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KRISLAI
Ant širdies Ramiau.
Pas Mussolinj.
Į Karą Prieš Savo 

Brolius.
Užmiršta, Kuo Jis Buvo.
Reikia Didelės Drąsos.

Rašo A. B.
Pagaliaus Francijos valdžia 

leido Ispanijos liaudies val
džios orlaiviams sugrįžti namo. 
Septyniolika orlaivių labai di
delė spėka šiame kare. Gerai 
padarė Francijos valdžia, kad 
šį sykį nepaklausė nei Anglijos, 
nei Danijos.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

No. 124 Telephone STagg 2-3878
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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

/
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VYRIAUSIAS TEISMAS UZGYRE SOCIALĘ APDRAUDĄ

&•

Fašistuoją Amerikos kapi
talistai pradėjo j ieškoti įkvė
pimo Mussolinio kumštyje. Da
bar ten lankosi Alfred Smith 
ir turės pasikalbėjimą su Ita
lijos diktatoriumi. O sugrįžęs, 
žinomą,.fašistinę dvasią čionai 
skelbs.

Amerikos stambusis finan
sinis kapitalas nerimsta savo 
kailyje. Laukia fašizmo. Dar
buojasi už jį. Jieško ameriko
niško Hitlerio arba Mussoli
nio.

Amerikos Darbo Federaci
jos vadai susišaukė Cincinnati 
mieste plačią amatinių unijų 
viršininkų konferenciją. Tai 
ne taikos,,.bet karo konferen
cija. Jinai nutarsianti pradėti 
negailestingą karą prieš CIO 
ir visas unijas, kurios šį komi
tetą remia. Tam tikslui Fede
racijos nariai bus apkrauti 
specialiais mokesčiais.
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Kuomi tas karas pasibaigs? 
Sunku dabar pasakyti. Gero 
darbininkų judėjimui tai tik
rai neatneš. Negelbės ir Fede
racijai. William Green Fede
racijai kasa duobę.

Federacijoj dar yra apie du 
milionai darbininkų. Didoka 
armija. Jie organizuoti. Ar jie 
leis Greenui tą armiją dabar 
panaudoti prieš savo brolius 
darbininkus, taip pat organi
zuotus į unijas?

Mirė John Rockfelleris, Sr. 
Mirtis pašaukė pas save ir tą 
plutokratą. Buržuazija gailiai 
verkia prie jo kapo. Apgailes
tavimo meditacijas rašo ir li
beralai. Rockefellers buvęs 
didelis labdarys.. fpiąpą-

Užmiršta, kuomi iš tikrųjų \
Rockefelleris buvo. Jis buvo U < v - 
žiaurus darbininkų išnaudoto- laužymo,
jas. Iš darbininkų milionus 
plėšė, o “labdarybei” aukojo. 
Taip darė pakėlimui savo gar
bės ir vardo. Garsioji Ludlowo 
moterų ir'vaikų skerdynė bu
vo Rockefellerio darbas. 
Rockefelleris sugėrė daugiau 
nekalto kraujo, negu kuris ki
tas kapitalistas Amerikoje.

Vienas lietuvis jaunuolis su
grįžo iš Ispanijos. Neištesėjo 
jo nervai. Reikia didelės drą
sos stoti į karą už savo idėjas. 
Mes nieko prieš tą jaunuolį 
neturime. Jis turėjo gerus no
rus. Išvažiuodamas pilnai ne
suprato tos misijos. Nebuvo 
kietai įsitikinęs. Garbė tiems, 
kurie nuvažiavo ir kariauja 
prieš fašizmą.

Už dienos kitos “Krislus” 
paims rašinėti kitas draugas. 
Bus naujų minčių, naujų idė
jų. Pasikeitimas beveik visada 
išeina ant sveikatos.

Rudeniop drg. L. Pruseika 
turės aplankyti rytus su pra
kalbų maršrutu, šią žiemą su 
maršrutais išėjome labai ge
rai. Draugas šolomskas “ap
kalėdojo” vidurvakarius, o d. 
Andrulis rytines valstijas. 
Abiems gerai pavyko. Daug 
naudos padaryta organizaci
joms ir laikraščiams.

Labai gerai mes stovime su 
korespondencijomis. Lai tik 
draugai nepasiduoda vasaros 
karščiams.

Toks didelis dabar visur 
darbininkų bruzdėjimas. Mūsų 
korespondencijose tai turi pil
nai atspindėti. Tačiau, drau
gai, nereikia pamiršti ir so
ciali© pobūdžio žinių iš lietu
vių gyvenimo.

‘Salamanca, Ispanija. — 
Valdžios lėktuvai bombar
davo fašistų valdomus mie
stus Valladolidą ir Pamplo- 
ną.

Šalies Aukščiausias 
Teismas Užgyrė Sočia* 
lės Apdraudos Įstatą

SEN. WAGNER REIKALAUJA PRAPLATINT SOCIA
LĘ APDRAUDĄ, KAD JI APIMTŲ IR MILIONUS KI
TŲ, DAR NUOŠALIAI PALIEKAMŲ DARBININKŲ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas gegužės 24 d. penkių 
teisėjų balsais prieš keturis 
užgyrė federalį bedarbių 
apdraudos įstatymą ir sep
tyniais balsais prieš du pa
tvirtino senatvės pensijų 
įstatymą, kaipo sutinkan
čius su šalies konstitucija.

Abudu pareiškimus, už
ginančius socialę apdraudą, 
parašė teisėjas B. N. Car
dozo. .

Vyriausio Teismo daugu
ma dabartiniais savo spren
dimais pripažįsta, jog tai 
yra teisėtas ir konstituci
nis dalykas apdėt mokes7 
čiais samdytojus dėlei se
natvės ir nedarbo apdrau
dos, o prieš tokių mokesčių 
mokėjimą kapitalistai ypač 
ir spardėsi.

Savo bylose prieš socialės 
apdraudos įstatymą samdv- 
tojai taipgi įrodinėjo, būk 

Į šis įstatymas laužas valsti- 
; bet Vyriausio 
dauguma nemato M

Dabartinis Vyriausio Tei
smo patvarkymas paliečia 
26,000,000 paeinančių po so- 
ciale apdrauda darbininkų, 
dirbančių pas 2,700,000 sam
dytojų.

Mokėjimas į socialės ap
draudos fondą nėra priva
lomas samdytojams, pas ku
riuos dirba mažiau kaip' 8 
darbininkai.

Šis įstatymas taipgi pa
lieka nuošaliai milionus lau
ko ūkio darbininkų, namų 
darbininkų-t a r n a utojų ir 
daugelį kitų.

Indianapolis, Ind. —Jung
tinių Valstijų senatorius 
demokratas R. F. Wagner, 
konferencijoj socialių dar
buotojų, pareiškė, kad rei
kia praplatint federalį so
cialės apdraudos įstatymą, 
idant jis apimtų ir kitus 
darbininkus ir tarnautojus, 
kuriuos dabartinis įstaty
mas dar apleidžia.

Kaip Baskų Vaikučiai Nusi
gando Anglų Lėktuvų

Southampton, Anglija. — 
4,000 vaikų, atvežtų iš Bas
kų krašto ir patalpintų sto
vykloje arti Southampton, 
baisiai nusigando, kada iš
girdo kriokiančius lėktuvų 
motorus ore virš savo galvų. 
Jie pamanė, kad tai ispanų 
fašistų-nazių orlaiviai atlė
kė , juos čia bombarduot, 
kaip kad bombardavo Bil
bao ir kituose miestuose 
Baskų, krašte, šiaurinėj Is
panijoj. , Todėl vaikučiai 
ėmė klykti ir bėgti į visas 
puses, iki . buvo jiem išaiš
kinta,. kad šie lėktuvai yra 
Anglijos ir jie čia nemėtys 
bombų.
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Salamanca, Ispanija, geg. 
25.—Fašistai skelbiasi, būk 
sumušę ir apsupę tris Bas
kų ir Asturijos mainierių 
batalionus ir daugelį suėmę 
nelaisvėn.

Roma Jau 1934 m. Kur
stė Isp. Fašistų Karą
Geneva. — Ispanijos at

stovai įteikė Tautų Lygos 
Tarybai dokumentus, paro
dančius, jog Mussolinis jau 
1934 m. siūlė ispanų fašis
tam ginklus, amuniciją ir 
kariuomenę sukilimui prieš 
Ispanijos respubliką.

Ispanijos delegacija su 
socialistu J. A. del Vayo 
kaipo pirmininku pridavė 
Lygai įrodymus, kaip Hitle
ris ir Mussolinis siunčia sa
vo kareivius prieš Ispanijos 
valdžią net po to, kai jiedu 
pasirašė bepusiškumo su
tartį.—Italijos ir Vokietijos 
karo laivai pikietuoja ryti
nius Ispanijos vandenis, pa
gal “nesikišimo” komisijos 
nutarimą, reikalaujantį ne
praleis! jokios karinės pa- 
gelbos iš užsienių nei Ispa
nijos respublikiečiams nei 
fašistams’. Bet tuo tarpu 
Hitleris ir Musolinis vėl 
siuntė daugiau savo kariuo
menės talkon ispanų fašis
tam.

Lynčiuotojai Nužudė Negrą 
Ir Sudegino Jo Lavoną

Bainbridge, Ga. — Bal
tieji žmogžudžiai-lynčiuoto- 
jai pasigrobė negrą darbi
ninką Willie Reidą, išsivežė 
už miesto, nužudė ir paskui 
grįždami išmetė jo lavoną iš 
automobilio; o poros šimtų 
baltų vyrų ir moterų govė- 
da išlaužė tvoras, sukrovė 
laužą “bolių” žaidimo par
ke, uždėjo negro lavoną ant 
laužo ir sudegino.

To negro pagrobimo ir 
nužudymo “procesijoj” da
lyvavo 50 ar 60 automobilių.

TREČIAS SŪNUS LIND- 
BERGHAM

Weald, Kent, Anglija. — 
Nors amerikiečiam lakū
nam Lindberghui su žmona INAZIAI NUKIRTO GAL- 
gimė sūnus geg. 12 d., bet 
apie tai spauda sužinojo tik 
geg. 24 d. Tai trečias iš ei
lės Lindberghų sūnus. Pir
mąjį, kaip žinoma, pagrobė 
ir nužudė nazis Hauptman- 
nas Amerikoj. 

- ---------------- - u

New York. — Miesto ma
joras LaGuardia sako, kad 
nazių riksmai apie mokinių 
ištvirkavimą Brooklyne nie
kur kitur netinka, kaip tik 
pavest New Yorko “sursų” 
valymo komisionieriui.

Komunistų Partijos Centro Sekretoriaus 
E. Browderio Pareiškimas Dėlei Vyriausio 
Teismo Sprendimo apie Socialų Apdraudą

Trylika Klaipėdos Na
zių Nuteista Kaune 
Kaip Hitlerio Šnipai

Kad Vyriausias Teismas parėmė tūlus punktus Fede- 
ralės Socialės Apdraudos Akto, tatai reikia laikyti pro
greso laimėjimu prieš reakciją, nežiūrint, jog tas aktas 
turi daug trūkumų. Bet 5 teisėjų balsų prieš 4 perviršis, 
kuriuom tie punktai paremti, parodo, kaip menkai šis 
Teismas teišreiškia žmoniij valią; ir tas pats perviršis 
buvo laimėtas tik todėl, kad senajam Vyriausiam Teis
mui gręsė Roosevelto planas, reikalaujantis pataisyt šį 
Teismą.

Jog bedarbių apdraudos įstatymas yra paremtas tik 
vieno balso dauguma, tatai savaimi aiškiai parodo, kad 
dabartinis Teismo sąstatas, kaip ir jo neteisėtas pasisavi
nimas galios atmetinėti įstatymus, yra didelis pavojus de
mokratiniam išreiškimui Amerikos žmonių valios.

EARL BROWDER, 
Amerikos Kom. Partijos Generalis Sekretorius.

3,000,000 ŽYDU STREIKAS PRIEŠ LENKIJOS 
FAŠISTU KRUVINUS POGROMUS ,

Varšava. — Pirmadienį 
buvo paskelbtas visuotinas 
3,000,000 žydų streikas Len
kijoj prieš, fašistų daromus 
kruvinus pogromus ir prieš 
valdžią, nes ji neapsaugoja 
žydų nuo tokių užpuolimų. 
Streikas tęsėsi dvi valandas. 
Buvo uždarytos visos žydų 
krautuvės, dirbyklos ir kt.

Streikas paskelbtas vardu sunaikino 1,200 žydų namų 
ir krautuvių. Bent 40 žydų 
tapo pavojingai sužeista.

Amerikinis Žydų^Remimo 
Komitetas paskyrė $50,000 
greitai pagelbai nukentėju- 
sieni tame mieste žydam.

vienuolikos o r g a nizacijų. 
Jos savo bendrame pareiš
kime nurodo, kad Lenkijos 
policija ir valdžia abelnai 
pasitraukia užpakalin ir 
žiūri pro pirštus, kada fa-

T. Mooney Perkeltas iš 
Kalėjimo j Ligoninę
San Francisco, Calif. — 

Valstijos aukščiausias teis
mas patvarkė, kad Thomas 
Mooney būtų perkeltas iš 
kalėjimo į apskričio ligoni
nę. Patvarkymas išduotas, 
kada kalėjimo gydytojas pa
rodė, jog Mooney serga 
skilvio skauduliu.

T. Mooney, žymus kovo
tojas už darbininkų reika
lus, yra nekaltai nusmerk- 
tas visą amžių kalėti. Ka
pitalistai ir vietinė valdžia 
padarė prieš Mooney są
mokslą ir pagal papirktų 
liudytojų melagingus neva 
parodymus nusmerkė jį už 
tai, kad jis būk sprogdinęs 
bombas laike 1916 m. kari
nio prisirengimo parado 
San Francisco j.

VĄ KOMUNISTUI

Berlin, geg. 25. — Pagal 
nazių slapto teismo nuos
prendį, tapo nukirsta galva 
komunistui veikėjui Ottonui 
Kroppui.

Le Havre, Franci j a. — 
Rengiasi streikuot 2,200 jū
rininkų Francijos didlaivy- 
je “Normandie,” reikalau
dami 40 valandų darbo sa
vaitės. ,

šistai daro kruvinus užpuo
limus ant žydų.

Už bandymą gatvėse de
monstruoti ir kalbėti strei
ko laiku areštuota 20 žydų 
jaunuolių.

Pasirodo, jog pastaraja
me fašistų pogrome prieš 
žydus Lietuvių Brastoj 
(Brest-Litovske) užpuolikai

Unijos Pergale prieš 
Crucible Plieno Bosus
Pittsburgh, Pa.—Crucible 

Plieno kompanija taipgi pa
sirašė sutartį su Amalga
mated Plieno Darbininkų 
Unija, priklausančia prie 
Industrinio Organizavimosi 
Komiteto (CIO). Kompani
ja bijojo streiko. Sutartis 
apima 14,000 Crucible kom
panijos darbininkų.

Kompanija pripažino uni
ją kaip visų jos narių at
stovę ir davė darbininkams 
tokius pagerinimus, kaip ir 
Carnegie-Illinois Plieno kor
poracija, kuri jau pirmiau 
pasirašė sutartį su indust
rine unija.

Crucible bosų sutartis su 
unija nusilpnina prieš-uniji- 
ni prontą vadinamų “nepri
klausomų” plieno kompani
jų: Republic Steel, Inland 
Steel, Bethlehem Steel ir ki
tų.

AUTO. DARBO UNIJOS
REIKALAVIMAI FORDUI

Detroit, Mich., geg. 25.— 
Jungtinė Automobilių Dar
bininkų Unija reikalauja, 
kad H. Fordas įvestų 6 va
landų darbo dieną, mokėtų 
nemažiau kaip po $8 kiek
vienam iš savo 140,000 dar
bininkų per dieną ir pripa
žintų uniją.

SOVIETAI SUŠAUDĖ 11 
JAPONIJOS ŠNIPŲ

Maskva, geg. 25. — Nus- 
merkta ir sušaudyta Cha- 
barovske dar 11 trockistu, 
slaptų fašistų ir sabotažnin- 
kų, kurie veikė kaip Japo
nijos šnipai ir ardytojai 
prieš Sovietų valdžią. ■

Ispanija Atmeta “Pa
liaubą” Apgavystę

Geneva. — Anglijos val
džia daro spaudimą Tautų 
Lygos Tarybai, kad netyri
nėtų, kaip Vokietija, Itali
ja ir Portugalija kariškai 
remia Ispanijos fašistus. 
Vietoj tyrinėjimo, tai Angli
ja siūlo Ispanijos valdžiai ir 
fašistams laikinai pertraukt 
karą, padaryt pertaiką; o 
laike pertaikos galima būsią 
derėtis apie svetimų šalių 
kareivių ištraukimą iš Is
panijos.

Ispanijos valdžia griežtai 
atmeta tokias karo “paliau
bas,” kaipo suktą gudrybę 
Anglijos politįkierių. Su šia 
gudrybe jie nori pasitar- 
naut tik Ispanijos fašis
tams.

Anglijos valdžia bijo, kad 
respublikiečiai, galų gale, 
sumuš fašistus; todėl Anglų 
užsieninis ministeris A. 
Eden ir kiti politikieriai 
svajoja apie respublikiečių 
sutaikymą su fašistais ir 
apie įsteigimą neva “bepu- 
siškos” valdžios Ispanijoj. 
Bet Ispanų liaudiečiai su
pranta, jog tokia Anglijos 
palaiminta “bepusiška” val
džia būtų karinė diktatūra 
prieš darbo žmones.

Madrid. — Ispanijos mi
nisteris pirmininkas socia
listas Negrin užreiškė, jog 
negali būt jokių karo pa
liaubų su fašistais, iki jie 
taps galutinai sumušti.

Soc. N. Thomas Šaukia Liau- 
diečius Sukirsi Fašistus

. Barcelona, Ispanija.—Čia 
atsilankęs Amerikos Socia
listų Partijos vadas Nor
man Thomas kalbėjo nėr ra
dio < šaukė respublikiečius 
įtempt visas jėgas, kad lai
mėt karą prieš fašistus:

“Visas pasaulis nekant
riai laukia, kad jūs sumuš- 
tumėte Franco. Mussolinį ir 
Hitlerį. Mes širdingiausiai 
trokštame, kad jūs sukriu- 
šintumėte fašizmą ir užtik
rintumėte demokratijai per
galę.”

Norman Thomas, pavie
šėjęs pas Katalonijos pro
vincijos prezidentą Compa- 
nys’ą, važiuos į Valenciją ir 
Madridą.

Agentai vadinamos “nesi
kišimo” komisijos nenorėjo 
praleist Norman. Thomasą 
per sieną į Ispaniją, ir su
trukdė jį tris dienas.

— p ____________
JIE DARBAVOSI AT
PLĖŠT KLAIPĖDOS KRA

ŠTĄ NUO LIETUVOS

Kaunas. — Lietuvos karo 
teismas nuteisė kalėjiman 
tryliką klaipėdiškių vokie
čių, kaip praneša Associat
ed Press žinių agentūra ge
gužės 24 d. Jie nuteisti 
kaipo nazių šnipai prieš 
Lietuvą. Už tai jiem skir
ta vieni ik dviejų metų ka
lėjimo.

Šie Klaipėdos hitlerinin
kai taipgi nukaitinti, kad 
jie buvo nariai uždraustos, 
slaptos nazių organizacijos 
ir darbavosi delei Klaipėdos 
krašto atplėšimo nuo Lietu
vos.

EXTRA!
Darbo Savaitės Sutrumpini

mas Labai Sumažinsiąs 
Bedarbę

Washington, geg. 25.— 
Kai kurie Naujosios Daly
bos rėmėjai sako, kad jei’, 
kongresas priims Roosevel
to pasiūlymą ir išleis įstaty
mą, uždraudžianti visiem' 
samdytojam ilgiau darbi
ninkus laikyt darbe, kaip 
40 valandų per savaitę, tai* 
gausią darbus pusė iš 8,- 
000,000 dabartiniu bedarbių/ 
Bet kiti mano, kad darbo 
laiko apribojimas pagal 
Roosevelto reikalavimą su
teiktų darbus tik porai mi- 
lionų bedarbių.

Bet jau randasi kongreso 
narių, kurie siūlo sutrum- 
pint darbo savaitę iki 30 
bei 35 valandų. *

Savo atsišaukime į kon
gresą Rooseveltas taipgi 
reikalavo įstatymiškai už
draust mažiau mokėt dar
bininkui kaip po 40 centų 
už valandą.
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Panaikinta Wash. Mokytojų 
Prisieka prieš Komunizmą
Washington. —Jungtinių 

Valstijų kongresas atmetė 
Columbia Distrikto - Wash
ington miesto įstatymą, 
reikalavusį, kad visi moky
tojai tame apskrity j pri
siektų, jog nėra komunistų 
šalininkai ir nemokina ko
munizmo. . Bet kongreso 
tarime yra pastaba, jog šis 
mokytojų prisiekos panaiki
nimas nereiškia, kad kong
resas pritartų komunizmui.

Dabar kongreso tarimas 
perduotas prezidentui Roo- 
seveltui pasirašyti.

■f.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

sako, kad rytoj bus gražus 
oras New Yorke, New Jer
sey ir pietinėj Naujojoj 
Anglijoj.
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Reakcininką Pasimojimai Neturi 
’ . Praeiti!
Šiuos žodžius rašant Cincinnati, Ohio, 

suvažiavo Amerikos Darbo Federacijos 
biurokratija į konferenciją, kurioj bus 
svarstoma, kaip kovoti su pramoninėmis 
unijomis, t. y., su C. I. O.

Jie ruošiasi apdėti unijistus, dar es
ančius Federacijoj, nepaprastais mokes
čiais, assesmentais, kad gavus daugiau 
pinigų skaldymui darbo unijų vienybės.

Jie ruošiasi pradėti skaldymo darbą 
tokia papėde, kokios iki šiol dar nevar
tojo. Jie skaldys miestų centralines dar
bo unijų atstovų tarybas, skaldys valsti- 
jines Federacijos organizacijas.

Tam savo šlykščiam darbui jie užkin
kys visą reakcinę mašiną, kurios šmara- 
vimui jau dabar ruošia juodą tepalą.

Štai balandžio mėn. 30 d. mašinistų 
unijos (International Association of 
Machinists) prezidentas išsiuntinėjo sa
vo unijos lokalams ir organizatoriams 
laišką. Jame Komitetą Industriniam Or- 
ganizavimuisi krikštija tokias vardais, 
kokiais tik aršiausi fašistai drįstų va
dinti. Pasak p. Whortono, pramonines 
unijas sudaro “mušeikų gengės, komuni
stai, radikalai ir gatvių artistai, profe-

* sionališki bomai, padaužos, išmestieji iš 
; darbo unijų nariai, skebai ir žydiškos or

ganizacijos su visomis savo pagelbinėmis 
grupėmis.”

Tokią bjaurią kalbą, tokius nuodus šis 
ponas pila prieš pramonines unijas, prieš 
milionus organizuotų darbininkų, pri
klausančių CIO!

Įsidėmėtina, kad biurokratai nesiten
kina tiktai jojimu ant radikališkojo ark
liuko, bet imasi ir už anti-semitizmo. Fa
šistai Vokietijoj darė kaip tik panašiai!

Ką į tai turi atsakyti kiekvienas doras 
unijistas, kiekvienas švarus Amerikos 
Darbo Federacijos narys? Jis turi kovo
ti, kol dar nevėlu. ADF nariai privalo 
atsisakyti mokėti assesmentus. Jie pri
valo atsisakyti skaldyti miestų centrali
nes darbo unijų tarybas. Jie turi atsi
sakyti ardyti valstijines federacijų or
ganizacijas.

Kuoglaudžiausia kooperacija, kuodrau- 
giskiausias susiklausymas privalo vieš
patauti tarp ADF narių ir tų, kurie yra 
pramoninėse unijose ir eina su Komitetu 
Industriniam Organizavimuisi!

matysime visą Lietuvos kultūrinį ir spor
tinį (nekalbant jau apie politinį ir eko
nominį) gyvenimą kylant kaip ant mielių.

Dėlto visų pareiga remti Lietuvos žmo
nių laisvės kovą, kovą prieš fašizmą, už 
atsteigimą demokratinės santvarkos!

PASTABA. — Parašius viršminėtąjj 
straipsnį, mes gavome daugiau žinių apie 
sportininkus, kurie laimėjo rungtynes. 
Liet, krepšinio komandą sudarė: Puzi- 
nauskas, Talžiūnas, komandos kapitonas 
Kriaučiūnas, Žukas ir Baltrūnas. Pasi
rodo, kad trys iš penkių sportininkų yra 
amerikiečiai, t. y., Amerikos lietuviai— 
Talžiūnas, Kriaučiūnas ir Žukas. Jie au
go ir treiniravosi ne fašistų valdomoj 
Lietuvoj, bet demokratinėj Amerikoj!

Daugiau: Kriaučiūnas-Krause yra bu
vęs Amerikoj St. Mary’s kolegijoj (Chi
cago j) sporto treineris ir instruktorius.

Šitie sportininkai, amerikiečiai, buvo 
pakviesti Lietuvon speciališkai mokini
mui Lietuvos jaunimo sporte. Jie, vadi
nasi, yra profesionalai arba pusiau pro
fesionalai; jie nėra nei Lietuvos pilie
čiai. Kitais žodžiais, ne Lietuvos krep
šininkai Rygoje laimėjo krepšinio rung
tynes, bet Amerikos lietuviai sportinin
kai!

Ką apie tai pasakys tų kraštų sporti
ninkai (kai sužinos), su kuriais Lietu
vos komanda rungėsi, nežinome. Bet dėl 
to gali kilti nemažas skandalas.

Raudonoji Vėliava Ant Šiaurių 

Poliaus

Iš Dadsų Nusileido žmones Svajonė Tampa Tikrove

Fašisto Franco Sėbras
Pereitą sekmadienį Trockis turėjo pa

sikalbėjimą su buržuazinės spaudos ko
respondentais. Be kitko jis pasakė (pa
sak Associated Press), kad “Ispanijos 
lojalistai yra Stalino rankose...”

Tūliems atrodys, kad šis Trockio pa
sakymas yra naujiena. Mums ne! Troc
kis, kaip jau ne kartą nurodėme, yra su- 
žinus fašistų talkininkas. Jam rūpi, kad 
Ispanijos Liaudies Fronto valdžia būtų 
nugalėta. Jam rūpi, kad Sovietų Sąjun
ga būtų nugalėta fašistinių kraštų, Vo
kietijos, Italijos ir imperialistinės Japo
nijos. Jis su Vokietijos fašistais padarė 
slaptas sutartis sumušti Sovietų Sąjungą 
ir paskui, kai jis sugrįšiąs į Sovietų Są
jungą, padalinti ją, atiduodant Ukrainą 
Vokietijai, o kraštą Sibiro—Japonijai.

Dėlto Trockis skleidžia panašius fašis
tinius melus!

Generolas Franco, Hitleris ir Mussoli- 
nis kalba kaip tik panašiai, kaip Troc
kis. Ir jie teigia, būk Ispanijos lojalistų 
valdžia yra bolševikiška (Hearstas tai 
nuolat ir nuolat kartoja!) Ir jie skelbia, 
būk Valencijos valdžia yra “raudona,” 
“komunistų valdžia.”

Jei iki šiol kairi nebuvo aišku, kad 
Trockis yra fašistų talkininkas, tai šis 
jo pareiškimas, spėjame ir juos įtikins.

u sėt

r#

Lietuviai Krepšininkai Laimėtojai 
Europos Čampionato

Nesenai Rygoje įvyko tūlų Europos 
kraštų krepšinio (basket-ball) sporto

‘ rungtynes. Dalyvavo ^isos eilės kraštų 
sportininkai. Lietuvos krepšininkai nu
galėjo Italijos, Lenkijos, Aigipto ir Esti
jos krepšininkus ir išėjo Europos krep
šininkų čampionais.
' Be abejo, už tai priklauso didelis kre- 

■ ditas Lietuvos krepšininkams. Tas pa
rodo, kad Lietuvoj yra gabių žmonių, ga
bių sportininkų, menininkų ir kt. Jei 
Lietuvoj .būtų žmonėms laisvės organi
zuotis, laisvės turėti plačias masines 
sporto organizacijas, fašistų nevaržo- 

; .nias, tai lietuviškas sportas stovėtų kur 
' kas aukščiau, negu jis stovi. ,

Deja, ten viskas labai suvaržyta, o 
‘ šimtai geriausių Lietuvos jaunuolių su

kišta į kalėjimus tik dėlto,, kad jie nesu- 
tinka su fašizmu, kovoja už laisvę ir de- 

^mokratijos atsteigimą. /
Šis lietuvių sportininkų pąpirodymas 

Rygoje sumuša į dulkes tą fašistų, (su 
“tautos vadu” galvinyj) teoriją, būk 
Lietuvos žmonės negabūs, nemoką valdy- 
tis, būk jiems reikalinga kokių tai “tau
tos vadų,” fašistų, kurie juos varžytų, 
kalintų ir valdytų.

Kai fašizmas Lietuvoj bus nuverstas,

John D. Rockefeller
Pagaliau bilionierius 97 metų amžiaus 

senis John Davison Rockefeller, numirė. 
Be abejo, savu laiku jis buvo kruopštus 
ir darbštus, taupus, skūpus ir godus/Bet 
didžiausia klaida būtų manyti, kad šis se
nis praturtėjo savo asmenišku darbu. Jis 
patapo bilionieriumi kitų darbu, išnau
dojimu, suktybėmis, apgavystėmis.

Senis Rockefelleris numirė, bet trus- 
i. tas, kuriam jis kadaise vadovavo, pasili

ko ir jis, tarytum snįego bolė, besirisda- 
ma pakalnėn, vis tampa didesnis ir, ži
noma, žiauriau išnaudoja tuos, kurie jį 
sukrovė.

Plutokratijai John D. Rockefeller pa
siliks žinomas kaipo didelis labdarys, 
kaipo rėmėjas kultūros, mokslo ir kitų 
kilniu dalykų, bet darbininkų klasei jis 
bus labiausiai žinomas, kaipo atsakomin- 
gas už Ludlowo (Col.) skerdynes, kai
po darbininkų streikų laužytojas ir 
šiurkštus išnaudotojas.

Prieš pereitą kapitalizmo krizį, prieš 
1929 metus, daugelis žmonių, net ir iš 
darbininkų tarpo, skelbė, kad kiekvienas 
gali patapti Rockefelleriu. Bet kai 1929 
metais daugybė Rockefelleriukų tapo su
trėkšti krizio, kaip tūkstančiai vidurinės 
klasės žmonių tapo išmesti iš savo pozici
jų ir palikti be nič nieko, tos pasakos ir 
svajonės žymiai sutirpo.

Jeigu senis Rockefelleris prieš savo 
mirtį dan galėjo kiek tiek protauti, tai 
jis, be abejo, prastai jautėsi (O gal tas. 
ir jo mirtį priartino), matydamas Ame
rikos darbininkų klasę sparčiai organi
zuojantis į pramonines unijas (CIO). Jis 
prastai jautėsi, stebėdamas, kad ir jam

Šiaurių Polius arba viršu
tinis žemės ašigalis apdeng
tas ledais. Šiaurių Polius 
nesidalina į mėnesius, die
nas ir naktis. Čia per šešis 
mėnesius be pertraukos 
šviečia saulė ir kitus šešis 
mėnesius viešpatauja nak
tis. Čia sueina visų meri
dianų galai. Šiaurių Polius 
turi magni tinį traukimą, 
kuris gelbėja keliaunin
kams susirasti kelius, nes 
vienas kompasinės plunks- 
nukės galiukas nuolatos 
yra atsisukęs į šiaurės—į 
Šiaurių Polių.

Senai bandoma pasiekti 
Šiaurių Polių, bet tik 21 d. 
gegužės pirmu kartu ten at
sistojo žmonės. Ši diena 
bus istorinė pasaulinio mok
slo ir kultūros diena. Tą 
dieną vienuolika Sovietų 
Sąjungos piliečių, priešakyj 
su prof. Otto Schmidt ir 
lakūnu A. V. Vodopijano- 
vu, nusileido iš dausų. Jie 
atskrido keturių motorų 
dideliame lėktuve. Pergalė 
pasiryžusių Sovietų Sąjun
gos drąsių piliečių ir perga
lė sovietinės technikos! Tą 
sužinojęs sujudo visas pa
saulis.

Šiaurių Polių pradėta 
bandyti pasiekti XIX šimt
mety j. Pirmiausiai ameri
kiečiai ir anglai bandė, pa
siekti Šiaurių Polių iš Ame
rikos pusės, bet jie pasiekė 
tik 82.20 laipsnį šiaurinės 
Platumos/1893-1896 metais 
norvegas Nansenas bandė 
Šiaurių Polių pasiekti iš 
Azijos pusės, bet pasiekė tik 
86.39 Šiaurinę Platumą. 
1900 metais italas U. Cagni,
1908 metais amerikietis ka
pitonas Cook bandė pasiek
ti, bet ir jie neprasimušė 
virš 86.39 laipsnių šiaurinės 
Platumos. Amerikietis ad
mirolas Robert E. Peary,
1909 metais, laivu ir šunų 
pagelba buvo prasimušęs to
liausiai į šiaurės, bet ir jis 
dar 100 mylių buvo nuo 
Šiaurių Poliaus. Bandė ir 
rusai Sedov, o vėliau 1899 
metais Makarov ledlaužiu 
“Jarmak” pasiekt, bet pir
ma ekspedicija neturėjo pa
sisekimo, o antrą sutrukdė 
Rusi jos-Japonijos karas.

Baliūnais buvo bandyta 
pasiekti Šiaurių Polių. Pir
mas baliūnu su savo dviem 
draugais išskrido iš Spits- 
bergeno švedas inžinierius 
Andree. Jų lėkštuvas žuvo. 
Andree ir vieno jo draugų 
lavonus 1930 metais atrado 
ant vienos salos. R. Amund- 
senas kelis kartus bandė ir 
tik 1926 metais jo ekspedi
cija ir amerikiečio admiro
lo Richard E/ Byrd už orą 
lengvesniu baliūnu “Norve- 
gia” perskrido virš Šiaurių 
Poliaus. Bet apačioj buvo 
rūkai ir jie veik nieko ne
matė. f \

1928 metais Italijos fašis
tų vadas Mussolinis suruošė 
į Šiaurių.Polių skridimą ba
liūnu “Italia”, vadovystėje 
Nobile. Romos katalikų po
piežius pašventino, palaimi
no ekspedicijos žmones ir 
įdavė kryžių nuvežti ir nu
mesti ant šiaurių Poliaus. 
“Italia” perskrido per Šiau
rių Polių, numetė popiežiaus, 
dovaną, bet grįžtant atgal 
sulūžo. Keli žmonės žuvo, 
likusius išgelbėjo Sovietų 
Sąjungosjedlaužiai ir lėktu
vai. Po to kapitalistinis pa
saulis nusisuko nuo Šiaurių 
Poliaus. Tik Sovietų Sąjun
gos mokslininkai dirbo mė- 
nesis po mėnesio, metai po 
metų vis daugiau įveikdami 
šiaurių rūsčią gamtą.

Sovietų gabus lakūnas M. 
V. Vodopijanov paruošė 
veikalą vardu “Sapnas”. 
Jame jis vaizduoja, kaip So
vietų lakūnai nuskrenda ant 
Šiaurių Poliaus ir nusilei
džia. Dabar jis pirmas nu
lėkė ten su 10 piliečių, nu
sileido, pasistatė penkis 
audeklinius namelius, įren
gė radio priimtuvą ir žinių 
išleistuvą ir pasaulhiP pra
nešė, kad jie ant žemės vir
šaus—Šiaurių Poliaus — iš
kėlė Raudoną Vėliavą ir jį 
paskelbė prijungtu prie So
vietų Sąjungos. Svajonės, 
sapnas, stojosi tikrove. 
Raudonoji Vėliava plevė
suoja ant žemės viršaus. 
Seniau diktatoriai jautė 
garbę, kad per Šiaurių Po
lių perskrisdamas baliūnas 
numetė jų vėliavą; popie
žius įteikė pašventintą kry
žių, bet tas viskas tik pra
skrendant buvo numetama. 
Sovietų piliečiai nuvyko, nu
sileido, drąsiai atsistojo ir 
parodė, kad laisvi žmonės 
visada gali įveikti gamtą, 
kad “nėra tokių 'tvirtumų, 
kurias bolševikai negalėtų 
įveikti” ■— Stalino pareiški
mas pildosi gyvenime.
Kaip Sovietai Pasiekė Polių

Sovietų Sąjungos moksli
ninkai žingsnis po žingsnio 
nugali šiaurės. Jie atidarė 
Šiaurių Vandens Kelią ap
linkui Sibirą, jie pristeigė 
dešimtis radio ir oro stočių; 
jie apgyvendino eilę Šiaurių 
Jūroj salų, įrengė ten radio 
ir oro stotis, jie ištyrinėjo 
vandens srioves ir taip žing
snis po žingsnio nugalėjo 
žiaurią šiaurių gamtą.

1935 metais Sovietų lakū
nai buvo pasisiekę be apsi
stojimo atlikti virš 6,000 
mylių kelionę iš Maskvos į 
San Francisco. Ore lėktuvas 
pradėjo gesti ir jie grįžo. 
Pereitais metais Sovietai 
įsteigė kelias lėktuvų stotis 
toli ant salų. Viena iš jų 
yra ant Rudolf salos, 560 
mylių atstu nuo Šiauriu Po
liaus; visa eilė jų pabudavo- 
ta ant Franz Josef ir Nova- 
ja Zemlia salų. Turint tas 
ątotis vis arčiau prieš Šiaur. 
Poliaus pradėjo artintis So
vietų lėktuvai. Buvo pa
skelbta, kad Sovietų lėktu
vai atskris virš Šiaurių Po
liaus, parašiutų pagelba nu
leis tam tikrą žmonių kiekį 
ir ten išlygins lėktuvams 
nusileidimo lauką. Bet pasi
rodė, kad gabusis lakūnas 
Vodopijanov surado lygesnį 
ledą ir tiesiai ant jo nusi
leido. Jis atskrido karinia
me lėktuve “ANT-6”, kuris 
turi keturis motorus. Kiti 
trys lėktuvai su įvairiomis 
reikmenimis yra ant Rudolf 
salos ir rašant šiuos žodžius 
laukia tinkamo oro išskristi 
į Šiaurių Polių.

Pirmoji žinia iš šiaurių 
Poliaus

Profesorius O. Schmidt, 
M. V. Vodopijanov ir dar 
devyni draugai nusileido, 
pasistatė radio stotį ir pa
leido į pasaulį sekamą žinią:

“Viskas gerai sekas. Žmo
nės praleido pirmas 24 va
landas ant ledo pastatydami 
penkis audeklinius name
lius, radio stotį ir nutiesė 
anteną. Tūlus prietaisus pa
sistatėme meteorologiniam 
darbui.... Oras yra 10.4 
lawsniai virš zero pagal 
Fahrenheit.

“Saulė šviečia, vėjelis ne
šioja^ sniegelius. Lėktuvą 
jau iškrovėme. Visi gerai

išsimiegojo šiltuose kailių 
maišuose.”

Apgyvendins žmones
Sovietų ekspedicija ne 

juokais užkariavo Šiaurių 
Polių. Ten pasiliks keturi 
draugai metams gyventi. 
Jais yra lyan Papanin, bu
vęs karininkas,, Franz Jo
sef salos stoties vedėjas; 
Earnest Krenkel — radio 
operatorius, dalyvavęs če- 
liuskiniečių grupėj; Piotr 
širkov — oro ir jūrų tyri
nėtojas, kartu ir daktaras, 
ir Evgenji Fedorov—mag- 
netologistas.

Ką Jie Valgys?
Lėktuvas atvežė ir kiti 

atveža jiems maisto. Keturi 
nameliai bus užimti reik
menimis, kurių Šiaurių Po
liaus gyventojai turės dėl 
18-kos menesių laiko, o 
penktame jie gyvens. Mais
to jie turės keturis tonus. 
Maistas visa sudžiovintas: 
mėsa, miltai, cukrus, čoko- 
ladai ir kitokis — 48-nių 
skirtingų rūšių. Gyduolės 
taipgi sudžiovintos arba pa
darytos pilių pavydale, kad 
skystis nesušaltų ir nesu
truktų. Drabužiai ir apsia- 
vai parinkti, pritaikinti, 
miegojimo maišai pasiūti iš 
vilkų kailių.

Jie turi ginklus, grama- 
foną, reikalingą skaičių 
plokštelių, radio primtuvą 
ir stotį paleidimui žinių. 
Per radio žinos, kas dedasi 
pasaulyje ir kiekvieną die
ną siųs žinias apie tai, ko- 
kis oras Šiaurių Poliuje. Jų 
radio stotis veiks UPOL 
20—40—66 ir 100 metrų. Jie 
turi judžių traukimo maši
ną ir 3,000 pėdų filmos. 
Kiekvienas Šiaurių Poliaus 
gyventojas pasiėmė su sa
vim savo nuosavą traukimo 
paveikslų mašinėlę ir dide
lį skaičių filmų.

Šiaurių Poliaus gyvento
jai išsidirbo tvarką: vadovu 
yra Papaninas, jo pavaduo- 
tojum — Krenkelis, antras 
pavaduotojas — Fedorovas. 
Atsikelia 8 valandą ryto, 9 
vai. turės pusryčius, paskui 
darbas iki 3 valandos po 
pietų, kaip 7 valanda vaka
re turės šiltą valgį. Dieną ir 
naktį vienas bus sargyboje, 
kad išvengus netikėto ledo 
sprogimo po jų namais. 
Jeigu ledas sprogtų, tai jų 
namelius lengvai bus gali
ma į kitą vietą perkelti. Jie 
palaikys lėktuvams tinkamą 
nusileidimui lauką, kada 
gaus žinių, kad lėktuvai at
skrenda.

Su savimi turi daug kny
gų, čekerius, šachmatus ir 
kitokių sporto žaislų reik
menų. Taip; kad gyvenimas 
bus nenuobodus. Visi keturi 
atskrido su pirma partija.

Mokslininkai Sveikina 
Tą žygį

Įsteigimas orlaivių lauko 
Šiaurių Poliuje ant pus pri
artina prie Sovietų Sąjun
gos Jungtines Valstijas 
Amerikos. Amerikos val
džia sako, kad “Sovietai ne
gali pasisavinti Šiaurių Po
lių, nes ten vanduo.” Šis 
paręiškimas. taip tuščias, 
kaip tvirtinimas, kad dan
guj yra dievas. Kas gi išty
rė, kas ten yra—vanduo ar 
žemė ?

Bet Amerikos mokslinin
kai kitaip atsinešė linkui šio 
Sovietų Sąjungos žygio. Ad
mirolas Richard Ė. Byrd 
sveikina Sovietų žygį ir sa
ko, kad jis daug mokslui 
duos, bus galima tikriau ži-

noti oro permainas, ledų 
lyčių plaukimą ir atlikti ki
ti mokslui naudingi patyri
mai.

Šiaurių tyrinėtojas yilh- 
jalmur Stefansson užgiria 
tą Sovietų mokslininkų žy
gį, bet sako, kad jį tas ne
nustebino, nes atydžiai se
kė Sovietų žygius šiaurių 
krašte. Keli mėnesiai laiko 
atgal jie savo Mokslininkų 
Kliube nutarė priimti į gar
bės narius profesorių Otto 
Schmidtą.

Daktaras F. A. Cook ma
no, kad jis buvęs Šiaurių 
Poliuje, kad veikiausiai So
vietų mokslininkai suras jo 
pėdsakas, kad būk neteisin
gai. skelbiama, kad jį “su- 
bytino” admirolas ^Robert 
E. Peary.

Vyriausias New , Yorko 
Oro Biuro vedėjas Dr. Ja
mes H. Kimball sveikina 
Sovietų lakūnų žygį ir sa
ko, kad tas daug reiškia ir 
Amerikai, nes įsteigus Šiau
rių Jūrose kelias oro radio 
stotis galima bus nustatyti 
oro pasikeitimą. Jis sako, 
kad oro pasikeitimas į Jun
gtines Valstijas plaukia ke
liomis sriovėmis iš Šiaurių 
Poliaus. Jis sutinka, kad 
teisingai Sovietai apibudina 
Šiaurių Polių, kaipo “oro 
virtuvę.”

Dr. Willis R. Gregg, vy
riausias vedėjas Jungtinių 
Valstijų Oro Biuro, priduo
da didelę svarbą “Šiaurių 
Poliaus Sovietų oro stočiai.” 
Jis prie to atžymi, kad ir 
dabar Sovietų radio ir* oro' 
stotys, įsteigtos Šiaurių Ju
rose ir Sibiro pakraščiais, 
yra labai galingos, nuolati
niai teikiančios oro žinias 
ir daug geibstančias Ame
rikos oro biurams Alaskoj 
ir jos vandenyse. Kaip ma
tome, tai Amerikos moksli
ninkai labai prielankiai ir 
įvertinančiai atsiliepė apie 
Sovietų lakūnų žygį. Pla
nuojama Levanevskio kelio
nė iš Maskvos į San Fran- 
sicko, turi didelės svarbos, 
bet apie tai bus kitą karta.

D. M. š.

UETUVOS ŽINIOS

turtus krovę darbininkai organizuojasi 
ne tik į darbo unijas, bet rūpinasi įsi- 
steigimu stiprios Farmerių-Darbo Parti

jos, su kurios pagelba jie galės-kovoti 
su tokiais milžiniškais trustais, kokį se
nis buvo įsteigęs!

KOVA Už NAMĄ
Betygala. Jau kelinti metai 

Betygalos miestelėnai ir vietos 
šauliai kovoja su kunigais už j 
mūro namus, esančius vidury
je miestelio. Tie namai prieš 
karą buvo pastatyti vietinio 
bankelio ant miestelėnų že
mės. Bankeliui karo pradžio- 
je susilikvidavus, namo šeimi- , 
ninkais liko miestelėnai. 1916 
m. sudegus bažnyčiai, mieste
lėnai laikinai leido tame name 
laikyti pamaldas. Pastačius J
naują bažnyčią, namas liko 
tuščias. Tada miestelėnai jį z 
pavedė šauliams, šauliai tuos 
namus ir užėmė. Bet tuomet j
namai labai parūpo kunigams. 
Atstovaudami kuriją, ♦ jie iki 
šiol bylinėjosi su šauliais, o 
dabar bylinėjasi su miestelė
nais.

1936 m. spalių 2 d. Rasei
nių apyl. teismas namą pripa
žino miestelėnams. Nežiūrint 
tai, remdamasis anksčiau ėjų- j
sios bylos dėl šaulių išgyvendi
nimo apygardos teismo spren
dimu, teismo antstolis balau- 
džio 22 d. iš namo iškraustė t 1 
miestelėnų įleistą gyventoją. 
Namą su didele pompa užėmė 
vietos vikaras su būriu mar
šalkų ir pavasarininkų. Iki iš
naktų visi jie buvo vaišinami. 
Linksmai švietė ir klebonijos 
langai, kur svečiavosi kai ku
rie Raseinių ponai.

Miestelėnai labai pasipikti
nę tokiu kurijos apetitu į jų i
nuosavybę. Jie laukia nesulau- |
kia valandos, kada šauliai ne- f
naudojamame ir apleistame B
name įrengs liaudies namus— j
salę, kurios šiandien nėra-Be- Į
tygaloje, skaityklą, biblioteką. Į
Jie nori greičiau baigti byli
nėjimąsi. Antroji pusė taip ne- {
siskubina. <

Šią bylą iš kunigų pusės ve- I
dė vietos klebono brolis vienas »
Kauno profesorius. Miestelėnų 
reikalus veltui gina raseiniškis z, | 

advokatas p. Levi (sūnus). J

- E
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[kais apsiavus. Ir kuomet laivas 
'perduoda prekes kitam laivui, 
Tatjana savo skambančiu balsu

nyčia atsiskyrus. Mūsų draugai 
ir sako—ją ir vadina raudonųjų 
bažnyčia. Vidus gražiai ištaisy

MOTERIS LAIVO KAPITONAS
Kovo 7 laikraštyje “Vakari

ne Maskva” tilpo d. N. Lab- 
kovskio straipsnis, kuriame jis 
aprašo moteris laivų kapitonus. 
Drg. Labkovski sako, kad pa
saulyje randasi tik dvi moterys 
tolimųjų jūrų plaukikės ir tos 
dvi herojės yra Sovietų Sąjun
gos moterys. Jisai sako, kąd 
tos dvi moterys, užimdamos ka
pitonų vietas, stebina ne tik 
buržuazini ii šalių jūrų darbi
ninkus, bet ir sovietinius.

Drg. Labkovskis duoda “ma
žą” pavyzdį, kad tūlas laikas 
atgal Hamburge buvo Sovietų 
jūrininkystės atstovas. Ir Ham
burge pastatė laivą Sovietų Są
jungai. Sovietų jūrininkystės 
atstovas gavo telegramą iš 
Sovietų Sąjungos, kad Sovietų 
Valdžia pasiuntė komandą jū
reivių su kapitonu Anna Iva
novna Čitinina priešakyje ir 
kad čitininai turi perduoti lai
vą, kurį ji pristatys į Sovietų 
Tolimųjų Rytų uostą.

Sovietų atstovas rimtai susi
rūpino, kad jis visus Tolimųjų 
RytiĮ jūrų kapitonus žinąs taip, 
kaip savo penkis pirštus, bet 
kapitono čitinin nežinąs ir ne
prisimenąs. O pagaliau reikia 
gero kapitono, kad laivą iš 
Hamburgo pristačius į Vladi
vostoko uostą.

Sovietų atstovas Hamburge 
gauna telegramą ir nuo paties 
kapitono čitininos, kad jie grei
tai bus Hamburge. Senas jū
reivystės atstovas pradėjo net 
laivo radio perdavėjus piktai 
kolioti, kad ve kokį tai kapi
toną pavertė į moterį.

Už keletos dienų Sovietų lai
vo komanda pribuvo į Hambur
gą. Komandos priešakyj mote
ris, apsirengus kapitono unifor
ma. Nuėjus į uosto raštinę, ku
rioje Sovietų jūreivystės atsto
vas ir kiti buvo, čitinina pa
reiškė: Sovietų laivo komanda 
po vadovybe Annos Ivanovnos 
Čitininos pribuvo, turite laivą 
mums perduoti.

Drg. Labkovskis sako, kad 
toji valanda buvo linksmiau
sia jo gyvenime. Jie visi ste
bėjosi, kad moteris tolimųjų jū
rų plaukikė ir žiūrėdami į mo
terį kapitoną jie netikėjo patys 
sau. Ir nors neapsakomai sun
kus darbas pargabenti laivą iš 
Hamburgo į Vladivostoką, ta
čiau čitinina jį pristatė be jo
kių keblumų.

Kad būti tolimųjų jūrų ka
pitonu, reikia turėti labai daug , 
žinojimo. Reikia būt inžinie
rium, jūreiviu, geografu, ko- 
mandierium ir net atstovu ten, I 
kur nėra Sovietų Sąjungos at- ; 
stovybės. Reikia būt nepapras- l 
tai sveikam fiziniai ir geležinę 
valią turėti. Ir Sovietų Sąjun
gos moterys tokiom yra. Su pa- i 
gelba Komunistų Partijos ir So
vietų Valdžios moterys užka
riauja mokslą, techniką, dailę 
ir jos negali pro šalį žiūrėti į 
tokią profesiją, kaip tolimųjų 
jūrų plaukimas.

Iš buržuazijos liogerio bai
liai nuolatos moteris gązdina, 
kad moterys fiziniai neišlaikan
čios, kad jų figūra esanti dali- 
katnai subudavota ir netinkanti 
žiauriam gyvenimui. Sovietų 
moterys buržuazijos į moteris 
drebiamus niekinimus į šipu
lius sumušė. Jos įtikino visą 
pasaulį, kad nėra tokio dar
bo, kurį moteris negalėtų 
dirbti.

Drg. K. Labkovski sako, kad 
ant Baltųjų Jūrų tarpe jūrei- | 
vių moterų yra dar viena mo
teris, kuri turi tolimųjų jūrų 
kapitono diplomą, kaip kad či
tinina. Ta antra pasaulyje mo
teris yra Tatjana Denčenko.

Toji moteris tuo laiku dirbo 
paskutinį mėnesį kapitono pa- 
gelbininku. Jūreivystės vado
vybė Denčenkai senai davė lei
dimą būti jūrų kapitonu, bet 
gavimui daugiau praktikos ji 

dirbo vyriausiu kapitono pagcl- 
bininku.

Tatjana užbaigus technikumą 
nusprendė pašvęsti savo gyve
nimą jūroms. Iš Rostov-Don 
persikėlė į Leningradą. Pastojo 
dirbti ant laivo už jūreivį.

Drg. Tatjanai mokytis nėra 
galo. Padirbėjus tūlą laiką jū
reiviu ji pamatė, kad viso pa
saulio žemė už okeano jai yra 
sekretu ir kad tą sekretą supra
tus, reikia mokintis, ir daug 
mokintis. Jūreivė Tatjana eina 
mokintis į Leningrado geogra
fijos fakultetą. Iš ten 1928 
metais gauna diplomą, kaipo 
aukštą mokslą baigusioji ge
ografė. Tatjana toliau mokina
si ir už poros metų gauna 
šturmano, tolimųjų jūrų plau
kikės ir radioistės diplomą.

Retas kuris geografas turėjo 
laimę savo akimis matyti tą, 
ką jis mokinosi. O Tatjana iš
važinėjo veik po visą pasaulį. 
Ji buvo vidurinėje Europoj, iš
važinėjo po visas šiaurės Jūras. 
Daug kartų buvo Ispanijoj, 
Anglijoj, Vokietijoj, Norvegi
joj, F ra n ei jo j, Belgijoj ir ki
tose šalyse. Ji dirbo ant įvai
rių laivų.

Tatjana Denčenko turi gele
žinę valią. Ji yra aukšta, su 

j puikia figūra, patraukiančio 
I veido, o už vis svarbiausia, kad 
'ji turi didelius gabumus moks
le. šaltomis žiemos dienomis, 
kuomet žiemių vėjas staugia 
vilkų balsais, apledėjęs laivas, 
šimtai jūrų bangų daužo lai
vą, ant laivo visuomet matysi 
Tatjaną Denčenko, su vyriško 
kapitono uniforma arba kaili
niukuose ir kailio kepure, ir 
juodais, aukštais aulais vailo-

duoda įsakymus laivo jūrei
viams.

Gruodžio mėnesį 1936 metų 
ant Baltikes Jūrų plaukiant Jai- 
vu “Mykolas Frunze” įvyko di
dele audra. Laivo kapitonas 
prarado vairą ir įvyko kata
strofa. Kapitonas pasišaukė į 
pagelbą savo vyriausią pagelbi- 
ninką Tatjaną Denčenko. Kapi
tonas aiškina, kad prie tokių 
sąlygų laivas gali laikytis tik 
5 minutes. Tatjana atsakė ka
pitonui: aišku. Ir ji su laivo 
mechanikais žaibo greitumu 
ėmėsi už darbo, laivas tapo pa
statytas į normales vėiįčs į 5 
minutes laiko. Tatjana duoda 
įsakymą vyriausiam laivų ka
pitonui, ką jis turi daryti, kad 
greičiau pasiekus tą šalį, į ku
rią jie plaukė.

Laivas pasiekė. Sovietų jūrei
viai visi išėjo iš laivo į krantą, 

Į o jųjų tarpe sukasi puikiai at
vedanti moteris. Muitinės virši
ninkas klausia kapitono, ar jū
sų laive yra ir keleivių? Sovie
tų kapitonas atsako, kad nėra 
keleivių. Tada viršininkas ir 

i klausia kapitono, o toji moteris, 
kas ji tokia? Sovietų kapitonas 
atsako, kad toji moteris yra 
mūsų laivo vyriausias kapitono 
pagclbininkas. Viršininkas ne
tiki. Moteris išsiėmė savo do
kumentus ir jam anglų kalboj 
aiškina, kad ji yra šturmanas, 
radioistas, inžinierius, geogra
fas, komandierius ir jūreivis; 
ir kad ji yra atstovė nuo mi- 
lionų Sovietų Sąjungos moter
im. Į

Ji atstovė naujo pasaulio, 
naujos žmonijos.

J. Bondžinskaite. 

Mano Pirmas Maršrutas Mass. Valstijoj
(Pabaiga) atmokėjau, kiek jam kainavo

Na, vėl rūpestis, kaip nuva- nuvežimas. Sakau, nepamiršk 
žiuoti į Hudson, Mass, čia man jš turčių atsiimti ir už mane, 
pasakoja, kad labai neparanku | Turčių važinėjamame kare 
nuvažiuot, o aš turiu net du buvo smagu važiuoti. Diena 
baksu. Draugė šlekienė storojas .taipgi buvo saulėta ir graži, lau- 
kur nors surasti man vežiką, kuose sniego jau buvo mažai. 
Pagaliaus suranda. Tai vieną Turėjau daug laiko, nesiskubi- 
Gardnerio taksi draiverį, o jis nom važiuoti. Man vis norėjos, 
ir bosas ant to biznio. Jo karas į kad Hudsonas dar toliau būtų, 
puikus. Jis sako, “Aš daugiau Kuomet pasiekėm Hudsoną, 
biznio darau vežiodamas tur- 'pats miestukas atrodė smagus, 
čius ir numirėlių lydėtojus į I Susirandam lietuvių svetainę, 
kapus.” žinoma, aš jam tiek ne- kuri stovi prie kalno, kaip baž-

AMERIKONIŠKO GYVENIMO LYGMALA PAGAL HARLANA

“Kruvinojo Harlano” apskrityje, Kentucky, senato komisija tyrimui padėties iškėlė ne* 
girdėtas sąlygas anglies kompanijos terorizmo ir valdininkų nesilaikymą įstatų. Čion 
parodoma William Murray, 66 metų mainierio “perseno dirbt” šeima atvirame pa- 
kriaušyje prie Cumberland po to, kaip apskričio valdininkai išmetė juos iš lūšnos ir 
lūšną padegė. Paveikslą nuėmė Clint Murphy, The St. Louis Post-Dispatch laikraščio 
fotografas. Šerifas Frank White nesenai tapo areštuotas, kaltinamas nužudyme Ben- 
netto Musick, 19 metų vaikino, nes jo tėvas Marshall Musick yra United Mine Work
ers of America organizatorius.

Harlano padėtis parodo, kaip greit demokratijos vietą gali užimt kruvinas tero
ras, jei tik darbininkai susilpnintų savo veikimą, užleisdami pozicijas reakcijai.

tas. Apačioje užeiga, viršuje 
svetaine įtaisyta su visais pa
rankamais lošimams ir prakal
boms. Į šią svetainę progresy-
viai susirenka kas subatos ir 
nedėlios vakaras ir praleidžia 
linksmai laiką, po biskį įsiger- 
dami ir šokdami.

Jie surengė man prakalbas 
tik vieną vakarą. Publikos su
sirinko nemažai. Vieną valandą 
kalbėjau vyram ir moterim. 
Kitą valandą vyrus paleidom iš 
svetainės, kalbėjai! tik vienom 
moterim. Abelnai pasakius, hud- 
soniečiai yra linksmus, smagūs 
ir veiklūs lietuviai. Viskas jiem 
gerai sekas. Drg. Jaskevičius 
sako, “Aš jau turiu 15 naujų 
narių į LDS. Aš manau, kad aš 
gariausiu progą važiuoti į So
vietų Sąjungą.”

Važiuoju į Worcester}, tai į 
savo maršruto paskutinę stotį. 
Ten turiu pasirodyt kuo ge
riausia, nes ten bus mano “bo
sas,” drg. Sukackienė.

Nuvažiuoju tiesiai pas ją į 
stubą; nieko nerandu, šalta ant 
gatvės jos laukti, o vežiką pa
leidau. Toli eiti pasiimti karą 
važiuot atgal į miestą. Einu į 
stubą visai nepažįstamų žmonių 
ir klausiu, ar jie neturi telefo
no, kad aš galėčiau pasišaukti 
vežiką. Jauna moteris, matyt, 
amerikone, mandagiai mane 
priima ir įsiveda į stubą, saky
dama, palauk čia, gal ji pareis 
iš darbo, žiūriu pro langą ir 
misliju. Visas namas tuščias. 
Reiškia, visi dirba. Pareis iš 
darbo po 6. Na, šaukiu vežiką ir 
važiuoju atgal į miestą. '

Bevažiuodama sumislijau už
važiuoti pas savo giminietę Ku- 
nigonytę, kuri gyvena pas drg. 
Valatkus. Sakau, ją tai gal na
mie rasiu. Taip ir buvo. Radau 
šeimininkę namie; kuri mane 
taip maloniai priėmė. Aš čia ir 
apsistojau.

Kunigonytė yra nesenai atva
žiavus iš Lietuvos. Ji man daug 
papasakojo apie mano gimtinę 
ir mano pažįstamus Lietuvoj.

Kitą vakarą drg. Sukackienės 
motina atvažiavo iš Lietuvos. 
Mes nuėjom ją atlankyt. Ji 
mum papasakojo keletą naujie
nų apie Lietuvą. Sako, Lietu
voje kaimiečiai labai vargsta. 
Daug ką nenorėjau klausinėti', 
nes buvo vėlus laikus. Viena 
duktė vedas pas save, kita dar 
jiori pasikalbėt. Rodos, kaip 

yra brangu motina turėt.
Motina iš po kelionės stebėti

nai gerai atrodė. Nežinau jos 
metų, bet sprendžiu, kad pusė
tinai turi metų, nes jos dukte
rys ženotos ir jau dukterų vai
kai rengias ženytis. Ji, matyt, 
mėgsta skaityti laikraščius. 
Kalbėdama išsitarė, “Aš Lietu
voje būdama skaičiau apie Wor- 
cesterio įvykius, kur vienas vy
ras kitą užmušė pagrabe.” .

Worcesterietem prakalbos pa
vyko per abu vakaru. O svar
biausia, tai moterų nemažai su
sirinko. Didžiumoje jos yra 
smarkios, drąsios ir, matyt, ne
mažai jos veikia.

Vienu žodžiu turiu pasakyt, 
kad Mass, valstijos draugai ir 
draugės yra svetingi ir draugiš
ki. Nežinau ar jie nuo manęs 
ką išmoko, bet aš nuo jų tai 
daug ką sužinojau. Jeigu rašy
toja būčiau, tai galėčiau apra
šyti daug interesingų pasakoji
mų, kuriuos girdėjau nuo lietu
vių moterų iš jų gyvenimo.

Dabar kaip tik pamatau ko
respondenciją iš tų miestukų, 
kuriuose buvau, tuojau noris ži
noti, ką jie veikia ir kaip jiem 
sekas.

E. Vilkaite.

“VIRĖJA”
Drauge:

Čia rasite Money Orderį su
moje $8.25 už 11 prenumeratų 
“Virėjos”.

Kelios draugės prašė primin
ti leidėjoms knygos, kad būtų 
patarimas knygoje, kaip kepti 
čielų grūdų (whole wheat) mil
tų duoną.

Būtų galima gauti daug pre
numeratų, jei turėčiau laiko pa
rinkti, vistiek pasistengsiu kiek 
padirbėti.

Draugiškai,
S. Reikauskas.

Gerb. Draugės:
Šiuomi prisiunčiu už vieną 

knygutę prenumeratų pinigus 
$7.50. Kaip greit užrašysiu ki
tas, tuojau prisiųsiu.

Draugiškai,
J. Yurienč, Chicago, Ill.

Drg. Ona Večkienė iš Law
rence, Mass., prisiuntė $7.50 už 
10 prenumeratų.

Draugė K. Mugianienė iš 
Oaklan, Calif., net Air Mail 
prisiuntė už dvi prenumeratas 
$1.50.

D. Greze iš Endicott, N. Y., 
už dvi knygas prisiuntė $1.50.

Rose Buchonis iš Saugus, 
Mich., prisiuntė $1 už prenume
ratą, iš kurio 25c. yra auka iš
leidimui .knygos “Virėja.”

J. Mockūnas iš Philadelphia, 
Pa., prisiuntė už “Virėją” 75c.

Labai ačiū visiem, kurie iš 
kalno prisiunčia pinigus už 
knygą “Virėją”.

Draugės ir draugai, kurie 
esate užprenumeravę po 10 ir 
daugiau knygų “Virėja,” sku
binkit prisiųsti pinigus ir var
dus prenumeravusių. Mes jau 
norime eiti prie knygos užbaigi
mo. Dėsime į knygą vardus tų 
draugių ir draugų, kurie dau
giausia pasidarbavo knygai 
“Virėja.”

Ateinančio mėnesio pabaigoje 
knyga bus jau paduota spaus
dinti.

E. Vilkaite, “Virėjos” sekr.

Worcester, Mass.
Motinų Dienos Minėjime Pa
remta Ispanijos Kovotojai už 

Demokratiją
Gegužės 9-tą Am. Liet. 

Darb. Literatūros Draugijos 
Moterų Kuopa surengė vaka
rienę su muzikališka progra
ma, kurią išpildė J. Latti
mer, B. Vaitkiūtė ir vaikų 
draugijėlės žiburėlio nariai. 
Keletas draugių-gų išsireiškė 
po keletą žodžių Motinų Die
nos klausimu. Neužmiršta pa- 
remt Ispanijos kovotojai už 
demokratiją, surinkta aukų 
5 doleriai.

Aukotojai:
A. Roman, draugai Krapai

Mūšy Motinos Bloor 
Gimtadienis

Amerikos darbininkų klasės 
branginamai Motinai Filai Re
eves Bloor ateinantį liepos mė
nesį sueis 75 metai.

Motina Ella Reeves Bloor

Ne veltui, ne dėl ilgo am
žiaus ji vadinama Motina ir 
mylima skersai išilgai šalį. Ji 
tą meilę užpelnė begaliniu 
pasiaukojimu darbininkams ir 
farmeriams. Jinai juos mokina 
organizacijos ir kovos metodų 
ir pati kartu su jais dalyvauja 
pikietuose, demonstracijose, 
kiekvienoj kovoj už duoną ir 
žmogaus, piliečio teises. Ir tą 
ji daro su jaunuolės energija, 
nesiskųsdama senatve, nuo
vargiu.

Reiktų ir mums gražiai pa
minėti tą nepaprastą gimta
dienį.

Hitleris, Tysliava Ir 
Vieno Bliūdo Buiza

Lietuviškas fašistukas Tyslia
va, “Vienybės” redaktorius, pa
sigardžiuodamas giria Hitlerio 
proponuojamą Vokietijos ma
sėms valgyti vieno bliūdo val
gį, nors pats kaip tik taikosi 
į ponus, kur anaiptol vieno 
bliūdo pietūs ne “patrova.” 

1 Jis apsidžiaugė nazių Vokie
tijos ruošiamiais kursais, ku
riuos turės eiti kiekviena Vokie
tijos moteris (o jas kitokių eit 
ir nebeleidžia). Juose bus mo
kinama namų ruošos. Girdi: 
“Šioje srityje moterys turinčios 
plačiausią ir dėkingiausią dirvą. 
Tik šioje taip svarbioje šako
je moterys iki šiol neturinčios 
jokios konkurencijos.”

(Mano pabraukta.—M-tė).
Taigi, .kiek pamenu, ir mūsų 

mamos neturėjo toje srityje 
konkurencijos, niekas nesiver
žė prie puodų vergijos, ypatin
gai prie tuščių. Priešingai, mo
terys išsiveržė į kitas sritis. 
Vokietijos fašistai nustūmė 
moteris šimtmečiais atgal ir 
tas Tysliavai ideališka (tur 
būt ir poetiška).

Toliau rašo:
“Į pirmąją kategoriją įeina 

virimas. Mokinė turi mokėti 
gana trumpu laiku pagaminti 
patiekalų, žinoma, iš kuklaus 
maisto produktą sąrašo. . . To
liau seka vieno puodo patieka
lai, taip vadinami ‘Eintopfge- 
richt,’ kurie Vokietijoje dabar 
ypatingai -yra propaguojami.” 

(Mano pabraukta.—M.) 
Pamenu, Lietuvos dvario- 

kės, kampininkės ir mažažemės 
labai gražiai mokėdavo virt pa
tiekalus “iš kuklaus maisto pro
duktų sąrašo”—bulvių su žiups
niu miltų, druskos, biskiu ant 
aliejaus ar kelių lašų taukų pa
spirgintų svogūnų, bet viso la
bo išeidavo tik buiza. Ponios ir 
turtingos ūkininkės sakydavo, 
kad biedniokės nemokančios 
virt, bet pačios niekad nebandė 
sau patiekalų turėt iš “kuk
laus sąrašo.”

Dabar Lietuvoj darbininkai 
ir mažažemiai tą pačią buizą— 
vieno puodo patiekalą iš kuk- 

ir Taurius po $1; Draugas; J. 
Jozavičia, O. Maižius, P. Ba- 
ciavičia, T. Keršis, A. Naru- 
siavičia, M. Kasputienė ir P. 
Petrauskienė po $25. Visiems 
aukavusiems ačiū.

Parengimas buvo skaitlin
gas ir smagus.

Nare.

lauš sąrašo—verda vienu kartu 
dviem valgiam, nes nėra kuro; 
šiltą palaiko užkloję patalu, ku
riuo nakčia užsikloja patys.

Hitleris Tysliavai, veikiau
sia, atsiųs medalį. Bet darbinin
kai, kurie dar tą akių dumtuvą 
“Vienybę” skaito, su laiku ap- 
sidžiūrės ir pasiųs Tysliavą 
praktikuot tą, ko mokina—prie 
buizos.

M-te.

Binghamton, N. Y.
Gražiai Apvaikščiojom Mo

tinų Dieną
Am. Lietuvių Darb. Litera

tūros Draugijos 20-tos kuopos 
Moterų Skyriaus parengimas 
Motinų Dienos paminėjimui 
buvo 8 d. gegužės, Lietuvių Sve

tainėj. žmonių atsilankė vidu
tiniai. “Programa susidėjo iš 
Įkalbų ir tarptautiško chorelio 
I gražių dainelių. Vakarienė bu- 
jvo gardžidi pagaminta mūsų 
gerų gaspadinių.

Svečiams ir viešnioms susė
dus prie stalų, to vakaro pir
mininkė d. O. Girnienė atidarė 
vakarą su gerai prirengta, tam 
vakarui pritaikyta prakalba. 
*Iš eilės pakvietė mūsų naują 
narę d. Oną Noreikienę pasa
kyti ką nors apie Motinų Die
ną. ši d. skaitė savo pačios pa
rašytą prelekciją, ką reiškia 
motina. Toliau pakvietė porą 
vyrų, dd. S. Jasilionį ir A. Pa- 
giegalą; jiedu pasakė po trum
pą prakalbėlę.

Tarptautiškas chorelis, po va- , 
dovyste Olgos Tabaka, sudaina
vo anglų kalboje keletą gra
žių, revoliucinių dainelių. Ypač ‘ 
gerą įspūdį darė nauja daina 
apie Ispaniją. Užbaigė su “In
ternacionalu.”

Virš minėtas chorelis susior
ganizavo tik pereitą rudenį. 

į Mūsų Florence žvirbliūtė su i , ,
i Elsie žemaičiūte ir kitomis 
'mergaitėmis davė labai gerą ‘ 
pradžią. Iš tų kelių mergaičių 
grupelės išaugo šis chorelis į * 
Ž6’1 ar daugiau narių. Didelis • 
kreditas priklauso toms jaunuo- > 
lems, taipgi mūsų . komisijos 
narei draugei A. Žemaitienei, 
kuri daug laiko ir energijos pa
švenčia organizuodama ir pri-. 
žiūrėdama chorelį. Už tai mes 
turime kuo pasidžiaugti, chore
lis linksmina mus veik kožna- 
me parengime.

Abelnai sakant, šis parengi- . 
mas buvo gana pasekmingas., 
Išdalinta kelios dešimtys bro- 
šiūraičių, ką ALDLD 20 kp.. 
buvo nutarus padaryti. Buvo 
daug svečių, ypač moterų, ku
rios pirmiau nedalyvaudavo 
mūsų parengimuose. Pribuvo 
pora žmonių ir iš Syracuse, N. • 
York.

Didelis kreditas priklauso 
mūsų komisijai, kuri energin
gai dirbo, kad tik parengimas 
pasisektų ko geriausiai. Veik 
visos naujos narės, išskiriant 
vieną d. Žemaitienę. Drg. A. 
Maldaikienė, komisijos sekr., 
gana daug darbavosi platinda
ma tikietus ir kitus darbus at
likdama. Ogi ir visos kitos ge
rai darbavosi. Drg. Valerija 
Kaminskienė, skyriaus org., 
buvo gaspadinė su M. Sedonie- 
ne, B. Kulešiene, Strakaliene, 
D. Stroliene, Maldaikiene ir 
A. Žemaitiene. Pagelbininkėmis 
buvo O. Girnienė, N. Mačiukie- 
nė, Povilas Mikalojūnas ir J. 
K. N. Drg. Mikalojūnas nie
kad neatsisako Moterų Sky
riui pagelbėti parengimuose. 
Kitą sykį pranešiu, kuri drau
gė daugiausia tikietų išparda
vė, tas svarbu žinoti ir ne sky
riaus nariams.

Man labai patiko vaikučių 
stalas. Jie vieni sėdėjo prie 
pirmutinio stalo su savo moky
toja ir gražiai užsilaikė.

šiuos žodžius rašant dar ne 
visos skaitlinės buvo suvestos, 
tačiau manoma, kad liks keli 
dol. pelno Mot. Skyriui. Dau
giau tokių parengimų! Dide
lis ačiū komisijai ir gaspadi- 
nėms, taipgi visiems svečiams- 
viešnioms už atsilankymą.

Moterų Skyriaus 
Korespondentė.



Puslapis Ketvirtas

Julius Janonis—Pirmasis Lietuvių 
Proletarinis Poetas

•TręčiacL, Gegužės 26, 1937

(Tąsa)
Tiesa, turėjo atsakyti ne “dejavimais 

silpnais”, o taip nusikvatoti viršdebesiui 
dailininkui, kaip Janonio kalvis nusikva
tojo buržujui. Vienok ar maža da ir da
bar yra darbininkų, sočiajam pasaulyj, 
kurie vien dejuoti temoka?!

Vienok išdidi gamta taip veikia į Jano
nį, kad jis kartais net semia joje sau 
naujų kovai jėgų. Klaikiaisiais karo me
tais jis rašo “Žiemos Ryte” (93 pusi.):

Atveriu akis ir sniego baltuma 
Nušviečia mano tamsia, niūria siela; 
Purvų nebmatyt, visur tik dailumą, 
Ir man, lyg vaikui, vėl ramu ir miela.

Ir vėl jau aš galiu svajoti ir kovot, 
Kovot už laimės auštantį rytojų, 
Ir vėl jau aš galiu sunkių vargų nebot 
Ir stengtis padaryt iš žemės skaistų 

rojų.
Gamta Janoniui įkvepia tokių vaizdų, 

kuriais jis visų savo gadynę apibūdina. 
Kas sugebėjo taip puikiai nupiešti trum
pose eilėse juodosios reakcijos po 1905 m. 
laikus, kaip tai padarė Janonis savo “At
žalose”? Kiek kartų aš skaičiau “Atža
las”, visuomet jomis gėrėjausi. Ir, ma
nau, gėrėjosi ir gėrisi jomis kiekvienas 
kovotojas, pergyvenęs tuos juoduosius 
reakcijos metus, kuomet ištikrųjų,

Vien šikšnosparniai slaptingi 
Ties kelmynu sukinėjos; 
Vien apuokai bei pelėdos 
Šukė guštas ir perėjos...

Rodės, miškas jau pražuvo;
Rodės, jis jau nebegali 
Beišdygti, beužaugti, 
Bedabinti šitą šalį. I

Bet, norint Janonis šitas eiles rašė 
1905 m. rudenį, vos tik į Voronežą karo 
vėsulos nublokštas, vienok pas jį nėra be- 
vilties. Jau jis mato, kad “tas plikas 
plotas”,

Kur tik vėjo sukinėtas, s' * 
Vėl atgijo, vėl jau žalias^l: 
Vėl jau atžalų prisėtas!

Ar šitos eilės ir dabar neįkvepia dar
bininkui, besigrumiančiam sunkioj kovoj 
su žiauriuoju kapitalu ir ne kartą nusto- 
jančiam geriausių savo draugų, tvirto 
pasiryžimo ir ištvermės iki galo išturėti 
toj kovoj? Vieni žūsta kovoj, kiti į jų 
vietą stoja.

Tai puikiai išreikšta Janonio “Šile” 
(56 pusi.):

Retos pušys sudejavo 
Ir niūriai suūžė: 
“žiaurios audros nugalavo 
žaliąją giružę...
Bet prinokusio gurgučiai

» žemėje nenyksta.
Netikėki šilo žūčiai: 
Pušys naujos dygsta”.

O kokios puikios eilės “Ant Kritusių Kapo!” 
Kokio darbininkų klasės ir vargingųjų vals
tiečių kovotojo jos nesužavės.
Ir suošė šilas—sudejavo pušys: 
Rodosi, kad senos kritusių motušės 
Skundžiasi ir verkia, guodžias ir vaitoja, 
Ir, netekę proto, pekliškai kvatoja, 
Krisdamos į kraujo apšlakstytą žemę. 
Ošia žalios pušys, o viršuj aptemę.

Ošia aukštos pušys, skelbia senos kerštą. 
Žiūriu į padangę palšą ir suterštą.
O širdis nerimsta, mintys giežti kyla, 

•Ir prieš slapningumo pilną niūrų šilą
Prižadu atkeršyt už didvyrių mirtį.. ..

Ir Kemšis gėrisi Janonio “Atžalomis.” “To
kios eilės, kaip “švyturys,” “Avižas Pjau
nant,” “žiemos Vakarą*’ “Ant Kritusių Ka
po” tikrai gali sužavėti kiekvieną skaitytoją. 
Ypač gražus “šilas,”—rašo Kemšis, bet savo 
papratimu ir čia viską ant savo kurpalio kala. 
/‘Atžalose” Kemšis temato tik liūdesį ir nusi
minimą, “kurį moka atjausti tik girias įsimy
lėjusio lietuvio širdis”.... O “Ant Kritusių 
Kapo” jis mato tik “Lietuvos giriose ir lau
kuose palaidotus karžygius, kritusius už tė
vynės laisvę, kovose su vokiečiais, bolševikais, 
o ypač su lenkais skriaudėjais”... (“Skaity
mų” XIV knyga, 97 ir 106 puslp.). Tikrai, 
pataikė Kemšis pirštu į dangų! Jis jau net 
užmiršo, ką pats savo straipsnio pradžioj rašė: 
kad Janonio poezijoj “nesurandame roman
tiška migla pagražinto lietuviškumo ir idea
lizuoto patriotiškumo.” Tai visiškai svetima 

.buvo Janoniui. Ir minimose eilėse jis ne lie
tuviškus motyvus ima, o tarptautinius dar
bininkų klasės kovos motyvus. Jis tą didžiąją 
kovą piešia. Giria, jūros švitūrys—jos simbo

liai.

Vėliausios Janonio Eilės
Kemšis stengiasi įrodyt, kad, juo labiau Ja

nonis brendo, tuo labiau jis tolinęsis nuo se
nojo savo idealo,, kada jis Marksą savo vadovu 
laikė, ir galų gale, visiškai nusivilęs socializ
mu, nusižudęs. Ištikrųjų, reikia turėti vario 
kaktą, kad būtų galima taip apie Janonį rašyt. 
Studijuodami jo eiles pagal atskirus jo gyve
nimo laikotarpius, mes kaip tik prieiname prie 
išVados, kad geriausios jo eilės, labiausia ištu
rėta proletarine dvasia, pasirodė 1914 m. (iki 
karo pradžios) ir paskutiniais jo gyvenimo 
metais (nuo 1915 m. galo iki tragingos jo 
mirties).

1915 m. rudenį, vokiečiams užėmus Lietuvą, 
Janonis kartu su daugeliu kitų lietuvių mo
kinių atsiduria Voroneže. Norint tai nedidelis 
pramonės centras, vienok didžiojo karo metu 
gyvenimas jame daug smarkiau pulsavo, ne
gu atskirtuose nuo viso pasaulio pafrontės 
Šiauliuose. Janonis, atvykęs į Voronežą, grei
tai visiškai atgyja ir pasidaro toks pat veiklus 
ir našus, kaip ir 1914 m. (prieš karą). Grei
tai Voronežo lietuviai moksleiviai-visuomeni- 
ninkai pradeda leist savo laikraštėlį “Atžalą.” 
Janonis jau turi kur savo eiles talpint, ir jis 
tuoj pirmame “Atžalos” numeryje duoda pui
kias savo “Atžalas”, “Darbo Kariuomenę,” 
“Bedarbį,” “Et, Vėjali, Pūtėjėli!” ir kitas. 
1916 m. buvo manyta išleisti rinkinį, pavestą 
20 metinėms LSDP sukaktuvėms,—tai taip 
pat suteikė Janoniui akstiną rašyt. Pagalinus, 
galais negalais pasisekė susiriši su juo Ameri
kos lietuvių darbininkų žurnalui “Naujajai 
Gadynei” (jis ėjo 1916-17 m. Iš pradžių iki 
3-čio num. tai buvo Grigaičio redaguotas žur
nalas, nuo num. 4 iki 1917 m. Num. 4 buvo 
mano redaguotas. Jis tuomet visiškai prisiar
tino prie bolševikų, nors ir turėjo tūlų trūku
mų ir klaidų.), ir Janonis pasidarė vienu uo
liausių jos bendradarbių.

Tiesa, 1915-1916 m. Janonio eilės skiriasi 
kiek nuo 1914 m. 1914 m. jos buvo revoliuci
nės energijos ir pasiryžimo kupinos. Jau ta
rytum čia pat buvo “naujas rytas,” nauja 
revoliucijos audra. Dabar sunkūs, be £alo sun
kūs metai užėjo. Jau antri, treti metai siau
tė, it išsiveržęs iš savo pančių padūkęs gaiva
las, didysis karas ir visur nešė mirtį, didžiau
sius sopulius ir ašaras, skurdą ir vargą. Jo • 

' galo da nebuvo matyti. Po plačius Rusijos plo
tus išblaškyta buvo dešimtys ir šimtai tūks
tančių įvairių tautų tremtinių. Daugybė jų 
išmirė, beklajodami po plačiuosius nežinomos 
ir nevaišingos tuomet caro Rusijos plotus. 
Kiti bergždžiai vaikščiodavo kasdien nuo vie
nos dirbtuvės ir fabriko vartų prie kitos, dar
bo j ieškodami. Daugeliui prisieidavo misti al
kanais trupiniais, barstomais nuo įvairių so
čių komitetų tremtiniams šelpti stalo. Kas 
gavo darbo, kaip išmanydamas jo laikėsi, kad 
vėl gatvėj ar karo fronte neatsidurtų. Fabri
kuose ir dirbtuvėse viešpatavo karinė draus
mė. Visoj šaly baisi reakcija siautė. Tai buvo 
Rusijoj juodašimčio štiurmerio, o pas lietuvius 
—“kramolos” naikintojų Alšauskių, Laukaičių 
ir kitų garsaus praloto Antanavičiaus (Seinų^ 
vyskupijos administratorius pralotas Antana
vičius išleido 1905 m. revoliucijos metu šlykš
tų carberniška, judošišką aplinkraštį, kurį ku
nigai visose Seinų vyskupijos bažnyčiose skai
tė.) bendradarbių laikai.

Tie nedienos metai giliai atsispindėjo tų lai
kų Janonio poezijoj. Gilūs, liūdni vaizdai eina 
pro mūsų akis.

Vos rytas prašvinta, nuskurę būriai
Per miegantį miestą žingsniuoja niūriai: 
Tai darbo kariuomenė traukia...

Kai vakaro sutemos miestą apgaubs, 
Ir kraugerės šmėklos, dirbtuvės subaubs,— 
Ir vėl tarškės priemiesčių gatvės.

Belaimiai, kas traukia neturto keliu:
Juo pradeda eiti mažu vaikeliu,
Ir eina kasdien lig senatvės. (46 p.).

t

Tada (1915 m.) jis rašo savo širdį verian
čias “Ar Tu Matei?”, piešia “Bedarbį” (51 
P.) :

Kasdien pas dirbtuvės šerkšnotąjį mūrą 
Skurliuos susitraukusi stypso figūra, 
Bedaužanti koja į koją...

Ir vakarą liūdnas į “kampą” jis traukia, 
Kur alkanas vaikas pareinančio laukia 
Ir klausia: “Tėtyt, ar pavyko?”

Jis nieko nesako, nes ką gi sakyti, 
Jei žodžiais negalima alkio maldyti, 
Kišenėje gi nė skatiko.

Ir tuomet iš didelio skausmo išsiveržia pas 
Janonį eilės, kurios, be abejonės, ne tik jo 
skaudamas vietas rodo, bet ir viso proletariato 
avangardo. Jis rašo (54 p.) :

(Daugiau bus)

Newark, N. J.
Politinės ir Kriminalės Žinios

Jau ketvirta savaitė kaip 
čia Federaliame Teisme eina 
tėvo ir sūnaus Ellis Parkerių 
byla sąryšyje su pavogimu 
buvusio Trentono advokato 
Wendel ir jo kankinimu, kad 
jis parašytų išpažintį ir prisi
pažintų, kad jis buvo tas pik
tadarys, kuris pavogė Lind- 
berghų vaikutį, iškolektavo iš 
tėvų užstatą ir nužudė jį.

Kaip jau žinoma, senis Par
keris yra Burlington County 
detektyvų viršininkas. Kad iš
sukti Bruno Hauptmann nuo 
elektrikinės kėdės, visa ta kri- 
minalystę bandė suversti ant 
Wendelio.

Sykiu su Parkeriais teisman 
buvo patraukti ir jų pagelbi- 
ninkai, kurie pagriebė Wen- 
delį ir kankino jį per. 10 die
nų Brooklyne, kol Wendelis 
parašė išpažintį ir ta išpažin
tis atatiko seniui Parkeriui, 

j Paskui Parkeris nusivežė 
Wendelj į savo namus ir vė
liau atidavė į silpnapročių na
mą New Lisbon, kur jis išbu
vo 29 dienas.

Parkeris tą išpažintį paskel
bė ir dalykas atsidūrė teisme. 
Kaip jau žinoma, Wendel sa
vo išpažinties užsigynė ir iš
aiškino, kad. tą jis padarė 
prievarta nepakęsdamas kan
kinimo.

Įsimaišė tuomet federalė 
valdžia padarydama tyrinėji
mą prieš Parkerio veikimą ir 
įtarė konspiracijoj seni Parke
rį, jo sūnų ir tris pagelbinin- 
kus, Murray Bleefeld, Harry 
Weiss, Shlosman ir jiems iškė
lė bylą.

Labai nemalonus įvykis įvy
ko Parkeriams, kuomet pirmoj 
teismo dienoj jo pagelbinin- 
kai, M. Bleefeld, H. Weiss ir 
Shlosman prisipažino kaltais 
konspiracijoj ir dabar virto 
svarbiausiais valdžios liudi
ninkais prieš Parkerius. Ir šio
mis dienomis Bleefeld sėdi 

, liudininko krėsle ir U. S. Dis- 
trikto prokuroro John J. 
Quinn’o kvočiamas pasakoja 
labai įdomią istoriją, smulk
meniškai išdėstydamas Wen
delio kankinimo procedūrą.

Wendelis, girdi,- buvęs para
šęs savo išpažintį. . Parkerio 
sūnus davęs žinią savo tėvui 
Parkeriui, kad atvažiuotų pa
tikrinti tą išpažintį, ką tėvas 
ir padarė. Imant tą popierą į 
rankas, Parkeris apsimovė 
pirštinėmis^ perskaitė ir jam 
nepatiko, nes nebuvo parašy
ta, kaip senis norėjo, įsakyda
mas, kas turi būti įrašyta. 
Bleefeld grąžino atgal doku
mentą Wendeliui, - supranta
ma, su “padvionskais” ir įsakė 
parašyti, kaip Parker įsakė.

Suprantama, Parkeriai prie 
to viso nenori prisipažinti, ką 
sako Bleefeld. Už tai buvo pa
šaukta visa eile telefono ope
ratorių iš New Yorko, Brook- 
lyno ir Mt. Holly, nes Wende
lio kankinimo laikei' kasdien 
telefonu iš Brooklyno Parkerio 
sūnus Ellis raportuodavo se
niui apie dalykų eiseną. Te
lefono stotyse kiekvienas il
gesnis pasikalbėjimas telefonu 
užrekorduojamas, nors jauna
sis Parker beveik kas šaukimą 
vartodavo skirtingą slapivardį, 
tačiaus telefono operatoriai 
liudija, kad tokių susinėsimų 
tuo laiku tarp Brooklyn, N. 
Y., ir Mt. Holly, N. J., kur 
gyvena senis Parkeris, buvo 
12.

Quinn užklausė Bleefeldo 
ar jis nebijojo imti tokio pa- 
vojingo-rizikingo darbo? Blee
feld atsakė, kad Parkeriai 
jam tvirtino, kad čia yra vals
tijos darbas ir tą jie daro su 
įsakymu gub. Hoffmano.

Džiūrė susideda iš 8 mote
rų * ir 4-rių vyrų. Kuomet'jų 
(Parkerių) pagelbininkai pri
sipažino prie kaltės kankini
me Wendelio, tuomet Parke
rių advokatai pareikalavo tei
sėjo Clark, kad byla prieš 
Parkerius būtų /panaikinta. 
Teisėjas reikalavimą atmetė.

Kaip ilgai šis teismai užsi
tęs sunku pasakyti, bet kaip 
pasirodo, kad bus labai ilgas, 
nes pinigų randasi iš abiejų 
pusių ir abiejose pusėse geri 
advokatai ir politikieriai; jų 
tarpe ir buvęs N. J. valstijos

gubern. Siltzer, kuris ir gi
na Parkerį.

Nors čia rinkimai į miesto 
valdininkus jau pasibaigė, ta
čiaus peštynės už vietas dar 
vis tęsiasi.

Kaip andai minėjau, kad 
darbietis V. J. Murphy likosi 
išrinktas didžiuma balsų į mie
sto komisionierius ir pagal 
miesto įsigyvenusią tradiciją, 
daugiausia gavęs kandidatas 
balsų liekasi majoru. Tačiau šį 
sykį dalykai virto kitaip.

Dabartinis majoras Ellens- 
tein su savo dviem sandrau- 
gais Duffy ir Franklin, kurib 
likosi išrihktį atgal, patvarkė, 
kad tokio įstatymo, girdi, nė
ra, kad daugiausia balsų ga
vęs kandidatas turi būti ma
joru. Jie atlaikė savo kokusą 
ir pasilaikė tas pačias vietas, 
kurias turėjo nuo pirmiau.

Murphy davė Revenue ir 
Financial departmantus, o ki
tam naujam Byrne miesto na
mų, parkų ir kitokių nuosavy
bių prižiūrėjimo departmentą 
ir dar magaryčioms pridėjo 
paupio biurus, kur vystosi nau
ja pramonė, kaip tai, Port of 
Newark ir kitos vietos.

Vietinė Darbo Taryba buvo 
pasirengusi vesti kovą, kad 
Murphy turi likti majoru. Bu
vo išrinkusi septynis .savo at
stovus į Komisionierių susirin
kimą, kuriame bus pasiskirsty
mas departmentų. Taip pat ir 
moterų balsuotojų-kliubai ren
gėsi vesti kovą, kad Murphy 
būtų majoru. Bet įvykus Ko- 
misionierių susirinkimui, daly
kai buvo sutaisyti taip “gra
žiai,” kad negavo progos ne 
tik kovoti, bet ir žodžio pasa
kyti. Majoras patvarkė, kuris 
komisionierius užima kurį 
departmentą, trys prieš 
du nubalsavo-patvirtino ir 
tuom viskas pasibaigė.

žiūrint į laikraščius ir šiaip 
pasikalbėjus su Newark o pi
liečiais, tuojau supranti nepa
sitenkinimą tokia politika ir 
matyt tokis senųjų kom. nesi
skaitymas nepatenkina ir nau
jųjų komisionierių V. J. Mur
phy ir Byrne. Vis jaučiamas 
trynimasis.

» Ignas.

jūs, mainieriai, negerai darot, 
kad neklausot “Conciliation 
Board” ir neinat dirbti. Tik 
pradėjus darbą būsią viskas 
ištirta. Ir sugrįžus delegacijai 
namo liepė kuogreičiausia 
pranešti savo lokalams, kad 
būtinai reikia pradėti darbas.

Delegacija, kuri susidėjo iš 
18 delegatų, Lewisui griežtai 
pareiškė, kad nieko nedarys, 
pakol nebus išpildyti teisingi 
unijos reikalavimai. •

Sugrįžus delegatams, buvo 
išduoti raportai lokaluose, ir 
streikas* da labiau užsiartavo- 
jo. Po to Lewis siuntė telegra
mą ir liepė pradėt darbą, bet 
mainieriai nė nekrust.”

Dabar Lewis atsiuntė spe- 
cialę komisiją “ištirti” streiko
priežastis. Komisijon įeina tū
las Gassaway iš Indiana, D.

Waterbury, Conn.
Iš Lietuviškų Kapinių 

Veikimo

Čionai yra Lietuvių Laisvos 
Kapinės, kurios tapo įsteigtos 
1902 metais per laisvę mylin
čius draugus. Tie draugai tu
rėjo daug vargo ir truso pa
dėti. Daugelis tų draugų jau 
mirę, bet keletas dar tebegy
vena ir dirba su jaunesniais 
draugais. Turbūt vienas iš pir
mutinių kapinių steigėjų, ku
ris dirba ir šiandien, tai Vin
cas Zubrickas. Yra daugiau, 
kurie buvo pirmutiniais orga
nizatoriais, bet jau pasitraukę 
iš veikimo. Pavyzdžiui, drau
gas Bendoraitis buvo finansų 
sekretorium per daugelį metų, 
bet pavargo ir pasitraukė.

Bet draugas Zubrickas* be 
jokios pertraukos dirba kapi
nyno naudai, šiandien jisai ei
na gaspadoriaus pareigas, už 
tatai garbė jam, kaipo tvirtam 
laisvės mylėtojui ir nenuilstan
čiam darbuotojui. Kapines val
do 3 draugijos: W. L. S. Dr- 
ja, L. U. P. Kliubas ir šven
to Jurgio Draugija iš Union 
City. Kapinių Bendrovė kas 
metas “Decoration Dienoje” 
rengia kokį parengimą. Taip
gi šį metą rengia pikniką, ku
ris įvyks 30 d. gegužės Lietu
vių Parke. Kviečiami visi atsi
lankyti. Visas pelnas bus dėlei 
pagražinimo kapinių. Taigi vi
si ir visos būkite. Linksmai ir 
gražiai laiką praleisite tyrame 
ore. Kapinių Delegatas.

Shenandoah, Pa.
Mainieriai Nesutinka su John 

L. Lewis Reikalavimu 
Grįžti Darban

Streikuojančių lokalų dele
gacija buvo nuvažiavus į Wa- 
shingtoną tartis su Lėwis apie 
dabartinį streiką. Lewis parei
škė, kad Philadelphia and 
Reading anglies kompanija 
laužo sutartį ir jo (Lewis) 
simpatija yra su streikuojan
čiais mainieriais. Bet, girdi, ir

Stevens iš Lansford ir J. Ghiz- 
zoni iš Pittsburgho.

Centrai Labor Unibn pirmi-
įninkąs J. Glausky jau pareiš- 
Įkė šiai komisijai, kad jokiu 
būdu negalima sutikti su Lew
is linkėjimais ir grįžti į darbą. 
Nes “Conciliation Board” nie
kad neužtarė darbininkų rei
kalų, tad nieko negalima tikė
tis ir dabar.

Taigi, apie 11,000 mainierių 
P. and R. anglies kompanijos 
pasiryžę tęsti streiką ir laimė
ti. Dėde Kalnietis.

Berlynas. — Nazių vy
riausybė pereitą sekmadie
nį prievarta sulaikė 30 pro- 
testonų kunigų nuo pamok
slų, nes jie esą “neištikimi.”

ATIDARYMAS
OLYMPIA PARKO
WORCESTER-SREWSBURY, MASS.

Bus Gegužės-May 29,30 ir 31
Šeštadienį, May 29 Šokiai Prie Geros Muzikos
Sekmadienį, May 30 Yra Užkviesti Dainuoti Aido ir 

Aušrelė Chorai
Pirmadienį, May 31 Sporto Žaislai ir Laimėjimai net 

$100 prie Įžangos Bilietų.

Baksuosis Vincas Deilida su Joe McCarthy
Risis Stanley Orchyk su Henry Lafluer - - - - e e- - - -

Skaitlingai susirinkite pasilinksmint ir tuom pat 
kartu paremt Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugiją

t------------ f
i Josephine Kasmočius’ Pavilion

......... . IN

Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 
naujai įtaisė puikiame sodne, po tyrum dangum1 šokiam platformą bei paviličn.

j JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION
Į 91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y.■ |
Į Naujam KasmoČių Pavilione bus šokiai prie geros or- }
I kestros kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Tad nore- |
f darni pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius į puikų |į sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint. |

I Čia yra Restauracija, kur gaminama visokį valgiai ir | 
* yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų I
I Degtinių, Vyno ir Alaus Į1 • I ■
| Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko I 
į jaučiasi pilnai patenkintas. I
1 j •

•F—M — — M —— M — ——■U — NU — M — — NO ——M —■ —« ——•

"Laisvės” Piknikas Maynard, Mass.
Kaip kitais metais, taip ir šiemet Massa
chusetts pažangiosios lietuvių organizaci
jos rengia “Laisvės” naudai pikniką ir skiria 

»pinigines dovanas prie įžangos bilieto.

Pirina $25, Antra $20, Trečia $15 
Penkios Dovanos po $10 ir 28 po $5

Pikniko bilietai jau gatavi ir dabar juos 
reikia platinti. Prašome visų, kurie esate 

aplaikę bilietus tuojaus platinti.

Piknikas Įvyks Sekmadienį
r i ____- ’ **Nl

Liepos 4 July, ant Rytojaus Šventė
BUS VOSE PAVILIONPARK 

MAYNARD, MASŠ.

“Laisvės” piknikuose čia visuomet būdavo daug sve
čių iš toliau. Gi šiemet turėtų būt dar daugiau, 

nes ant rytojaus šventė

Išanksto Įsigykite įžangos Bilietus
' I \

Ir jau Dabar Samdykite* Busus



Treciad., Gegužės 26, 1937

Elizabeth, N. J.
' Mūsų Naujienos

Bay way vario vielų dirbtuvė 
—“Phelps-Dodge Copper Pro
ducts Company” šiomis dieno
mis paskelbė, jog nuo 24 d. ge- 
gegužės jos 1,500 darbininkų 
gaus 5 centus valandai dau
giau uždarbio.

Tai išviso per 12 mėnesių 
laiko tos kompanijos darbi
ninkai gauna 35 nuošimčius 
daugiau uždarbio. Taipogi iš
sikovota savaitė vakacijų, iš
dirbusiems vienus metus laiko. 
Už viršlaikį mokama “time 
and half.”

Ar manote, Dhelps-Dodge 
Copper Products Co. geruoju 
pakėlė algas savo darbinin
kams? O, ne! Tai vis pasek
mės šios kompanijos darbinin
kų už geresnes sąlygas kovos, 
kuri įvyko rugsėjo mėnesį 
1936 metais.

Būtų labai gerai ir pavyz
dingai, jeigu šios kompanijos 
darbininkai savo suorganizuo
tą neprigulmingą organizaci
ją, trys mėnesiai atgal, pri
jungtų prie CIO unijos. Nes 
su CIO unija kompanija dau
giau laikytus savo sutarties, o 
dėl šio dalyko, CIO unija ir 
nesnaudžia. Jos organizatoriai 
tankiai laiko prakalbas prie 
šios dirbtuvės vartų, sklei
džiama lapeliai, aiškinama 
darbininkams reik alingumas 
vienos stiprios unijos.

“Phelps-Dodge Copper Pro
ducts Co.” dirba geras skai
čius ir lietuvių. Lietuviams 
darbininkams patartina dėtis 
prie CIO unijos. CIO unijos 
buveinė 3 Jefferson Ave.

“L.” Reporteris.

Paterson, N. J.
Organizuojasi.

Komitetas Industrinio Orga
nizavimus (CIO) pradėjo or
ganizuoti į uniją visas drabu
žių skalbyklas (laundries). 
Jau daugelis savininkų pasira
šė kontraktą su unija, štai pa
siekė ir Little Fall Laundry. 
Ši skalbykla turbūt bus di
džiausia New Jersey valstijo
je. Dirba virš aštuoni šimtai 
darbininkų. Jie išnaudojami 
nesvietiškai. Daugiausia dirba 
moterys ir merginos. Uždarbis 
nuo 8 iki 12 dolerių į savaitę.

Darbininkai nepakęsdami 
prastų sąlygų pradėjo organi
zuotis į CIO uniją ir paskel
bė streiką.. Tada kompanija iš
leido pareiškimą, kad ji užda
ro fabriką neribotam laikui. 
Girdi, organizatoriai ir agita
toriai “šmeižia” mūsų “lojališ- 
kus” darbininkus.

Kaip tik darbininkai su
streikavo ir pradėjo fabriką 
pikietuoti, tuoj kompanija pa
sišaukė policiją, kad apsaugo

Atidarymas Liet. Tautiško Namo Parko
Kuris Yra ant Winter St, Montello, Mass.

• • •
Trijų Dienų ir Trijų Nakty Pasilinksminimas

Prasidės Geg. 29, 30 ir 31 May
Bus Sekama Sporto ir Dailės Programa

0- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Šeštadienį Geg. 29
ATIDARYMAS PARKO

2 Vai. po Pietų 
Šokiai ir Kitoki 

{vairumai

Sekmadienį Geg. 30
MUZIKALIŠKA PROGRAMA

Sportiški. Žaisai
Kami valas nuo 12 Dienų 

Ir Kitoki įdomumai

______________________ ________E

Pirmadienį Geg. 31 
PIKNIKAS NUO 12 DIENĄ 

Sportiški Žaislai 
Šokiai nuo 4 Vai. Dienų 

Laimėjimai Dovanų 
_ _ __ __ _ _ ra

<11 ■" ... ................... .................................. — ■ ..................... ■■■ —

Šokiams Grieš Don Russell’s Orkestrą
$50 PINIGINIŲ DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS BILIETŲ
.________ -

BINGHAMTON, N. Y.
Pirmas Išvažiavimas.

Draugai ir draugės, jau laikas tar
tis važiavimui į ALDLD 12 Apskr. 
pikniką, kuris įvyks geg. 30, Valley 
View Parke, Inkerman, Pa. Turim 
pasamdę svetainę šokiąms, ii’ šokėjai 
turės progą laimėt net tris dovanas 
prie įžangos tikietų.' šokiams bus ge
ra orkestrą. Bus gerų valgių ir gė
rimų. Tad draugai, kurie turite ma
šinas, šmeruokite jas ir kvieskite 
pritarėjus važiuoti, ir tuos priimkite, 
kurio netiTri mašinų, kad nuvažiuo
tume pilnais vežimais didelis būrys.. 
Dalyvaus iš plačios apylinkės drau
gi! ir pažįstamų. Bus proga su jais 
pasimatyti ir smagiai laiką praleisti. 
— Binghamtonietis. (124-126)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. rengia šokius, šeš

tadienį, geg. 29, 7 v. v., 920 E. 79th 
St. Liet. Darb. Svet. Mes kviečiamo 
visus dalyvauti šiame parengime ir

Valgykite Medy
“Laisve*1 tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
puse galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį -— ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės** ofisą 
ii* pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

ti streiklaužius, kurie norės 
dirbti. Bet tokių nesirado. Tai 
ve kas privertė kompaniją už
daryti fabriką neribotam lai
kui. Bet tas darbininkų nenu
gąsdins. Tiktai jie turi vienin
gai kovoti, o kova bus laimė
ta. Išnaudotojų širdis atslūgs, 
bus priversti tartis su unija.

Serga Lietuviai.
Labai susirgo R. Glaunaus- 

kas. Jau serga virš du mėne
siai. Jis gyvena Fairlawn, N. 
J. Jis priklauso prie šių pašai
piųjų draugijų: švento Kazi
miero ir Neprigulmingo Pilie
čių Kliubo.

Drg. F. Osipauskas (Osip) 
buvo išvažiavęs į Arizonos 
valstiją. Dabar sugrįžo. Jis 
yra senas “Laisvės” skaityto
jas ir rėmėjas. Koresponden
tas vėlina jam geriausios svei
katos.

Areštu Grasina.
Patersone buvo susiorgani

zavę “garbedžių” rinkėjai. 
Daugybė bedarbių prisitaisė 
vežimėlius ir rinkdavo iš bač
kų išmestus skarmalus, popie- 
ras, gelžkelius ir parduodavo, 
gaudami kelius centus ant ta
bako. Kada bačkas ryte išri
ta, tai kas pirmesnis, tas dau
giau prisirinkdavo. Pradėda
vo rinkti net nuo 5 vai. ryte. 
Rinkėjų pasidarė didelė armi
ja.

Bet štai miesto aldermanai 
nutarė, kad uždraudžia tą rin
kimą. Įsakė policijai areštuoti 
rinkėjus. Vot, brolau, tau ir 
Amerika. Ir už bačkų išmatas 
bus areštuojami žmonės.

Zig-Zag.

Freehold, N. J.
Kaip Kas Naujo ir iš Mūsų 

Miestelio
Čia randasi Karagheusian 

karpetų audykla. Darbininkai 
turėjo uniją. Nežinau tikrai, 
bet man rodos, kad tai buvo 
F. O. L. O. Dabar, kontraktui 
pasibaigus balandžio 28 d., 
persikėlė į CIO uniją ir gavo 
algas pakelti po dvyliką ir pu
sę cento ant dolerio.

O kad čia moterys daugiau 
progresuoja, negu vyrai, tai 
parodo darbai. Pavyzdžiui, 
vyrus ir dar jaunuolius, kurie 
nenorėjo priklausyti unijai, 
moterys privertė, net buvo ir 
atsisėdusios keletą valandų, 
reikalaudamos, “stokite į uni
ją arba eikite laukan.” Ir jie 
buvo priversti stoti į uniją. 
Moterys laimėjo.

Čia randasi Lietuvių Pilie
čių Kliubas, bet į darbininkų 
reikalus ir kovas visai mažai 
atydos kreipia. Dauguma 
draugų atsisako ištiesti pagel- 
bos ranką. O betgi gelbėdami 
savo brolius ir draugus sykiu 
gelbėsime ir patys save. At

meta Lietuvos žmonių reika
lus, atmeta ir Ispanijos, kur 
dabar eina griežta kova už de
mokratiškas laisves dėl teisės 
gyventi. Atminkime, draugai 
ir draugės, jeigu ten darbinin
kai nusuks sprandą fašizmui 
ir laimės suvienytomis spėko
mis, tai ir Amerikos darbinin
kai bus laimėję. O jei nelai
mės, tai ir čia fašistai bandys 
traukti ant savo kurpalio. Ta
da ir mes neteksime jokių uni
jų bei kliubų.

žinoma, yra draugų ir paša
linių, kurie atjaučia toms ko
voms ir aukoja tam tikslui, čia 
paduodu aukotojų vardus. Po 
dolerį aukojo: P. Steponavi
čius, C. Shaltis, K. Kavaliū
nas, M. žerolis, F.’ Davidofs- 
ky; po 50 centų: M. Shraff, 
W. Davidofsky, L. Ramašaus- 
kas ir A. Jasukcvičius. Viso 
suaukota $7.

Dar apie kliubo veikimą. 
Kliubas rengia pikniką gegu
žės 30 d. ant Jaskos farmos. 
Vieta visiems gerai žinoma, 
nes ten lietuvių piknikai atsi- 
būna per paskutinius kelioli
ka metų. Kliubas visus kvie
čia dalyvauti.

Piknikas ir šokiai, tai be
veik ir viskas; gal dar suruo
šia vieną kokį perstatymėlį. 
Atsiranda draugų, kurie pa
geidauja, kad būtų surengta 
prakalbos ar diskusijos, kon
certas ar kitokios pramogos. 
Reikia, kad ir mes galėtume 
išgirsti ir matyti, kas dedasi 
visam pasaulyje. Kadaise kliu
bo' susirinkime buvo įnešta, 
kad būtų surengtos prakalbos. 
Balsai pusiau pasidalino. Ta
da pirmininkas pasakė, “aš 
persveria, kad nereikia.”

Taigi, draugės ir draugai, 
ar mes pasiliksime atskirti nuo 
pasaulio darbininkų, ar pasi
stengsime pažinti, kas yra dar. 
bin inkų draugai, o kas jų prie
šai ?

Kliubo Narys.

Binghamton, N. Y. 
Mirtys.

Pabaigoj balandžio men. 
širdies liga numirė Anelė Va
reikienė (Jankeliunaitė), dar 
nesena moteris —■ žemiau 50 
m. amžiaus, šiame mieste ji 
išgyveno ilgus metus; čia susi
tuokė su Ignu Vareika, čia su
sikūrė šeimos žydinį ir užau
gino sūnų ir dukterį. Priklau
sė SLA kuopai. Paliko nuliū
dime vyrą, sūnų, dukterį ir 
brolį Antaną Jankeliūną. Pa
laidota katalikų Kalvarijos ka
pinėse.

Vos prabėgus trims savai
tėms po Vareikienės mirčiai, 
gegužės 18 d. staiga numirė 
(taip pat širdies liga) ir jos 
brolis Antanas Jankeliūnas, 
apie 46 metų amžiaus, neve
dęs. Buvo geras medžiotojas ir

žuvautojas. Jis palaidotas1 ge
gužės 20 d. Floral Park kapi
nėse.

Gegužines Atbalsiai
“L.” No. 111, Mitinguose 

Dalyvavęs rašo, kad. gegužinės 
minėjime dalyvavo neskaitlin
ga publika ir priežastį jis ma
to tame, jog mieste Endicott 
fabrikantas Johnsonas buvo 
surengęs darbininkams ban- 
kietą, kurin sutraukė 700 dar
bininkų. ši priežastis, tai ne 
priežastis, drauge M. D. Sep
tyni šimtai darbininkų iš 100,- 
000 gyventojų (apie tiek vo
kuojama Triple Cities—Bing
hamton, Johnson City ir En
dicott) dalyvaudami kokiame 
tai bankiete, nieko nenusve- 
ria. Mano manymu, pora 
priežasčių bus bene tos, kad 
gegužinės minėjiman Liet. 
Svetainėje daryta įžanga aug- 
štoka — net 35 centai. Antra, 
kalbant apie lietuvius, perma- 
žai buvo garsinta: lietuviškų 
plakatų nebuvo, organizacijų 
mitinguose neagituota.

Žymus Trūkumas.
Literatūros Draugijos mote

rų skyrius buvo suruošus gpg. 
8 d. Motinų Dienos minėjimą. 
Didžiuma skelbtų programoj 
dalyvių, būtent: Žemaitytė, 
kaipo kalbėtoja, Maslauskaitė 
— pianistė, Vaicekauskaitė — 
smuikininkė, Kircilis — gita*- 
ristas, nedalyvavo. Tai didelis 
trūkumas. Negerai, kad vaka
ro pirmininkė nepasakė nė 
priežasties, dėlei kurios jie ne
dalyvavo.

Į Valley View Parką!
Literatūros Draugijos 12-tas 

Apskritys ruošia šaunų pikni
ką gegužės 30 d. Valley View. 
Parke, prie Inkerman, Pa. Te
ko girdėt automobilistus ta- 
rianties važiuot. Mūs miesto tą 
dieną, rodos, nebus jokio pik
niko. Į apskričio pikniką galė
tų nuvykti ir gana žymi skait
linė !

LDS Jaunuolių Piknikas
Liet. Darb. Susivienijimo 

jaunuolių kuopos piknikas 
įvyks birželio 6 d. žvirblio far- 
moje. Jaunuoliai planuoja tu
rėt įvairius žaidimų kontestus 
ir pasižymėjusiems duoti pri
zus. Bus daug’ įvairumo! Pasi- 
žymėkim tą dieną visi, kad ne
išvyktame kur kitur, o daly
vautume su jaunuoliais!

J.

Vokietijos Vyskupų Išstoji
mas prieš Hitlerį

Berlin, — Vokietijos ka
talikų vyskupai įsake visiem 
savo 'kunigam birželio 6 d. 
per pamokslus šaukt jauni
mų į katalikų organizacijas, 
nors Hitleris jau baigia jas 
uždarinėti.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR —_

linksmai laiką praleisti. Įžanga, iš 
anksto 10c, prie durų 15c. Bus gera

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore I5-61#1

Tel. Virginia 7-4499

Barry F. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kz<štų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA A V E.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

I*——— »*■’

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

| Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

S Patarnauju visiems be skirtu- 
B mo. Parsamdau automobilius 
i; kiekvienam reikale. Kainos 
| žemos.

I
 Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

GYDOMA
VYRU IR
MOTERŲ

KRONIŠKOS
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pąsekmės

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai,’ Hemorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ii’ kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. MZ 

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI) 

orkestrą šokiams. — Kviečia 
(124-126)

ELIZABETH, N.
Sekmadienį, gegužės 30 

didelis gražus piknikas.
d. įvyks 

Rengia 
Irving Siūtų Kliubo Manadžeris, Ka
zys Chalkonis. Bus keturiom dovanos 
prie įžangos bilietų. Įžanga vyram 
$1.00, moterims 50c. Valgiai ir gėri
mai per visą dieną bus veltui. Gera 
orkestrą grieš šokiams. Pradžia 12 
vai. dieną. Įvyks pas Bill Huggans, 
White House Grove, 2223 St. George

Bitininkų Atydai
Nelaukit iki inspektorius ateis ir 

privers bites sudegint dėl Amerikoniš- 
ko-Europiško Į puolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

Negana, kad turėsit nuostuolj, bet 
būsit priversti atlikti barbarišką dar
bą.

Minėtos ligos lengvai yra išvengia
mos. Mes padirbam prietaisą ir para- 
šom patarimus, lietuviškai ir. angliš
kai, ir siunčiam j visas dalis pasaulio, 
tik už Vieną Dolerį.

Naudojant mūsų patarimus su prie
taisais, netik ligos dingsta, bet ener
gija su produkcija padidėja iki 75 
nuošimčių. J, kitokius klausimus per 
laiškus neatsakinėjam.

K. S. BARANOWSKY
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

\ ....

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama poliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.'

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tčmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
Kampas Union Ave. ir Grand St.

" Puslapis Penktas

Korn. Ave. Jei tą dieną lytų, tai nenusi
gąskite, yra didelė svetainė, kur 
daug pastogės pasilinksmint. Prašo
me visūs dalyvauti.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

• Telephone: EVergreen 8-8770

| J. GARŠVA 
' Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.



Puslapis šeštas LAISVE Trečiad., Gegužės 26, 1937

Streiko Dvasia Plinta

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
AmalgameitŲ 54-to 

Skyriaus Padėtis
Pereitas sezonas, palyginus 

su kitais sezonais, buvo pusė
tinai geras, nes tūlose dirbtu
vėse dirbo daug viršlaikių, 
kaip kas ir nedėldieniais. Pas 
svetimkalbius dirbantieji tūli 
darbininkai išsikovojo dolerį, 
kitą daugiau algos, nes buvo 
brokas darbininkų.

Lietuviai irgi darbų turėjo, 
bet su užmokesčia tai atbulai, 
daugumoj dirbtuvių numušė 
algas, jei ne visai dirbtuvei, tai 
pavienėms sekcijoms. Tą darb
daviai atliko, nes niekas dar
bininkų algų neprižiūrėjo, 
darbdaviai atliko, ką norėjo. 
Tas nėra jokis išmislas, tą pri
pažins ir pati 54 skyriaus val
dyba.

Pavyzdžiui, kas atsitiko su 
viena lietuviška dirbtuve: De
legatas susišaukia dirbtuvės 
susirinkimą ir aiškina darbi
ninkams^ kad New Yorko 
Joint Board viršininkai pavėli
no nusimušti algas. Tas nėra 
tiesa, kad N. Y. J. B. viršinin
kai daleidžią numušti algas. 
Norint patirti, yra 54 Skyriaus 
atstovu visose New Yorko 
Joint Board įstaigose, tegul 
paklausia susirinkime Joint 
Board viršininkų, ar daleidžia 
numušimus? Reikia pasakyti, 
kad delegatas nėra kalbėjęs 
su N. Y. J. B. viršininkais, 
kaipo su generališkais mana- 
džeriais klausime .. numušimo 
algų, tokį šokį pats išmislino 
pašokti.

Pas Yuškevičių vienai dar
bininkei uždėjo daug darbo, o 
užmokestį darbdavys nenori 
pakelti. Darbininkė apsiskun- 
džia delegatui ir 54 Skyriaus 
Pildomąjai Tarybai. Reikia 
pasakyti, kad ir Pildomoji Ta
ryba nekreipė domės į pasi- 
skuiMimą, paliko delegatui. 
Deleįptas, vietoj reikalaut! At- 
lyginimo\iš darbdavio už dar
bą, aiškina kad nėra galimy
bių tau mokėti daugiau. Ta 
narė turėjo Kreiptis į Trade 
Board, kur pbįoažiho, kad 
darbdavys turi mokėti už tą 
darbą. Apie Yuškevičiaus dir
btuvę būtų daugiau ko apra
šyti, bet tegul bus kitkm sy
kiui. Tame tai yra apsileidi
mas 54 Skyriaus aukštesnės 
įstaigos.

Kitas pavyzdis, tai Atkočai- 
čio dirbtuvėj paskirstymas 
darbininkų : vieni dirba, o kiti 
vaikščioja gatvėmis per sep
tynias ar daugiau savaičių. 
Dabar galite pasvarstyti, kaip 
jaustumėtės patys, kad tos pa
čios dirbtuvės darb. vieni dir
ba, kiti turi vaikščioti be dar
bo. Turėtų būti lygu: yra dar
bo, tai visiem dirbti.

Dabartiniu laiku, kada yra 
reikalavimas iš unijos pusės 
pakėlimo algų, tai yra proga 
atgauti numušimus su pakėli
mu algų. 54-to Skyriaus Pildo
moji Taryba turi prižiūrėti, 
kad atgavus darbininkų algas. 
Kas liečia delegatą, tas žino
ma, kad jis neima atsakomy
bės, nors jau ir sėdi raštinėj 
apie metus laiko, kur turėtų 
viską žinoti, bet jis nuvers ant 
kitų kaičią. -

Baigiant, turiu pasakyti, 
kad tokius aprašymus, kas de
dasi mūsų 54-tam Skyriuje, 
turėtų aprašyti skyriaus kores
pondentas, ir geriau aprašyti 
pačius susirinkimus. Iš sky
riaus susirinkimų, kada rašo 
dabartinis korespondentas, 
niekad neaprašo, kokios sąly
gos pavienėse dirbtuvėse. Tas 
yra bloga, nenušviečia darbi
ninkam dirbtuvės padėtį.

Dar norisi vieną dalykėlį 
priminti. Paprastai į 54 Sky
rių atsišaukia aukų iš kitų 
skyrių arba taip ir Unijos įs
taigų. Ir kada eina apkalbėji
mas, tai skyriaus delegatas 
pastato, pagal jo nuomonę, 
didžiausį argumentą, kad tu
rim aukoti, nes aš (del.) turiu 
turėti reikalus ir gauti visokių 
dalykų iŠ Joint Board. Pasiro
do, pagal (del.) jo išsireiški
mą, tai gauna pavelinimą nu
mušti algas. Tai ar tam dar 
yra reikalinga aukoti?

Pati 54-to Skyriaus Pildo-

Laužynės ir Skurdas Vysto 
Džiovą; Ligoniams Nėra 

Vietų Ligonbučiuose
United Hospital Fund savo 

nepaprastam raporte pareiš
kė, kad stoka tinkamų butų 
stūkso lyg kalnas užpakalyje 
didelio mirtingumo džiova. 
Blogi kambariai, mažos algos, 
nebuvimas medikališkos prie
žiūros yra kaltininkais mirčių 
nuo džiovos (turberculosis). , 

Nurodoma, kad ligohbučiai 
i turi tik po vieną lovą ant k’iek- 
' vieno mirštančio džiovininko. 
I O turi būt kita tiek. To ne
sant, daugelis ligonių negali 

i patekti liganbutin laiku, kuo
met priežiūra jiems labiausia 
reikalinga ir galėtų pagelbėt.

Kadangi džiova yra skurdo 
rykštė, tad džiova 5 syk grei
čiau muša negrus, negu bal
tuosius, kadangi negrai yra 
biedniausi New Yorko gyven
tojai.

Marcantonio Pareiškė 
Remsiąs LaGuardiją

Kalbėdamas įsteigimo pro- 
gresyvio laikraščio Peoples 
Voice, Uast Harleme, bankie- 
te buvęs kongresmanas Vito 
Marcantonio pareiškė, kad jis 
rems La Guardijos kondidatū- 
rą į majorus. Jis sako: “svar
biausia prieš progresyvius pa
reiga ateinančiuose rinkimuo
se yra sumušimas Tammany.” 
Toliau jis sako:

“Aš esu kritikavęs majorą 
daugeliu klausimų praeityje ir 
tęsiu kritiką ateityje tais klau
simais, kuriais jis palinks į re
akcionierius.”

Patsai Vito Marcantonio ga
vo nemažai balsų ant Harle
mo Liaudies Partijos tikieto 
pereituose rinkimuose. Dėlto 
pas tūlus buvo minčių, kad gal 
jis pats kandidatuosiąs į ma
jorus.

Lincolno Batalionui 
Išvežė Dovaną

Antradienį laivu Lafayette 
išvežta Ispanijon $5,000 ver
tės cigaretų, saldainių ir kitų 
smulkmenų. Tai amerikiečių 
dovana didvyriškiems ameri
kiečiams, kurie kovoja už de
mokratiją Lincolno Batalione, 
Ispanijoj. Daugeliui tų dalykų 
buvo suaukota pinigais, kiti 
davė gatavomis prekėmis. Ci
garetų išsiųsta 50,000 pakelių.

Darbas suteikimui išvyku- 
siems saviškiams tų kariš
kiams svarbių “smagurių” bus 
tęsiamas toliau, kad su seka
mu siuntiniu būtų galima ge
riau juos aprūpint.

Reakcionieriui Harvey 
‘-teko Kritikos

■ ■ ■ . •

Kalbėdamas dviem šimtam 
policistų ir jų draugų pager
bimui mirusių žydų policistų 
suruoštam mitinge, Mount Ne- 
boh Temple, 130 W. 79th St., 
N. Y., policijos komisionierius 
Valentine atakavo Harvey, re
akcinį Queens apskričio prezi
dentą.

Nors neminėdamas vardo, 
tačiau labai suprantamai kam 
taikoma, Valentine pasakė:

“Žmogus, kuris kandidatuo
ja į aukštą vietą, norėtų ap
ginkluoti jumis trijų ar ketu
rių pėdų guminėmis nagaiko- 
mis, kad brutalizuoti ir paže
minti šį department^ ir pasta
tyti jį ant pajuokos visam pa
sauliui.”

Toliau jisai sakė, kad ko
munistai yra dalis tos pačios, 
pilnateisės pilietijos ir kad vi
si radikalai, tarp jų ir komu
nistai, yra aukos .ekonominių 
sąlygų—jų vaikai yra alkani 
—sako Valentine. .Jis perspė
jo, kad negalima juos atakuo
ti dėlto, kad jie susirenka ant 
gatvių kampų ir maršuoja ap
link blokus bandydami page
rint savo padėtį.

Browderis Kalbės Apie 
Teismo Reformą

Draugas Earl Browder, J. 
V. Komunistų Partijos genera- 
lis sekretorius aiškins J. V. 
Aukščiausio Teismo reformos 
svarbą ir vėliausius nuotikius 
kovoje už tą reformą. Dauge
lis, pavyzdin, klausia: “Ar ir 
dabar vis dar bus reikalauja
ma reformos, kada Aukščiau
sias Teismas padarė kai ku
riuos pageidaujamus tari
mus ?”

Į tai Browderis atsako: 
“Taip.” Tačiau norintieji iš
girst nuodugnius atsakymus 
visais teismo reformą liečian
čiais klausimais turėtų daly
vauti šį vakarą, 26 gegužės, 
Carnegie Hall, 57th St. ir 7th 
Ave., New Yorke.

Rašytojai Sėdėjo Prieš 
WPA Darby Kapojimą

New Yorko Laikraštininkų 
Gildijos atstovų susirinkimas 
pirmadienio vakarą nubalsavo 
užgirt WPA Rašytojų Projek
to sėdėjimo protestą ir užgyrė 
dalyvavimą vienos dienos “sta- 
pičiuje” ateinantį ketvirtadie
nį.

To projekto 160 darbininkų 
pirmadienį užsėdo visą antrą 
aukštą WPA meno patalpos, 
235 E. 42nd St., New Yorke, o 
kiti 300 darbininkų-rašytojų 
vedė streiką iš lauko pusės. 
Tai buvo prisirengimui prie 
generalio vienos dienos “sta- 
pičiaus”, kuris bus rytoj.

“Stapičius” (sulaikymas 
darbo) vedamas protestui 
prieš sumažinimą paskyrų 
WPA Projektams, kas tik vie
name New Yorke išmestų iš 
darbo 100,000 darbininkų. 
New Yorke WPA darbuose 
dirba 170,000.

• Williamsburgo gyventojai 
reikalausią pastatyti naują 
Marcy Avenue eleveited stotį 
prie Bridge Plaza'.

r

moji Taryba turėtų prižiūrėti 
tokius dalykus, o ne praleisti.

J. Siuvėjas.

Knygvedžiai Atsisako 
Nusileist Tarybai

Galų gale streiko ūpas pa
lietė ir formanus. Art Crayon 
Co. šapos, 35th St. ir 3rd Avė., 
formanai irgi išėjo streikan, 
kad palaikyt šapą uždarytą 
iki pripažins CIO uniją. Jie at
sisakė kooperuoti su atvežtais 
streiklaužiaut.

SU S1RINKIM A1
Griežtai atmesdama stam

biųjų A. F. of L. viršininkų 
reikalavimus, Knygvedžių, Ste- 
nografų ir Apyskaitininkų 
Unija praneša, kad ji nestos 
prieš A. F. of L. Pildančiąja 
Tarybą. Taryba kaltina uniją 
“užsiėmime, priešingame A. F. 
of L. linijai ir siekiams.”

Kaip žinia, šio mėnesio 17 
dieną ši New Yorko unija 
1223 balsais prieš 4 nubalsavo 
prisidėti prie CIO.

Unija iškėlė A. F. of L. Pil
dančiai Tarybai kaltinimus 
“nelegaliai paskirsčius” $50,_ 
$50,000 iš $500,000 streiko 
fondo, kurį sudėjo federaliai 
lokalai.

Lai Jūsy Jaunimas 
Perskaito

šeštadienio, 29-tos gegužės i 
“Daily Workeris” turės pilną 
puslapį raštų apie Jaunų Ko
munistų Lygos Konvenciją. 
Tai labai svarbūs dokumentai 
jaunimui. Lai jie nusiperka ir 
perskaito. Bus naudos ir suau
gusiems perskaičius, nes tai 
dalykai, kurie liečia šios die
nos ir ateities Ameriką. Įsigy
kite.

BROOKLYN, N. Y.
Penktadienio vakare, 8:30 vai. 

įvyks didelis masinis susirinkimas 
Brooklyn Labor Lyceum, 949 Wil
loughby Ave., rėmimui Ispanijos de
mokratijos. Brooklyno ir Queens 
darbininkai maršuos į šį susirinki
mą. Jie susitiks prie Vokiečių Darb. 
Kliubo, Linden St. ir Myrtle Ave. 
Prašome visų dalyvauti kartu su mu
mis. Atsiųskite savo delegatus su 
vėliavom ir iškabom. (124-126)

BROOKLYNO MOTERŲ 
SUSIRINKIMAS

Am. Lietuvių Darb. Literatūros 
Draugijos Moterų 81-ma kuopa turės 
susirinkimą šj ketvirtadienį, 27 ge
gužės. Kviečiamos ir ne narės. Bus 
svarstoma prisirengimas Ispanijos 
savaitei, kuri prasideda su 28 šio 
mėn. — Valdyba. (124-125)

PARENGIMŲ SĄRYŠIO 
SUSIRINKIMAS

Šį ketvirtadienį, gegužės 27 d., 
“Laisvės” patalpoje įvyks Parengi
mų Sąryšio mėnesinis susirinkimas.

Labai svarbu visiems organizacijų 
atstovams dalyvaut, nes yra labai 
daug svarbiu reikalų. — Komitetas.

(123-125)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA gražus kambarys 

su valgių ar be valgio. Geram žmo
gui gera vieta. Kam reikalinga pra- 

išau kreiptis: P. A. 233 Avenue B 
l (50th St.), Bayonne, N. J.

(118-124)

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus, ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešilnas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

_ _ Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimet Street

HN

5

Telefonas: Humboldt 2-7964 t

DR. J. J. KASK1AUČIUS
arti Chester Ave.530 Summer Ave

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

KCį.- SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Ųulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj
šeštadienio naktĮ 75c. 

Speciales kainos savaitei.

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI

V

CINAL

HERBS
IN

1 BOX
NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 

paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUJSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. DėžutS 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Yi

MATEUŠAS SIMONAVIČĮUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

LIETUVIU DIENA
IR

Penkių Metų Jubiliejaus Lietuvių Radio Valandos

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

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

PIRMAS ŠIO SEZONO PIKNIKAS
■—■—■ —- m—■>—■——m—«4*

VAIKUČIŲ MOKYKLĖLĖS SEZONO BAIGTUVĖS
i—

MILŽINIŠKAS KONCERTAS
DALYVAUS GARSIAUSI SOLISTAI, CHORAI, KOMIKAI IR ARTISTAI

MAY-3O-QEG
DECORATION DAY

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius- vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

A. J. BUKENAS
Lietuvis

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service
436 E. Girard Avenue
PHILADELPHIA, PA.
Didelė Įstaiga Taisymui 

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Teleforras Nebraska 4168

KLASIŠKŲ ŠOKIŲ 
ARTISTĖS

ŽAISLAI IR DOVANOS 
VAIKUČIAMS

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ŠOKIAI BE SUSTOJIMO PRIE 24 MUZIKANTŲ

DVIEJŲ GERIAUSIŲ ORKESTRŲ
ADOMO JEZAVITO ir J. KAZAKEVIČIAUS

BILIETAI 50 CENTŲ PRADŽIA 4 VAL. P.

Klasčiaus Parke
MASPETH AND BETTS AVĖS. MASPETH, N. Y.
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.• I

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

•

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus,* patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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