 
ir

Ties
merginos— 

kožnu stovi

(Bus daugiau)

Tai tvenkinys Wilson prie Musele Shoals. Privatinė elektros kompanija patraukė teisman, 
kad valdžia he£ali daryti elek trą ir parduot farmėrianTs, nes kenksią privatiniam bizniui. 
Augščiausias Teismas, tačiaus, pripažino valdžios žjrgj konstituciniu.

man pasidarė bežiūrint į tuos 
jaunuolius.

“Vaikinai, merginos, mažu 
užsirašysite kuris laikraštį 
‘Laisvę’ ar ‘Vilnį’? Štai 
nuolių skyrius. Į jį rašo 
kai jūs. Rašo angliškai 
jūs reikalus”—tariau aš.

“O kiek kainuoja metam?” 
Atsakiau, kad $5.50 metam, 
$3 pusei metų.
“Pas mus visus čia gal nėra

tiek pinigų”.
“Bet jūs iš pinigų lošiat”.
“Mes tik bovijamės. Kuris 

pralošia, tai jam vėl atiduo
dam.”

Atėjo “mainė” ir mus nusi
vedė į virtuvę. Liepė sėst, o 
ji nuėjo atnešt butelį marmalo 
užfundyt svečiam. Moteris ir 
jos vyras gerai išsitraukę. Ba
si vaikščioja ant grynos aslos. 
Apavų vietoj jos storoki padai 
priminti purvo pusiau su 'gy
vulių mėšlu. Tai biedniokų 
apavai žiemos metu. Tai visai 
ne tas, ką mes matom buržua
zijos teatruose šliaužiojant po
niutes su ilgom uodegom po 
žvilgančią, kai veidrodis aslą.

Dar mum teko atlankyt dvi 
stubas ir visur tas pats vargas 
matosi, žiūrint į jų gyvenimą, 
tai kai gyvą mane matot, ne
sinori tokiem nė laikraštį siū
lyt. Tas parodo, kaip sunkus 
darbas yra platint darbininkų 
spaudą ir kaip pasišventusiai 
dirba tie draugai per vajus, 
rinkdami prenumeratas mūs 
dienraščiam, žinoma, miestuo
se kiek geresnės sąlygos. Aš 
čion kalbėjau apie tuos bied- 
niausius, kuriuos šis krizis 
vienokiu ar kitokiu būdu nu
stūmė į pat dugną, o neliečiu 
tikrų farmerių, tabako augin-, 
tojų, pieno pristatytojų. Ši
tie gyvena kiek geriau. Ne
kurie praturtėję. Pavyzdžiui, 
apie vidurį sausio mėnesio čia 
pasimirė 67 metų amžiaus lie
tuvis farmerys Žukauskas, ku
ris, kaip žmonės šneka, trim 
vaikam paliko 60 tūkstančių 
dolerių. Ant vietos išgyveno 
apie 46 metus. Buvo didelis 
skūpuolis, kad ir del saves gai
lėjo geresnio kąsnelio.

Arba ką manot apie tūlą Ju
zėną pavienį, kuris pasimirė 
Waterburyj, Conn, ir paliko 
3'0 tūkstančių dolerių be jokio 
testamento? Jei nieks neatsi
šauks, tai kas tuom turtu pasi
naudos? Aišku, kad tie pa
tys vagiai parazitai, kuriem jis 
visą gyvenimą dirbo. Būt gra
žus darbas, jei jisai būtų buvęs 
sąmoningas. žmogus ir būtų 
dalį turto skyręs Komunistų 
Partijos dienraščiam, kurie gi
na • biednuomenę nuo išnaudo
jimo. Tais pinigais daug lape
lių būtų galima išleisti, pra- 
kalbų-paskaitų surengti, poli
tinius kalinius sušelpti, o gal 
nekuriem ir gyvybė būtų iš
gelbėta bei dvasiniai sustip
rinti tie, kurie kankinami fa
šizmo urvuose del to, kad jie 
kovojo už kitus.

Sūsnikų Jurgis

jo ir kad netiesą kai kurie 
laikraščiai rašė, kad tai pa
sekmė frakcijinio ginčo, kad 
tas buvo atlikta 
sumetimais. Abudu 
griežtai pasmerkė 
rius, kaipo niekšus, 
galėjo atsirasti.

Pertraukoj buvo
aukos padengimui lėšų ir gel
bėjimui Stilsono. Surinkta 
32 dol. su centais. Taipgi per
traukoj choras sudainavo tris 
daineles ir prasidėjo prakal
bos antru atveju. Pirmas kal
bėjo d. Bimba bendro fronto 
reikale apie vienybę su opo
zicija, taipgi ir su socialistais. 
Drg. B. nurodė, ką reiškia ben
dras frontas Ispanijoj, Fran- 
joj, Estonijoj ir kitur, kur 
darbininkai laužo reakcijai 
ragus visam pasaulyje, kur 
tik yra bendras frontas. Kal
bėtojas sakė: “še, draugai, 
jums ranka, dirbom seniau, 
dirbkim ir dabar. Pameskim 
ginčus, o griebkimės už darbo, 
nes jo turime labai daug.” (Ra
šant šią korespondenciją ro
dos, ir stovi tie žodžiai galvoj: 
“Še, draugai, ranka; darbo 
turime daug.”) Tai reikšmingi 
žodžiai vienybės klausime. Tą 
turėtų išgirst netik Worceste
rio draugai, bet ir visi lietu
viai Amerikoj. Dirbkime 
kiu, o pasekmės bus

Antras kalbėtojas, 
seika, išdėstydamas 
darbininkų klasės
prisiminė s o c i a 1d e mokratų 
smarkų pakairėjimą, priėmi
mą bendro fronto veikimo su 
komunistais, čionai prisiminė 
ir sklokininkų veikimą iš pra
eities ir kalbėtojas sakė : “Nors 
mes ištraukėm drūčiausias, 
mūsų supratimu, spėkas ne 
tik centrų, bet ir kolonijų, bet 
mums nepavyko subudavot 
masinis judėjimas, nes darbi
ninkai simpatizatoriai ėjo su 
partijine linija ir padėjo jiem 
dirbt ir K. P. sustiprėjo dar 
daugiau negu buvo prieš ski
limą. Dabar pas mus jau skir
tumai išnyko,” sako kalbėto
jas, “Trečio Internacionalo 
septintas kongresas visus mū
sų skirtumus panaikino 
se atžvilgiuose, todėl 
reik vienytis ir kovot 
bendrą priešą, tai yra
karą ir fašizmą ir vienyt spė
kas visuose frontuose, kad

Pruseika sakė, kad opozicijos 
draugai daugumoj 
nutarė vienytis ir tas bus at
siekta, nežiūrint, kad Jankaus
kai, Steponavičiai to nenori.

Tai pirmos tokios prakalbos 
Worcesterio istorijoj. Aš ma
nau, kad kiti draugai parašys 
daugiau iš šių prakalbų. Aš 
tik kelis sakinius čionai pa
brėžiau.

kolonijų

Bedarbis.

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

• and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

Ir

Worcester, Mass
Kovo 1 d. atsibuvo prakal- 

, bos bendrai rengiamos pozici
jos su opozicija gelbėjimui 
i Stilsono iš reakcijos nagų, 
žmonių prisirinko virš 400. 
Šias prakalbas rengiant, buvo 

I apsiėmę trys kalbėtojai: A. 
. Bimba, L. Pruseika ir St. Mi- 
' chelsonas, bet pastarasis ne
pribuvo', nors buvo pasižadėjęs 
pribūt. Pirmiausia žvaigždės 
Choras sudainavo tris daineles, 
paskui pirmininkas J. Skliutas 
perstatė kalbėt d. Bimbą. .Drg. 
Bimba gana aiškiai ir karštai 
aiškino reakcijos užpuolimą 
ant Stilsono ir agitavo už rė
mimą jo paliuosavimo iš kalėji
mo. Taipgi d. Bimba prisiminė 
ir kitus kalėjime punančius ka
linius vien tik už tai, kad jie 
kovojo už darbininkų reika
lus.

Antras kalbėjo d. Pruseika

sy- 
geros.

d. Pru- 
bendrus 

reikalus,

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OKh
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

visuo- 
mums 
prieš 
prieš

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA. .

Telephone: EVergrcen 8-9770

J. GARŠVA
/

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLVN,

Puikiai, įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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



Draugam Opozicionieriam

«

jaunuolių platų, susirinkimą ir 
kuriam būtų jiems išaiškinta, 
kas yra fašizmas, ir ką reiškia 
karas ir fašizmas jaunuoliams. 
Ir ant toliaus bus dedama 
pastangų, kad įtraukt * lietu
vius jaunuolius bei jaunuoles į 
Lygą Prieš Karą ir Fašizmą.

Vasario 29 d. atsibuvo atsi
sveikinimo ir pasitikimo ban- 
kietas Komunistų Partijos vie
tinės sekcijos. Publika buvo 
gana sudėtinė ir skaitlinga. 
Mat d. Jay Anyon, buvęs sek
cijos organizatorius, pasitrau
kia iš savo vietos ir darbuosis 
apšvietos dirvoj Komunistų 
Partijoj New1 Jersey valstijoj. 
O d.

Copyright, 1936, Tlw American Tobacco Company

būt įteikta raštu sykiu su įvairiais davadais. 
Vienetą, kuriai įduodama skundas, to skundo 
kopiją įteikia skundžiamajam ir duoda jam 
ne mažiau penkiolikos dienų laiko prirengti 
apsigynimą.” Išmestiesiems gi ne tik neduo
ta konstitucijos nusakyto laiko prirengimui ap
sigynimo, bet net to susirinkimo (kuriame iš
metimas atlikta) šaukime nebuvo pasakyta su
sirinkimo tikslas. Apskųstieji užpulta netikė
tai. Tik susirinkiiną atidarius perskaityta 
skundai ir pasiargumentavu^ CK didžiuma ant 
vietos nutarė kaltinamuosius išmest iš orga
nizacijos. Nelaukė nei suvažiavimo, iki kurio 
buvo tik aštuonios dienos!

Strazdo redaktoriavimas “Naujojoj Gady
nėj” priėjo net prie viešo išdavinėjimo valdžiai Į K. P. 
tų žmonių, kurie “18 metų tam atgal. . .vengė vietą, 
karo.”! (“N. G.” No. 9.)

šitaip elgtis gali tik toki žmonės, kuriuos 
apėmė isteriką ir desperacija, kuriems pama
tas slysta iš po kojų. Kažin ar bepajėgs jie 
išsipagirioti iš frakcinio svaigulio?! Jie daė- 
jo net ligi to, kad “Laisvę” ir “Vilnį” apšaukė 
priešų spauda. Tai kaip dar jie drysta sakyt, 
kad ir jie “stoja už vienybę”? Juk su prie
šais vienytis negalima! Kur jų logika? \

Supliekti idėjiniai, prispirti prie sienos mū
sų polemika, matydami, kad net jų šalininkai
nenori pasilikti lovestoniečių ideologijos ver- katas Atchison, kuris pasakė, 
gijoj, jie dabar bando pasėti demoralizaciją kad jis seka K. P. judėjimą ir 

| tarp tūlų opozicionierių, kurie stovi vidurkely, jis manąs, kad tik K. P. veikla
Jie veid-įyra teisinga, nes K. P. neturi 

už vienybę,”-rubežiaus tarp čiagimių, atei
vių ar juodų žmonių. Ir labai 

Juk pereitais'ji suinteresavusi K. P. veikla

BLAŠKOSI PRIE SIENOS PRISPIRTI
Rašome šį steitmentą prieš pat “Naujosios 

Gadynės” šėrininkų ir LDD suvažiavimus. Pa
dėtis Opozicijos eilėse yra be galo įtempta ir 
faktinai jau įvyko skilimas, kai iš Draugijos 
ir “Naujosios Gadynės” Bendrovės vienybės 
priešai prašalino Pruseika, Kuodį ir Paukštie- 

’ nę.
Idėjiniam fronte vienybės priešai visiškai su

pliekti. Jie mato, kad net daugelis jų šalinin
kų nepritaria lovestoniečių paskelbtai paaštrin
tai kovai prieš Kominterną. Nuo tos kovos 
purtosi net Jankausko, Steponavičiaus ir Straz
do suvedžioti žmopės. Bet dar blogiau. Tū
los kuopos, balsavusios už buvusią mažumą, ir 
apie pačius lovestoniečius nenori nieko girdėti 
ir ligi šiol su jais nieko bendro neturi. Todėl 
ta “vadovybė” dabar bando maišyti pėdas. 
Bet kaip ji pabėgs nuo jankauskinės CK di
džiumos juodai ant balto parašyto pareiškimo, 
draudžiančio lietuviams vienyties, kol nesivie- 
nys Tarptautinė Opozicija (lovestoniečiai) ? 
Tuo pareiškimu jankauskine vadovybe pririšo 
savo šalininkus prie lovestoninio vežimo ir su
naikino jų viltį susivienyt lietuvių fronte. Kur 
dabar dėsis tie Jankausko-Strazdo pasekėjai, 
kurie prirakinti prie lovestoninio vežimo, bet 
kurie atvirai sakosi nenori nei girdėt apie am
žiną sugyvenimą su Tarptautine Opozicija?

Jeigu jie pajėgia logiškai protaut, tai vie
natinė jiems išeitis—eiti su vienybės šalinin
kais, vykinant vienybę lietuvių fronte.

Dabartiniai “Naujosios Gadynės” vedėjai 
šaukė, kad reikia diskusijų pamatiniais klau
simais. Bet jie patys pabūgo diskusijų ir už
darė diskusijoms duris, o kuomet mes savo 

^“Informacijose” nušvietėm klausimus apie liau
dies frontą, apie karus, apie Lietuvos gynimą 
ir tt., tai į mūsų argumentus jie neturi ką at
sakyti. Jiems viskas susimaišė iš to didelio 
“kairumo” ir praktikoje jie metasi į didžiausį 
dešinumą. Taip, paprastai, būna su extra-kai- 
riaisiais. čia jie 
po “dardėjantį į 
tys “gelbėtojai” 
me, rankiodami 
pasilaikyti. Jie 
ant “Naujosios Gadynės, 
šiniausiais socialistais, kurie dieną-naktį plūsta 
Sovietų Sąjungą. Brooklyne jie atsivedė į LDD 
kuopą Raškinį, kuris net Lietuvių Socialistų 
Sąjungoj negalėjo išsitekti. Jis — didžiausias 
Sovietų Sąjungos priešas. Jie tariasi ir derasi 
ir su kitais anti-sovietiniai nusistačiusiais soci
alistais, kad tik išlaikyt savo mizerną beprin- 
cipinį gyvenimą. Tas tiesioginiai veda prie 
trockizmo, nors Strazdai ir bandytų paslėpti 
tą evoliuciją visokiais fygų lapais. Ar šitam 
Babelio bokšte gali būti vietos revoliuciniai nu- 
sistačiusiems darbininkams, kurie pripažįsta 
Kominterno vadovybę? žinoma, kad ne.

Blaškydamiesi į visas puses, “vadai” Opozi
cijos No. 2 (Strazdai, Jankauskai, Steponavi
čiai ir tt.) panaudoja visą savo frakcinį gu
drumą, kad paslėpti nuo organizacijos narių ir 
“Naujosios Gadynės” skaitytojų kiek daug pro
testų plaukia prieš jų politiką. Jie paslėpė 
Worcesterio ir Eastono kuopų protestus. Jie 
paslėpė rezoliucijas LDD I Apskričio (kalban
čias už vienybę). Jie paslėpė Richmond Hill 
kuopos reikalavimą J. Stilsono gynimo reikale 
ir tokį pat reikalavimą chicagiškio apskričio ir 
philadelphiečių. Jie paslėpė centralinės kuo
pos rezoliuciją už vienybę ir prieš naują kovą 
prieš Kominterną. Jie paslėpė Bacevičiaus pa- 

* siaiškinimą del neįvykusio jo prakalbų maršru
to. Jie begėdiškai atsisakė paskelbti Prūsei- 
kos ir Kuodžio rezignacijas. Jie smurtiškai 
nusitarė perorganizuot LDD 7 kuopą, kai pa
matė, kad ta kuopa net dviejuose Susirinkimuo
se išrinko į suvažiavimą vienybės šalininkus.

Braukimu Prūseikos, Kuodžio ir Paukštie
nės jie sulaužė net LDD konstituciją. Jos Sky
riaus VI paragrafas f sako: “Visuose atve
juose, kaip skundas, taip ir pasiteisinimas turi

«

w
šturmuoja Kominterną, kai- 
dešinumą,” i
murdosi didžiausiam dešinu- 
visokius elementus, kad tik 

bando išlaikyti savo kontrolę 
vienydamiesi su de-

Paterson, N. J

Biedenkap užima naujo 
sekcijos organizatoriaus
Todėl ir publikos prisi-

daug ir maišytos pasitikt
B. jau

rinko
d. Biedenkap, nes d. 
nuo senai yra žinomas Peter
sono darbininkam kaipo išti
kimas darbininkų klases vadas.

Draugas Jay Anyon ir Bie
denkap pasakė geras prakal
bas apie K. P. darbuotę ir jos 
rolę darbininkiškam judėjime. 
<Taipgi buvo iššauktas iš publi
kos pakalbėt juodveidis advo-

bet yra labiau palinkę į vienybę.
mainiškai pasakoja, kad ir jie
tik ne “Bimbos-Prūseikos” padiktuotą.

Čia ir vėl pigi demagogija.
metais padarytą sutartį užgyrė didžiuma LDD!delei Scottsboro jaunuolių. To- 
Centro Komiteto (šeši prieš tris), juk tą su-Į 
tartį užgyrė visa eilė labai veiklių kuopų. Juk kaipo 
prieš ta sutartį nieko, iš esmes, negalėjo pa-'laike areštų.

Pa- vo K. P. $5.00.
šū

vi e- — .... ■.........

j del jis pasižadėjo patarnaut 
advokatas streikuose 

Taipgi paauka-
sakyti net pats jankauskiniš komitetas, 
sakykit, kas blogo ar pažeminančio mūsų 
tarty su ALDLD? Negalėdami to įrodyti, 
nybes priešai atvirai pasirodo savo nuogume. 
Jiems jokia vienybe nerūpi. Jiem rūpi tik pa-!

ir čia pat tie pa-1 aštrinta kova prieš Kominterną ir išlaikymas
savo frakcinio krūmo, tempiant į jį net aiškiai 
anti-sovietinius elementus.

Ką pasakys net jų šalininkai, kuomet sužinos 
apie visas machinacijas tos naujos 
bes” ?

Išmetimas iš “N. G.” Bendroves ir LDD Prū- 
seikos, Kuodžio ir Paukštienės dar labiau su
tvirtins vienybės šalininkus. Įvairūs pikti 
šmeižtai paleisti ant vienybės šalininkų (o tų 
šmeižtų galima laukti dar daugiau) tik labiau 
užgrūdins mūsų draugus kovoti už vienybę ko
munistinių spėkų. Juo. labiau siaurėja pama
tas jankauskinei “vadovybei,” juo mažiau toj

J. Bimba

PRANEŠIMAI Iš KITUR

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, kovo 11, 1936. 
vadovy- LDP Kliube, 408 Court St. Pradžia 8 

vai. vakare.
Drauges ir draugai, 

lyvaukime, nes daug 
turime apkalbėti.

Sekr. V.

būtinai visi da- 
svarbių dalykų

K. Sheralis.
(57-59)

WATERBURY, CONN.
Matykite veikalą “Motinos Širdis”. 

Įvyks 8 d. kovo (March). Pradžia 
grupėj pasilieka net palšai komunistinio ele- 7-tą vai. vakare, Venta Hali, 103 
mento, juo labiau jai reikės taikstytis su anti- Gree^ St. Įžanga 35c. šis veikalas 
__ • ,. • . , . . , -> i . .vt - . yra labai įdomus ir patartina, kaip sovietiniais elementais, tuo labiau aiskes tos waterburieciams, taip ir apielinkės 
grupės vienatinis tikslas—kaip nors išsilaikyti, kolonijų draugams pamatyti jį. Lįž- 
nors ir pavirtus į širšių lizdą, be paliovos dūz- kviečia visus dalyvaut ALDLD 28-tą 
giančių prieš Kominterną, be paliovos gilian
čių draugus, stojančius už vienybę. Toks prak
tikoj visuomet buvo “kairysis” sektantizmas— 
“kairus” frazėm, dešinus darbais.

Revoliucinė vienybė bus įvykinta, nepaisant 
Jankausko, Strazdo ir Steponavičiaus indžionk- 
šino. Už ją stoja visi sveiki ir stiprūs opozi
ciniai elementai. O laikui bėgant vienybiškai 
pradės protauti ir tie svyruojanti, bet nuošir
džiai darbininkiški žmonės, kada jie pamatys, 
kurlink juos veda amžinoji opozicija. Jie pa
matys, kad darbininkiškas pasaulis be vienybės 
negali įveikti savo klasės priešus.

Mes karštai raginame draugus griežtai pa^ 
sisakyti už vienybę abiejuose suvažiavimuose, 
šėrininkų ir Draugijos, ir pareikšti tai naujai 
“vadovybei,” kad su ja mums nepakeliuj, kadi 
mūsų keliai skiriasi. . '

.Mums nebaisūs nei jų šmeižtai, nei machi
nacijos. Mums nepriimtina jų kova prieš 
Kominterną, nes mes einame su juo.

L. Pruseika, J. Kuodis,
M. Paukštiene, A. Matulevičius.

kuojia.
(56-57)

i 11 rmnirinĮ-:t 1 ii -r.'j

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
artjųCenral Skvėro,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedčliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Kas Yra Veikiama Prieš Karą 
ir Fašizmą.

16 d. vasario šešios pašei pi
nes organizacijos bendrai su
rengė masinį mitingą, kuriame 
kalbėjo d. d. A. Bimba ir L. 
Pruseika Lietuvos klausimu. 
Abu kalbėtojai plačiai išana
lizavo Lietuvos padėtį ir fak
tais nurodė, kaip Lietuvos liau
dis kenčia po fašizmo letena. 
Tad masiriis susirinkimas vien
balsiai užgyrė Lietuvos buvu
sių ministerių ir prezidentų 
pareiškimą ir pasiuntė protes
to rezoliucijas prieš Smetonos 
fašistų valdžią del persekioji
mo Lietuvos liaudies, su reika
lavimu Lietuvos liaudžiai civi
lių teisių Lietuvoje. Rezoliu-

. cijas pasiuntėm Kaunan, Sme- 1 '
> tonai ir jo atstovybei Ameriko
je, Washington, D. C.

Kovo 1 d. tų pačių organi- 
I zacijų komitetas sušaukė kitą 
lietuvių masinį mitingą, kuria
me išdavė raportą d. J. Bin
gelis iš trečio priešfašistinio ir 
karinio kongreso, kuris įvyko 
sausio 3, 4 ir 5 d. Cleveland, 
Ohio. Reikia pasakyt, kad d. 
J. Bingelis išdavė raportą ga
na sugabiai ir reikia atiduot 
jam kreditas už tinkamai pri- 
rengimą raporto. Bravo, Juo
zai! Lavinkis ir ant tuoliaus. 
Jum lemta pakilt į darbininkų 
klasės' vadus, tik nenuleisk 
rankų, eik pasibrėžtu keliu. Iš 
jūsų galima daug ką susilaukt. 
Drg. J. B. yra Amerikoje gi
męs ir augęs jaunuolis ir ne
senai įstojo į darbininkų judė
jimą, bet pradžia pasirodo ga-

na gera. Jis turėtų įstot į 
Komunistų Partiją in joje dar
buotis. Tiesa, jis ir dabar vei
kia darbininkiškam judėjime 
ir yra Paterson Press laikraš
čio Board of Directors of Co
operative Association pirmi
ninku, taipgi jį išrinko ir į Na- 
cionalį Komitetą Lygos prieš 
Karą ir Fašizmą. Drauge, jūs 
turite žengt dar vieną žingsnį 
toliau. Taipgi minimam susi
rinkime kalbėjo angliškai vie
nas svetimtautis (pavardės ne
nugirdau), plačiai nupiešdamas 
fašizmą ir karo pragaištingu
mą darbininkų klasei. Kadan
gi šiam susirinkime mažai bu
vo jaunuolių, tad susirinkimas 
reikalavo, kad tų pačių orga
nizacijų komitetas (ir prie jo 
dar tapo pririnktos dvi jau
nuolės—R. Matačiūniūtė ir A. 
Bimbiūtė) sušauktų lietuvių

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos nauioviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitas pasekmės. 
Kreipkitės į 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 priežas
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 nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS 
110 East 16 St., N. Y. 

Tarp 4th Avc ir Irving PI. 
Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

ir

LENGVAS UZSIRŪKYMAS
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Visokie žmones pasirenka Luckies, kiek
vienas savais sumetimais. Bet kiekvienas 
sutinka, jog Luckies yra Lengvas Užsi- • 
rūkymas iš turiningo, brandaus-kūno 
tabako. Tai yra gana stebėtinas faktas, 
kad lapai to paties tabako augalo gali 
kur kas daugiau skirtis nuo vienas kito, 
negu lapai iŠ visai skirtingų rūšių augalų.

Cheminis išnagrinėjimas rodo, jog viršu
tiniai lapai turi perviršių šarmų, kurie 
linkę duoti šiurkštų, šarmišką skonį. 
Apatiniai lapai yra linkę rūgštumui dū
muose. Tai tik viduriniai lapai gamtoj 
prisiartina prie skoningiausios rūgšties— 
šarmų lygsvaros. Lucky Strike Ciga- 
retuosc yra naudojami vidurinieji lapai.

Luckies yra mažiau rūgštys

Nosenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 
populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike.

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

- "IT’S TOASTED

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaietaia

Jūsų gerklės apsauga —prieš knitėjimus
— prieš kosulį

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1)41 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 95 Navy St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings to be consumed on the 
premises.

GINO CASCIANT
95 Navy St., Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8602—-4th Avenue., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PELTON HOTEL & RESTAURANT CORP.. | 
8602—4th Ave., Brooklyn, N. Y. [

NOTICE is’ hereby given that License No. 
L-213 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 299 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
off the premises. ’

ST. MARKS WINE & LIQUOR STORE, INC. 
299 Flatbush Ave., ( Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
L 202 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail ■ under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
l<aw at 1029 Bedford Avenue, Borough of | 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the i>remises.

BESSIE RAND
1029 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

I.

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista- 

Prašome

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. 1
Telefonas: EVergreen 7-1661

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, ta 
tome greit j jūsų namus, 
įsitėmyti adresą ir telefoną

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y
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Paskutinis Kvietimas į 
Jaunimo “Bunco” Parę

Nepamirškite visi ateit j LD 
S jaunimo linksmą vakarėlį 
šiandien, kovo 7-tą, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St. Šo
kiai prasidės 7:30 vai. vakaro, 
prie Wm. Norris orkestros. 
Galėsite prisišokt, kiek tik no
rėsit, taipgi užkąst visokių už
kandžių. Naujiena šį vakarą, 
tai “bunco,” kurį, kas tik no
rės, tas galės lošt. Bus keli 
stalai, tai bus vietos visiem, 
v Įžanga labai žema, tik 30c, 
tai galite atsivest visą šeimy
ną, pažįstamus, ir tt.

Taipgi bus gera programa, 
kurią išpildys geri artistai, 
kaip Aldona Klimiutė, dai
nininkė, ir Aldona Žilinskas, 
pianistė, ir kiti.

Tai visi nepamirškite. Pasi
matysime.

E. New York, N. Y.
"Nemalonus Įvykis Lenkų 

Šeimoj

Čia pereitą sekmadienį, ko- 
VO' 1 dieną, Albertas Marcia- 
gas, 38 metų amžiaus, gyve
nantis 676 Belmont Ave., pri
mušė savo žmoną su lovos ko
ja, o ji pirmadienio ryte mirė 
Kings County ligonbutyj. Ma
rijona paliko savo 13-kos mė
nesių vaikutį ir senus, tėvukus. 
Buvo vedę tris metus. Uošvis, 
sakoma, gavęs ir gi tuo pačiu 
Įnagiu galvon. Mušeika, žino
ma, tapo areštuotas ir laiko
mas kalėjime be jokio užstato. 
••Time’se” buvo rašyta, jog jis 
buvo nualpęs laike klausinėji
mo teisme. Kaimynai pasako
jo: Velionės tėvai yra pasitu
rinti žmonės, kurie turi savo 
išmokėtą ndmelį ir gerokai pi
nigų banke, tai, aišku, tas 
Viskas būtų likęs jų, tėvukų,
vienturtei dukrai, bet tamsū- 
niško vyro ranka jai davė mir
ti-.
. Barnių priežastis buvus ta, 
kad jos vyras mėgdavo kazy- 
riuoti iš pinigų, o už tai daž
nai gaudavo apibarti nuo sa
vo Marijonos ir tėvų. Kadangi 
tėvai neėmę, kaip žmonės pa
sakojo, pinigų už kambarius, 
idant žentas susitaupytų šiek 
tiek pinigų pel “lietingų die
nų?’ Ūi, abtJdu dirbdami, su- 
šitaupino kelioliką šimtų dol., 
o prakazyriuoti galima šimtą 
sykių greičiau, negu sutaupyti. 
Kkzyros — vedusių nelaimė, 
kurios reikia saugotis.. .

• Penktadienį, išlydint Mari
joną iš namų į kapinyną, susi
rinko daug svieto Belmonto 
Alėjoj.

Kuršėnų St—s.

Wo-Chi-Ca Tėvų Mitingas
—

/ darbininkų Vaikų Kempės 
komitetas šaukia tėvų susirin
kimą šiandien po pietų, kad 
apkalbėti kempės reikalus. 
Ypatingai kreipiasi į tuos, ku
rių. vaikai buvo kempėje per
eitą sezoną. Manoma, jie ge
riausia galėtų nurodyti, kas 
gerai ir kas taisytina kempėje. 
Mitingo vieta: Irving Plaza, 
Irving PI. ir 15th St., N. Y.°
f Lietuviai taipgi turėtų daly
vauti ir daugiau susirūpinti 
kempės reikalais. Pas mus tas 
klausimas labai apleistas.

Renka Veros Stretz Džiūrę

4

išParinkta 100 kandidatų, 
ų bus išrinkta džiurė teis

ti nazių agentą nudėjusią mei- 
ižę, Verą Stretz. Jinai dirbo 

keleriopą darbą pas nužudytą- 
Fritz Gebhardt: sekretoria- 

o, agentavo ir buvo meilužė. 
Teismas prasidės 20 šio mė-

JBesio.

Dar 11,000 Prisidėjo Prie Streiko
Ketvirtadienį dar 11 tūks

tančių bildingų aptarnautojų 
išėjo į streiką Harleme ir 
Washington Heights. Jie ap
tarnauja 5,000 bildingų. Tai 

i buvo darbininkų atsakymas į 
Realty Advisory Board užsi
mojimą operuoti skebais. Apie 
6,000 šių streikierių išėjo iš di
strikto tarp 125th ir 155th St., 
o 5,000 iš distrikto tarp 155th 
iki miesto linijos.

Praplės Streiką Į Brooklyną

Unijos viršininkai sako, kad 
Brooklynas ir Queens bus se
kami, jei iššauktosiose vietose 
nebus atsiekta žymus skaičius 
sutarčių greitu laiku.

Policijos žiaurumas padidė
jo penktą streiko dieną, kada 
paaiškėjo unijisrų nusistaty
mas “vesti kovą iki lai
mėjimo,” o bosų nusistatymas 
sulaužyti streiką. Puolimuose 
ant streikierių net ir laikraš
čių reporterių sužeista.

Bosai Nutraukė Derybas

Derybos nutrūko anksti 
ketvirtadienio rytą po visos 
dienos ir nakties derybų tre
čiadienį. Walter Gordon Mer
ritt, savininkų Realty Advi
sory Board advokatas ir aršus 
unijų priešas, pasmerkė unijos 
vadus ir tuo pateisino savo pa
sitraukimą iš derybų. Anot jo:

“Samdytojai atmetė užda
ros šapos reikalavimą, nes jie 
jautė, kad keltuvų patarnavi
mas yra taip reikalingas pub
likai, kad jis negali būti pa
vestas nekontroliuojamam mo
nopoliui, rankose kovingos“ 
unijos, kurios viršininkai atvi
rai grąsina akstinti naudojimą 
spėkos ir prievartos.”

Tas jo bjaurus pareiškimas 
buvo reikalingas tam, kad 
duoti progą distrikto prokuro
rui Dodge kamantinėti ir ap
kaltinti unijos viršininkus 
“naudojime spėkos ir prievar
tos,” tuomi sukiršinant visuo

menę ir padedat sulaužyt 
streiką. Tokiam kamantinėji
mui unijos viršininkai Bamb- 
rick ir Scalise buvo pašaukti 
ketvirtadienio popietį.

Tai taip pasitinka galinga 
dangorėžių savininkų įstaiga 
labai menkus darbininkų rei
kalavimus. Unijos viršininkai 
nusileido iki to, kad sutiko iš
rišti susikirtimą pavedimu jo 
arbitracijai, kurios neva “be
šališku arbitratorium” būtų 
buvęs New Yorko “Daily 
News” redaktorius. Aišku, 
darbininkai nebūtų galėję su
tikti su tokia arbitracija, ta- 
čiaus bosai nei tokios arbitra- 
cijos nepriėmė.

Atskiri Bosai Tariasi

Unijos raštinė visą dieną 
buvo užimta atskirų bildingų 
savininkų, kvietimais tartis ir 
sakoma, kad daug sutarčių 
padaryta. Daugelio bildingų | 
gyventojai ir laikantieji rašti
nes bei jose dirbantieji daro! 
spaudimą į savininkus užbaig-j 
ti streiką. Kuomet pirmas už-1 
lipimas į kelioliktą augštą kai 
kuriems atrodė šposai, tai ant
ras ir trečias jau pasidarė ne
pakenčiami.

Kai kur bandoma operuoti 
skebais, bet su jais niekas ne
sijaučia “namie.” Ir ne be 
pamato. Pobūdis skebaujan- 
čių jau pasirodė keliose vieto
se. Apartmentiniame name 
prie 698 West End Ave., pro
fesionaliai skebai įsibriovė į 
šėpas ir išnešė vertingus daik
tus. šeši iš tų skebų areštuoti.

Sumušė Reporterį

Policijai užpuolus minią 
streikierių prie unijos buveinės, 
29 E. 32nd St., kada streikie- 
riai rikiavosi sudaryti masinę 
pikieto liniją, tapo sumuštas 
Arthur Wright, “Daily Mir
ror” reporteris. Skebai ir po
licija sužeidė apie 50 pikietų 
įvairiose vietose.

“Naujos Gadynės” Ir
L. D. D. Suvažiavimai

—.... ....... r*

Šiomis dienomis tarp Brook
lyno lietuvių n e p a p r astas 
ūpas. O to priežasčia yra bu
simieji “Naujosios Gadynės” 
ir Lietuvių Darb. Draugijos su
važiavimai. Prie jų rengiasi 
vienybės su pozicija šalininkai, 
rengiasi ir vienybes priešai.

Vienybes priešai jaučiasi 
apsidrūtinę, išmetę iš “N. G.” 
Bendrovės ir LDD veikliausius 
ir įtakingiausius narius—Prū- 
seiką, Kuodį, Paukštienę. Vie
nybės šalininkai turi viltį, kad 
suvažiavę šėrininkai ir nariai 
įmatys tos netiesotos taktikos- 
smurto žalingumą ir tars savo 
žodį už darbininkų vienybę ir 
d em o kr ati j ą organ i z aci j o j.

šių dviejų suvažiavimų pa
sėkos paliečia ir kiekvieną 
lietuvį. Klasiniai sąmoningi 
darbininkai vėlina, kad suva
žiavimai apvienytų lietuvių 
darbininkų jėgas. Darbo žmo
nių ir visokio progreso priešai 
dės pastangas skaldyti darbi
ninkų spėkas. Linkėtina abie
jų suvažiavimų dalyviams 
stipriai pasisakyti už vienybę 
ir prieš smurtą organizacijos 
viduje.

“Naujos Gadynes” Koopera- 
tyvės Spaudos Draugijos šė- 
rininkų Suvažiavimas įvyks 
šiandien, 3 v. po pietų, L.A.P. 
Kliube, 80 Union Avė., Brook
lyne. LDD Suvažiavimas įvyks 
ant rytojaus po “N'G” suvažia
vimo.

Rep.

SUSIRINKIMAI I
CENTRAL BROOKLYN

ALDLD 24 kp. susirinkimas jvyks 
pirmadienį, 9 d. kovo, 8-tą vai. va
kare, 269 Front Street. Visi turit 
būt nes po susirinkimo turėsim di
skusijas. Sekr. P. Renken.

(57-58)

PARDAVIMAI
Parsiduoda pusė ar visas biznis. 

Gražiai įtaisyta užeiga ir restauran- 
tas, galima gerą pragyvenimą pada
ryt. Atsišaukite sekamai: Jonas Ju
revičius—Antanas Milius, 148 Grat
tan St., kampas Varick Ave., Brook
lyn, N. Y. Telefonas: Pulaski 5-9826.1 

(55-57)'

PAJIESKO.IIMAI
PAJIEŠKAU Augustino Bernoto, 

kilęs iš Lietuvos, Šiaulių apskr., 
Gruzdžių valsčiaus, Dimšių kaimo. 
Iš Lietuvos išvykęs 1913 m. Seniau 
gyveno N. J. Prašau jį patį atsišaukt 
arba kas apie ji žinote, malonėkit 
pranešt, už ką būsiu dėkingas.

K. Orvidas,
R. O. del Uruguay-Montevideo, 
Villa del Cerro Calle Cuba 
946 Esquina, Peru.

(56-57)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrus mergina arba 

moteris dirbt prie namų darbo. Bus 
duodamas kambarys ir gera alga. 
Atsišaukite greitai sekamai: Candy 
Store, 571 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y.

, (55-57)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tnrpo l9th ir 13th Sts., N. Y C?

Gydo odos, kreujo, pūslės— 
šlapinimosi iigas.

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

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 viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri-

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.

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

w NAUJOJE VIETOJE

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—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

................ .................

V

Lietuvių Motenj Draugiškas Robert Minor Vadovaus 
Vakaras Bus 14 Kovo May’s Pikietui

Prisirengimui tinkamai pa
sitikti būsimą Lietuvių Motenj 
Suvažiavimą ir atžymėjimui 
Tarptautinės Moterų Dieno*, 
Brooklyno moterys ruošia 
draugišką vakarą 14 kovo. Tai 
bus draugiško pasikalbėjimo, 
trumpų išsireiškimų ir pasi
linksminimo pažmonys, į kurį 
kviečia merginas, moteris ir 
visus. Dalyvaukite ir palin
kėkite moterim sėkmingo su
važiavimo ir gero veikimo. 
Rengėjos pasitiks svečius su 
arbata ir įvairiais namie ga
mintais skanėsiais. Įėjimas vel
tui.

Rep.

Persekiojimas May’s pikietų 
nesiliauja, bet ir pikietai nesi
rengia nusileisti, šiandien, 1 
vhl. per pietus, vėl bus masi
nis pikietas, kuriam vadovaus 
Robert Minor, Komunistų Par
tijos Centro Komiteto narys. 
Norintieji padėti pikietuoti 
privalo susirinkti streikierių 
buveinėn, 42 Smith St., Brook- 
lyne. Iš ten visi sykiu eina į pi- 
kieta.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Cameo teatre, 42nd St. ir 
Broadway, N. Y., teberodoma 
naujas Sovietų judis “Three 
Women.”

Boikotuos Orkestrą

Non-Sectarian Anti-Nazi Ly
ga grąsina boikotu New Yorko 
Philharmonic Orkestrai, jei 
jos direktorius Wilhelm Furt- 
waengler neatsisakys nuo iš
tikimybės Hitleriui.

Furtwaengler yra direkto
rium Berlyno Valstybinės Ope
ros ir Philharmonic Orkestros.

Skelbiant boikotą, Lygos 
sekretorius, G. E. Harriman, 
nurodo, kad bile muzikantas, 
užimdamas vietą valdiškoj mu
zikos įstaigoj, Vokietijoj, yra 
nazių pritarėjas ir ištikimas 
nazių režimui. Demokratiškai 
nusistatę Amerikos muzikan-, 
tai negali dirbti po jo direk
cija, o publika negali remti jo 
diriguojamos orkestros dar-, 
bus. V -

Acme teatre, 14th St. ir 
Union Sq., N. Y., rodoma ju- 
džiai “Grain,” ir “Broken 
Shoes.” Pastaroji filmą yra 
iš vaikų gyvenimo.

Vaidinimas “The Childrens 
Hour” galima matyti kas va
karą apart pirmadienių, Max
ine Elliott’s teatre, W. 39th St.

Group Theatre, “Daily Wor- 
kerio” naudai, pirmadienį, per
statys “Case of Clyde Grif
fiths”, paimtą iš garsaus Drei- 
serio veikalo “American Tra
gedy.” Vaidins Ethel Barry
more teatre, 47th St., į vaka
rus nuo Broadway.

Kovo 15, Labor Lyceum sve-' 
tainėj, Brooklyne, lietuviai ar-' 
tįstai bendrai stato scenon 
naują operetę “Kaimiečiai.” 
Bus ir koncertinė programa.

Unijistai Paremia
Bildingų Streiką

Pasklidus žiniai, l;ad skebas 
Sam Galio užsimušė operuoda
mas keltuvą, kurio operąvimui 
jis neturėjo mokėjimo nei su
manumo, unijistai, dirbanti už- 
streikuotų bildingų; šapose, dar 
labiau pradeda įmatytį: pavo
jų dirbti skebų operuojamuose 
bildinguose. Protestas prieš 
naudojimą streiklaužių iįbildin- 
guose kasdien stiprėja.

Kelios skrybėlinės šapos už
sidarė, darbininkams atsisa
kius grįžti darban kol nebus 
iš bildingų prašalinti skebai.

ILGW Išvežioto jų Unijos 
generalis manadžeris Metz 
pranešė, kad unija sustabdo 
išvežiojimą medžiagos' visame 
drabužių gaminimo distrikte.

Viešbučių ir restauranų dar
bininkai tariasi atsisakyt dirb
ti ant skebais pristatytų pro
duktų.

Kailiasiuvių unija, per savo 
manadžerį Ben Gold, atsišau
kė į visus savo narius paremti 
bildingų darbininkus.

WPA dailės projektų labo
ratorijos, -10 E. 39th St., stu
dentai. ir mokytojai išėjo į 
streiką, atsisakydami keltis į 
12-tą augštą skebų operuoja
mu keltuvu.

Kitame projekte, po 6-tu 
numeriu tos pat gatvės, stu
dentai ir mokytojai pasirašė 
peticiją, reikalaujančią sugrą
žinti seną keltuvo kėravotoją 
ir pasmerkdami operavimą 
skebais.

Iš 144 W. 27th St. šapos 200 
dresmeikerių išėjo, atsisaky
dami dirbti vienam bildinge 
su skebais.

Tol. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tcl. 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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
s u d a r a u su 

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

512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT I^ne 
< BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Mykolas špokas, 76 metų, 
82 Avė. C, New York, N. Y., 
mirė kovo 4 d. Kūnas pašarvo
tas graboriaus Garšvos koply
čioj. Laidos kovo 7 d.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi* 
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų j 
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- 

i zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliu* vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Sblins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

BAR and GRILL
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.

Cortlandt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hali 

NEW YORK, N. Y.
Rooms 40S-6-7 

Equitable Service Bureau 
LIETUVIŠKA 

Susisiekimo ir Ištyrimo 
įstaiga




