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Buvęs Ispanijos Prezidentas 
Jieškąs Darbo Paryžiuj

Ispanų Fašistai Subombar
davę Amerikonų Dirbtuvę

JOHN L. LEWIS REIKALĄ UJA VISŲ PL IENO 
KOMPANIJŲ VIENODOS SUTARTIES SU UNIJA

Augščiausias Teismas yra už
grobęs Kongreso teises. Jis at 
metinėja visus Kongreso priim

Anglijai Neužtenka Savo 
Plieno ir Geležies Ginklam

Japonija nuo 1940 M. Nebi
josianti Amerikos Orlaivyno

Hitlerininkai Grasina Žudyt 
Savo Presus Anglijoj

Indijos Nepriklausomiečiai 
Laimėjo Rinkimus

KARO LAIVYNU VARŽYTINĖS TARP 
ANGLIJOS IR JUNGTINIU VALSTIJŲ

Paryžius. — Franci jos ge 
erolas M. Weygand reika

Gijon, kovo 3. — Ispanijos 
liaudies milicininkai atka
riauja nuo fašistų vis dides
nę Oviedo miesto dalį.

Dar V i e n as Laimėjimas 
Detroito Streikierių- 

Sėdetojų

Reikalauja Prailgint Karo 
Stovį Brazilijoj

Italai Išskerdė 6,000 
Beginklių Ethiopų

Naziai Negaus Jokių Kolonijų 
Iš Anglijos

London. — Manoma, kad 
praeis dar dvi savaites, iki 
Anglija nusiųs 13' 
agentų prižiūrėt Portugali
jos rubežius, kad per juos 
nebūtų gabenama kariai, 
ginklai ir amunicija Ispani
jon (fašistam).

ANGLIJA PADVIGUBINSIANTI SAVO LAIVYNO 
JĖGAS IKI 1934 METŲ

“SVETIMA ŠALIS” NO 
RINTI PAKENKT ANGLĮ 

JOS GINKLAVIMUISI

Maskva. — Tapo pavary
tas pirmininkas vieno kolek- 
tyvio ūkio arti Novorosijs- 
ko, kuris siūle valstiečiam 
senus bažnytinius paveiks
lus vietoj algų.

Naujos Religinės Sektos 
Trockisty Lizdai

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Vėlyba^ Kontrole Karinio 
Šmugelio Ispanijos 

Fašistams

Negalima sakyti, kad mūsų 
dangus apsiniaukęs. Daug kuom 
galima pasidžiaugti. Dabarti
niai įvykiai industriniam mūsų 
šalies fronte žada labai daug 
ateičiai. Streikai, ir pasekmin
gi streikai, siaučia visuose kam
puose. Darbininkai organizuo
jasi ir kovoja. Tikrai rašomas 
naujas klasių kovos istorijos 
lapas.

Detroit, Mich., kovo 
Streikieriai sėdėtojai 
vertė Motor Products 
poraciją priimt atgal 
ban keturis pavarytus 
bininkus; o kada šie darbi
ninkai tapo priimti, tai sė
dėtojai ir užbaigė streiką.

Dar sėdėjimu streikuoja 
7,200 darbininkų dviejuose 
automobilių dalių fabrikuo
se Detroite.

Prasidėjo derybos tarp

Neleistina “šventais” P 
veikslais Mokėti Algas

Automobilių D a r b i n inkų 
Unijos ir Chrysler auto, 
korporacijos, kuri samdo 
67,000 darbininkų.

Naujoj Anglijoj šiuo tarpu 
važinėja su prakalbų maršrutu 
draugė Vilkaitė. Jai puikiai pa
vyko Norwoode. Koresponden
tas rašo, kad jos prakalbos iš
ėjo gerai. Taipgi davė geras pa
sekmes komunistų ir simpatikų 
mitingas, kuriame dalyvavo d. 
Vilkaitė.

Draugai norwoodieciai buvo 
gerai prisirengę ją pasitikti. To
dėl ir pasekmės geros. Tegul 
kitos Mass, valstijos kolonijos 
pasimokina nuo norwoodieciu.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos prezidentas Getulįo 
Vargas reikalauja, kad sei
mas pratęstų karo stovį dar 
trims mėnesiams, labiausia 
todėl, kad dar teismas neiš
sprendė 227 bylas prieš 1935 
metų sukilimo dalyvius.

.den, Anglijos užsieninis 
linisteris. vėl seime atsakė, 
)g Anglija neužleis Vokie- 
jai jokių kolonijų.

tus šiek tiek progresyviškesniu^ 
įstatymus. Mes už Kongreso 
teises. z į

Nors, tiesa, ir Kongresas at
stovauja buržuazijos interesus, 
bet į jį gali pakliūti ir pakliūna 

i vienas kitas darbo žmonių at
stovas. Daug lengviau padary
ti masinį spaudimą į kongresą, 
negu į visam amžiui paskirtus 
devynius advokatus, kurie yra 
pavirtę kokiais tai potentatais, 
nerinktais cenzoriais, kurie pa
sisavino teisę diktuoti Amerikos 
žmonėms, ko jiems reikia ii? 
kaip jie turi gyventi! -

Tarragonoj; sako, 
bombininkai taipgi 

kelias liaudiečių 
dirbtuves Katalo-

Tiems, Kurie Išgali. 
Universiteto Raportas. 
Draugė Vilkaitė. 
Blogai Prisiruoš?. 
Nereikia Nusiminti. į 

Rašo A. B.

Madrid, kovo 3.—Fašistai 
kanuolėmis, tankais ir šar
vuotais automobiliais bando 
prasimušti per karinę val
džios liniją, 16 mylių fron
te, tarp Perales del Rio ir 
Mora ta de Tajuna. Prieš fa
šistus čia pirmoj vietoj iš
stojo penkios brigados tarp
tautinių savanorių kareivių. 
Iš fašistų pusės kovoja tūk
stančiai Hitlerio ir MussoH- 
nio karių. Daug užmušta ir 
sužeista iš abiejų pusių.

London. — Nazių agentai 
fotografuoja žymius anglus, 
kalbančius mitinguose prieš 
Hitlerį, ir siunčia Vokieti
jon tas fotografijas su kal
bėtojų vardais pavardėmis 
ir adresais. Hitlerio agen
tai dėlioja į tų žmonių paš- 
tines dėžutes savo laiškus, 
grąsinančius išžudyt tokius 
nazių priešus. Be to, Vokie
tijoj spausdina ir tūkstan
čiais skleidžia Anglijoj “žur
naliukus” ir knygutes, kur 
giria Hitlerį ir smerkia jo 
priešus.

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

išleidžianti daugybę 
bekovodama 
ginklavimosi 
Tūli spėja,

Delhi, Indija. — Kongre
sinė partija, reikalaujanti 
Indijai visiškos nepriklau- 
mybės nuo Anglijos, išrinko 
daugumą saviškių seimo at
stovų šešiose iš 11 Indijos 
provincijų.

Hendaye, Franc. — Pra
nešama, kad Ispanijos liau^ 
diečiai laikinai sustabdė 
šturmavimą fašistų Toledoj 
del tūlų “tarpsavinių nesu* 
tikimų.”

votųsi tvirtoves ir įrengtų 
savo laivyno stovyklas ryti
niuose Viduržemio jūros pa
kraščiuose.

ROMA VISAIS BŪDAIS 
REMS ISPAN. FAŠISTUS

NAZIAI SVEIKINA ITA
LIJOS GINKLAVIMAS!

LONDON, kovo 3.—An
glijos seimas pradėjo svars
tyt valdžios sumanymą be
veik antra tiek padidint 
šalies karo laivyną iki 1942 
m. ir davaryt skaičių kari
nių lėktuvų iki 5,300 bėgyje 
poros metų. Valdžia planuo
ja tuoj būdavot tris karo 
didlaivius prie jau budavo- 
jamų .dviejų didlaivių po 35,- 
000’tonų įtalpos. Dabar An
glija turi 15 tokių karo mil
žinų. Numatoma, kad iki 
1942 m. Anglijos laivynas 
turės 25 tos rūšies jūrų di
džiūnus. Be to, valdžia rei
kalauja 70 ar daugiau nau
jų mažesnių karo laivų ir 
šimtų nedidelių karinių lai- 
vukų. Per vienus sekančius 
metus Anglijos valdžia ski
ria savo karo laivynui $525,- 
325,000.

WASHINGTON. — Jung
tinės Valstijos dabartiniu

ALAUS GĖRIKŲ SĖDĖ 
MO STREIKAS

Joliet, Ill 
streikuoja 40 alaus gėr 
Antono Groharo saliū 
protestuodami, kad jis pa 
lė alaus kainą nuo 5 iki 
centų stiklui.

Mes negalime nesidžiaugti ir 
tomis pastangomis, kurios ban
do pažeboti šalies Augščiausį 
Teismą, kurį sudaro devyni seni 
korporacijų advokatai ir kuris 
virto reakcijos tvirtove. Mes 
nepaisome, kad toms pastango
mis vadovauja prezidentas Roo- 
seveltas. Tos pastangos remti
nos ir mes jas remiame. Prieš 
jas jau sukilo visi Amerikos ro
jalistai—fabrikantai ir bankie- 
riai. Beveik . visi kapitalistų 
didlapiai gvoltu šaukia už Aug- 
Ščiausio Teismo nepaliečiamy-

Londo’n, kov. 3.—Praneša
ma, kad sukruto darbuotis 
kokios tai “svetimos šalies” 
šnipai, idant sutrukdyt da
bartinį . smarkų Anglijos 
ginklavimąsi. Tie šnipai 
stengiasi sabotažo veiks
mais pakrikdyt karo laivų 
statybą ir ginklų ir amuni
cijos dirbimą. Ta svetima 
šalis 
pinigų, slaptai 
prieš Anglijos 
programą. — 
kad taip darbuojasi naziai

L o n d on. — Į kartotinus 
Hitlerio valdžios reikalavi
mus sugrąžint Vokietijai 
kolonijas, kurias ji turėjo

B e r 1 y nas. — Vokietijos 
ambasadorius Anglijai J. 
von Ribbentrop, kalbėda
mas Leipzigo parodoj kovo 
2 d., sveikino Mussolinio 
valdžią, kad jinai taip nuo
dugniai ginkluojasi, kaip ir 
Vokietija. Jis pabrėžė Ita
lijos ir Vokietijos vienybę 
politiniai-kariniame fronte.

Nazių organai “Tage- 
blatL ir “Lokalanzeiger” la
bai džiaugiasi, kad Italijos 
valdžia “taip pasišvenčian- 
čiai” ginkluęjasi ir išanksto 
mobilizuoja karui visus vy
rus nuo 18 iki 55 metų am
žiaus. Jie sveikina Musso
lini, kad jis “lygiai didin
gai” ginkluojasi, kaip ir An
glija. Hitleriečiai išsireiš- 
kia, kadWokietija ir Italija 
suvienytomis jėgomis galė
siančios atlaikyti “savo rei
kalus” pasaulyj prieš Ang-

laiku turi 15 karo didlaivių 
ir neužilgo pradės budavotis 
dar du. Šios šalies laivyne 
yra 405 kariniai laivai ir lai- 
vukai 1,429,740 tonų įtalpos 
išviso.

rašė 1 Metų Sutartį 
Su Industrine Unija

Maskva. — Rytinėj dalyj 
Ivanbvsko gubernijos, apie 
250 mylių nuo Maskvos, pra
dėjo dygti skaitlingos reli
ginės sektos, kaip grybai po 
lietaus,—rašo N. Y. Times 
korespondentas Walter Du- 
ranty: “tichoniečiai, sekė
jai buvusio patriarcho Ti- 
chono; “vasiliečiai,” vietinio 
vyskupo šalininkai, “juoza- 
piečiai” ir daug' kitų. So
vietų vyriausybė supranta, 
kad tų sektų tikslas yra ne 
tiek tikybinis, bet daugiau 
politinis, prieš - sovietinis. 
Nurodoma, jog keturi “ti
choniečiai” laike pastarojo 
teismo prieš trockistus vie
šai kalbėjo už Trockio poli
tiką. Suprantama, kad So
vietų priešai savotiškai iš
naudoja naują šalies konsti
tuciją, užtikrinančią religi
joms laisvę, ir jie po tikybi
ne priedanga steigia politi
nius savo kliubus. Tų neva 
religijų lizdas yra Kinešma 
miestas, centras kelių dide
lių audyklų-verpyklų.

Paryžius. — Po to kai 
Italijos karaliaus pavaduo
tojas gen. Graziani buvo 
bomba sužeistas vas. 19 d. 
Addis Ababoj, Ethiopijos 
sostinėj, tuoj fašistų karei
viai apsupo tą miesto plotą 
ir išžudė visus jame buvu
sius ethiopus. Visiems ka
riškiams ir nekariškiams 
italams buvo įsakyta žudyt 
ethiopus, kur tik juos už
tiks. Fašistam italų darbi
ninkam taipgi buvo padalin
ta šautuvai, revolveriai, 
bombos, peiliai ir buožės, 
kad teriotų visus ethiopus, 
kokius tik kur randa—vy
rus, moteris ir vaikus, be 
skirtumo. Be to, fašistai 
kariškomis liepsnomis degi
no ethiopų lūšnas ir šaudė 
kiekvieną ethiopą, kuris 
bandė iš gaisro pabėgti.

Fašistai įsiveržė ir į 
Francijos konsulato sklypą 
ir padegė ten ethiopų tarnų 
grinteles; buvo pasigrobę ir 
du tarnu, bet, Francijos 
konsului užprotestavus, tar
nai buvo atgal sugrąžinti.

Per trejetą dienų fašistai 
išžudė bent 6,000 beginklių 
ethiopų vien Addis Ababoj.

PITTSBURGH, Pa., kovo 
3.—Industrinių Unijų Orga
nizavimo Komitetas tikisi 
suorganizuot 525,000 plieno 
darbininkų į uniją “net be 
streiko.” Carnegie - Illinois 
Plieno Korporacija, svar
biausia dalis Jungtinių' Vai-' 
stijų Plieno korporacijos, 
tapo priversta pasirašyt vie
nų metų sutartį su industri
ne unija todėl, kad plieno 
darbininkai buvo jau gana 
stipriai susiorganizavę.

Industrinių Unijų Organi
zavimo Komiteto preziden
tas John L. Lewis sako, kad 
ir visos kitos plieno kompa
nijos turės -pasirašyt lygiai 
tokias sutartis su unija, 
kaip ir Carnegie-Illinois 
korporacija. O pagal šią vie
nų metų sutartį Carnegie- 
Illinois korporacija pripa
žįsta industrinę plieno dar
bininkų uniją kaipo vienin
telę savo narių atstovę toj 
pramonėj. Per 50 metų plie
no trustas įnirtusiai kovojo 
prieš bet kokias derybas su 
unija kaip darbininkų atsto
ve, o dabar liko prispirtas 
pripažint ją bendrose dery
bose.

Sulig sutarties, Carnegie- 
Illinois Plieno korporacija 
sutrumpina darbo savaitę 
iki 40 valandų ir prideda po 
10 centų algos į valandą 
paprastiem darbi ninkam. 
Tuo būdu vidutiniai bus 
mokama ne mažiau kaip $5 
darbininkui algos per dieną.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komiteto pirmi
ninkas Philip Murray pra
neša, jog per paskutinius 
devynis menesius tapo sr 
organizuota apie 200,000 
plieno darbininkų į uniją; 
40,000 jų dirba Carnegie- 
Illinois korporacijos fabri
kuose.

Washington, kovo 3.—Ar
šiausias Industrinių Unijų 
O r g a n i z a vimo Komiteto 
priešas Wm. Green, dešiny
sis prezidentas Amerikos 
Darbo Federacijos, neva 
“džiaugiasi,” kad plieno 
darbininkai laimėjo 40 va
landų darbo savaitę, bet sa
ko, kad kiti sutarties punk
tai jam “ne visai patinką.”

Paryžius. — Pirmiau bu
vęs Ispanijos prezidentas 
N. A. Zamora, dabar fašis
tų rėmėjas, atvyko Pary
žiun neva jieškoti darbo 
kaip laikraštininkas, nes, 
girdi, jau “neturįs iš ko pra
gyventi.” Kai kas supran
ta, kad Zamora čia stengsis 
gaut daugiau Francijos fa
šistų paramos savo sėbrams 
Ispanijoj'. '

London. — Anglijoj stato
ma tiek daug naujų karo 
laivų ir dirbama tokia dau
gybė ginklų ir amunicijos, 
kad pritrūksta plieno ir ge
ležies. Todėl valdžia laiki
nai panaikina 33 procentų 
muitinius mokesčius ant 
įvežamos iš užsienių gele
žies ir 10-20 procentinius 
muitus ant plieno ir geležies 
dirbinių iš svetur. Tuo bū
du nori gaut daugiau me
džiagų pasmarkintam gink
lavimuisi.

Talavera, Ispanija, kovo 
3.—Fašistų štabas praneša, 
kad jų lakūnai bombomis 
sunaikino vieną amerikonų’ 
fabriką 
kad jų 
išdaužę 
elektros 
Rijoj.

Tokio, kov. 3. — Japoni
jos karo laivyno ministeris 
Mitsumasa Yonai išreiškė 
baimę, kad Jungtinės Vals
tijos “neprisivarytų” per
daug karinių lėktuvų į savo 
salas Pacifiko vandenyse. 
Sako, jeigu Amerikos orlai
viai užpultų Japoniją iš 
šiaurės ar pietų, tai būtų 
rimtas pavojus Japonijai; 
bet ministeris pridūrė, jog 
iki 1940 metų jo šalis bus 
įvalias apsiginklavus ore, 
kad toliau jau nebijos Jung
tinių Valstijų orlaivyno.

Drg. V. Andrulis, “Vilnies” 
redaktorius, aplankė Wilkes- 
Barre sritį, o dabar sako pra
kalbas Shenandoah apylinkėje. 
Jis rašo, kad visoj eilėje vietų 
mūsų draugai labai prastai pri
siruošę prie masinių mitingų. 
Jie įsivaizdina, kad kalbėtojas 
kokiu tai stebuklingu būdu nu
vers didžiausius kalnus. O pri
tyrimas parodo, kad vietos drau
gų prisiruošimas viską nule
mia.

Mainieriai, kodėl jūs užmiršo
te savo puikiai revoliucines tra
dicijas? Argi nematote, kad 
pas jus visas darbininkiškas ju
dėjimas labai, labai šlubuoja?

Roma. — Mussolinis su 
Fašistų Didžiąja Taryba 
priėmė rezoliuciją, išreiš
kiant vienybę su Ispanijos 
fašistais. Sveikina Ispanų 
fašistų vyriausią komandie- 
rių gen. Franco; “neabejo
ja, kad jis laimėsiąs karą ir 
padarysiąs bolševizmui galą 
vakaruose.”

Fašistinis korespondentas 
Arnaldo Cortesi iš Romos 
rašo, kad ta mussoliniečių 
rezoliucija reiškia, jog Ita
lija ir toliau rems Ispanijos 
fašistus visais galimais bū
dais, nežiūrint tarptautinės 
nesikišimo komisijos nutari
mo Londone, žadančio “kon- 
troliuot” karinius įvežimus 
Ispanijon.

suma pinigų 
karo laivynui 

kaip kad dabar skiriama.

Bet kai Anglija užbaigs 
dabartinę programą ginkla
vimosi ant jūrų, tai turės 
1,792,000 tonų įtalpos karo 
laivų ir laivukų.

Amerikos valdžia nežada 
leistis, kad Anglija ar kas 
kitas pralenktų Jungtines 
Valstijas, kas liečia apsigin
klavimą ant jūrų. Ir kon
greso lėšų komisija kovo 3 
d. jau užgyrė reikalavimą 
$526,555,428 Amerikos karo 
laivynui per vienus metus. 
Dar niekad ramiais laikais 
nebuvo per metus išleista 
tokia didelė 
šios šalies

Roma, kovo 3. — Mussoli
nio vaidžia rengiasi dide* 
liais taksais apkraut ne tik 
pavienius, bet ir tas poras, 
kurios turės mažiau kaip 3 
vaikus. Žada konfiskuot 
visą mirusių pavienių ir l 
vaikių turtą ir panaudot 
ginklavimosi reikalams.

Kiti visi dideli reikalai užbė
go už akių, todėl vėl tapo pusė
tinai pamirštas mūsų Agitacijos 
Fondas. Aukų į Fondą įeina 
labai mažai. O tai įstaiga, ku
rią reikia nuolatos remti.

Mūsų geras draugas Dr. J. 
N. Simans, clevelandietis, pri
siuntė Agitacijos Fondui $3. Jis 
buvo susirgęs, dabar pasveiko ir 
vėl sugrįžo į darbo ir kovos 
frontą. Jis nelaukė paragini
mo. Ot, sugavo nuliekamą do
lerį ir paskyrė svarbiam tikslui.

Mūsų judėjime turime nema
žai draugų, kurie labai ištesėti^ 
laikas nuo laiko dolerį kitą pa
skirti Agitacijos Fondui.

MIRĖ NUO VANDENS 
STIKLO

Salzburg, Austrija, kov 
3. — Eb. Maschl, areštuota 
vagis ir klastuotojas, band' 
nusižudyt, nurydamas brit 
vukių geležėlių ir šaukšto 
galų, bet išliko gyvas. Jis 
tačiaus, mirtinai užspring' 
begerdamas stiklą paprast 
vandens.

Ne vieną tikrai nustebino 
Pittsburgho Universiteto rapor
tas apie plieno pramonę. Ja
me profesoriai atvirai išeina už 
plieno darbininkus ir pataria 
jiems susiorganizuoti į industri
nę uniją. Jie teigia: kol plie
no darbininkai bus neorganizuo
ti, tol jie bus bejėgiai prieš plie
no trustą.

Graži parama plieno darbi
ninkams. šioje valandoje jiems 
reikalingas visoks padrąsini
mas. Jie rengiasi į kovą su 
plieno trustu. Jau apie 200 
tūkstančių jų susirašė į Am
algamated Association uniją. 
Apie balandžio mėnesį gali kil
ti istorinis streikas.
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Gera Pradžia!
Žinios, kad Carnegie-Illinois plieno 

kompanija tariasi su plieno pramonės 
darbininkų unijos atstovais, be abejo, tu
ri didžiausios reikšmės visiem Amerikos 
darbo žmonėms, ne tik unijistams. Juk 
tai reiškia, kad plieno pramonės darbi
ninkai, pagaliau, susiorganizuos ir jų 
unija bus pripažinta, kas, savo ruožtu, 
reiškia pagerinimą sunkios plienininkų 
padėties, pakėlimą gyvenimo lygmens. 
Ant kiek gyvenimas pagerės plieno pra
monės darbininkų, ant tiek jis bus geres
nis ir visų darbo žmonių.

Kodėl gi Carnegie-Illinois kompanija 
sutįko tartis su unijistais? Todėl, kad ji 
pamatė, jog darbininkai organizuojasi, 
jog jie ruošiasi streikui, jog CIO žmonės 
pasirįžę savo planus gyveniman pravesti, 
nepaisant, kaip kompanijos to nenorėtų. 
Plieno magnatai pamatė, beje, kaip pa
sekmingai kovojo automobilistai Flint, 
Mich., ir kaip ta jų solidaringa kova pri
vertė automobilių viešpačius nusileisti.

Ką daro Carnegie-Illinois kompanija,, 
tą patį turės daryti ir kitos plieno kom
panijos, nors joms' tas ir labai nema
lonu.

Visos šalies darbininkai džiaugiasi ši
tuo plienininkų laimėjimu. Mes ragina
me visus lietuvius darbininkus, dirban
čius plieno pramonėj, kuoveikiausiai ra
šytis į uniją, Amalgamated Association 
of Iron, Steel and Tin Workers.

1 1 . ............

, Ben Leider
Kelios dienos atgal Ispanijoj žuvo ame

rikietis orlaivininkas, Ben Leider. Jis 
žuvo, kai fašistai pataikė šūviu į jo orlai
vį.

Ben Leider nuvyko Ispanijon rugsėjo 
mėnesį ir ten visą laiką buvo orlaivinin
kas, gynė demokratiją nuo fašistų smur
tininkų.

Drg. Leider buvo Komunistų Partijos 
narys ir, kaipo laikraštininkas, priklau
sė Amerikos Laikraštininkų Gildijai. Tū
lą laiką jis dirbo korespondentu prie 
New York “Post” dienraščio.

Amerikon d. Leider buvo atgabentas 
kai jis turėjo vos keturis metus amžiaus. 
Jis buvo žydų tautybės, gimęs Kišineve, 
Rusijoj. Nors jaunas, bet jis puikiai at
siminė pogromus, suruoštus caristų. Sa
koma 1905 metų pogromas Kišineve taip 
į d. Leider paveikė, kad jis per visą gyve
nimą prisiminė ir tas jį pastūmėjo prie 
buvimo komunistu.

Drg. Leider mirė kaip didvyris, demo
kratijos gynėjas. Visi pažangieji žmo
nės liūdi netekę draugo ir kovotojo. Bet 
tik liūdėjimo nepakanka: Mūsų pareiga 
tęsti draugo Leiderio darbą, mūsų parei
ga kovoti su juoduoju fašizmu, kaip ko
vojo velionis Leideris.

KRETINGA

Suvažinėjo žmogų
Vasario 5 d. apie 7 vai. ryto 

iš Kauno į Klaipėdą eįnąs trau
kinys nr. 23 Kartenos-—Kretin
gos geležinkelio ruože, netoli 
Klibių, suvažinėjo tūlą Piktuižį 
Vladą (apie 30 m. amž.). Pik- 
tuižis kilęs iš Klaipėdos krašto 
$akutėlių km. ir pastaruoju lai
ku buvo bedarbis. Prieš tris 
dienas gavo darbo netyli Klibių 
gelež. stbtięs prie akmenų tašy- 
mo darbų. Vasario 5 d. apie 6 
vai. ryto Piktuižis geležinkelio 
bėgiais ėjo į darbą. Tą dieną 
buvo didelis rūkas ir jis, matyt, 
nepastebėjo iš užpakalio atei
nančio traukinio, kuris ir nelai
mingąjį mirtinai suvažinėjo. 
Piktuižis buvo vedęs ir turėjo 
13 metų dukterį. Giminės labai 
neturtingi ir atsisako jį laidoti. 
Nelaimingąjį palaidos Klaipė
dos gelž. ruožas savo lėšomis.

gaisras — apie 700 tūkst. lt.
Kadangi didesni pastatai yra 

perdrausti užsienyje, tai po šių 
gaisrų nuostolius mokėję: už 
valst. teatrą Japonijos draudi
mo įstaigos, už cukraus fabriko 
gaisrą Italijos, Vokietijos, Lon- 
dorio ir Šveicarijos draudimo 
įstaigos ir t. t. Lietuvos valst. 
draudimo įstaiga tik mažą tų 
gaisrų nuostolių temokėjus.

Lietuvoje Mažėja 
Gaisringūmas

1936 m. palyginus su 1935 
ir 1934 m. esąs gerokai suma
žėjęs gaisringumas, Pav., 1935 
m. Valst. draudimo įstaiga gais
ro premijų išmokėjo 3 mil. 17 
tūkst. lt., o 1936 m. tik apie 
2 mil. lt. 1935 mt. gaisringumas 
žymiai buvęs padidėjęs Suvalkų 
krašte.

moterims, daug ir gražių pa
mokų įgausit. Didelis kreditas 
draugei Vilkaitei už tokį rū
pestingą prisirengimą prie šio 
didelio maršruto.

“Laisvės” Reporteris.

E. Vilkaitės Maršrutas
Mass. Valstijoj

Draugė E. Vilkaitė dabar 
važinėja Am. Liet. Darbinin
kų Literatūros Draugijos 7-to 
Apskričio ribose su prakalbų 
maršrutu. Didžiumoj vietų bū
na po dvi dieni. Vieną dieną 
kalba bendrais darbininkų ju-

Iš kitų vietą (tarp 11-19 ko
vo) pranešimų dar neturim. 
Draugės ir draugai prašomi 
pasidarbuoti maršruto sėkmin
gumui. S. Sasna.

Wilkes-Barre, Pa.

KAIŠIADORYS

Pilnai Pasitvirtina
Vakar dienos “Laisvėje” draugai skai

tytojai bus patėmiję žinią apie tai, kad 
Japonijos karo ministeris, generolas Su- 
gijama pareiškė, kad Sovietų Sąjungoj 
randasi tam tikri elementai, priešingi so
vietinei valdžiai, kurie išduoda šalies pa
slaptis Japonijos imperialistams. Jiems 
pavyko sužinoti apie Sibiro gelžkelį, kiek 
krovinių juo galima gabenti ir tt. Be 
abejo, tas žinias Japonijos viešpačiams 
suteikė trockistai. Jie juk prie to prisi
pažino Radeko-Piatakovo teisme.
'Akyva, kad laikraštis “Mijago,” kuria
me paminėtoji žinia buvo Išspausdinta 
(vas. 20 d.), buvo valdžios konfiskuotas ir 
redaktorius, Jaguči Hilje, priverstas pa
sitraukti iš savo vietos.

Paminėtas karo ministerio prasitari- 
mas buvo padarytas, žinoma, slaptame 
susirinkime, kurį laikė žemesniojo šalies 
buto biudžetinė komisija.

JI Taigi suniekšėjusių trockistų darbai 
f išeina aikštėn, nepaisant, kaip imperialis-

' tai to nenorėtų.
Kai Japonijos ir Vokietijos darbo žmo

nės kada nors nušluos dabartines val
džias, jiems, be abejo, pavyks surasti ar
chyvuose daug medžiagos-dokumentų tų 
išdavikų. Tuomet ir visi nevierni Ta-

E Pittston, Pa
į

r . J S

Vasario 24, 1937, Am. L. D.
L.D. 12-ta kuopa surengė pra
kalbas I. O. G. F. svetainėje. 
Kalbėtojas buvo drg. V. And
rulis iš Chjcagos, “Vilnies” re
daktorius. žmonių prisirinko

- heperdaugiausia pagal Pittsto- 
uJ koloniją. Kalbėtojas V. A.

< labai nuosekliai išaiškino Is-
* panijos istoriją ir dabartinius 

ivarbius Ispanijos klausimus. 
Taipgi plačiai paaiškino apie 
fašizmo pavojų. Ragino darbi
ninkus organizuotis ir organi- 

^lūotai kovoti prieš kylantį 
-Į^kurų darbininkų priešą, tai 

fašizmą. Ragino darbi-
^Pinkus skaityti “Vilnį” ir 

'■ nes tai yra vienintė-
dienraščiai, kurie yra pasi-

Ir Penktukininkai!
Be abejo, dešimtukinių ir penktukinių 

sankrovų darbininkai yra labiausiai iš
naudojami. Jų algos pasibaisėtinai ma
žos. Kampanijos samdo jaunas mergai
tes, mokėdamos po kelis dolerius savai
tei, iš ko darbininkės niekaip negalėtų 
pramisti, jei jos negyventų su tėvais bei 
giminėmis.

Ir štai Detroito Woolworth kompanijos 
sankrovų darbininkės ir darbininkai pa
skelbė sėdėjimo streiką už pripažinimą 
unijos ir didesnes algas. Jei samdytojai 
atsisakys su darbininkais taikytis, tai,, 
unijos vadai grūmoja, streikas bus skel
biamas ir kituose miestuose.

Reikia pasidžiaugti, kad ir sankrovų 
darbininkai pradėjo bruzdėti, organizuo
tis, kovoti. Sankrovose šėdėjimo strei
kas labai tinka. Daug tose sankrovose 
dirba ir lietuvių, tad mūsų skaitytojų pa- 
reika organizuoti lietuves mergaites 
vaikinus į uniją ir šviesti juos. ‘

Apvogė Manufaktūros 
Krautuvę

Vasario iš 7 į 8 d. naktį Kai
šiadorių mst. nežinomi piktada
riai įsibriovė į lietuvės p. Ne- 
verbickienės manu f aktu ros 
krautuvę ir išvogė per 2,000 lt. 
vertės prekių ir apie 20 lt. pini
gais. Krautuvė yra Berzako 
namuose, kuri jungiasi su jo 
gyvenamu butu tik paprasto
mis, su stiklo langu, durimis. 
Berzakai apiplėšimo negirdėję.

UTENA

ir

Gera Charakteristika
“Vilnis” rašo:

Kad J. Tysliava yra liežuvingas, bet nepa
stovus ir ne išmintingas, tą patyrė visi tie, 
kurie turėjo iliuzijų dėl to vyro. Jo roman- 
savimas su “Naujienom” labai greitai pasi
baigė. Jo bandymas nuduoti liberalą taip 
pat greit pasibaigė. Dabar jis smetoninio 
tipo laikraštininkas ir jau vadina save ne 
poetu, bet redaktorium.

Bet jo nesvietiškas lengvapėdiškumas at- 
šaldys nuo jo ir tautininkus, bent tūlus iš 
jų. Jis yra į save įsimylėjęs narcizas, pa
linkęs prie avantiūrizmo, pats save nuolatos 
reklamuojantis, visai neištikimas savo žo
džiui. Jis taip įsimylėjęs į blofą, kad pasi
darė jo auka.
Tenka priminti čia ir tai, kad p. Tys

liava Smetona prisiuntė Amerikon kai
po “Lietuvos Aido” (fašistinio) kores
pondentą, bet to jis niekur o niekur ne
skelbė. Per ilgą laiką jis veidmainiavo, 
nuduodamas liberalu ir net Smetonos 
persekiojamu. Tik dabar Juozas pasiro
dė pilnam juodume.

Mirė Turtingiausias Utenos 
Gyventojas

Vasario 5 d. Kaune mirė Ute
nos gyventojas šlioma šternas, 
kuris buvo laikomas turtingiau
siu Utenos piliečiu, šternas bu
vo ir miesto savivaldybės narys.

Praėjusiais Metaisj Įvairių 
žuvų Pagauta už 476,910 Lt.

KAUNAS. Centralinio statis
tikos biuro duomenimis, praėju
siais metais Baltijos jūroje ir 
Kuršių įlankoje iš viso, pagauta 
1,641,320 kg. įvairių žuvų už 
476,910 lt.

Ešerių pagauta 54,5^0 kg. už 
22,460 lt., lašišų—8,550 kg. už 
19,360 lt., lydžių—12,9Č0 kg. už 
15,050 lt., menkių—454,690 kg. 
už 82,300 lt., šprotų—82,450 kg. 
už 14,160 lt., ungurių—31,450 
kg. už 64,560 lt., vėgėlių—11,- 
050 kg. už 6,670 lt.

Kaunan Atvažiuoja Graikų 
Ministeris

šventę tarnauti vien tik darbi
ninkų klasei.

Taipgi turiu priminti, kad 
buvo platinama literatūra, ne
mažai paskleista brošiūros “Is
panija.” Aukos taipgi buvo 
renkamos, tik nenugirdau, 
kiek surinko. Nežiūrint kiek, 
Visos aukos paskirtos Ispani
jos liaudies fronto kovoto
jams.

Pitt. žvalgas.
Nuo Red. Kadangi apie tau

tininkų mitingą, įvykusį vas. 
8 d., 
vėje” 
jūsų 
jome 
šome

jau buvo rašyta 
(vasario 22 d.), 
korespondencijos 
išimti. Atleisite, 
dažniau rašinėti.

“Lais
tai iŠ 
tui’ė-
Pra-

Johnstown, Pa J— Per 
gaisrą Johnstown Peryklo
se sudegė 13,000 vištukų.

Virš 80,000 Nazių ir Italų 
Karių Prieš Ispaniją

London. — Daugelis na
rių tarptautinės nesikišimo 
(foepusiškumo) komisijos 
kovo 1 d. skaitliavo, jog Is
panijos fašistų armijoj yra 
virš 80,000 Mussolinio ir 
Hitlerio kareivių.

Teko sužinoti, kad ateinančią 
savaitę Kaunan iš Beflyno at
važiuojąs Graikijos įgaliotas 
ministeris Vokietijai. Graikijos 
ministeris Lietuvoj tarsiąs pre
kybos reikalais, ypač tabako.

Rimkaus Bendradarbiui 
Bausmę Patvirtino

1935 m. Žemaitijoje siautė 
plėšikas Riekus, o paskui nutilo 
ir šiandien nežinia kur jis yra 
ir ką jis veikia. Be ko kita Rie
kus nužudė ir apiplėšė Šaukėnų 
kleboną. Iš klebono pagrobtų 
daiktų ir auksinių rusų rublių 
buvo rasta pas. Šaukėnų vals. 
gyventoją Kazį Kairį. Kairys 
buvo suimtas ir patrauktas kal
tinamuoju už dalyvavimą klebo
ną nužudant, vogtų daiktų pri
ėmimą ir t.t. Šiaulių apygardos 
teismas Kairį del nužudymo 
Šaukėnų klebono išteisino, bet 
už bendradarbiavjimą kitais at
vejais, su Rickum nubaudė 8 
met. sunk, darbų kalėjimo.

Kairys padavė apeliacijos 
skundą, kurį vasario 10 d. rū
mai sprendė ir atmetė.

Norwood, Mass.
E. Vilkaitės Prakalbos 

Puikiai Pavyko

Vasario 28 d. Lietuvių Sve
tainėje įvyko prakalbos, ku
rias surengė ALDLD 9 kp. ir 
Moterų Kliubas. Kalbėtoja bu
vo draugė E. Vilkaitė iš Bro- 
oklyno, N. Y. Vilkaitė pasakė 
puikią prakalbą apie merginų- 
moterų rolę abelnam gyveni- 
me ir ypatingai klasinėse ko
vose. Pertraukoj turėjom lai
mę išgirsti draugę M. Sukac
kienę iš Worcester; kuri su- 
gabiai pakalbėjo apie Ispani
jos dabar einamas * kovas ir 
kreipėsi į publiką, prašydama 
paremti Ispanijos kovotojus ir 
Lietuvos politinius kalinius. 
Aukavo sekančiai: po $1, D. 
Malkūnienė, J. Krasauskas, 
M. Uždavinis, J. Grybas; po 
$50c., M. Trakimavičienė, M. 
Grigunienė, L. Trakimavičius, 
S. Budrevičius, J. Galgaus- 
kas, J. Simanskas, P. Blažys 
53c.; po 25c. A. Pratašienė, 
A. Truškauskiėnė, P. Sarapie-. 
nė, P. Vetienė, A. Galgaus- 
kienė, A. Braždžiunienė, O. 
Kručienė, O. Trečiokienė, M. 
Krasauskienė, N. Grybienė, M. 
Sukackienė, A. Zuraba, Si- 
monskienė, P. Bataitis, V. 
Kroli, T. S.arapas, K. Blazio- 
nis, P. Weta, K. Vitartas. Viso 
$14.13.

Įstojo 4 nariai į-ALDLD 9 
kp. — dvi moterys ir du vyrai. 
Parduota keletas egz. bro- 
šiuraitės “Ispanija”.

Vakare pas draugus Gry
bus turėta rimtas pasikalbė
jimas, kuriame dalyvavo apie 
pora desėtkų draugų-draugių. 
Į Komunistų Partiją įstojo 3 
draugai-draugės. Norwoode 
darbininkiškas judėjimas stip
rėja.

Patartina kitų kolonijų lie
tuviam skaitlingai lankytis į 
draugės E. Vilkaitės prakal
bas, o ypatingai merginoms-

Eizbieta Vilkaitė

dėjimo ir ALDLD reikalais, o 
kitą, kaipo'slaugė, aiškina mo
terim sveikatos problemas ir 
jų organizacinius reikalus. 
Prakalbos jau rengiama seka
mose vietose:
MONTELLO—

4 kovo, 7 v. vak., Lietuvių 
Tautiškam Name, 668 N. 
Main Street.

5 kovo, 7 vai. vak., Liet. 
Taut. Name. Rengia ALDLD 
6-ta kuopa.

SO. BOSTON—
6 kovo, 8 vai. vak., 376

Broadway, pasikalbėjimas 
su moterim org. ir kitais 
reikalais. .

7 kovo, 7 vai. vakaro, Lie
tuvių svetainėj, kampas E 
ir Silver Sts. Rengia ALDLD 
2-ros kuopos Moterų Skyr.

LOWELL—
8 kovo, 7 v. vakaro, L. D. 

Kliubo svetainėj, 338 Cen
tral Street.

9 kovo, 7 v. vakaro, L. D. 
Kliubo Svet. Rengia ALDLD 
44-ta kuopa.

LAWRENCE-
10 kovo, 7 v. vakaro, L.

U. Kliubo svetainėj, 41 Ber
keley Street.

11 kovo, 7 v. vakaro, L.
U. Kliubo svet. Rengia Mo
terų Pil. Kliubas ir ALDLD 
37-ta kuopa.

HUDSON— D
19 kovo, 7:30 vai. vaka

ro, A. L. Piliečių Kliubo sve
tainėj. Renkia ALDLD 103 
kuopa.

Keletas Žodžių iš Atsibuvusių 
Prakalbų.

Prakalbas surengė ALDLD. 
43 kuopa vasario 28 dieną del 
draugo V. Andrulio, iš Chica- 
gos. Prakalbose žmonių buvo 
atsilankę vidutiniai ir prakal
ba buvo patenkinti, nes drau
gas Andrulis pasakė labai pa
mokinančią prakalbą. Baigus 
jam kalbėt, buvo ir klausimų, į 
kuriuos jis labai aiškiai atsa
kinėjo.

Buvo vienas žmogų, kurį 
buvo labai sunku kalbėtojui 
įtikint laike jojo kalbos. Kiek 
kalbėtojas ilgiau kalbėjo, tięk 
tam darbininkui neaiškiau da
rėsi. Ir kada buvo klausimai, 
tai vietoje statyti rimtus klau
simus, kaip kiti, tai jis pra
dėjo tą savo neaiškią deklama
ciją, tą pačią per kelis sykius. 
Draugas Andrulis buvo priver
stas jam taip aiškiai atsakyt, 
kad jis turėjo suprasti, arba 
visai niekad nesupras, šiam 
darbininkui labai nepavyko 
apgint nei sklokininkus, nei ki
tus jojo neaiškumus.

Prakalbose buvo ir draugių 
moterų atsilankę, kurios 'labai 
atydžiai klausėsi kalbos. Yra 
darbininkių, kurios darbinin
kiškas prakalbas įvertina, čia 
kyla klausimas, kur randasi 
Wilkes Barre progresyvių tė
vų jaunimas? Jam būtų laikas 
imt pavyzdį nuo draugių O. 
Zdaniutės ir B. Yudzentavi- 
čiutės. šios draugės žino, kur 
būna darbininkiškas parengi
mas arba prakalbos.

Vasario 28 dieną buvo labai 
geras susirinkimėlis lietuvių 
komunistų frakcijos narių ir 
simpatikų su draugu V. An
druliu. Buvo apkalbėta daug 
svarbių reikalų del tolesnio 
veikimo. Tarp susirinkusių 
draugų buvo tokios mintys, 
kad pradėt geriau darbuotis, 
imtis visiems už darbo, kad 
šio susirinkimo tarimai būtų 
visi išpildyti.

Draugas V. Andrulis šioje 
apylinkėje su rengtu jam pra
kalbų maršrutu, daug ką gero 
paliko del darbininkijos. Dar
bininkai daug ko pasimokino. 
Todėl, kuriose kolonijose dar 
draugas Andrulis lankysis su 
prakalbomis, tiems draugams 
patartina darbuotis, kad sve
tainės būtų perpildytos darbi
ninkais, nes draugas Andrulis 
yra vienas iš geriausių kalbė
tojų. Visur Buvęs.

Memphis, Tenn., kovo 1.— 
Mirė 15 metų amžiaus mo
tina Jacqueline H. Shettes- 
worth’iene, b e g i m dydamą 
kūdikį, kuris tapo išimtas, 
prapjovus jai vidurius.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Pūrauzes Gyventojui. — Ne
apsimoka kalbėti į vyskupus ir 
kunigus, nes jie ne visi “Lais
vę” skaito, o jiems' pūrauzes 
įnamių gyvenimas visai sveti
mas. Taigi, jūsų straipsnelis 
netilps.

Nuostolingiausias Gaisras 
1936 Metais

BuVęs Šiauliuose “Semlino”, 
kurio nuostolių draudimo įstai
ga sumokėjo apie 30 'takšt, It. 
1915 m. buvo cukraus fabriko 
nuostolingiausias gaisras—gais
ro premijos sumokėta 1 mil. 300 

tūkst. lt.. 1934 m. valst. teatro

ŠYPSENOS
TIK RADINYS SAPNE

Iš sostinės iškeliavo 
Pilnas maišas pinigų, 
Šalies galva įgaliavo 
Daug ištikimų sargų.

“Tie pinigai tur pasiekti
Tuos užmirštus piliečius, 
Arba velnias turės griebti, 
Jei neduosim, mus pačius!”

O tos sargybinių rolės,
Kur tik pinigyčių bus,
Guls kontrolė ant kontrolės, 
Bet, vistiek, kur nors iškliūs.

jPrairs maišas ir metalas, 
Sunkiai nešant, išbyrės.
Tuomet, aišku, kils skandalas 
Prie to maišo del skylės.

Kontrolieriai, kontroliavo
Ir. sargyba, juk, stove j,
O, žiūrėk, jau skylę gavo, 
Pusė maišo išbyrėj!

“Reik surasti tokį velnių 
Ir nubaust, kad ir mirčiai” 
Šaukia viens, kasydams delną, 
Ką tai slėpdams po mučia.

“Reik paskirti komitetas,”
Įneša viens iš sargų:
“Ir tikiu, kad toks kvartetas
Ras bent dalį pinigų.”

Komitetai tyrinėjo, 
Viens į antrą tik žiūrė, 
O kaip posėdin suėjo, 
Paskutiniai išbyrė! t

Gi prie tuščio jau maišelio,
Nėr kontrolės nei sargų,
Jie vėl ein’ iš kito kelio,
Vėl prie maišo pinigų.

“Maišas trūko, išbyrėjo...
Jei kas rado, to giliuks.”
Taip raportas nuskambėjo 
Ir baigėsi skandaliuks.

Maišas po maišo keliauna
Iš sostinės mūs šalies, 
Bet kiek tas bedarbis gauna 
Iš prairusios skylės?

Pinigėliai kaip byrėjo, 
Kitiems teko, jam tik—ne, 
Jis tik žvangesį laimėjo....
Džiaugės radiniu sapne.

Senas Vincas




