
KRISLAI
Užliepsnos Fordo

“Dangus.”
Teisinga Pastaba.
Sunki Spaudos Padėtis.
Negražiai Kolioja

Savuosius.
Kaip žiūrime į CIO ir 

ADF?
Rašo A. B.

Gegužės 26 d. gali būti isto
rinė. Tą dieną Fordo gengste- 
riąi padarė brutališką užpuoli- j 
mą ant United Automobile 
Workers Unijos organizatorių 
ir veikėjų. Sumušė, sužalojo 
būrį unijistų. Užpuolimas pa
darytas tik už tai, kad unijis- 
tai nuėjo prie Fordo fabriko 
lapelius dalinti.

šis Fordo žygis nepraeis jam 
voltui. Dabar Fordo darbi n i n-i 
kai pamatys, kad jie bandomi 
sulaikyti nuo unijos žiaurios 
spėkos pagelba. šis užpuolimąs 
gali būti ta kibirkštis, kuri už
degs Fordo darbininkus pasirį- 
žimu organizuotis, kovoti ir laii 
mėti.

Labai daug Detroito lietuvių 
dirba Fordo fabrikuose. Lai jie 
nebūna paskutiniais stoti į Um- 
ted Auto. Workers Uniją. /
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Plieno Bosai Prisi
krovė Ginklų Kovai

Prieš Streikierius
Washington. — Industri

nio Organizavimosi Komite
tas įteikė skundą valdiškai 
I Darbo Santikių Komisijai 
i prieš Republic Plieno kor- 
Iporaciją, kaipo laužytoją 
Darbo Santikių Įstatymo.

Youngstown, Ohio.—Plie
no Darbininkų Organizavi- 

■mo Komiteto pirmininkas 
„ . ± Philip Murray parodo, jog 

Pranešdamas apie Sovietų j Republic ir Youngstown 
Sąjungos lakūnų laimingą žygi jgheeį anJ Tube Plieno kom- 
į šiaurės Polių, So. 
“Keleivis” priduria:

“šiuo rusų žygiu Amerikos Į 
spauda labai susidomėjusi. Ji 
pradeda jau įsitikinti, kad 
Sovietų valstybė užima vado
vaujamą vietą ne tik ekono
mijoj, bet ir mokslo srityj. 
Rusų aviacija, kaip pasirodė 
Ispanijoj, yra geresnė net ir 
už vokiečių.”

KODĖL JŪREIVIS PRISIPA
ŽĮSTA ŽMOGŽUDYSTĖJ

Sovjetl! I Republic i

Socialistų Partijos organas 
“Socialist Call” skundžiasi savo 
sunkia ekonomine padėtim. Re
daktoriai sako, kad paskutinis 
numeris viena diena suvėlavo 
dėl stokos pinigų. Jau senai 
pradėtas vajus sukelti dešimt 
tūkstančių dolerių laikraščio pa
laikymui eina prastai—da neda
vė nė keturių tūkstančių. Mato
mai, S. P. nariai nelabai pa
tenkinti “Socialist Call” pozici
ja. Jį redaguoja trockistinės 
dvasios žmonės ir kiekvienam 
numeryje kalnus verčia ant So
vietų Sąjungos.

Didelės nelaimės apsėdo i- 
sklokos mučelninkus. Strazdas 
savo špaltoje “žarijos” žada 
visai netekti kantrybės. Jau da
bar jis maudosi kerštingoje de
speracijoje, koliojasi, kaip koks 
Bowery pilietis. Kolioja savo 
pasekėjus, kurie, girdi, taip su
šalo linkui sklokos, kad 
viau iš ožio išmilši pieno, 
iš jų gausi finansinės ir 
kios pagelbos.

boston ipanĮjos prisikrovė šautuvų, 
ikulkasvaidžių ir bombų į 
savo fabrikus kruvinai ko
vai prieš streikuojančius 
darbininkus. Tuose fabri
kuose bosai taipgi laiko bū
rius žmogžudiškų gengste- 
rių atakuot streiko pikie- 
tus.

Chicagoj, Clevelande ir 
kitose vietose parsidavusi 
plieno kompanijoms polici
ja veja streiko pikietus to
lyn nuo fabrikų, laužyda
ma šalies Darbo Santikių 
Įstatymą. To nežiūrint, 20,- 
000 streikieriu nuolat pikie- 
tuoja užstreikuotus fabri
kus. Dabar streikuoja jau 
85,000 prieš “nepriklauso
mas” plieno kompanijas 
Youngstowne, Cantone, Ma- 
ssilone, Clevelande, Elyri- 
joj, Ohio; Buffalo, N. Y, ir 
Chicagoj.

Tik kai kur pietinėse 
valstijose šiek tiek dar dir
ba tūli minimų kompanijų 
skyriai.

Pamatinis streiko tikslas 
—priverst kompanijas pri
pažint industrinę Plieno 
Darbininkų Uniją.

Baltimore, Md.—Jūreivis 
G. H. Moore, nuėjęs į poli
ciją, pasisakė, kad tai jis nu
dūręs teisėją O’Neilą New 
Yorke. Į klausimą, kodėl? 
jūreivis atsakė, “todėl kad 
man nepatiko jo veidas, kai 
aš jį pamačiau gatvėj.”

—Kuom tu nudūrei teisė
ją? — užklausė detektyvai 
jūreivį. Jis atsakė: — Yla, 
kuria yra skaldoma ledas.

Detektyvai nurodė, kad 
teisėjas nudurtas peiliu. Ta
da jūreivis sako:—Aš buvau 
suplojęs ylą, kad jinai galė
jo padaryt panašią žaizdą,

Atvykę į Baltimorę de
tektyvai iš New Yorko neti
ki to jūreivio istorijai. Jie 
sako: Turbūt, jūreivis nori 
sugrįžt į New Yorką, o pini
gų neturi; todėl jis rokuoja, 
kad mes jį veltui parveši- 
me, o tada jis išsiteisins.

Apeliacija dėl Scottsbo- 
riečiii Išlaisvinimo

IR

negu 
kito-

NUTEISTA DUKTĖ 
MYLĖTINIS Už JOS MO

TINOS NUŽUDYMĄ

Jersey City, N. J. — Pri
siekusiųjų posėdininkų teis
mas pripažino kaltais kaip 
antro laipsnio žmogžudžius 
jaunuolę Gladys Mac- 
Knight ir jos vaikiną D. 
W i g h t m a ną, kad jiedu

Sako nelaimingas Strazdas: 
“Mes skaitome kriminaliu nusi
kaltimu tą, jeigu vienas turi 
perdaug dirbti ir viskuo rūpin
tis, o kiti, brace, tingi ir pasi
judinti.” Taigi, taigi, vargšai 'pernai vasarą kirviu užmu- 
sklokininkai jau kriminališkai šė jos motiną Heleną virtu- 
nusikaltę prieš Strazdą ir Stil- vėje. Pagal Šį nuosprendį 
šoną. žmogžudžiai gali būt bau

džiami vienais iki „30 metų 
šaukia: kalėjimo.Pagaliau Strazdas i

“Mes statome klausimą šitaip: 
opozicija turi būti darbšti, ar 
ji nereikalinga.” žinoma, nerei
kalinga. Darbininkų judėjimo

Mirtiniausia Kova
Orduna srityj, Baskijoj, 

šiaurinėj Ispanijoj, siaučia
kenkėjų užtenka ir be sklokos. kruviniausią liaudiečių ko- 
Matomai, pradeda tai suprasti >ya su fagjstais. Mūšiai daž- 
Ir patys sązimskesm sklokinm- naį pereina j kautynes dur- 
kai ir todėl jie ‘ prilipo prie .klaig ir peiliaia.
savo lovų ir miega. Jiems Straz-1 
das grūmoja: “užklups giltinė 
ir bus pabaigta.” O mums at
rodo, kad jie išmintingai daro; 
daug geriau miegoti, negu kenk
ti darbininkų judėjimui, re
miant Strazdą ir Stilsoną.

ŠĮ PIRMADIENĮ “LAIS
VĖ” NEIŠEIS

G'

j -va
Kp.'

Drg. J. Stalinas bučiuojasi su ispanu darbininku ----
Ispanijos delegacijos nariu Gegužės Pirmąją, kai dele
gacija atvyko į Sov. Sąjungą. Susitikimas įvyko Raudo
nojoj Aikštėj, Maskvoj.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulj!

Metai XXVII, Dienraščio XIX

"Subvių” Kompanija
Pilnai ir Išimtinai
Pripažino CIO Uniją

BETRAUKDAMA PLŪGĄ 
MIRĖ NĖŠČIA MOTERIS
Woodbury, Tennessee. — 

65 metų amžiaus farmerys 
George Davis kinkė į plūgą 
savo 34 metų moterį ir 14 
metų podukrą ir jomis arė 
laukus. O kai nėščia mote
ris jau negalėjo taip gerai 
plūgą traukti, jis pats pada
rė jai operaciją išimt kūdi
kio užmazgą. Po to moteris 
ir mirė. Už tai jis bus tei
siamas kaip žmogžudis.

Farmerys ginasi nedaręs 
operacijos, o kad jis savo 
moteria arė, tatai jis patei
sina skaitymais iš Biblijos; 
gi Biblija jis sakosi perskai
tęs 17 sykių.

George Davis aiškinasi, 
kad jis pats būtų plūgą 
traukęs, ale jo moteris ne7 
mokėjo plūgo valdyti.

Šis nuotikis liudija, kaip 
daugelio Amerikos farme- 
rių juodas skurdas kietina 
ir jų jausmus.

Be galo mums svarbu teisin
gai nusiteikti darbo unijų klau
simu. šioj žiaurioj Amerikos 
Darbo Federacijos vadų kovoje 
prieš CIO (Komitetą Industri
nio Organizavimosi) mes turi- 

išlaikyti bolševistinę lygsva- 
Mes turime atminti, kad Fe-
(Tąsa ant 5-to pusi p.)

Pirma dienį “Laisvė” 
neišeis. Tai legalė Memo
rial Day šventė, ir pašti
ninkai vis tiek tą dieną 
l a i k r a š čio neišnešiotų 
ėmėjams.

me 
rą.

Montgomery, Alabama.— 
Įteikta apeliacija aukščiau
siam valstijos teismui, kad 
išlaisvintų devynis negrus 
Scottsboro jaunuolius.

Tai jau šeši metai, kaip 
Tarptautinis Darbi ninku 
Apsigynimas, Komu nistų 
Partija ir kitos pažangios 
organizacijos kovoja už tų 
jaunuolių gyvybę ir laisvę.

Jie buvo nusmerkti mirt1 
neva už tai, kad tavorinia- 
me traukinyje “bandę išža
gini” dvi baltas mergšes 
(žinomas kaipo prostitu
tes). Du sykiu šalies Vy
riausias Teismas atmetė 
mirties nuosprendį ir vieną 
sykį pačios Alabamos teisė
jas.

Tvenkiniui Pratrukus, 
Žuvo 161 Mainierys
EI Oro, Mexico. — Prą- 

plyšus t v e n k i n i ui, tapo 
dumblais ir smėliu apnešta 
300 mainierių namukų. Žu
vo 100 žmonių ir 61 “neži
nia kur dingo,” taipgi, su
prantama, žuvo.

Tvenkinį praardė tvaniš- 
kos liūtys. Tvenkinys su ki
tais aukso kasimo ir valymo 
įrengimais priklausė Dos 
Estrellas kompanijai, susi
darančiai iš amerikiečių, 
francūzų, anglų ir meksi
kiečių kapitalistų.

Skaitliuojama, kad 3,000,- 
000 tonų dumblo užliejo EI 
Oro mainierių koloniją.

Berlin. — Hitlerio valdžia 
uždarė neribotam laikui 
200 katalikų spaustuvių.

2,000 DOKUMENTU APIE ITALIJOS IR 
VOKIETIJOS ĮSIVERŽIMĄ 1 ISPANIJĄ

Kongreso Pasimojimas 
Prieš Bedarbius

New York. — Ketvirta
dienį tapo pasirašyta sutar
tis Interborough Rapid- 
Transit “eleveiterių” ir po
žeminių geležinkelių kom
panijos “r e s y v e r i o” ir 
T r a n s p o r to Darbininkų 
Unijos, priklausančios prie 
Industrinio Organizavimosi 
Komiteto (CIO). Sutartis 
įeina galion liepos 4 d.

Pilnai ir išimtinai pripa
žįstama industrinė unija 
kaip vienintelė visų 14,000 
darbininkų atstovė; pakelta 
jiem alga 10 procentų; su-* 
trumpinta darbo savaitė iki 
48 valandų; nustatyta, kad 
niekam nebūtų mokama ma
žiau kaip $25 algos per sa
vaitę, ir duodama apmoka
mos vakacijos (atostogos) 
darbininkam.

Skaitliuojama, jog visi 
Interborough Rapid Tran
sit Kompanijos darbininkai, 
pagal šią sutartį, gaus ben
drai $2,500,000 daugiau al
gos per metus.

Savo balsavimuose pirm 
sutarties I.R.T. kompanijos 
darbininkai 95 procentais 
pasisakė už industrinę uni
ja kaip vienintelę savo at
stovę.

Geneva. — Ispanijos res
publikos delegacijas vardu, 
jos pirmininkas J. Alvarez 
del Vayo įteikė Tautų Ly
gos Tarybai “baltąją kny
gą”, kuri parodo, jog Itali
ja ir Vokietija tikrai ka
riauja prieš Ispanijos liau
dies valdžią. Ta kaltinimo 
knyga susidaro iš 100 do
kumentų prieš Italiją ir 1 
prieš Vokietiją. Bet tai tik 
dalis iš dviejų tūkstančių 
Italijos valdiškų dokumen
tų, kuriuos Ispanijos liau- 
diečiai sučiupo Guadalaja- 
ros srityj, kur Mussolinio 
juodmarškiniai buvo tragiš
kai sumušti ir kaip akis iš
degę bėgo, palikdami gink
lus, amuniciją ir raštiškus 
įsakymus Italijos karo mi
nisterijos ir generolų.

Lygai įteiktais dokumen
tais įrodoma, kad:

Italija, kariaudama prieš 
Ispaniją, sulaužė Tautų Ly
gos įstatų X skyrių.

Italijos kariuomenė už
imtose vietose elgiasi kaip 
tikra svetimos šalies armija 
karo metu.

Italijos armijoms Ispani
joj Vadovauja Mussolinio 
paskirtas generolas.

Skunde prieš Vokietiją 
parodoma valdiškas doku
mentas, jog karui prieš Is
panijos respublika yra nau
dojama 17 Dornier nazių 
bombininkų, 86 Junker ka
riniai lėktuvai ir 111 Hein- 
kel karo orlaivių.

New Yorko Times kores
pondentas sako, kad daugu-

ma Lygos Tarybos mato tų 
dokumentų teisingumą.

Tarp itališkų dokumentų 
yra įsakymai apie 120,000 
rankinių bombų, apie milio- 
nus kulkų, apie šautuvus ir 
oficierių revolverius, apie 
kanuolių šovinius, pristato
mus Italijos armijai Ispa
nijoj, apie atsiunčiamus ka
rinius šnipus, taipgi ir pa
ties' Mussolinio 'palinkėji
mas ir įsakymas juodmarš- 
kiniams laimėti karą prieš 
Ispanijos respubliką.

Pleiky, Šmeižti} Skleidėjai 
Prieš Prezid. Rooseveltą

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 115 balsais 
prieš 55 buvo nutaręs at- 
mušt trečdalį pinigų nuo 
$1,500,000.000, skiriamų vie
šiems WPA pašalpiniams 
darbams, ir tą trečdalį nau
dot aptvenkimui upių ir ki
tiem tikslam įvairiose vals
tijose. • Pagal tą sumanymą, 
prisieitų išmest iš WPA pa
šaipūnių darbų dar 100,000 

bedarbių.
Prezidentas Rooseveltas 

per kongresmanų daugu
mos. vadą Rayburną parei
kalavo, kad atstovų rūmas 
bent nesiskubintų galutinai 
priimt tokį “pataisymą,” 
ir kongreso dauguma suti
ko dar keletą dienų palū
kėti.

Washington. — Sąjunga 
Baltojo Rūmo Korespon
dentų išmetė iš savo tarpo 
tuos, kurie sykiu su jais at
eina pas prezidentą Roose
veltą pasikalbėt politiniais 
klausimais, o paskui sklei
džia pletkus ir išmislus apie 
prezidentą ir jo šeimyną.

Tie pletkininkai turi są
rašą “kostumerių,” kuriems 
teikia neva “asmeniškas, 
sekretnas žinias.” Jie išmis- 
lioja, kad prezidentas esąs 
protiškai nesveikas, kad jis 
“isteriškai juokiasi,” “pavo
jingai serga” kokiomis tai 
ligomis, kad Roosevelto šei
mynoje kylą meiliški skan
dalai ir panašiai.

Tokius paskalus godžiai 
naudoja atžagareiviai repu- 
blikonai ir fašistiniai gaiva
lai, varydami “kuždėjimo 
kampaniją” prieš preziden
tą Rooseveltą.

Tarimas Prieš Viešus 
Darbus Nepiliečiams

EXTRA!
FAŠISTAI NUSKANDINO 

ANGLIJOS LAIVĄ

Valencia, Ispanija, geg. 
28.—Fašistų lėktuvo paleis
ta bomba nuskandino čia 
prieplaukoj stovėjusį Angli
jos laivą “Cadin” su septy
niais jo įgulos nariais; as
tuoni kiti sužeisti, kaip pra
neša Associated Press.

Fašistų lakūnai taipgi 
bombardavo Anglų prekybi
nį laivą “Pinzon,” 1,366 to
nų įtalpos, Valencijos prie
plaukoj, bet šį laivą mažai 
sužeidė.

Gen. Franco Lakūnai Nužu
dė 100 Valencijoj

Valencia, geg. 28. — Na
zių ir Mussolinio lėktuvai, 
šturmingai bombarduodami 
Valenciją, laikiną Ispanijos 
sostinę, anksti ryte užmušė 
100 bemiegančių žmonių ir 
daugelį sužeidė. Jie mėtė 
300 svarų bombas. Sunaiki
no kelis tuzinus namų.

Wash i ngton. — Kongre- 
smanas Lanham iš Texas 
įnešė sumanymą neduot pa- 
šalpinių darbų jokiem nepi- 
liečiam; už įnešimą balsavo 
116 prieš 112.

Už kelių minuęių, vienok, 
atstovų rūmas priėmė repu- 
blikono kongresmano Ham. 
Fish’o pataisymą—į viešus 
darbus pirmiausia samdyt 
Amerikos piliečius, paskui 1^X7'New Jersey ‘ir ‘pi* 
unncius pirmąsias piliety- tingj da]yj Naujosiįs Angli bes popieras. • J ’

ORAS
Pagal vietinio Oro Biuro 

pranešimą, šiandien New

i jos, oras bus kiek vėsesnis, 
bet abelnai gražus.

j Vakar New Yorke tem- 
traukė Anglijos ministeris peratūra buvo 66 laipsnių; 
pirmininkas St. Baldwin. Jo oro drėgnumas—90. Saulė- 
vietą užims N. Chamber- tekis—5:29 vai. A. M.; sau- 
lain. lėleidis—8:17 P. M.

London, geg. 28. — Pasi-

Jinai Tęsis nuo Gegužės 30 iki Birželio 9 d. — Organizacijos ir Pavieniai PatysŠi Yra Ispanijos Rėmimo Savaitė
Aukokite ir Pasmarkintai Rinkite Aukas Karžygiam Kovotojam už Ispanijos Liaudies Laisvę, prieš Fašizmą!
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Augščiausiojo Teismo Reforma 
ir Komunistai

Pereitą trečiadienį, kalbėdamas dide
liam masiniam mitinge, New Yorke, ge
neralinis Komunistų Partijos sekreto
rius, Earl Browder, dėstė komunistų pa
žiūras linkui prezidento Roosevelto pasi- 
mojimo reformuoti teisinę Jungt. Vals
tijų sistemą.

“Roosevelto pląnas reformavimui tei
sinės sistemos yra pirmas smūgis reak
cijos tvirtovei,” pareiškė Browder. “To
dėl darbininkų klasei, farmeriams ir dar
bo žmonėms iš vidurinės klasės labai 
svarbu, kad jis pasisektų. 'To paties 
trokšta ir demokratiniai nusistatę taiką 
mylį pasaulio žmonės.”

Komunistų vadas nurodė, kad prieš šį 
prezidento planą išstojo visos reakcinės 
jėgos: republikonų partija, Liberty Ly
ga, Fabrikantų Susivienijimas ir Preky
bos Butai. Išstoja prieš Roosevelto pla
ną daugelis tų žmonių, kurie metai laiko 
atgal stovėjo su prezidentu. Demokratų 
partija, kurios sąrašu Roose veltas kandi
datavo į prezidentus, stovi skilimo an
goj. Šiandien jai grūmoja skilimas kur 
kas didesnis, negu 1936 metais, kai “Al” 
Smith ir kiti jo pasekėjai, pasivadinę 
“jeffersoniniais demokratais,” apleido tą 
partiją.

Demokratų partijoj jėgos dalinasi su- 
lyg klasinėmis linijomis: darbininkų kla
sė,. farmeriai ir vidurinės klasės darbo 
žmonės milžiniškoj daugumoj stoja už 
Roosevelto planą pakeisti aukščiausįjį 
teismą. Tas ypačiai aiškiai rodosi orga
nizuotuose darbininkuos. Netgi ir ADF 
biurokratiniai vadai, išskiriant William 
Hutchesoną, priversti sutikti su Roose
velto planu, kadangi masės organizuotų 
darbininkų už tai stoja: Iš vienos pusės 
tie biurokratai kovoja prieš CIO, iš kitos 
pusės, jie bent žodžiais, jei ne darbais, 
turi pasisakyti už reformą teismuose.

Browder mano, kad dabartinis Ameri
koj politinis krizis yra Uur kas gilesnis, 
negu tas, kuris iššauku) civilinį karą. 
Apibendrindamas komunistų poziciją lin
kui to visko, Browder pareiškė:

“Šitoj kovoj USA Komunistų Partija 
kovingai stoja petys petin su organizuo
tais darbininkais ir demokratijos jėgo
mis. Gerai suprasdama, kad Roosevel
to nusistatymas neišriš pamatinių politi
nių ir ekonominių šalies problemų, Ko
munistų Partija mato, jog šitoj kovoj re
akcijos, fašizmo ir karo jėgos vis labiau 
ir labiau koncentruojasi abazan, priešin- 
gan Rooseveltui, kuomet populiarės de
mokratijos jėgos, ir, visųpirmiausiai, or
ganizuotų darbininkų judėjimas, stoja 
jam pagelbon.

“Šitokiam jėgų pasidalinime komunis
tams pasilieka tiktai viena vieta: demo
kratijos pusėje. Kai žmonių masės su
kyla prieš įsigalėjusią privilegijuotą mo
nopolistinį kapitalą ir politinę reakciją, 
neutrališkai pozicijai vietos nebelieka.”

Tokias tai gaires savo darbui komuni
stai nustato šiuo nepaprastai gilaus ša

lį lies krizio laikotarpiu!

jį Organizuoti Laikraštininkai K ra 
e Pažangūs

Sekantį mėnesį St. Louis mieste įvyks 
Amerikos Laikraštininkų Gildijos suva
žiavimas. Ši Gildija yra dalimi Amerikos 
Darbo Federacijos, iš kurios apie metai 

Haiko atgal gavo carter}. . '
B Tačiau, kaip parodo prieškonvencinčs 

f diskusijos, kuriose ima dalyvumą skait
lingas skaičius laikraštininkų-unijistų, 
ALG neilgai teks būti Federacijos dali
mi, 

v

Laikraštininkai labai pasipiktinę ADF 
biurokratų su Green galvinyj pastarai
siais žygiais: skaldymu organizuoto dar
bininkų judėjimo, išstojimu prieš pramo
nines unijas, ir t. t.

Todėl laikraštininkai reikalauja, kad 
jų nacionalis suvažiavimas pasisakytų už 
Komitetą Industriniam Organizavimuisi 
(CIO) ir įstotų į jį, kaip greit galima.

Nesenai Chicagos laikraštininkų susi
rinkimas panašią rezoliuciją priėmė. New 
Yorko laikraštininkai-unijistai susirinks 
sekantį trečiadienį ir galima daugiau ne
gu spėti, kad jie panašiai padarys.

Laikraštininkai eina toliau: jie nori 
savo uniją (Gildiją) padaryti tikrai pra
monine: nori, kad sekantis jų suvažia
vimas praplėstų unijos, ribas, apimančias 
ne tik redakcijų darbininkus (reporte
rius, straipsnių rašytojus, korektūrų 
skaitytojus, fotografistus, etc.) bet ir biz
nio 'skyriaus raštinių darbininkus, kurie 
iki šiol neturėjo sau atatinkamos vietos.

Matyt, panašiai ir bus padaryta.
Reikia pasidžiaugti tuo pažangumu, 

kurį parodo Amerikos laikraštininkai. Jų 
įtaka, jų darbai gali labai daug pasitar
nauti visam pramoniniam darbininkų or
ganizavimuisi Amerikoje.

Pamatęs šį laikraštininkų žygį, ne vie
nas pasilikęs Federacijos unijistas pagal
vos: jeigu laikraštininkai mato reikalo 
organizuotis pramoniniai ir kovoti už 
pramoninį unijizmą, tai kodėl gi aš netu
rėčiau panašiai daryti!

Chicagiečiai Darbuojasi
Besiartinant Ispaniškai Savaitei, su

bruzdo darban visos Amerikos pažangūs 
žmonės. Lietuviai taipgi, kiek matosi iš 
spaudos, šian ir ten jau stropiai rūpina
si tais reikalais. Štai “Vilnis” paduoda 
žinių apie Chicagos lietuvius:

Lietuvių organizacijos, kurios stoja už de
mokratijų, už padėjimą Ispanijos liaudžiai 
apsigint nuo Mussolinio, Hitlerio ir Franco 
fašistinių go vedų, rūpestingai rengiasi prie 
Ispanijos savaitės. Tam tikslui komitetas iš 
trijų prašo visų organizacijų paskirti aukų 
rinkėjus. Skardinukės bus išdalintos ketu
riuose punktuose: Roselande—10413 So. 
Michigan Ave.; Brighton Pk.—4090 Archer 
Ave.; Cicero—49th Ct. ir 14th St. ir Bridgc- 
porte—3116 S. Halsted St.

Lietuvių organizacijos numato sukelti 250 
dolerių per rinkliavos savaitę. Kampanijos 
laikas lietuviškoj dirvoj, kaip komitetas nu
mato, reikės pratęsti, nuo gegužės 30 iki bir
želio 13 d.

Per tą laiką visi įvykstanti parengimai, 
mitingai ir piknikai, reikia panaudoti del 
Ispanijos liaudies parėmimo, del aukų rin
kimo.

Tai pavyzdys kitoms lietuvių koloni
joms, neišskaitant ir mūsų Brooklyno. 
Privalome visur imti aktyvį dalyvumą 
šitam taip svarbiam darbe. Ne kartą 
mes rašėme: Ispanijos reikalas yra viso 
pasaulio demokratiniai nusistačiusių 
žmonių reikalas. Jei Ispanijos demokra
tija pralaimėtų, jei ten laimėtų juodasis 
fašizmas, tas skaudžiai atsilieptų į viso 
pasaulio laisvę mylinčius žmones.
„ Dėlto privalome visais galimais būdais 

padėti Ispanijos lojalistams, padėti res
publikos gynėjams, padėti Abrahomo 
Lincolno Bataliono nariams, kovotojams- 
amerikiečiams.

Pašvęskim laikotarpį tarp gegužes 30 
ir birželio 9 dd. aukų rinkimui Ispanijos 
respublikos gynimui!

Prieš “Raudonus” Jodžius
Aną dieną New Yorke Amerikos 

(Kontr-) Revoliucijos Dukterys turėjo 
savo susirinkimą ir priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią uždrausti šitoj šalyj rody
ti “raudonus” kalbančiuosius judžius. 
Girdi, tai “komunistų, radikalų taip va
dinamų liberalų planas” sunaikinti Ame
rikos konstituciją!

Tos sustenėjusios reakcionierės netu
ri nieko kito svarstyti, apie nieką kalbėti, 
kaip tik “komunizmas,” “radikalizmas” 
ir t. p.

Kas metai jos renkasi į konferencijas 
ir suvažiavimus ir kas metai priima nau
jas rezoliucijas prieš pažangiuosius žmo
nes ir darbininkų judėjimą.

Ir nesigėdi tos reakcijos pelėdos va
dintis “revoliucijos dukterimis!”

Iš Maskvos į San 
Francisco

Kelias Per Žemes Viršų
Rugpjūčio 3 d., 1935 me

tais, sujudo pasaulis, kada bu
vo paskelbta, kad iš Maskvos, 
Sovietų Sąjungos sostinės, 
skrenda per šiaurių Polių į 
San Francisco lakūnas (Zig
mantas Levanevski su savo 
draugais. Jie buvo pasiryžę 
atlikti virš 6,000 mylių kelio
nę be sustojimo. Jų lėktuvas 
turėjo pasiėmęs kuro virš 
8,000 mylių kelionei. Kada la
kūnai buvo toli šiaurėje virš 
Barencovų Jūrų, tai lėktuve 
pasireiškė blogas kuro pada
vimas. Jie apie tai radio ban
gomis pranešė į Maskvą ir iš 
ten gavo įsakymą grįžti atgal. 
Lakūnai padarė virš 3,000 my
lių kelionės, savo tikslo nepa
siekė, nekaip jautėsi.

Pereitais metais Levanevs- 
kis ir mechanikas Levčenko 
su apsistojimais atliko ilgą ke
lionę iš San Francisco į Mas
kvą. Jie padarė virš 11,000 
mylių. Jų kelionė buvo tikslu 
ištirti oro kelią tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų nuo Kalifornijos, pro Kana
dą, Alaska ir Sibirą.

Bet Sovietų lakūnai neati- 
dėjo ant ilgo mintį, kad gali
ma tiesiai per žemės viršų— 
Šiaurių Polių skrajoti iš Mas
kvos į San Francisco ir atgal. 
Profesoriai Šmitas ir Samoilo- 
vičius daug kartų sakė, kad 
tas galima. Drg. Stalinas yra 
tos nuomonės. Sovietų lakūnas 
Vodopjanovas mano, kad ši 
kelionė dabar gali būti saugi. 
Jis sako, kad Sovietų lėktu
vams, jų motorams galima pil
nai pasitikėti, o lakūnai ir pa
tys žino savo išsilavinimą. Vo
dopjanovas yra 37-nių metų 
amžiaus, kuris iki 19-kai me
tų amžiaus akyse nematė mo
toro ir lėktuvo, kurį Raudono
ji Armija iškėlė į drąsius, ga
bius, sąmoningus lakūnus. Va-

PROF. ŠMITAS, 
vadas Sovietų Sąjungos orlai- 
vininkų ir mokslininkų, dabar 

tyrinėjančių šiaurinį pblių.

jau pavojus sumažėjo, kaip 
pirmiau. J

Labiausiai kelionę palengvi
na Rudolf salos ir šiaurių Po
liaus orlaivių punktai. Skris
damas iš Maskvos lakūnas lin
kui šiaurių Poliaus jis jausis, 
kad skrenda ne į “kokią neži- 
nystę,” bet skrenda ten, kur 
jau buvo Sovietų lėktuvai, kur 
gyvena drąsus piliečiai, kurie 
radio bangomis suteiks lakū
nams žinias apie oro permai
nas, o reikalui esant ir orlai
vių lauką paruoš nusileidimui 
ir priėmimui, šiaurių Polius 
buvęs baisybių centras virsta 
žmonių gyvenimo ir žinių tei
kimo punktu.

Prie to dabar ant Rudolf sa
los yra lėktuvų. Jie bile laiku 
gali suteikti nurodymų ir pa- 
gelbą. Dabar ant tos salos yra 
lakūnas J. P. Mazuruk, kuris 
bile laiku pasirengęs ir šiau
rių Poliaus gyventojams su
teikti pagelbą. Ten yra moks
lininkai, kurie tyrinėja orą, 
ledą, atmosferą ir jūrų dugną. 
Petras šiškovas ruošiasi net 
ant 11,300 metrų gilumos iš- 
mieruoti jūras. Jis sužinos, 
kas yra šiaurių Poliuj po le
dais.
Levanevskis Skris Amerikon

Gegužės 23 dieną atėjo ži
nios iš Maskvos, kad Sovietų 
lakūnas Zigmantas Levanevs
kis dar šiemet vėl skris iš Mas
kvos į San Francisco. Tą pla
ną užgiria Sovietų vyriausybė, 
sutinka profesorius Šmitas, la
kūnai Golovinas, Vodopjano
vas ir kiti. Levanevskis, kuris 
jau 1935 metais buvo pradė
jęs kelionę, dabar yra pasiren
gęs atlikti tą garbingą žygį.

Po eiles Sovietų lakūnų di
delių žygių, po to, kada jie už
kariavo šiaurių Polių, ten 
įsteigė gyvenimo punktą, lėk
tuvų lauką, jau visi priduoda 
šiam pasiruošimui daug svar
bos ir pasitikėjimo. Mes gali
me tik palinkėti draugui Le- 
vanevskiui atlikti šį žygį, ku
ris bus didžiausias aviacijos 
istorijoj. D. M. Š.

Del to sužalojimo Valionienė 
neteko galios kalbėti, o Valionis 
neteko regėjimo. Kas šovė—bu
vo lyg ir neaišku, nes Valionis 
tvirtino, kad žmona į jį šovus, 
o žmona, kad vyras pirma į ją 
paleidęs šūvį, o paskui mėginęs 
pats nusižudyti. Kadangi ant
roji versija buvo arčiau teisy
bės, tai Valionis ir kaltinamuo
ju buvo patrauktas.

Kauno apyg. teismas Valionį 
nubaudė pusantrų metų sunkių
jų darbų kalėjimo ir atiteisė 
nukentėjusiai po 300 lt. kasmet, 
kol ji gyvens arba ištekės už 
kito vyro. Valionis padavė ape
liacinį skundą, kurį gegužės 13 
d. rūmai ir svarstė.

Rūmai Valioniui bausmę su
mažino ligi G^mėn. paprasto ka
lėjimo ir nuo bausmės atlikimo 
sąlyginiai atleido. Be to, gydy
mosi išlaidų atiteisė Valionienei 
477 litus.

Kaltinamasis j teismo posėdį 
atvyko ir išvyko vedamas, nes 
nemato.

ŠYPSENOS
JIS ŽINO

Vieno vaikučio užklausta, 
kaip tai yra, kad jo 'dėdė ka- 
zyriuojaht visuomet laimi, 
bet arklių lenktynėse visuo
met pralaimi. Vaikas, ilgai 
nemąstęs, atsakė:

“Tai todėl, kad dėdė mo
ko tinkamai sumaišyt kazv- 
res, o arklių sumaišyt jis 
negali.”

Ar Yra Kam Augti?
Atvažiavęs į mažą mieste

lį atostogai, miestietis klau
sia viešbutėlio savininką: 
“Kaip gi čia pas jus biz
nis?”

Vieš. Savininkas: “Su biz
niu pas mus tylu; teisybę 
sakant, taip tylu, jog galite 
girdėt, kaip blokas atstu 
esančiame banke nuošim- 
Įčiai ant pinigų auga.”

KAUNAS

Burmistras Pirko Dvara c.
Kaip “XX Amžius” praneša, 

Panevėžio miesto burmistras T. 
Chodakauskas, be turimo dvaro, 
kuris yra netoli Panevėžio cuk=. 
raus fabriko, dabar pirko antrą 
prie Panevėžio. Už šį antrąjį 
dvarą sumokėjęs 100,000 litų.

Ne Ten Pataikė
Kapitonas: “Kodėl jūs šį 

rytą nenusiskutęs?”
Kareivis: “Aš maniau, 

jog nusiskutau, pone kapi
tone, bet mums šį rytą dvy
likai teko kartu vienu veid
rodėliu naudotis, tai aš — 
regimai — kurį nors kitą 
snukį, savojo vietoj, nu- 
gramdžiau.”

Surinko J. Barkus.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

UETUVOS ŽINIOS

Klabintas: Kaip Sovietų Są
junga atsinešė į Kelloggo Su
tartį ?

Atsakymas:
Imperialistai, išdirbdami tą 

sutartį, buvo pasikvietę mažas 
šalis , (Belgiją, čechoslovakiją 
ir kitas), bet ignoravo Sovietų 
Sąjungą. Jie turėjo planą ap
supti kapitalistinių valstybių 
suokalbiu darbininkų šalį. Kada 
jau keturiolika valstybių pasi
rašė, tada gatavą sutartį paki
šo ir Sovietų Sąjungai. Sovietų 
Sąjunga žinojo, ką tas reiškia: 
pataisyti sutartį negalima, o at
sisakyti, tai jie šauks, kad So
vietai neatsisako nuo karo po
litikos, kad jie rengiasi kitus

kymas taikos. Sovietų Sąjung/s 
valdžios pasiūlymai nusiginkluo- 

Įti yra aiškiu patvirtinimu tos 
;politikos. Tat gi mūsų valdžia 
'negali nesistengti panaudoti ir 
.Kelloggo Sutartį tam, kad to- 
lliau eiti keliu kovos už palai
kymą visuotinos taikos.”

Ir Sovietų Sąjunga, nuro
džius tuos Kelloggo Sutarties 
trūkumus, ją pasirašė. Bet 
tuom pačiu kartu plėtė pasira
šymą sutarčių su savo kaimy
nais—nepulti vienas kitą. Pasi
naudojant Kelloggo Sutarties 
pasirašymu, tuojaus pasiūlė 
Lenkijai pasirašyti su Sovietų 
Sąjunga nepuolimo sutartį. 
Lenkija pasirašė. Tą padarė

KAUNAS
Kunigų Seminarijos Tar
nautojų Vedybų Tragiškas 

Galas

lerijus čkalovas, kuris su 
dviem kitais draugais praeitais 
metais atliko ilgą kelionę virš 
šiaurių Jūrų ir Sibiro, sako, 
kad tiesus lėktuvų susisieki
mas tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos galimas. Jo suprati
mu jau dabar tik apie 3,000 
mylių reikėtų atlikti \e apsi
stojimo; bet Sovietai turi lėk
tuvus galinčius daryti v|rš 6,- 
000 mylių be apsistojimo.

Kas Naujo Pasikeitė?
Nuo 1935 metų iki dabar 

Sovietų mokslininkai daug pa
lengvino oru susisiekimą tarpe 
Maskvos ir Amerikos. > Tada 
praskridus Archangelską prieš 
lakūnus buvo bent 4,500 my
lių kelias, kur nebuvo lėktuvų, 
nusileidimo punktų. Dabar 
yra kas kita. Iš Maskvos le
kiantis orlaivis randa nusilei
dimo laukus, kurie yra ant No- 
vaja Zemlia, Franz Josif, Ru
dolf salų ir reikalui esant gali 
nusileisti šiaurių Poliuje. Pra

lėkus Šiaurių Polių yra dar ne
ištirtas Kanados vandens pa
kraštys, jos šiaurinės salos. 
Dabar, kaip mano Vodopjano
vas, Čkalovas ir kiti Sovietų 
lakūnai, čia jau yra tik apie 
3,000 mylių neištirto oro kelio. 
Imant atydon 1935 metus ir 
dabartinę padėtį, tai per-pus

Geg. 13 d. Apeliaciniai rūmai 
sprendė nepaprastą Leono Va
lionio bylą.

Bylos istorija tokia:
Prieš kurį laiką kunigų semi

narijoj tarnavo Leonas Valionis 
ir tarnaitė Marytė. Juodu abu 
buvę dievobaimingi, pamaldūs 
žmonės ir paklusnūs tarnauto
jai. Dažnai matydamies ir kar
tu dirbdami įsimylėjo vienas į 
kitą, o paskui visomis bažnyti
nėmis apeigomis susituokė. Bet 
nors ir bažnyčioje sutuokti, ne
ilgai įstengė sugyventi. Kiek pa
gyvenę Valioniai išsiskyrė. Ir 
ne tik išsiskyrė, bet Valionis 
dar ir su kita moterimi susidė
jo, su ja gyveno be bažnyčios 
palaiminimo.

Marė Valionienė išėjo į Lapių 
valsčių tarnauti, o Valionis Vi
li jarfipolėje ar Michal inavoje 
pasistatė namuką ir gyveno. 
'Bet Valionienei nusibodo tar
nauti ir ji panoro susitaikyti su 

|vyru, juo labiau, kad Dievo ir 
i įstatymų akyse ji save laikė tei
sėta Valionio žmona.

Pernai rugp. 5 d. Valionienė 
atėjo pas vyrą, kalbėjosi su juo 
ir viskas linko gerojon pusėn. 
Valionienė net apsinakvojo pas 
savo teisėtą vyrą. Bet ryto me
tą Vąlionių tarpe vėl kilo smar
kūs vaidai, paskui suskambėjo 
du revolverio šūviai ir abu Va
lioniai krito smarkiai sužeisti. 
Subėgę kaimynai rado abu 
kraujuosę paplūdusius ir be są
monės. Vėliau, paaiškėjo, kad 
abu Valioniai sužeisti į galvą. 
Valionienei kulka įėjo iš užpa
kalio pro ausį ir išėjo pro apa
tinį žandikaulį. Valionis buvo 
sužeistas į petį ir į galvą.

užpulti.
Draugas čičerinas, tais lai

kais buvęs Sovietų užsienio ko
misaras, 5 d. rugpjūčio, 1928 
metais, tarpe kitko taip apibū
dino Kelloggo Sutartį:

“Taip vadinamas Kelloggo 
(Paktas, arba, teisingiau, sutar- 
įtis, draudžianti karą, kaipo tau
tinės politikos įrankį, yra cent
re atydos politinių centrų viso- 

įse šalyse nuo pereitų metų gruo
džio mėnesio. Visą tą laiką bu
vo gyvų svarstymų ir minčių 
apsimainymo sutarties reikale, 

į bot tos valstybės nedasiprotėjo 
j pakviesti Sovietų Sąjungą daly
vauti tuose susitarimuose... Tas
negali neparodyti to, kokis tik
rasis tikslas yra Kelloggo Su
tarties.

“Neprileidimas Sovietų Są
jungos dalyvauti laike tų svars- 

itymų duoda mums suprasti, kad
tikrieji tos. sutarties sumanyto
jų tikslai, atrodo, buvo dėti pa
stangas padaryti iš sutarties 
įrankį kovoj prieš Sovietų Są- 
jangą. Derybos padarymui taip 
vadinamo Kelloggo Pakto, ma
tomai, yra dalimi tos politikos 
—apsupimui Sovietų Sąjungos, 
kuri dabar yra centre tarptau
tinių santikių”.

Toliau drg. čičerinas nurodė: 
“Padaryti galą karams, tai vie
nas iš pamatinių tikslų Sovietų 
Sąjungos. Mūsų valdžia savo 
politikoj siekia to, kad padarius 
negalimus jokius karus. Koki 
nebūtų busimieji objektyviai 
karų rezultatai, pamatinis tiks
las mūsų valdžios yra tame, kad 
išvengti karų”. Toliau čičerinas 
nurodė kad. Kelloggo Sutartis 
“pati savaimi yra neužtekti na 
sutartis ir dar daugiau todėl, 
kad Francija ir Anglija pasili
ko sau teisę aiškinti sutartį 
dvasioj jų nuosavos tautinės ir 
imperialistinės politikos...

“Pamatinė tarptautinė politi

Persija, Afganistanas ir eilė ki
tų valstybių. Buvo pasiūlyta to
kia sutartis ir Japonijai, bet 
(Japonijos imperialistai atsisakė 
pasirašyti parodydami savo tik
slus—ruošimą karo prieš Sovie
tų Sąjungą.

Prie to Sovietai sake, kad 
|Kelloggo Sutartyj turėtų būti 
■punktas, draudžiantis slopinti 
I pavergtas tautas imperialistų 
'kolonijose. Bot, žinoma, tokio 
■punkto ten nebuvo.

Nežiūrint to, kad imperialis
tai Kelloggo Sutartį pasirašė, 
kad karą atmetė, kaipo savo po
litiką, bet Jungtinės Valstijos 
tuom kartu vedė karą prieš Ni-
caraguą. Visi imperialistai 
smaugė Chiniją, Anglija bom
bomis iš lėktuvų degino Indijos 
miestus, o francūzai ir ispanai 
slopino m o rok k iečių gyventojų 
sukilimus. Viskas buvo “tvar-
koj”.

1929 metų gale imperialistai 
užleido chinus generolus ant 

I Sovietų gelžkelio Mandžurijoj 
ir pradėjo puolimą ant SibiT» 
sienų. Imperialistai tylėjo. Bet 
kada Sovietų Sąjungos Raudo
noji Armija uždavė užpuoli- 

Ikams smūgį, tai Jungtinių Val
stijų imperialistai priešakyj su 
Stimson u bandė mobilizuoti im
perialistus prieš Sovietų Sąjun- 
gą pasiremiant Kelloggo Sutar
timi.

Kelloggo Sutartis galutinai 
susmuko 1931 metais, kada ant 
IMandžurijos užpuolė Japonijos 
imperialistai, kada jie tą kraš
tą pavergė. Japonai imperialis
tai patys pirmieji pasirašė tą 
sutartį ir patys ją sulaužė. Tau
tų Lyga tyrinėjo klausimą, po
litikai aušino burnas, bet visi 
suprato, kad jau “karo pasmer
kimų” gadynė praėjo, kad im
perializmas jau yra naujame 
laipsnyj, kur atvirai turi ruoš
tis prie naujų karų, naujo pa-

ka Sovietų Sąjungos yra palai- šaulio persidalinimo.
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Nelaistykit kapo gailiąja rauda, 
Bet tęskit pradėtą jų žygį: 
Pasiektas jo tikslas minės visada 
Padėjusį galvą karžygį.

328 grupės
26 grupėsMinėkit ne pragaištį, mirtį, 

Bet kovą, vien kovą be galo: 
Geresnio paminklo didvyriams 
Kaip vykdymas jų idealo.

Julius

metais yra

ir Aido Choro Ensemblio.
skambinama Petrausko pianui pa- 
šmotai ir griežiama smuikos dalykai, 
bus skaitytas apie mirusįjį kompozi-

“Paskutinė Naktis”

Neverkit pas Kapą...
Neverkit pas kapą narsiųjų draugų: 

Kas krito kovoj, tie didvyriai. 
Kiekviena kova reikalinga aukų— 
Laimingi už laisvę numirę.

I*
J

iii ir

Pastaba: šitom Janonio eilėm Mikas Pet
rauskas yra parašęs muziką—solistui ir cho
rui. “Neverkit Pas Kapą” bus dainuojama 
Miko Petrausko mirties paminėjimo vakare, 
kurį rengia Lietuvių Meno Sąjunga, birželio 

1 1 d., vakare, Lietuvių Piliečių Kliube, 
Brooklyne. Aido Choras, vadovaujamas B. 
šalinaitės, gražiai susimokino ją sudainuoti. 
Be to, bus dainuojamos ir kitos Miko Pet
rausko kompozicijos dainos—choro, solistų, 
duetų

Bus 
ruošti 
Be to,
torių referatas.

Brooklyno ir apielinkės lietuvių visuome
nė raginama dalyvauti minėtoj pramogoj.

Apie Vulgarišką Idealizavimą
Mūsų judėjime, kame meninė kritika yra 

labai silpna, dažnai pareiškiama, jog tas vei
kalas, ta knyga arba buržuazinis realizmas 
„gina šią sistemų... nuodija darbo žmonių, pro
tą” (A. B.). Scenos veikalų, apysakų turinys 
išsprendžiama viena bei kita “klasių kovos”, 
“žalinga ideologija” arba siaura ekonomine de-

Kartais visapasaulinė meno kūryba, visas 
• periodas priskaitoma vienai, bei kitai pakrai

pai, vienam bei kitam nusistatymui, žinoma, 
tai lengva taip kritikuoti, nes čia naudojama 
vienas mastas kiekviename atsitikime. Tačiau 
tokia kritika yra nenaudinga. Sovietų Sąjun
goje tokią kritiką vadina “vulgarizuota ideolo
gija”. Anglų kalba daug marksistinės meno 
kritikos duoda “International Literature” žur
nalas.

Pora metų atgal “International Literature” 
davė analizą Markso, Engelso, Lenino pažval- 
gų meno ir literatūros klausimu. Šį klausimą 
gerai nušvietė ir medžiaga, kurią suteikė 
Markso-Engelso-Lenino Institutas Maskvoje.

Mūsų diskusijose d. A. B. mums duoda se
kamą definiciją:

, “Taigi, iš to, kas viršuje pasakyta, mano su
pratimu, buržuazinis realizmas grožinėj litera- 

’ tūroje bei teatre reiškia:
Veikalas yra paremtas tikrove (ta tikrovė 

autoriaus tendencingai pasirinkta) —
Veikalas parašytas priešdarbininkiškoj dva

sioj—
Veikalas tam tikroj formoje apgina išnaudo

jimo ir priespaudos sistemą.
O socialistinis realizmas reiškia:
Veikalas paremtas tikrove—
Veikalas rašytas darbininkiškoj dvasioj—
Veikalas tam tikroje formoje rodo darbinin

kams ir abelnai darbo žmonėms kelią į kovą ir 
i naują, šviesesnį socialį gyvenimą.

Tokiomis, mano supratimu, svarstyklėmis 
mes turėtumėme sverti visus scenos veikalus”.

ši definicija priklauso taip pat tai “vulgari
zuotai ideologijai”. Pirmiausia, toks apibūdi- 

y nimas yra siauras, jis nepadengia plačią, me-
* no kūrybą. Jei pažiūrėsime į artimiausią mū

sų vaidinimą veikalo “Iš Meilės”, tai ir 
čia jau mes negalime pritaikyti šią svarstyklę. 
Veikalas “Iš Meilės”, mes matysime, neturi 
aiškios “priešdarbininkiškos dvasios”, bet taip 
pat jis neturi aiškios tendencijos, rodančios 
“kelią į kovą”. O kur mūsų scenos komedija, 
kur tie “nekalti veikalai”? Be to, yra litera
tūra ir veikalai, kurie duoda šio pasaulio kri
tiką, bet nerodo ateities.

Dabartinė Sovietų literatūros kritikos kriti
ka daugiausia pliekė tokias gatavas definicijas. 
Diskusijų sutrauką darydama, “International 
Literature” redakcija pastebi, kad

“Dabartinės literatinės diskusijos buvo dau
giausia ataka prieš tuos, kurie skaito savo kri
tikos užduotį atlikę, kuomet, analizuodami kny
gą, jie pripažįsta klasę arba dalį klasės, kurios 
ideologiją knyga išreiškia”. Diskusijos paro

dė, kad tokios kritikos negana. Literatinė 
kritika turi eiti toliau “pripažinimo klasinio 
pagrindo rašytojo kūrinio”. Kritika turi pa
rodyti platesnį kūrinio naudingumą ir socialį 
to periodo gyvenimą.

“Pravda” prisidėjo prie tų diskusijų ir 
skaudžiai pliekė tą vulgarinę sociologiją: “Teo
rijos vulgarinės sociologijos randasi ir tarpe 
mokytojų. Toki mokytojai bando painius kū
rinius sumažinti iki pačių elementarinių kla
sinių definicijų. Didžiausias dalykas, ką jie 
atidengia, kad, sakysime, Gogolio kūriniuose, 
autorius ‘Mirusių Dūšių’ yra tipiškas atstovas 
smulkiosios arba vidurinės žemvaldžių ponijos. 
Tai neleidžia jiem išaiškinti arba ir suprasti 
pačius Gogolio kūrinius...”

Toliaus “Pravda” tęsia: “Yra pareiga kriti
ko, kuris save skaito marksistu, aišku, nuro
dyti klasinį pagrindą rašytojo® kūrinio. Bet 
labai toli šaukia nuo marksizmo tezių iki tos 
pozicijos tų kritikų, kurie ima klasikus nieku 
daugiau, kaip tik išreiškimu klasės ideologijų”.

žymiausiais pasaulio realistais yra Balza
kas, Zola, Tolstojus. Balzakas politiniai pri
tarė valdžiai, stojo už rojalizmą, už katalikiz- 
mą, tačiau jo kūryba buvo reali. Apie Balza
ką,^kaipo žymiausią pasaulio realistą, rašė 
Marksas. Daugiau rašė Engelsas savo laiš
kuose rašytojai Harkness ir Minnai Kautsky, 
kurios Markso ir Engelso laikais buvo aktyvės 
literatūroj. Paskiaus Leninas davė kritiką ! 
Tolstojaus. Tolstojus buvo realistas, jis kriti- ; 
kavo carizmą, biurokratizmą, bažnyčią, bet jis 
buvo priešingas sukilimui, revoliucijai.

Marksas, Engelsas, Leninas, ir naujieji lite
ratūros kritikai nerašo, neprimeta, kad Balza
kas, Tolstojus ir kiti pasauliniai žinomi bur
žuaziniai realistai būtų “nuodiję žmonių pro
tą”. Taip pat minimų ir kitų didžiųjų buržua
zinių rašytojų negalima visą kūrybą išspręsti 
klasiniu sąmoningumu arba kapitalizmo pa
laikymu.

Meno kūriniuose, literatūroj, marksistinė 
kritika turi imti kūrinius visapusiai, žmogaus 
gyvenimas ne visuomet buvo klasiniai sąmo
ningas — kūryba reikia imti istoriniai.

V. Bovinas.

“Paskutinė Naktis”, naujas Sovietų Sąjun
goj gamintas kalbinis judis, kuris atvaizduoja 
Lapkričio Revoliuciją Maskvoj. Jį pagamino 
minėjimui 20-ties metų sukaktuvių, kurios bus 
šių metų rudenį, čia veikia skaitlingos masės, 
bet veikale dalyvauja ir dvi šeimynos: Leon
tiev—fabrikantas, Maskvos turčius, kurio vie
nas sūnus oficierius, antras studentas karo 
mokyklos ir gražuolė duktė, tikras vampiras 
ant vyrų, čja dalyvauja ir Zacharkino šeimy
na,—senis Zacharkinas paprastas Leontievo 
darbininkas, jo sūnus Baltijos Jūrų laivyno 
jūreivis, kitas sūnus džiovininkas revoliucio
nierius, jauniausias sūnus karo mokyklos stu
dentas ir Zacharkinienė.

Veikalas prasideda: iš bolševikų užkariauto 
Petrogrado važiuoja į Maskvą Petras Zachar
kinas, jūreivis, bolševikų pasiųstas ir greta jo 
turčio sūnus Aleksius Leontievas, oficierius pa
sislėpęs po civiliais drabužiais. Jūreivį nepa
vyko apgauti, jis suprato, kas tas per paukštis.

703-ezgraę^-

Komerciniai artistai New Yorke streikuoja už pripažinimą unijos ir pakėlimą 
algų. Paveiksle matome streikierius pikietuojančius Fleischerio studijas.

Maskvoje revoliuciniam bolševikų išstojimui 
vadovauja draugas Michailovas. Pas jį ateina 
tėvas ir du vyresni Zacharkinų sūnai, o jau
niausias, studentas netikėtai pakliūva pas bal
tuosius. Jūreivis Petras Zacharkinas vadovau
ja vieną bolševikų būrį, o kapitalisto Ix?ontič- 
vo sūnus baltųjų būrį. Maskvoj mūšiai ėjo iš
tisą savaitę. Tai žiauriausi buvo mūšiai pro
letarinės revoliucijos metu.

Jauniausias Zacharkinas, studentas Kuzma, 
skubinosi pas savuosius, bet ant gatvės susi
tinka su gimnazijos studente Lena Leontieviū- 
te, turčio dukra, šūviai pokši. Ji bijo ir prie 
jaunuolio spaudžiasi, o paskui karšti bučkiai. 
Kuzma patenka pas baltuosius. Ten jie iš jo 
juokus krečia. Jis nusispjauna ant jų ir bėga 
pas savuosius. Baltųjų oficierius nušauna 
Kuzmą.

Lena patekus pas raudonuosius kareivius. 
Čia ją suranda Kuzmos motina, kuri j ieškojo 
sūnaus. Pamaitina. Lena eina su ja, apšau
dytos persiskiria ir ji suranda nušautą Kuz
mą. Verkia vaikino, su kuriuomi tik ką bu
čiavosi. Bet kada Kuzmos motina patenka pas 
baltuosius, Lenos brolio Aleksio komanduoja
mus ir tie rengiasi ją sušaudyti, tai Lena išsi
gina, kad senelės visai nepažįsta, nors senukė 
Lenai daug padėjo iš pavojų išbristi ir mai
tino.

Baltieji nugali raudongvardiečius, vedamus 
Petro Zacharkino ir užima mokyklą. Čia buvo 
laikomas areštuotas turčius Leontievas. Jį da
bojo senis Zacharkinas, buvęs jo darbininkas. 
Turčius norėjo senelį prikalbėti, kad tą turčių 
paleistų, bet neapgavo. Kada baltieji užėmė 
mokyklą, tada jie areštavo senelį, čia Leon
tievas parode“bjaUriausį žiaurumą, pradėjo ty
čiotis ir patsai sušaudė senelį Zacharkiną. 
Prieš sušaudymą senelis įgavo drąsos ir pa
reiškė, kad revoliuciją ponai negalės įveikti.

Petras Zacharkinas, jūreivis, su savo keliais 
draugais išbėgę iš mokyklos susisiekė su Mask
vos bolševikų vadu Michailovu. Michailovas 
įsakė jam vykti į kareivinę ir laimėti revoliu
cijos pusėn kareivius.

Petras, jo brolis Uja ir keli draugai atvyko, 
čia jie rado tik kareivius “užagituotus” ofi- 
cierių prieš bolševikus. Broliai Petras ir Uja 
sulaiko kareivius. Pirmas kalba džiovos pri
kankintas Uja. Oficierius jį nušauna, kaip tik 
sumini Lenino vardą. Kritusio brolio vieta 
užima Petras. Oficierius bapdo ir jį nušauti, 
bet nepavyksta. Kareiviai sukyla prieš oficie
rius, išmuša juos ir vedami jūreivio Petro Za
charkino paima mokyklą, čia areštuoja savo 
tėvo sušaudytoją Leontieva, jo sūnų oficierių 
Aleksį, kitą sūnų studentą ir Leną.

Sukilėliai paima gelžkelio stotį, čia minutė 
iš minutės laukia baltųjų pribūnant trauki
niais. Atpūškėjo traukinys, šliaužia pova- 
liai, atsargiai, pro duris kyšo šautuvai, durtu
vai ir kulkasvaidžių vamzdžiai. Revoliucionie
riai atsargūs. Patirti, kas traukinyj yra, ei
na jūreivio motini. Ji sužino, kad atvyko ne 
baltieji, bet bolševikai. Jos pakviesti atvykę 
kareiviai apleidžia traukinį ir susijungia su 
Maskvos sukilėliais. Džiaugsmas. Michailo- 
'vas pasako kalbą. Po to kareivių masė, veda
ma Petro, išvyksta imti Kremlių.

Tokis veikalo turinys. Kovoje žuvo trys Za- 
charkinai—tėvas ir du sūnūs. Pasiliko vyriau

Puslapis Trečias

MENAS
sias sūnus, stovįs priešakyj ginkluotų eilių ir 
jo motina.

Veikale daug dainų, muzikos. Plaukia prie 
pasiliuosavimo šaukiančių dainų aidai. Skam
ba “Varšavietės” ir “Marsalietės” garsai. 
Techniškai veikalas gerai padarytas, įvairus 
ir kaip veidrodyj parodas, kaip buvo pravesta 
revoliucija Maskvoj.

Sovietų Teatro
Repertuaras

Mokyklų Organizavimo Klausima
Revoliucinis judėjimas bręsta ir bujoja. 

Marksistinės idėjos pasiekia platesnius ir 
platesnius žmonijos sluoksnius. Iš politinių 
ir ekonominių kovų, pereina į ideologines 
kovas—į mono, jausmų, kūrybinės literatū
ros pasaulį. Artistai, vaidintojai, mokytojai 
ir rašytojai, kurie tik keli metai atgal ne
kreipė domės į kolektyvį veikimą, į koope
raciją su vieni kitais, dabar buriasi į uni
jas savo profesijos. Jie (artistai, mokytojai) 
jau organizuotai leidžia savus žurnalus ir 
laikraščius. Meno formos, turinys, mokyklų 
sistema viešai diskusuojama tarpe amerikoniš
kos inteligentijos. Marksistinė kritika prade
da perkratinėti praeities klasikus ir dabarti
nę literatūrą.

Ką mes, lietuviai, šioje srityje atsiekėme? 
Kaip aukštai 'mes pakilome kultūriniai? 
Kiek mes, kaipo judėjimas, išauklėjome me
nininkų, kūrybinės literatūros rašytojų, dra
maturgų, režisierių? Veik nieko mes neda
vėme. Ai1 mūsų judėjimas bandė rimtai iš
vystyti tokių jėgų, kurių dabar jaučiama di
delė stoka? Reikia pasakyti, kad ne.

Tačjaus mes turime didelį kultūrinį judė
jimą—turime organizacijas, laikraščius. Bet 
tas mūsų judėjimas galėtų būt turtingesnis, 
brandesnis, kultūringesnis, jei būtų buvęs 
platesnis kultūrinis auklėjimas. Mūsų judėji
mas su pasauliniais meno meistrais visai ne
susipažinęs. Mes, Amerikos lietuviai, neturi
me savo dramaturgijos, neturime literatū
ros. Lietuvos istorija, liaudies dainos, me
nas, baudžiavos laikai, senieji rašytojai, 
kaip kad Duonelaitis, Strazdelis, Poška, 
Daukantas, Norbutas, Viliančius, Baranaus
kas ir kiti,—lietuviams darbininkams veik 
nežinomi. Jokių vadovėlių ir literatūros abel- 
nai tais klausimais neturime.

Na, o kas turi, aiškinti Lietuvos praeitį, 
kas gali nušviesti Lietuvos baudžiavos lai
kus? Kas gali vaizduoti Lietuvos liaudies 
dramas ir tragedijas scenoje, jei ne mūsų 
progresyviškas judėjimas. Fašistai to nepa- 

mūsų judėjimui 
nėra plačiau- 

p atrankinių i 
lietuvių išei- 

Sovietų Sąjungoj dabartiniu 
laiku jau vaidina gyvųjų teat
rai 57-niose skirtingose kalbo
se. 1935 metais buvo 653 gy
vųjų teatrai, pereitais metais 
jau‘775, o 1937 
813 teatrų.

Iš to skaičiaus 
.vaidina dramas, 
operas, o kitos jaunimo', vaikų 
ir kitokius vaidinimus.

Teatro vedėjai peržvelgė, 
tat, vienu kartu buvo vaidina
ma Gusievo veikalas “Slava” 
(“Garbė”) 60-tyje miestų. 
Gorkio dešimts veikalų yra 
vaidinama ir tuom pat kartu 
“Vasia železnova” vaidino *■ 
36-se miestuose.

Iš jaunesnių rusų rašytojų 
pirmą vietą užima velionis N. 
Ostrovski, kurio veikalas “Au
dra” buvo tuom pat kartu vai
dinamas 22-se miestuose. Gri- 
bojėdovo “Vargas iš Proto” ir 
Gogolio “Revizorius” buvo vai- 

idinami 27 miestuose, Shakes
peare veikalai 11-koj miestų. 
Vaidinami veikalai Puškino, 
Moliere ir kitų rašytojų. Sovie
tų teatro vedėjai susisiekė su 
Franci jos ir Jungtinių Valsti
jų operų statytojais.

Sovietų rašytojai patiekė ne
mažai naujų veikalų, kurių 
tarpe yra “Girių Esmė”, “Di
delė širdis,” “Sergo Lazo,’ 
“Privalovo Milionai”, “Garbė 
ir Meilė” ir daugelis kitų. Sa
ko, turi didelio pasisekimo 
Seifulinos veikalas “Nataša”, 
Vcnerio — “ščors”, Foršo — 
“Kamo” ir Ostrovskio—“Kaip 
Užsiartavojo Plienas.”

“Pravda” sveikina Sovietų 
artistus, kad jie plačiai vaidi
na įvairių tautų veikalus. Uk
rainoj rusai artistai stato sce- 
non ukrainiškus veikalus; gru
zinų rašytojaus šanšisvili vei
kalas vaidinamas rusų kalboj 
Piatigorske, ir tam panašiai.

Daugiausiai kredito atiduo
dama tiems režisoriams, kurie 
ilgiausiai gyvena vienoj vietoj, 
susipažįsta su savo artistų gru
pe. Sovietų Sąjungos teatras 
daro didelę pažangą. Sovietu 
Sąjungos gyventojai masiniai • 
lanko teatrus ir judžius.

darys. Tad ar ne laikas 
orientuotis į šias sritis? Ar čia 
šia dirva bendram frontui 
link progreso didesnių .masių 
vijos ?

Lietuvių Meno Sąjunga šiuo
sidomėjo. Šį pavasarį sumanyta organizuoti 
rytinių valstijų mokykla Brooklyne. Bet Me
no Sąjunga mūsų judėjime yra silpniausia 
organizacija. Viena Meno Sąjunga tokią 
mokyklą negali suorganizuoti. Čia reikia 
darbo visų centralinių organizacijų, šis kul
tūrinio pakilimo darbas nėra tik Meno Są
jungos. Jis yra uždaviniu viso mūsų judėji
mo. Tad organizavimu tokios mokyklos turi 
rūpintis visa mūsų judėjimo galva.

Tokia m o kykla manoma organizuot 
Brooklyne porai ar trim savaitėm vasaros 
laiku. Į tokią mokyklą turėtų būt parinkta 
mokiniai iš mūsų. aktyviausių organizacijų 
narių. Chorai, LDS Jaunuolių kuopos, LDS 
kp., ALDLD ir tų organizacijų apskričiai 
turi prisidėti finansiniai ir duoti mokinius 
(studentus) šiai mokyklai.

šioje mokykloje reikėtų imti keli klausi
mai. Teatras, teatro literatūra, vaidyba, 
įvairūs meno judėjimai. Ypatingai nauji pa
sireiškimai mene—naujos sriovės. Konkre
čiai reikėtų paimti rašymas scenos veikalų, 
vaizdelių, apysakų. Reikėtų supažindinti su 
kūrybinės literatūros teorija ir praktika.. . .

Mūsų judėjimas kyla, auga moraliai. Ta- 
čiaus mes neturime kadrų, kad tą judėjimą 
gilinti ir plėsti. Turime jaunimo, turime di
delį teatro, vaidybos reikalavimą, tačiaus 
neturime lavintų jėgų šiam darbui. Turime 
norinčių ir bandančių rašyti veikalus ir 
vaizdelius, bet neturime lavintų žmonių, ku
rie galėtų patys rašyti, kurie galėtų kitiems 
duoti kūrybinės literatūros technikos žinoji
mo.

Kas reikia daryti, kad pakelti mūsų abel- 
ną kultūrinį sugebėjimą, teoretinį ir techni
kinį žinojimą, lavumą? žinoma, yra tik vie
nas atsakymas,—reikia lavintis, mokintis.

(Tąsa 4-tam pusi.)

ANGLIJOS PREMJERO 
PERMAINA

London. — P r a n esama, 
jog šį penktadienį pasitrau
kia Anglijos ministeris pir
mininkas St. Baldwin ir jo 
vieta užims Ivgus atžagarei
vis Neville Chamberlain.

Sala manca, Ispanija. — 
Fašistai skelbia, kad liau
dies valdžios lėktuvai, bom
barduodami fašistus keliuo
se miestuose, nužudė jų 300 
ir' sužeidė 500.

San Francisco Marininkai 
Sudraskė ir Sumindžiojo 

Nazių Vėliavą

San Francisco, Calif. — 
Naziai taipgi buvo iškėlę 
savo vėliava su swastikiniu 
kryžium laike iškilmių, kur 
minima San Francisco- 
Oakland tilto atidarymas. 
Bet unijistai marininkai nu
plėšė, sudraskė ir sumin
džiojo tą nazių vėliavą.

Paskleista daug lapelių 
prieš nazius ir fašistus aps
kritai. kaipo kraugerius, 
žmogžudžius ir kultūros' 
naikintojus.

Cameo Teatre, 4 2nd St. į 
rytus nuo Broadway, N. Y., 
jau penktą ir paskutinę savai
tę rodo Sovietų Sąjungos judį 
“Paskutinė Naktis.” Iki piet 
įžanga 25c.
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MENO SKYRIAUS DALIS Wilkes Barre, Pa. čiojasi iš tų, kurie gina tą uni
ją. Bet tas nieko. Gyvenimas 
juos pačius išmokins.

Mokyklų Organizavimo Klausimu
(Tąsa iš 3-čio puslapio)

Vienas būdas tokio lavinimosi, yra organi
zavimas mokyklų, lavinimosi ratelių. Tie ar
gumentai, kad pirmsnės mokyklos nedavė 
reikiamų sėkmių, kad neturime tinkamų mo
kinių, neišlaiko kritikos. Tas visas nepasise
kimas pirmesnių mūsų mokyklėlių pasako 
tik tai, kad dar daugiau ir stropiau reikia 

‘organizuoto, kolektyvio lavinimosi, mokyklų 
organizavimo.

•Tokias lavinimosi mokyklėles, ratelius 
reikia organizuoti ir lokaliniai, kur tik ran
dasi grupė norinčių lavintis. Šį darbą turi 
organizuoti ir auklėti mūsų organizacijų 
centrai.

V. Bovinas.

Ir Rimdo ir Kelia Jausmus
Kaip muzika, taip ir daina turi savyje 

jausminę jėgą. Ji labai paveikia žmogaus 
jausmus. O kad taip yra, tai žino visokios 
rūšies valdonai ir jų ramsčiai. Tatai žino ir 
tie, kurie prieš valdonus kovoja.

Muzika ir daina paveikia į žmogaus jaus
mus taip, kaip to nori tas, kuris muziką ar
ba dainą paruošė, ir kuris perduoda vieną ar 
kitą klausytojams. Ir žinant tatai, mes ste
bimės iš tokių menininkų, kurie sužiniai ar 
nesužiniai (gal nedabrendę iki tam tikro ži
nojimo laipsnio) imasi dėstyti neva suprati
mą, būk menas tarnaująs menui, būk jis esąs 
bespalvis, besriovis, bepartyvis.

Regimi vaizdai ir veiksmai, garsai ir me
lodijos labai žymiai veikia į žmogaus jaus
mus. Vienos dainos melodija ramina žmogų, 
snūdina jį ir liūliuoja, kaip:

i
Liuliu, liuliu, saldžiai miegok.

Kitos gi, graudina, liūdina, virkdo:

Neverkit pas kapą narsiųjų draugų...

Trečios—budina, gaivina, kelia žmoguje 
ūpą, kovingumą, energiją, kaip:

Pirmyn, vergai nužemintieji,
Išalkusi minia, pirmyn!

Sukilkit, žmonės pavergtieji, 
Kovon visi išvien smarkyn I

k 1

Ir muzika ir daina veikia į žmogų vie
naip. Muzika ir daina yra švelni, maloni, 
raminanti, migdanti (ne sykį matėme prane
šimus, kad tam tikrų jausmų žmones galima 
muzika užmigdyti dėlei .darymo jiems ope
racijų) ; taip pat—graudinga, kelianti ilge
sį, nerimą, kerštą ir kovingumą.

štai kaip menininkas J. Žilevičius, žvelg
damas bažnytinę muziką Valančiaus laikais, 
sako apie Varnių bažnyčios vargonus. Juose 
esą buvusios dvi skirtingai suderintos dūdos 
(ketvirtadaliu ar puse tono skirtumas.) Kai 
kunigas giedodavęs prefaciją, oraciją ar 
evangeliją didelių švenčių metu, tada būda
vę atidaromos tos dūdos, kurios lyg būgnai 
ūždamos sudarydavusios didelį “trenksmą” 
bažnyčioje.... Per bernelių mišias susirink
davę prie vargonų parapijiečiai, keletą vyrų 
su triūbomis, lėkštėmis ir būgnais; kai už
giedodavęs kunigas “Gloria,” vargonininkas 
atkišdavęs visas vargonų dūdas, vyrai smar
kiai giedodavę “Gloria, gloria in excelsis 
Deo,” mušdavę būgnais, paleisdavę “bubo- 
nus,” be to, dar visi esą bažnyčioje varpai- 
varpeliai skambėdavę, žmonės iš didelio su
sijaudinimo puldavę ant kelių ir labai verk
davę.. . . Parėję namo pasakodavę kaip apie 
didžiausį dalyką, žmonių privažiuodavę į ka^ 
tedrą iš tolimų apylinkių.

Aišku, bažnyčioje šventenybė ir dievystė 
nepadidėdavo, o bet gi žmonių jausmas joj^ 
pakitėdavo. Toji retai girdima, keistai tren
kianti muzika, ramiai besimeldžiančius žmo
nes paklupdydavo ir pravirkdindavo.

Ir todėl, žinant muzikos ir dainos veik
mę į žmogaus jausmus, visi, kas naudoja 
meną tam tikriems tikslams, moka parinkti 
jį, pritaikyti ir pakinkyti savų tikslų atsieki- 
mui. Kaip visas menas, taip ir*jo šakos— 
muzika ir daina—turi spalvas, tarnauja srio- 
vėms ir partijoms.

Lietuvių Meno Sąjungos vienetai ir šiaip 
organizacijos ir asmenys, pasirinkdami mu
ziką bei dainas, turėtų daugiau dėmesio 
kreipti į esamą muzikoje ar dainoje įkinky
tą veikmę, į jos tikslus. Muzikos ir dainos 
išpildytojai turėtų aiškiai žinoti, ką jie per
duoda savo klausytojams, ir kokiu tikslu.

St. Jasilionis.

PITTSBURGH!) IR APIELLNKES ŽINIOS
2,000 H. J. Heinz Darbininkų 

Paskelbė Streiką

N. S. Pittsburgh dirbtuvė H. 
J. Heinz kompanijos piketuo
jama nuo antradienio, geg. 25. 
Apie 2,000 darbininkų strei
kuoja. Reikalauja pakelti al
gas ir pripažinti jų uniją, 
Canning and Pickle Workers 
Local 325, dalis Amerikos Dar
bo Federacijos.

Masinė pikietininkų linija 
‘apsupa dirbtuves ir uždaro vi
sas duris ir vartus. Apie 100 
policistų taipgi pastatyta. Ant
radienį kompanija bandė iš
vežti produktus iš dirbtuvės, 
bet streikieriai sulaikė. Be 
streikierių komiteto leidimo 
niekas negali į dirbtuvę ar iš 
dirbtuvės eit.

Streikas 100 nuošimčių. 
Kompanija labai nustebo. Mat, 
jau per 68 metus, kai tos dirb
tuvės čia įsteigta, niekad ne
buvo streiko. Nors algos labai 
mažos, bet kompanija viso
kiais būdais neprisileido prie 
streiko. Bet dabar nieko nega
lėjo padaryti.

Kompanična unija nori 
streiką demoralizuot. Sako, 
kad jinai atstovauja didžiumą 
darbininkų. Bet tai melas.

Heinz darbininkai didelėj 
didžiumoj amerikonai — atei
vių visai mažai. Vadovybė ge- 

■ ra, taipgi iš jaunų žmonių. Ne
mažai ir lietuvių jaunimo dir
ba. Todėl lietuviai irgi susido
mėję streiku. Pirmos streiko 
dienos vakare nemažai lietu
vių pikietavo net iki 1 vai. 
nakties.

Trečiadienio ryte irgi buvau 
nuvykęs prie dirbtuvės. Išdali- 
nom visiems streikieriams po 
kopiją “Daily Workerio.” Visi 
godžiai skaito.

Tarp streikierių vienybė ge
ra. Streikas bus greitai laimė
tas.

Crucible Steel Co. Pasirašė 
Sutartį Su Unija

✓ Geg. 24 Crucible Steel Co. 
. viršininkai buvo priversti pasi
rašyt sutartį su unija. Tai vėl 
didelis plieno darbininkų ^lai- 
jpėjimas. Pittsburghe toji kom

panija turi dvi dideles dirbtu
ves — ant Butler St. ir North 
Sidėj — Ridge ir Reedsdalc 
St. Nemažai lietuvių dirba.

Darbininkai dabar labai 
linksmus. Keli mėnesiai atgal 
gana sunku buvo juos įtraukt 
į uniją. Pusėtinai sunkiai rei
kėjo padirbėt. Bet pirmieji le
dai sulaužyta, tai vėliaus jau 
veik visi susirašė.

Pittsburghas, buvęs “open- 
šoperių” miestas, darosi uniji
niu. Visur darbininkai organi
zuojasi.

Komitetas Industrinio Orga
nizavimo (C.I.O.) čia paskyrė 
organizatorių su keliais pagel- 
bininkais organizuoti smulkių
jų darbaviečių darbininkus. 
Dabar bus visi organizuojami, 
be jokio skirtumo.

Nieko nelaukus visiems rei
kia stoti į uniją.

Protestuoja Prieš Reakcinį 
Bilių

Harrisburge svarstomas rin
kimų bilius 1792, kurį patiekė 
demokratų partijos adminis
tracija. Tas bilius nusako, kad 
rinkimuose už kiekvieną kan
didatą turi būt kaucija užsta
tyta — nuo $50 net iki $1,000. 
Negavus rinkimuose 5% balsų, 
kaucijos pražūsta.

Jeigu toks bilius būtų pri
imtas, tai jisai neprileistų sta
tyt kandidatų mažoms parti
joms — komunistams, socia- 
'listams, darbo partijai ir tt. 
'Tiktai demokratai ir republi- 
1 konai tegalėtų statyt kandida- 
tus. Todėl tas bilius netikęs. 

! Jisai reikia būtinai taisyti.
Pittsburgh© ir apielinkės 

organizacijos todėl neša pro
testus gubernatoriui Earle ir 

i reikalauja, kad tasai bilius 
būtų pataisytas. Daugelis ir 
lietuvių draugijų jau išnešė 
protesto rezoliucijas. Taipgi 
pavieniai piliečiai protestuoja. 
Bus delegacija Harrisburgan 
siunčiama.

Komunistų Partija daugiau
sia rūpinasi kova prieš tą bi- 

ilių. Išleista lapeliai ir visokios 
Į informacijos. Tam tikslui au
kos renkama.

Tos organizacijos, kurios 
dar nenešė protestų, tuojaus 
turėtų tai padaryt. Visi rūpin
kimės, kad toks reakcinis bi
lius nepraeitų.

J. G.

Chester, Pa.

Visko Po Biskį iš Mūsų 
Miesto

Kaip kitų miestų darbinin
kai, taip ir čia organizuojasi, 
kovoja už savo būvio pageri
nimą. čia CIO darbuotojai 
veikia gana gerai. Daugelio 
vietų darbininkai jau gavo pa
kelt mokestis ir pripažint dar
bininkišką uniją.

Kasyklose kaip buvo pra
dėta dirbt septynias valandas, 
tai vietomis buvo daug nesusi
pratimų. Kompanijos nenorė
jo pildyt mainierių reikalavi
mų, tai mainieriai buvo priver
sti panaudot savo apsigynimo 
būdą, tai yra, streiką ir kom
panijas privertė skaitytis su 
mainierių reikalavimais.

šiuom laiku* kasyklos veik 
visos dirba gerai. Kada dau
giau dienų dirbama, tai ir vi
sokių nelaimių skaičius labai 
didelis per tą neišpasakytą 
skubumą. Daug sužeidžiama 
ir ant vietos tankiai užmuša
ma. Pirm keleto dienų likosi 
sunkiai sužeistas Vincas Ta- 
barras, kuris nuvežtas ligoni
nėn pasimirė.

Bedarbiai smarkiai organi
zuojasi maršavimui į Harris-j 
burg su savo reikalavimais 
kas link pagerinimo pašelpos, 
nes su tokia pašelpa, kaip 
dabar, kad yra duodama, jo
kiu būdu negalima pragyvent 
tokiam brangume maisto.

A. K. Partija gerai darbuo
jasi šioje apylinkėje, norių 
skaičium auga. Tik gaila, kad 
lietuvių skaičius da vis tas 
pats. Vėliausiam susirinkime 
buvo nutarta daug gerų daly
kų : platint “Daily Worker” ir 
“Sunday Worker” ir daug ko 
kita.

Pavarčius vietos kapitalistų 
spaudą rasime, kad jau tie ge
rieji laikai yra, darbai daugi
nasi ir bedarbiai mažėja. Tie
sa kai kurie gavo progą gaut 
darbus kasyklose, bet neturin
tiems jokio darbo, kurie skur
sta ant tos pašelpos, padėtis 
baisiausiai bloga.

Šiam mieste yra griauna
mas didžiulis Coal Exchange 
namas ir kitas kitoje vietoje. 
Šį darbą turi paėmę Cleve
land Wrecking Company. Mo
ka labai mažai, bet nežiūrint, 
kokia ten mokestis, bedarbių 
tiek susirenka, kad net praei
viams yra sunku praeit.

'' Veisiejiškis.

Nesenai bankas paėmė sa
vo žinion nuo M. Stakionio na
mą. Sakoma, kad pasunkėjo 
jo išlaikymas moterei pasimi
rus, nes su povaikiais nebuvo 
gero sutarimo. Toks jau dar
bininko likimas: jei negali iš
laikyt, paėmė iš tavęs ir dingo 
ilgų metų darbas ir turtas.

dentas Wm. Green išbrau
kė iš tos organizacijos Don 
Stevensą, redakcijų darbi
ninkų organizatorių į Laik
raštininkų Gildiją (uniją).

Jis išmestas iš Federacijos 
už rėmimą Industrinio Or- -♦ 
ganizavimosi Komiteto.

Iš laikraščių tenka pastebėt, 
kad lietuviškas jaunimas tan
kiai tuokias. Bet biznis esąs 
ne lietuviškiem kunigėliam, 
bet svetimtaučiam. Sakoma, 
kad vienas net prakeikė už tai 
vieną jauną porelę. ,

Koresp. Reporteris.

Green Išmėtė Laikraštinin
kų Organižatorių iš Darbo 

Federacijos
Chicago, Ill. — Amerikos 

Darbo Federacijos prezi-

BROOKLYN LABOR LYCEUN
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

<b

<!>

<♦>

O

<♦>

Montello, Mass.
Tinkama Užeiga

Lietuvių Tautiško Namo Pa
talpoje Yra Tinkamiausia 

Lietuviams Užeiga

ANTANO* RAILOS
Restauracija ir Gėrimai

Puikūs Valgiai, Amerikos Išdirbi
nio ir Importuotos Degtinės, 

Vynai ir Geras Alus

Dekoracijų Dienos Šventėm, 
Lankydamiesi Montello Už

eikite Pas Raila
•

Pasižymėkite Antrašų:

■ 666 MAIN STREET
MONTELLO, MASS.

Atdara ir Sekmadieniais nuo ank
sti ryto iki vėlai vakare.

Užsieniniai Laikraščiai

<!>

<♦>
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<t>
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PUIKI VIETA VAKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York,
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, Cauterskill Road
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

c;

Josephine Kasmočius’ Pavilion
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 

naujai įtaisė puikiame sodne, po tyrum dangum 
šokiam platformą bei pavilion.

s

s

JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION
91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y

Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or- 
kestros kiekvieną šeštadienį ir sekmadienj. Tad norė
dami pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius į puikų 

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.

Čia yra Restauracija, kur gaminama visokį valgiai 
yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 

Degtinių, Vyno ir Alaus
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Dviejų Valandų Sėdėjimo 
Streikas Laimėta

Čia Irving Worsted vilnų 
verpimo kompanijos du šimtai 
darbininkų buvo išėję į sėdėji
mo streiką po vadovyste CIO 
Tekstilės Darbininkų Organi
zavimo Komiteto. Kuomet vi
si darbininkai sustabdė maši
nas ir nutarė paskelbti sėdėji
mo streiką, tai už dviejų va
landų bosai buvo priversti iš
pildyti streikierių reikalavi
mus. Darbininkai gaus nuo 
$10.80 iki $12 į savaitę algos. 
Taip pat sutrumpinama darbo 
valandos iki 40 vai. savaitėje, 
ir pripažįstama industrinė 
tekstilės darbininkų unija.

,i Tai didelis darbininkų lai
mėjimas, nes šios kompanijos 

l darbininkai per ilgus metus 
įbuvo pietiniais vergais. Jie 
įdirbdavo po 10 valandų į die
ną ir gaudavo mokėti tik nuo 

i 17 iki 21 cento į valandą, ar- 
iba nuo $1.70 iki $2.10 į die
ną. Dirbtuvėje sanitariškos są
lygos nepakenčiamos. Nuo vil
nų plovimo garai sudaro dide
lę šilumą ir esti nešvarus, su
terštas oras.

Keli metai atgal buvo ban
doma darbininkus suorgani
zuoti ir net buvo tris kartus 
išvesti į streiką, bet tikslas 

[nebuvo pasiekta, nes kompa
nijos padaužos su policijos pa- 
gelba neleisdavo pikietuoti, iš
gainiodavo streikuojančius 
darbininkus ir areštuodavo 
vadus.

Šioje dirbtuvėje dauguma 
dirba jaunuoliai, dirba ir se
nelių. Taip pat dirba dalis ir 
mūsų lietuvių. Lietuviai turė
tų pagelbėti organizuoti stip
rią industrinę uniją, idant bo
sai būtų priversti skaitytis su 
darbininkų reikalavimais.

Vietinis Darbininkas.

Lawrence, Mass.
Geg. 22 atsibuvo vakarienė, 

surengta Bendro Fronto 
Maple Parke naudai Ispanijos 
žmonių, nukentėjusių nuo ci
vilio karo, žmonių dalyvavo 
vidutiniškai ir manoma, kad 
liks pelno. Aukų tame vakare 
surinkta virš 13 dol. Laike va-
karienės drg. J. Urbonas pa
sakė gerą prakalbėlę. Jis svei
kino komunistus ir socialistus 
už bendrą darbą dėl tokių pa- 
rengimų*

Taip-pat A. Jankauskas, ku
ris šiuom laiku dirba dėl CIO, 
kalbėjo, ragindamas darbinin
kus stot į viršminėtą uniją.

Per daug laiko buvo visų 
akys atkreipta į ruošiamą ma
sinį mitingą viešame sode geg. 
23, kuriame turėjo kalbėt 
John L. Lewis ir Sidney Hill
man. CIO simpatikai neapsivy
lė. Tasai sodas dar gal savo 
istorijoj nematė tiek publikos. 
Ant rytojaus vietiniai kapita
listiniai didlapiai skelbė, kad 
publikos buvę tarp 5,000 ir 
10,000 (koks tai aprokavi- 
mas!).-

Tos pat dienos vakare buvo 
unijos darbuotojų susirinki
mas, kuriame dalyvavo ir 
Anna Burlak. Iš susirinkusių 
buvo pašiepta Mass, guberna
torius, kuris reikalauja valsti
jos legislatures, kad imtųsi ty
rinėt komunistinį veikimą, bet 
tuom pačiu laiku nutyli api.e 
fašistinį veikimą, kurio žinioj 
ruošiama teroras net prieš ša
lies prezidentą.

Kurie stovi arčiau raštinės, 
sako, kad ir lietuviai neatsili- 
kę nuo CIO. Bet tenka paste
bėt, kad tūli iš čia augusio jau
nimo žiūri it į .kokį baubą. 
Atsiranda net tokių, kurie ty-

“Laisves” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.
•

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 3c

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins I
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k«*atų. [ 
Turim puikiai {taisyti} Koplyčią 
ir salę del po iermeny pietą.
Teikiam nemokamai vėliausioj* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. į

Prieš Forest Parkway i 
WOODHAVEN, L. I., N. Y. į

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko 
jaučiasi pilnai patenkintas.

NAUJOJEųVIETOJE

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

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

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

GREITAI SUSTABDYKITE TUOSJBAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO
Palengvinimas į 48 Valan
das Arba Nieko Nekainuos!
Pasiliuosuokite nuo Reumatizmo siel
varto—skausmo—agonijos, nervų įde
gimo,' siatikos ir strėnų gėlimo, kaip 
kad’ tūkstančiai Dabar Pasiliuosuoja 
Greit su saugiu receptu pavadintu 
BARUVACOL. Dažnai skausmai yra 
sulaikomi į keletą valandų; atsiliuo- 
suoja sustingimai, skausmai sąnariuose 
ir atsiilsi muskulai taip, kad kentėto
jas vėl gali gėrėtis gyvenimu. Negau
kite! Gaukite BARUVACOL, kudo

tiekia džiaugsmingų palengvinimų 
daugeliui kitų. Geriausia už viską jūs 
galite būt užtikrinti, jog BARUVA- 
ČOL neturi svaigalų—Neturi Opiumo. 
Prisiųskite šj skelbimą arba ateikite 
asmeniškai pas ATKINS LAB., 44 E. 
G3rd St., New York City. Nesiųskite 
pinigų, užmokėkite paštoriui $1.85, 
pridedant persiuntimo kaštus, kada 
jis atneš jums BARUVACOL. Jau
site greitą, puikų palengvinimą pirmą 
savaitę arba bus jums grąžinti pini
gai. Valandos: šiokiom dienom nuo' 10 
ryto iki 4 po pietų. (Laisve)

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

pfieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekotiuš Savininkas

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.



šeštad., Gegužės 29, 1937
A

Julius Janonis—Pirmasis Lietuvių 
Proletarinis Poetas

New Yorko Komunistų Partija Reikalauja 
Teisingumo ‘Pavaduojantieji/ Mokytojam

f

V. KAPSUKAS
(Tąsa)

Savo poezijoj Janonis aiškiais lengvai 
suprantamais pačiam atsilikusiam kapi
talistinių šalių darbininkui, vaizdais pie
šia jo sunkiąją padėtį, jo vargus ir 
skausmus, rodo klesų prieštaravi
mus, žadina į kovą. Juodais liūdnais 
vaizdais jis piešia nedienos metus, vie
nok, kada jau subrendęs buvo, niekur 
nenustoja tikėjęs, kad tikrai “praeis ir 
ši bešvyturė naktis.” Jis tiki auštančiu 
rytu, tiki socializmu ir socialistine revo
liucija. Neabejoja, kad aukos, kovoje at
neštos, veltui nežus... Retai, labai retai 
kur nematyt pas jį jo pamatinių idėjų. 
Tiesa, kartais jo eilių forma šlubuoja 
trūksta vaizdingumo. Bet užtat kartais 
jis pasiekia tokio gražumo ir vaizdų ga
lingumo ir gilumo, kad net Kemšiai ne
norom juo gėrisi ir lygina su geriausiais 
poetais. Užtat Janonio eilės ir dabar 
yra labiausia mylimos Lietuvos darbinin
kų. Jos vis da vaidina revoliucinę rolę— 
ir vaidins, kol visiškai nebus sugriauta 
kapitalistinė tvarka ir įkūnytas Janonio 
idealas—socializmas. Bet ir tuomet už
ims jos garbingą vietą lietuvių proletari
nėj poezijoj. Janonis įeis į ją, kaipo pir
masis lietuvių proletarinis poetas.

Įtaka Į Janonio Poeziją
Išpradžių didelės įtakos į Janonį turė

jo “pažangiųjų mokeleivių organas, pra
dėjęs eit 1909 m., “Aušrinė”, o iš aušri- 
niečių, galbūt didžiausios įtakos padarė 
į jo poeziją Zigmas Gėlė (Gaidamavi
čius), numiręs 1912 m. Gražios eilės, pa
vestos Janonio Zigmui Gėlei (35 p.), pie
šia jį kaip tik panašiu į tų laikų 1913 
m. Janonį.
Laki vaidintuvė po erdvę skrajojo 
Ir pynė vainiką iš aukso sapnų. 
Jautrioji gi siela mylėjo, svajojo, 
Ilgėdamos laimės saulėtų dienų.

Ir naują pasaulį, pasaulį harmonijos 
Vaidina gražieji Gėlės tvariniai, 
O lūkesčio pilnos jo dainos malonios 
Gaivino lyg saulės skaičios spinduliai.

Jis grože gėrėjos, jis meilės telaukė, 
Jam kelrodžiu buvo auksinė viltis. 
Jis laimei tikėjo, bet greitai nutraukė 
Gyvenimo siūlą žiaurioji mirtis.

Čia mes matome patį Janonį. Tik savo 
laime jis netikėjo. Jis visuomet jautėsi 
tais laikais nuskriaustu. Jis rašė tuomet: 
Kai aš užgimiau šypsodamos meiliai, 
Mane pasveikino saulutės spinduliai. 
Tačiau skaistūnė greit pasislėpė tamsiuos 
Užklojusiuos dangaus žydrumą debesiuos, 
Ir ankšto kambario užskretusius stiklus 
Telanko retkarčiais mėnulis apvalus; 
Dažniausia gi dangus teraukosi niūriai 
Ir slegia švinėjančių debesių būriai. 
Bet saules šypsulio užmiršti negaliu 
Ir, slegiamas miglos, ilgiuosi spindulių 
Ir laukiu nekantriai blaivėjančio dangaus 
Kai saulė vėl šypsos ir vėjas nebegaus!

(73 puslp.).
Va čionai 1913 m. Janonis. Nenuosta

bu, kad į jį tuomet galėjo turėt įtakos 
ir liūdna, ligotai jautri rusų poeto Nad- 
sono poezija. Vienok visų jų įtaką, be 
abejonės, viršija tas lietuvių poetas, ku
ris tuomet da viešpatavo lietuvių poezi
joj. Tai buvo Maironis. Norint tai buvo 
aiškus lietuvių stambiųjų buožių ir dva
rininkų poetas, ir norint tos patriotinės 
temos, kurias dažniausia ima Maironis, 
svetimos yra Janoniui, vienok jo forma 
ir gamtos vaizdavimas padarė į Janonį 
didžiausios įtakos. Pats Janonis savo ap
sakyme “Kaimynuose”, padavęs kelias 
eilutes iš Maironio, sako:

“Jaučia gamtos grožį Maironis ir mo
ka ją išreikšti taip, kaip da, rodos, nė „ 
vienas lietuvių dainių nėra išreiškęs. 
Mėgstu užtat Maironį. Vienok tik ten, 
kame jis piešia gamtą. Visuomenės gy
venime Maironis-kunigas, kandidatas į 
vyskupus. Juk tai jis, persigėręs sun
kiųjų seminarijos mūrų dvasia, primy
gęs skelbia, būk Penktieji metai*) vien 
aklų fanatikų tvarinys, o darbininkams 
pataria ramiai bristi, be švyturio, skurdo 
keliu, kad juo didesnę palaimą apturė
jus kitame pasaulyje.”...

Ir toliau piešia Janonis Rusijos so
džiaus gamtą:

*Kitur Janonio parašyta: “aš baisios ligos” 
pagraužtas, ir t. t. Toji liga—tai buvo džiova.

*1905 m. revoliucija.—V. K.
(Daugiau bus)

Jersey City, N. J tuomi, kad pakenks radio sto
čiai WSAR, Fall River, Mass.

Iš radio stoties WHOM 
daugiausiai girdima svetim- 
kalbių programa ir ne už 
brangią kainą. Ar tik čia ne
bus kur nors ir kas nors pa
našaus į nepageidaujamą sve- 
timkalbių 
laikymą ?

Hillside, N. J

New York. — Gegužės 27 
Komunistų Partijos' New 
Yorko valstijos komitetas 
mušė telegramas guberna
toriui Lehmanui ir miesto 
majorui La Guardijai, ra
gindamas paremti Fischel- 
Steingut bilių, Newstein ir 
Shanzer bilius, kurie reika
lauja teisingumo “pavaduo
jantiems” mokytojams ir 
apšvietos valdybos raštinin
kams. Telegramose sako:

“Paremkite organizuotus 
darbininkus ir mokytojų 
štabą, kurie reikalauja tuos 
bilius priimti... Pažangūs 
piliečiai abelnai juos taipgi 
remia.

“Tammany apšvietos vai- i 
dyba per ilgus metus išnau
dojo ‘pavaduojančius’ moky
tojus ir raštininkus, kaip pi
gų darbo šaltinį toms tar-

nyboms... New Yorko gy; 
vemtoj ai tikisi, kad tatai 
padarysite naudai mūsų 
miesto vaikų ir mokytojų.

Chas. Krumbein,
Kom. Partijos Valstijinis 
Sekretorius.”
Pastaba: “Pavaduojantie

ji” mokytojai ir mokytojos 
atlieka tokį pat darbą, kaip 
reguliariai mokytojai, bet 
jiem yra mokama kur Į<as 
mažiau algos negu regulia- 
riams. Todėl, mokyklų val
dybos ponai iš Tammany 
Hall per visą eilę metų sam
do pilnai išlavintus mokyto
jus tik kaip “pavaduoto- * • n i JUS.

mi- 
darbininku. c

(Tąsa iš 1 pusi.) 
dcracija dar turi virš du 
lionu organizuotų 
Tie darbininkai neatsako už sa
vo reakciniu vadu darbus. Mes 
nuo jų neturime atsiskirti. Mes 
turime į juos kalbėti gražiai ir 
draugiškai. Mes turime pabrėž
ti darbo unijų vienybes reikalą.

; Ne visi mūsų korespondentai 
gerai nusiteikę šiuo klausimu. 
Kaikurie parašo labai šiurkščiai 
apie visą Amerikos Darbo Fe
deraciją, kaipo tokią—neatski
ria vadų nuo 
čiai teigia, 
“greitu laiku 
Tai klaidinga

nariu. Kiti sta- 
kad Federacija 
kojas pakratys.” 
iliuzija.

Mes karščiausiai remiame 
CIO. Mes griežčiausiai pasmer
kiame Green, Well, Frey, Hut
cheson ir kitų Federacijos vadų 
paskelbtą karą prieš CIO. Bot 
mes draugiškai atsinešame lin
kui Federacijos narių ir sten
giamos! juos laimėti CIO politi
kai, ir principams, jštai kokia, 
man atrodo, turėtų būti mūsų 
pozicija.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
that LicenseNOTICE is hereby 

RL 7606 has been 
lo sell beer, wine ; 
Section 132-A of 
Control Law al 787 Liberty Ave.,
of Brooklyn, County cf Kings, to 
sumed on the premises.

ROBERT EVES 
(Berriman Tavern)

787 Liberty Ave., Brooklyn,

NOTICE

Pažanga

16-tą d. gegužės įvyko ben
dras jersiečių su bayoniečiais 
organizacijų narių susirinki
mas. Bayoniečių reprezentaci
ja, atstovaujanti savo koloni
ją, buvo pagirtina. Tame su- 
sirinkimo/Yusitarta šią vasarą 
abiem kolonijom bendrai su
ruošti pikniką.

Išsprendus vasarinių paren
gimų klausimą, patiekti plapki 
žiemos sezono darbuotei. Pa
skirti vienos ir kitos kolonijos 
sekretoriai, kurie, matant rei
kalą, sušauks abiejų koloni
jų draugų susirinkimus iš
sprendimui svarbių dienos 
klausimų, liečiančių abiejų ko
lonijų 
abiejų 
įvyktų 
remti 
mus.

Well, geriau vėliau, negu 
niekad, šių kolonijų draugijų 
bendro darbo nebuvo. Viena- 
kolonija kitos kolonijos drau
gijų parengimuose nesilanky
davo, bendros sutarties nebu
vo, bet dabar bendras darbas 
prasideda ir reikia draugus 
pasveikinti už sumanumą ir 
bendrą sutartį.

Nelaimės

Per šių metų tris mėnesius 
automobilių nelaimės pakilo 
24 nuošimčiais. Dėl neblaivaus 
važiavimo sužeista 398 žmo
nės, pereitais metais per tą į 
patį laiką buvo sužeista 212.

Neleidžia

Radio stotis WHOM prašė 
Washington© komisionieriaus 
R. H. Hyde, kad padidinus 
spėką radio nuo 250 watts iki 
1,000 watts. Tačiaus tam tik
ra komisija rekomenduoja 
prašymą atmesti, pamatuojant kiekvieną kairesnio nusistaty-

Labai Perdidelė Jurgio VI 
Ir Jo Moteriškių Alga

radio valandų su-

Kodėl?

žmonių New Jersey

darbuotę. Kalbėta, kad 
kolonijų parengimai ne
vieną dieną. Nuspręsta 
vieniems kitų parengi-

200,000
valstijoj serga sifiliu ir 20,- 
000 kiekvienais metais įgauna 
mažiau ar daugiau. Taip pra
nešė Dr. J. Lynn Mahaffey, 
valstijos sveikatos gydytojas 
konferencijai New Brunswick 
19 organizacijų. Tai milžiniš
kas žmonių skaičius užsikre- 
čia-serga ta nelemta liga.

Dr. Mahaffey manymu, 
kiekvienas norintis apsivesti 
turi būt pirmiaus daktaro eg
zaminuojamas ir jeigu atras 
sifilio žymes, neduoti leidimo 
vestis, šiuo 
tas bilius į 
ne. Kaip 
parodys.

klausimu yra įneš- 
legislatūrą Trento- 
jis praeis, ateitis

Neramu

Jersey City vedama kompa
nija niekinimui komunistų pil
noj to žodžio prasmėj. Bažny
čia, politinės ir kitos reakcio
nierių kontroliuojamos organi
zacijos netik susirinkimuose, 
bet ir per spaudą niekina ko
munistus. Nėra beveik tos die
nos, kad nebūtų spaudoje įvai
rių prasimanymų, drabstymų 
purvais ant komunistų. Bet 
komunistų darbas eina pir
myn.

Geg. 16 d. Josmantai, Bu
čiai ir Bush surengė pasilinks
minimo vakarėlį pas drg. Ra- 
žanskius. Susirinkus dideliam ’ 
būreliui draugų bei draugių ir 
visiem besilinksminant, Ra
žanskis sumanė, kad pakalbėti 
apie dabartines Ispanijos liau
dies sunkias kovas su juoduo
ju fašizmu ir parinkti liau
dies kovotojams nors kiek au
kų. Drg. M. Dobiniui papra
šius, kad svečiai nusiramintų 
ir prisiminus, kokia yra dabar 
padėtis Ispanijos liaudies, ku
rią tarptautiniai fašistai puola, 
paprašė drg. Šimkienės, kad 
parinktų aukų. Susirinkę sve
čiai su entuziazmu tam pri
tarė ir gausiai aukavo.

Aukų surinkta $20.40. Au
kavo šie draugai bei drauges: 
A. Ražanskis $2; po $1.25: 
M. Gasparaitienė, P. Ramoš
ka, J. Tauškus ir B. Bajoras 
$1.05; po $1: M. Ražanskie- 
nė, W. Ražanskis, M. Dobinis, 
O. Dobinienė, F. Shimkus, F. 
Shimkienė, F. Josmantas, A. 
Josmantienė ir O. Putienė 
54c; po 50c: J. Putys, E. Sku
čienė, A. Kušlis, B. Kušlienė, 
A. Žalienė, K. Jankauskas, O. 
Jankauskienė, M. Kučinskienė 
ir S. Kent 31c; po 25c: P. 
Bush, Eu. Shimkutis ir Ed. 
Shimkutis.

Varde teknikinės pagelbos 
Ispanijai komiteto tariu širdin
gą ačiū. Parčj Buvęs.

London.—Kairus darbie- 
tis Anglijos seimo atstovas 
James Maxton reikalavo 
numušt metinę algą kara
liaus Jurgio šešto šeimynai. 
Jis sakė, nėra jokio teisin
gumo mokėt karaliaus šei
mynai $2,000,000 per metus, 
kuomet šimtai tūkstančių 
bedarbių tegauna tokias 
menkas pensijas, kad turi 
pusiau alkani gyvent. Jis 
nurodė, kad juokinga yra 
mokėt šimtus tūkstančių do
lerių algos karaliaus mote
riai ir dukterims, kuomet 
jis pats gauna milžinišką al
gą. O dabar vien jo dukte
riai Elzbietukei, 12 metų 
mergaitei, skiriama $30,000 
per metus.

Nežiūrint teisingų ir lo
giškų Maxtono parodymų, 
seimo atstovų rūmas užgyrė 
$2,000,000 metinės algos ka
raliui su jo moteriškėmis.

mo organizaciją ir galima su
prasti iš miestavų rinkimų, 
kad tik dvi partijos figūruoja. 
Komunistų bei socialistų kan
didatus matai ant balotų tik 
laike prezidentinių rinkimų, 
kuomet eina rinkimai nacio-

Dvi
Įvykusiuose miesto rinki

muose 11 d. gegužės ant balo
tų nebuvo jokių kitų partijų, 
kaip tik demokratai ir republi- 
konai. Tai dvi sesutės. Miesto ___  ___ _______
administracija griežtai slopina'nąle papėde, kitaip ne.

K. Biuras.

Washington. — Kongres- 
manas Fuller, demokratas 
iš Arkansaš, įnešė daugiau 
neduot pašalpinio WPA 
darbo tiems, kurie dalyvaus 
WPA streike, reikalaudami 
geresnių sąlygų. Prieš tokį 
sumanymą smarkiai išstojo 
progresyvis kongresmanas 
G. Boileau iš Wisconsin© ir 
sumanymas liko atmestas 
dauguma balsų.

' Mexico City, geg. 28.— 
Streikuoja 18,000 darbinin
kų prieš aljejaus-žibalo va
lyklas, daugiausia priklau
sančias Amerikos ir Angli
jos kapitalistam.

If I.

" Puslapis Penktas

Bitininkų Atydai

at-

v.,

veltui.

IR

29

šokių žaislų, juokų, dainų, šokių 
ir visko. Labai puikiai pašoks šve
daitė ir Stasiak. Kviečiame visus 
dalyvauti ir praleisti labai linksmai 
laiką, nesigailėsite. — Kom.

(126-127)

d. ge- 
“Minstrel 
Choras iš 
v., Lietu-

CAMBRIDGE, MASS 
APYLINKĖ 

j Gerbiamieji! šeštadienį, 
įgūžės bus labai puikus 
'Show”, kurį duos Laisves 
j So. Boston. Pradžia 8 v.

les, nes kitaip mūsų organizacija ne- | vių Svet., 163 Harvard St. Bus vi- 
galės išleisti šių metų puikią kny
gą. — Zelin. (126-128)

išvengti susirgimų. Įžanga 
Kviečia visus LDS 123 kp.

(126-127)

IRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

GREAT NECK, N. Y.
Pirmadienį, geg. 31 d. įvyks Vie

tinių Draugysčių Bendro Veikimo 
Komiteto susirinkimas pas J. Kas- 
močiuš, 91 Steamboat Rd., 7 vak 
vak. šiame susirinkime svarstysime 
kaip galėsime pagelbėti Ispanijos 
kovotojams prieš fašizmą, kaip ga
lėtume suteikti greitą pagelbą mo
tinoms, kūdikiams ir seneliams, ku
rie randasi šiandien didžiausiame 
skurde ir varge. Todėl mes kviečia
me visus kaip draugysčių- narius, 
taip pat ir pavienius draugus-es 
silankyti į šį susirinkimą.

'(126-128)

EASTON, PA.
šeštadienį, 29 d. gegužes, Komu

nistų Partija rengia draugišką pik
niką, Hackett Park, naudai darbi
ninkų vasarines mokyklos. Bus mu
zika šokiams, užkandžių ir gėrimų. 
Kviečiame visus skaitlingai atsilan
kyti ir paremti svarbų tikslą. Pikni
kas prasidės 1 vai. po pietų ir trauk
sis iki vėlai nakties. — Rengėjai.

(126-127)

Nelaukit iki inspektorius ateis ir 
privers bites sudegint dėl Amerikoniš- 
ko-Europiško Įpuolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood). ,

Negana, kad turėsit nuostuolį, bet 
būsit priversto atlikti barbarišką dar
bą.

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

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

K. S. BARANOWSKY
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

PATERSON, N. J. 
šeštadienį, gegužės 29 d., 7 v.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
123 kp. rengia paskaitą sveikatos 
klausimu LDS Dr. Kvotėjui Palevi- 
čiui iš Detroit, Mich., 62 Lafayette 
St.

Dr. Palevičius dar pirmu sykiu 
skaitys paskaitą Patersone kaip dar- 

l. ibihinkai turi užsilaikyti, kad palai- i 'i •_  —

No. 
issued to the undersigned 
mil liquor at retail under j 

the Alcoholic Beverage
Borough kius sveikata geram stovyje ir kaip 
be con- I .

N. Y.

given that License No.
ii as been issued to the undersigned 

I'er. wine and liquor al retail under 
132-A of the Alcoholic Beverage 
Law al 1048-1064 Ocean Parkway 

Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
he consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP.
1018-106-t

NOTICE 
RW 1037

Valgykite Medų
“Laisve*’ tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė 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 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned

I under , 
Beverage Į 

e., 
to

hereby given Hint 
been issued to th. 
and wine at retail

132-A of • the Alcoholic 1
Law at 606 Coney Island A 

Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.

BRU1SO BELTRAMI
d-b-.a Carlo’s Restaurant

Coney Island Ave., Brooklyn,, N.

Borough of 
be consumed

I

thyt License No 
undersigned 

J under 
Beverage 
Borough 
be con-

.____ &

and Herbert E. Berry 
Brqpklyn, N. Y

iven that License No 
SB 193 has been issued to the undersigned 
lo sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Et. of West lOtli St., on Boardwalk Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY VENTURA 
El. of West 10th Street, on Boardwalk, 

Brooklyn, N. Y.

606

NOTICE
I, 695 has been issued to the 
lo sell wine and liquor at retail 
Section 132-A of the Alcoholic 
Control Law at 1436 Nostrand Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sinned off the premises.

NOSTRAND-CHURCH WINE 
LIQUOR STORE 

Hubert lingam 
Nostrand Ave.,

<1-b-u

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARRISON-KEARNY, N. J. 
Svarbus Pranešimas ALDLI) 136 

Kuopos Nariams
Pereitam susirinkime tapo nutar

ta perkelti susirinkimus iš šventa
dienių į šiokius vakarus, bent vasa
riniam sezonui. Tokiu būdu, sekan
tis susirinkimas įvyks 4 d. birželio, 
7:30 vai. vak., 15-17 Ann St., Har
rison, N. J. Draugai ir draugės, ma
lonėkite ateiti į šį susirinkimą, nes 
bus labai svarbių reikalų aptarimui. 
Taip pat turime žinoti, kad šis su
sirinkimas bus paskutinis prieš pik
niką, prie kurio turime prisirengti. 
Taip pat turime žinoti, kad mes visi 
turime užsimokėti už šį metą duok-

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠKOS 
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmės

Kraujo irx 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 Reumališki keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir 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 

$ulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Alėtų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdięn 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI) .

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

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

Siunčiame duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų* pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
tėmyti adresų ir telefoną.

Tęlefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APffiUNKES ŽINIOS
Automobiliuje prie 1190 

Jefferson Ave. rasta nužudy
tas gengsteris George Rud- 
nick, gyvenęs 95 Barrett St.

NATURAL -

Dr. Herman Mendlowitz
Atidaro Ispanijos Karo 

Braižinių Parodą
Ispanijos ambasadorius 

Jungtinėse Valstijose, Dr. Fer
nando de los Rios birželio 7 
d. atidarys Ispanijos karo 
braižinių parodą Delphic Stu
dios patalpose, 724 Fifth Ave., 
N. Y. Paroda tęsis iki 4 liepos. 
Jos įsteigimu rūpinosi Ispani
jos Demokratijos Galbėjimo 
Medikališkas Biuras, 
kelių 
kurie 

jnu.

Išstatys 
desėtkų artistų kūrinius, 
atsiliepia karo klausi-

Moterys Auklės Ispanijos 
Našlaitį! Sekretorės 

Išleistuvės

ir liepos

neapleis 
rėmimo

Am. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Moterų 
81-ma kuopa savo susirinkime 
pereitą ketvirtadienį nutarė 
paimti atsakomybę už auklėji
mą Ispanijos našlaičio kūdi
kio, kurio tėvai žuvo kovoj 
prieš užpuolikus fašistus Ispa
nijoj. Kuopa darbuosis sukėli
mui kas mėnuo $5 kūdikio už
laikymui ir tikisi, kad Brook
lyno demokratiją mylintieji 
lietuviai kooperuos su jomis 
tame gražiame darbe.

Kūdikio auklėjimui iš iždo 
pasiųsta už birželio 

; mėnesius $10.
Negana to, kuopa 

ir abelnų Ispanijos
reikalų. Ispanijos rėmimo sa
vaitėj draugės darbuosis rin
kime aukų pinigais, eis su dė
žutėmis po stubas ir susirinki
mus.

Taip pat rinks drabužius ir 
negendančius maisto produk
tus. Norintieji paaukauti dra
bužių prašomi juos surinkti 
ateinančią savaitę ir atvežti 
“Laisvėn.” Vėliau bus praneš
ta, kuriuo laiku “Laisvėj” BUŠ 
moterų komisija priėmimui 
pundelių.

Laimingos Keliones!
Mūsų kuopos sekretorė d. 

Julija Stankaitienė, gegužės 
29, laivu Gripsholm, iškeliau
ja Europon keliem mėnesiam 
laiko, tad po susirinkimo turė
jom išleistuvių pasikalbėjimą. 
Draugės palinkėjo laimingos 
kelionės ir greito sugrįžimo, 
taipgi susitarė įteikti mažytę 
dovanėlę jai išvykstant. Drg. 
Julija įstojo į ALDLD sutve
rus moterų kuopą metai atgal 
ir tuo trumpu laiku jau spė
jo gražiai pasidarbuoti ir įgyti 
draugių simpatijas.

Išrinkom delegatėmis aps
kričio konferencijon dd. Dep- 
sienę ir Vilkaitę, taipgi dar
buojamasi išplatinti apskričio 
paskirtą kvotą bilietų apskri
čio naudai. Narė.

Waldmaną Šauksią Prie 
Disciplinos

Kalbama, būk Louis Wald
man, dešiniųjų socialistų va
das, būsiąs pašauktas Am. 

‘ Darbo Partijos prie disciplinos 
už savo prakalbą pereitą pen
ktadienį. Prakalboj jis Šaukė 
LaGuardiją pamesti Republi- 

\ konų Partijos kandidatūrą, im
ti Darbo Partijos užgyrimą.

Luigi Antonini, ADP New 
Yorko Valstijos pirmininkas, 
pareiškė, kad Waldmanas ne
buvo ADP autorizuotas daryt 
tokius pasiūlymus ir kad toks 
jo išsikalbėjimas gali pasitar
nauti Tammany Hall politikie
riams, kurie kaip tik pagei
dautų matyti LaGuardiją nu
imtu nuo republikonų tikieto.

metų, 
metų 
prieš

Išmoko Supykdyt
Kenneth Buckner, 23 

pabėgo iš miesto su 17 
Hanseniute ir apsivedė
jos tėvo valią. Tėvas nuspren
dė juos perskirt. Jaunajai aiš
kinta, kad jaunasis yra narko
tikas, kad bus teisiamas už va
gystę, bet niekas negelbėjo. 
Tačiau laiškas su parodymais, 
būk jis mylįs kitą merginą 
jaunąją supykdė*ir ji pasakė 
nenorinti nieko bendro turėti 
su Buckneriu.

Rytoj Jaunimo Taikos Dienos Iškilmės 
Randall’s Saloj

Brooklyno ir viso Didžiojo 
New Yorko bei apylinkės jau
nuomenė ruošiasi dalyvauti 
Jaunimo Taikos Dienos iškil
mėse, kurias bendrai rengia 
įvairios jaunimo organizaci
jos, bažnytinės, unijų jauni
mo sekcijos, menininkai, spor
tininkai. Dalyvaus ir masės 
suaugusių ne tik kad pasilink
sminti, bet ir paremti prakilnų 
jaunimo prieškarinį darbą, 
taikos spėkų .vienijimą.

Programoj dalyvaus 600 
balsų choras, Boy Scouts tru
pės, beisbolės ir kitokios s’por- 
to grupės. Bus perstatytas ma
sinis spektaklis, kuris nušvies 
fašistų karo planus ir ugdy
mą fašizmo Jungtinėse Vals
tijose. Taipgi masiniai šokėjų 
aktai ir liaudies šokių kontes- 
tas.

Būriai jaunimo — komitetai 
darbuojasi su didžiausiu en
tuziazmu, kad tinkamai priimt 
skaitlingą, apie dvidešimt tri
jų tūkstančių publiką. Didžiu
lis stadiumas -išpuoštas nacio- 
nalės vėliavos varsomis ir ryš
kiais taikos obalsiais.

Pribūkite, prisidėkite prie 
palaikymo Taikos, prie atmu
šimo Karo!

Jaunimo Taikos Dienos di
džioji pramoga bus sekmadie
nį, 30 gegužės, nuo 2 vai. po 
pietų iki pusiaunakčio, Ran
dall’s Island. Įžanga 25c. Ma
šinų pastatymui vieta dykai. 
Nuvažiuoti galima East Side 
subve iki 125th St. ir nuo ten 
daveža busai.

Jhunimo Komisija.

Ruošiasi Literatūros 
Draugijos Piknikui

Daugelis brooklyniečių mik
lina savo mašinas, o mašinų 
neturintieji rezervuojąs! vie
tas pas turinčiuosius, kad nu
vykt į Am. Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 2-ro 
Apskričio pikniką birželio 13 
d. Jis bus Meadow Grove Par
ke, Cranford, N. J.

Kadangi tą pačią dieną iš 
ryto įvyks ir konferencija, tad 
vien delegatų iš Brooklyno su
sidarys gerokas busas.

Aldiete.

83 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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tikisi Greit Laimėt 
Streiką

Uždavinys Išvyko 
Lietuvon

12
MEDI-

GINAL

WPA Protesto Stapičiuje 
Dalyvavo 36,000 Iš 

Visų Projektų

LAX - HERB TEA

HERBS
IN

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

Gluck Brothers rakandų ša- 
pos, 36 Maujer St., darbinin
kai pilni vilties streiką greitai 
baigti su žymiais laimėjimais.

Dėka vieningam streikierių 
laikymuisi ir masiniam pikie- 
tui, bosas iš karto pamatė, 
kad turi rimtą reikalą ir pa
siūlė taikytis. Sutiko pripažint 
uniją, duot 40 vai. savaitę, 
atostogas su alga ir pakelt al
gas 10 nuošimčių. Bet tas nuo
šimtis nepakankamai pakelia 
mažiausia uždirbančių 
dėlto streikas tęsiamas 
dėsnį pakėlimą 'algos.

algas, 
už di-

Rep.

Svečiai, Pasisakykit!
Brooklynįečįai jau pradeda

me skliautyt ausis, kad suži
not, iš kur'ir kas pribus pas 
mus svečiuošna laike “Lais
vės” pikniko, 4 liepos.

Kad svečių atvyks, mes esa
me taip tikri, kaip kad žino
me, jog tą rytą saulė užtekės. 
Tačiau mes norėtume tikriau 
sužinot iš anksto, kad galėtu
me pHrengt lovų, šiais metais 
svečiam iš pikniko tiesiai ne
bus reikalo skubintis. Kadangi 
Nepriklausomybės Dieną ap
vaikščios pirmadienį, 5-tą lie
pos, 
voti 
vot,

tad svečiai galės pernak- 
ir sekamą rytą.'dar pabu- 
pamatyt miestą.

Nesidavė Paskirstyti
Victor Metai Products 

Greenpointėj, buvo pasiūlius 
tūliems streikieriams pakelt 
po 10 nuošimčių algas, kad 
padalint spėkas. Streikieriai 
siūlymą vienbalsiai atmetė. 
Jie reikalauja 25% pakėlimo 
visiems departamentams.

Co

Kūdikis Padarė Strioko
Pustrečių metų vaikutis 

Coughlin užsidarė maudykloj 
namuose, 188' 79th St., Bay 
Ridge. Pašaukta policija kopė
čiomis įlipo pro langą ir pa- 
liuosavo.

Virš 70,000 asmenų naudo
josi Brooklyno Muzėjaus pasi
linksminimo ir apšvietos vaka
rams suteiktais eksponatais, 
taipgi juos parodančiais juda
mais 
lais.

ir nejudamais paveiks-

Už turėjimą ir bandymą 
parduoti dažus, kurie naudo
jama daryme falšyvų kanadiš- 
kų puądolerinių, V. Beaver ir 
N. Derevitsky sulaikyti po 
$15,000 kaucijos kiekvienas.

Sulaikytas tūlas James, 
“stebūklingų” vaistų pardavi
nėtojas, užklaustas, iš'kur jis 
žino, kad jo vaistai “stebuk
lingi,” atsakė, kad jis apie tai 
sapnavęs.

Ma- 
Vin- 
Va-

Trečiadienį laivu Queen 
ry išvyko atgal Lietuvon 
cas Uždavinys, Vilniaus 
davimo Sąjungos atstovas, ku
ris tos org. reikalais gyveno 
šioje šalyje važinėdamas po 
lietuvių kolonijas apie metus 
laiko. Rep.

Rytoj Lietuvių Radio 
Valandos Piknikas

ve-Lietuvių Radio Valandos 
dejas Vincas Matusevičius 
ruošia smagų pikniką Radio 
Valandos penkių metų sukak
ties minėjimui, taipgi vaiku
čių mokyklėlės sezono baigtu
vėm atžymėti. Pikniko progra
moj bus solo ir chorų dainų, 
šokių, vaidinimų, ir kitokių 
įvairumų, šokiams grieš Ado
mo Jezavito ir J. Kazakevi
čiaus orkestros.

Piknikas įvyks šį sekmadie
nį, 30 gegužės, Klasčiaus Par
ke, Maspeth ir Betts Ave., 
Maspethe. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Įžanga 50c. Rep.

Protestui prieš mažinimą 
WPA darbų pereitą ketvirta
dienį didžiajame New Yorke 
sulaikyta darbas kiekviename 
žymesniame projekte, įtrau
kiant į aktyvį d ai y vu m ą vie
nos dienos stapičiuje 36,000 
darbininkų. Tai buvo minių 
darbininkų griežtas pasisaky
mas, kad jie brangina darbus 
ir už juos pasirįžę kovoti, kad 
jie nesiduos hearstininkų pa
krikštijami “tinginiais” ir pri
verčiami mirti badu.

Tūkstančiai pikietų marša- 
vo aplink bildingus nešdami 
plakatus su reikalavimais ša
lies kongrese praleist Boileau 
Bilių, kuris siūlo skirt vie
šiems darbams 3 bilionus do
lerių vieton dabar paskirto 
pusantro biliono.

Virš 10,000 streikierių susi
rinko į Columbus Circle prie 
centralinės WPA raštinės. Lai
kyta prakalbos, kuriose kalbė
jo Dave Freed, Sam Wiseman, 
Oscar Fuss, žymūs bedarbių 
ir projektų darbininkų organi
zacijų vadai.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

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.

Hippodrome Operoj

Teatras-Dainos-Muzika
Pradžioje birželio tikimasi 

pradėsiant Mare Blitzsteino 
darbininkų operą “The Cradle 
Will Rock.” Blitzstein pasi
žadėjęs išpirkti visus pirmo 
vakaro tikietus Downtown Mu
zikos Mokyklai, kur jis yra 
reguliariu instruktorium nuo 
jos įsteigimo 1935 metų rude
nį.

Daly’s Teatre, 63rd St. į ry
tus nuo Broadway, N. Y., 
WPA žydų Teatro Projektas 
tebevaidina “Profesorius 
Mamlock.” Puikus veikalas, 
gražiai vaidina. Kalba angliš
kai.

Nemažas Žiurstas
WPA darbininkai pradėjo 

daryti varinį žiurstą, kuris tu
rėsiąs 250 pėdų. Juomi apjuos 
Laisvės Statulą, kad jos kojos 
nesušlaptų.

Įsigykit Pigiai Knygų
Workers and National 

sociated Bookshops skelbia iš
pardavimą 12,000 visokių kny
gų su 20% ir daugiau nuolai
domis. Nuolaidos yra ir ant 
tarptautiniai pagarsėjusių 
knygų, parašytų Malraux, 
Newhouse, Browderio, Dutte, 
Fosterio, Bimbos, Leontjevo ir 
kitų.

As-

Vaikų žudeikos motinos He
len Tiernienės teismas prasi
dės 14 birželio, Riverhead, L. 
I. Ji neturi iš ko samdyt ad
vokatą, tad jai advokatą pas
kirs teisėjas.

Sulaikytas tūlas V. Tailor 
už apdaužymą taksi, už ku
riuo važiavimą 6 blokus jam 
parokavo 30c. Jis apskaitlia- 
vęs, kad 5c už bloką perdaug.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

■-- ----------------------------- ---------- -—....-.. -....................—
ftSr* 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. Pulaski 5-0750
ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

New Yorko Hippodrome 
Opera, vadovaujama maestro 
Alfredo Salmaggi, per šven
tes statys eilę operų : šeštadie
nį, geg. 29‘d., bus suvaidinta 
/‘Cavaleria Rusticana” ir “Pa- 
gliacci;” sekmadienio vakare 
—“Rigoletto,” o pirmadienio 
vakare — “Sevillės Barberys.” 

Vaidinimo vieta: Hippo
drome Teatre, 43rd St. ir 6th 
Ave., New Yorke. Bilietų kai
nos pažymėtinai žemos: 
55c iki $1.00.

Artistai ir dainininkai,
lyvaują vaidinime — puikūs.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

nuo

da-

Bronx Zoo meška nuspren
dė, kad neapsimoka sėdėt už 
tvoros, kuomet pasaulis pla
tus. Ji palipėjo 50 pėdų tvo
ra, prasispraudė pro geležinių 
kuolų galus ir iškeliavo į par
ką. Pribuvus policija mešką 
parvarė namo, bet keli šimtai 
žiūrėtojų, kurie buvo gerokai 
išgązdinti, ilgai prisimins ma
tę laisvą mešką.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OIXq 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 1 C C

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avė, 

. Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

PARDAVIMAI
Parsiduoda trijų šeimynų guntinis 

namas, Cypress Hills sekcijoj. Du 
blokai iki New High School ir vie
nas blokas nuo Eleveiterio stoties. 
Getą proga nupirkti pigiai — $7,500. 
Kreipkitės: 275 Ainslie St., Brook
lyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir- Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio ir 
t importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi Įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas 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 Lorimer Street

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 -Vai. Dienų iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams 
dieniais, 

niais

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

ir Sekmadieniais—Visų 
Dienų ir Naktj 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 

-nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamų kainų
Pnrsamdau 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.
Telefonas Nebraska 4168

T
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų




