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KRISLAI
Į Mažuosius Miestus.
Popiežius Sugriešijo.
Į šerininkus.
Bėdos Nepasibaigia.
žvejos Merginomis.

Rašo A. B.

Kada nors kas nors turėtų 
pasisukti į mažuosius miestus, 
kuriuose gyvena po tuziną kitą 
lietuvių, bet kurių nesimato mū
sų revoliucinio judėjimo žemla-( 
pyje. Jie užmiršti ir apleisti./ 
Mūsų didžiųjų miestų organiza
cijos ir draugai taip užversti 
savais darbais ir klapatais, jog 
visai nepagalvoja apie tuos nau
jus, bet senus dirvonus už savo 
ribų.

Ar nebūtų gerai, kad mūsų 
apskričių komitetai griebtųsi už 
šios problemos? Ypač dabar 
puiki proga apie tai pagalvoti, 
kuomet eina vajai Literatūros 
Draugijos ir Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo. Jeigu kuria
me miestelyje ir kaimelyje ran
dasi nors tuzinas lietuvių, ten; 
turėtų rastis vienos kurios or
ganizacijos kuopelė.

Ne tik Italija, bet popiežius 
Pijus XI baisiai nuskriaudė 
Ethiopiją. Ir dabar Pijus XI 
patsai pirmutinis pasiskubino 
Italijos karalių pripažinti Ethi- 
opijos imperatoriumi. Tai dar 
vienas tamsus lapas tapo įrašy
tas katalikų bažnyčios hierar
chijos istorijon.

Jau nebetoli ir Laisvės Ben
drovės šėrininkų suvažiavimas. 
Balandžio 11 d. tuojaus atlėks 
ir įvyks ta didelė ir graži suei
ga mūsų draugų iš visos pla
čios apylinkės, šiemet suvažia
vime turėsime svečią iš Chica- 
gos, draugą Andrulį, “Vilnies” 
redaktorių.

žinote, draugai, kiekvienas 
dienraščio leidėjų suvažiavimas 
panaujina mūsų revoliucinę en
ergiją ir padidina mūsų pasirį- 
žimą tęsti mūsų visų bendrą di
delį ir kilnų darbą.

jau nusibo- 
gyventi ir 
Jis jau at- 
0 iki šiol

Smetoninio fronto bėdos ne
pasibaigia. Girdėjome, kad Da
riaus-Girėno Kliubo pirmininkui 
ponui Mockevičiui 
dę dvasia šventa 
“Vienybėje” dirbti, 
sisveikinęs su ja.
Tysliava gyrėsi, kad jis Mocke
vičių ir visą kliubą laiko savo 
kišeniuje.

Smetoninio laikraščio štabas 
nelabai gražiai apsidirbęs ir su 
Brooklyn© viena garsia daini
ninke. Ji buvus apsiėmus tau
tininkų chorą mokinti ir tūlą 
laiką dirbus “Vienybėje.” Bet 
po koncerto ji jau nebepasiro- 
džius. Panelė V. pranešus cho- 
riečiams, kad mokytoja “serga,” 
nors gerai žinojus, kad ji neser
ga. Chorą paėmęs mokinti 
Strumskis, bet, girdi, ką tu čia 
mokinsi, kad nėra dainininkų. 
Plytos sienose atsisako dainuoti. 
Strumskį už tai kaltinti nega
lima.

Dvi-trys dienos tam atgal 
“V.” koncerto akompanierius 
pasakęs Tysliavos štabui: arba 
apmokėkite man už darbą, arba 
visus velku teisman!

Panašiai likusi nuskriausta ir 
viena gabi šokikė.

Kad ne viskas smetoniniam 
fronte ramu ir tvarkoje, tai pa
rodo ir tas faktas, kad eks-poe- 
tas “aš” paskelbė medžioklę 
ant “gražiausių” lietuvaičių. Jis 
sako, kad jis turi surasti mūsų 
tautai “karalaitę.” Kuri varg
šė geriausia jam patiksianti, ta 
būsianti mūsų “karalaitė.”

Business is business, žinoma. 
Bet nežinau, kas iš to viso išeis: 
kokia jau bus ta karalaitė, ku
rią mūsų tautai išrinks žmogus, 
kuris visus savo poetiškus jaus
mus jau keli metai tam atgal 
gražiai išdainavo skaistveidėms 
paryžietėms? Nejaugi mūsų 
garbinga tauta tik tokios kara
laitės teužsitarnavo ? Kas nors 
turėtų užprotestuoti prieš tokią 
svinstvą. . .
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imtame Ispanijos laive “Mar 
Cantabrico” radę 37 lėktu
vus, 1,050 kulkasvaidžių, 
7,000 šautuvų ir 42,000,000 
šovinių.
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LIAUDIES VALDŽIA MOBILIZUOJA DAR 100,000 
VYRŲ PRIEŠ FAŠISTŲ ARMIJAS
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Negali Gaut $3,000 Paliki

mo iš Vokietijos
Bath, N. Y. — Vietiniam 

vokiečiui J. A. Frick’ui pra
nešta, kad jo teta, mirdama 
Vokietijoj, paliko jam 
$3,000; bet nazių įstatymai 
uždraudžia pinigų išsiunti
mą iš Vokietijos. Todėl 
Frick turėtų važiuoti Vokie
tijon ir tik ten galėtų nau
dotis tuom palikimu. Bet 
jis nenori apleist savo dar
bo ir geriau pasiliksiąs Am
erikoj.

Madrid, kovo 10.—Ispa
nijos valdžia sužinojo, kad 
dvi Italijos armijoj divizi
jos sudaro patį “smaigalį” 
ispanų fašistų kariuomenės, 
kuri dabar šturmingai ata
kuoja respublikos gynėjus 
Guadalajara fronte. Šiom 
italų divizijom komanduoja 
Mussolinio generolas Pozzi.

Fašistai įrengti itališkais 
ir vokiškais tankais, kulkas- 
vaidžiais ant motorinių dvi
račių ir kitais naujausiais 
karo pabūklais.

Liaudies armija atkakliai 
kaujasi prieš užpuolikus, 
bet priešai, puikiausiai ap
ginkluoti ir mechanizuoti 
Vokietijos ir Italijos, per 
24 valandas pasivarė 12 
mylių pirmyn, užimdami 
desėtką miestelių. Jiems dar 
lieka 20 mylių iki Guadala
jara miesto. Jie ypač veržia
si iš šiaurių rytų užimti 
svarbųjį vieškelį, einantį iš 
Madrido į Valenciją..Linkui 
to vieškelio briaujasi fašis
tai ir iš pietų pusės.

Atmušt šiuos naujausius 
ir smarkiausius fašistų ant
puolius, liaudies valdžia pa
šaukė arm i j on dar 100,000 
vyrų nuo 21 iki 25 metų 
amžiaus. 25,000 jų jau pri
buvo ir mankštinasi mū
šiams.

Ispanijos Laivas “Mar 
Cantabrico” Ne Nuskan
dintas, bet Užgrobtas
Arcachon, Franci j a, kovo 

10. — Yra patikrinta, kad 
Ispanų fašistų karo laivas 
“Canarias” ne nuskandino 
Ispanijos respublikos preky
binį laivą “Mar Cantabrico,” 
Biscay užlajoj, į šiaurę nuo 
Ispanijos. “Canarias” jį tik 
sužeidė, suėmė ir varosi į 
savo prieplauką, kurios var
das slepiamas. Suimto laivo 
gaisras dar nesąs galutinai 
užgesintas.

Pablo Juan Boo, vieninte
lis žinomas išlikęs gyvas 
“Mar Cantabrico” jūrinin
kas, sako, jog laivo įgula 
viduryj vandenyno užmušė 
savo kapitoną Franca Marią 
kaipo išdaviką. Jūrininkai 
nužiūrėjo, jog kapitonas be
vieliu telegrafu siuntinėjo 
žinias fašistų karo laivams 
apie “Mar Cantabrico.”

P. J. Boo, besiartinant fa
šistų karo laivui, nušoko 
vandenin ir jį išgriebė fran- 
cūzų žuvininkų laivukas. Iš
griebta ir dviejų “Mar 
Cantabrico” jūrininkų lavo
nai su peršautomis galvo
mis. Manoma, kad fašistai 
išžudė visą jo įgulą, tik 
apart kelių amerikonų ir 
italų, kuriuos nelaisvėn pa
ėmė.

-Ispanų fašistai per savo 
radio stotį paskelbė, kad su-

DIONNE “PENKTOKIŲ”
TURTAS SLEPIAMAS

TORONTO, Ont., Canada. 
—Kiek yra suplaukę arba 
suplauks pinigų gimusioms 
vienu sykiu penkioms Dion- 
ne’ų mergaitėms už jų nau
dojimą judamuose paveiks- 
luose^ skelbimuose ir laik
raščiuose, tatai bus laikoma 
slaptybėje, kaip pareiškė 
Ontario provincijos minis- 
teris pirmininkas M. F. 
Hepburn. Jąsias globojanti 
Kanados valdžia slepia mer
gaičių turtą, be kitko, ir 
nuo vaikvagių.

Šnipas New Yorke Išda
vė Fašistam Ispanijos 

Laivo Slaptybes
London. — Iš diplomatiš

kų ratelių šičia sužinota 
apie šnipą, kuris išdavė Is
panijos respublikos laivo 
“Mar Cantabrico” slaptybes 
ispanų fašistų agentui NeW 
Yorke tą pačią dieną, kai 
tas laivas sausio 6 d. išplau
kė iš New Yorko. “Mar 
Cantabrico” tada išskubėjo 
tik keliomis valandomis pir
ma, negu Jungtinių Valstijų 
kongresas nutarė nepraleist 
jokių karo reikmenų užsie
nin (Ispanijon).

Minimas šnipas atnešė Is
panijos fašistų agentui do
kumentus, parodančius, kad 
tas laivas pirma keliaus į 
Meksiką, paskui į Europą; 
kaip jis bus permaliavotas 
vandenyne, idant būtų pa
našus į svetimą laivą “El
der Dempster” : 
slaptraštį “Mar Cantabrico 
naudos bevieliniuose susiži
nojimuose su Ispanijos val
džia. Tai šiais šnipo parody
mais pasinaudodamas fašis
tų karo laivas užpuolė “Mar 
Cantabrico,” sužeidė ir pasi
grobė jįjį. .

Washington. — Industri
nių Unijų Organizavimo Ko
mitetas su John L. Lewis’u 
kaipo prezidentu kovo 9 d. 
nusprendė pradėt vajų už 
suorganizavimą 2,250,000 
darbininkų į unijas: audėjų- 
verpėjų, žibalo-aliejaus dar
bininkų ir laivastačių.

Sidney Hillman, Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos prezi
dentas, paskirtas vadovaut 
organizavimui audyklų ir 
verpyklų darbininkų. Jis 
darbuosis išvien su Francis 
Gormanu, prezidentu Jung
tinės Audėjų Unijos.

PAKELIA ALGAS 92,000 
SKERDYKLŲ DARBININKU
Chicago, Ill. — Nuo atei

nančio pirmadienio Armour, 
Wilson, Swift ir Cudahy 
skerdyklų kompanijos žada 
pridėt po 9 centus daugiau 
algos per valandą 92,000 sa
vo darbininkų. Tada jie vi
dutiniai gausią po 62 ir pu
sę cento už darbo valandą. 
Tos kompanijos bijo, kad jų 
darbininkai nesusiorgani
zuotų į industrinę uniją.

N. Y. Seimelis Užmušė Biliu 
Prieš Vaiky Darbą.

Albany, N. Y.—102 bal
sais prieš 42 New Yorko 
valstijos seimelio atstovų 
rūmas atmetė sumanymą, 
reikalaujantį taip pataisyt 
šalies konstituciją, idant 
kongresas galėtų uždraust 
bei reguliuot samdymą dar
ban jaunuolių iki 18 metų 
amžiaus.

Prezidentas Rooseveltas 
ir gubernatorius Lehman 
kartotinai atsišaukė į sei
melį, kad užgirtų tą suma
nymą. Bet katalikų vysku
pai ir jų klausančios kleri
kalų organizacijos taip pa
veikė seimelį, kad jis tatai 
griežtai atmetė.

Iki šiol 28 valstijų seime
liai nubalsavo už tokį kons
titucijos taisymą. Reikia 
dar 8, idant jis būtų priim
tas.

Per 15 Mėty Išsisems Ame
rikos Žibalo Šaltiniai

Washington.—Kapitonas 
H. A. Stuart, direktorius 
Amerikos laivyno žibalo- 
aliejaus atsargos, kovo 9 d. 
pasakė senatorių komisijai 

ir kokį iaįVyno reikalais, kad alie-
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jaus šaltiniai šioj šalyj bū
sią galutinai išsemti per se
kančius 15 metų, jeigu ne
bus atrasta naujų šaltinių. 
Tas pranašavimas esąs pa
remtas keliolikos metų tyri
nėjimais.

Berlynas. — Erna Schro- 
eter’ienė nunuodijo savo 
girtuoklį vyrą ir buvo nu- 
smerkta mirti; bet Hitleris 
pakeitė mirties bausmę 
metais kalėjimo.

Rooseveltas Pliekia 
Vyriausio Teismo Sau
valių ir Jos Gynėjus

NEGALIMA PAKĘSTI, ĘAD KELI TEISĖJAI NAI
KINTŲ ŠALIES KONGRESO ĮSTATYMUS

Washing ton.—Preziden
tas Rooseveletas savo radio 
kalboj kovo 9 d. vakare sa
kė, kad jis nenori užvaldyti 
Vyriausią Teismą, kaip kad 
jam primeta priešininkai. 
Jis siekiąs tik panaujinti 
ir sustiprinti ta teismą še
šiais jaunesniais teisėjais 
prie šešių senių sulau
kusių 70 metų amžiaus. O 
šeši nauji turėtų būt tokie, 
kad suprastų šių laikų rei
kalus, o ne gyventų vien 
praeičia ir “baime ateities.” 
Rooseveltas nurodė, jog 
prieš Vyriausio Teismo tai
symą dabar aršiausiai ko
voja respublikonų Landono 
rėmėjai (kaip kad Hearsto- 
Liberty Lyga ir kiti fašisti
niai bei atgaleiviai gaiva
lai). Jie šneka, būk sutiktų 
“teisėtai” per konstitucinį 
pataisymą keisti Vyriausio 
Teismo sąstatą arba apribo
ti jo galią. Rooseveltas gi 
priminė, kad jie ištikro 
piestu stotų ir prieš konsti
tucinį to teismo taisymą. Jis 
ypač,kreipė dėmesį j tai, 
kaip Vyriausias Teismas 
sauvališkai pasiglemžė teisę 
apšaukti “priešingais kons
titucijai” ir naikinti kon
greso įstatymus, išleidžia
mus naudai daugumos gy
ventojų. Jis pabrėžė, jog ša
lies konstitucija niekur ne-

Chrysler, Hudson Auto. 
Streikai Paliečia 85 
Tūkstančius Darbininku

Detroit, Mich. — Balsavi
muose 95 iš kiekvieno šimto 
Chrysler automobilių korpo
racijos darbininkų pasirin
ko Jungtinę Auto. Darbi
ninkų Uniją prieš kompa- 
niškas ar kitokias unijėles., 
Panašiai ir didelė dauguma 
Hudson automobilių kompa
nijos darbininkų pasisakė 
už šią uniją. Todėl jinai rei
kalauja, kad bosai pripažin
tų Jungtinę Automobilių 
Darbininkų Uniją, kaipo 
vienintelę visų darbininkų 
atstovę tųdviejų kompanijų 
dirbyklose. O kadangi 
“kompanai” nuo to atsisako, 
pripažindami minimą uniją 
tik jos pačios narių atstove, 
todėl darbininkai užėmė vi
sus devynis vietinius Chrys
ler fabrikus ir sėdėdami 
streikuoja juose.

Streikas prieš Chryslerį 
apima 55,000 darbininkų; o 
prieš tris Hudson auto, dir- 
byklas streikuoja 11,000 
darbininkų. Per tuos strei
kus turėjo sumažėt bei apsi
stot darbai ir kitų kompani
jų fabrikuose, dirbančiuose 
dalis Chrysler ir Hudson 
automobiliams. Tuo būdu 
šie streikai paliečia jau 85,- 
000 darbininkų.

Bombay, Indija. — Vilkų 
gauja papjovė kelis vaikus 
Lucknow apylinkėj.

duoda Vyriausiam Teismui 
tokios teisės.

Norint konstituciniu tai
symu pagerint Vyriausią 
Teismą, tai galėtų praeiti 
eilė metų, iki to būtų pa
siekta, sakė Rooseveltas. 
Juk 13 valstijų, turinčių 
tik 5 procentus šalies gy
ventojų, galėtų sumušti bet 
kokį konstitucinį taisymą 
Vyriausio Teismo,—jis pa
brėžė. O reikia kas nors tuo
jaus daryti, idant sutrum- 
pint darbo valandas ir 
vykdyti įvairius valdžios 
pianus, norint pagerint 
būklę gyventojams, kurių 
trečdalis skursta bei pu- 
siau-alkiai gyvena, nurodė 
Rooseveltas.

Jis taipgi priminė, kad 
jau ne sykį pirmiau buvo 
keičiamas sąstatas Vyriau
sio Teismo (prie prezidentų 
Jeffersono, Jacksono, Linc: 
olno, Granto), be jokio pa^ 
vojaus šalies demokratinei 
tvarkai. 1

Rooseveltas sakė, jog tai 
yra nepakenčiamas daly
kas, kad keli visam amžiui 
paskirti teisėjai galėtų nai
kinti žmonių išrinkto kon
greso išleistus, o preziden
to užgiriamus įstatymus ir 
elgtis, lyg Vyriausias Teis
mas būtų “kongresas ant 
kongreso.”

Federacijos Vadas su 
Kompaniškom Unijėlėm 
Prieš Darbininku Uniją

Pittsburgh, Pa. — Kom- 
paniškų unijų vadai laukia 
atvažiuojant J. P. Freyo, 
Amerikos Darbo Federaci
jos vice-prezidento. Jis su
tiko tartis su jais apie kovą 
prieš industrinę Amalgam
ated 
Uniją 
Unijų 
tetą.

Plieno Darbininkų 
ir prieš Industrinių 
Organizavimo Komi-

Plieno Trustas Neva Kelia 
Algą “Baltakabrieriams”

Pittsburgh, Pa. — “Balta- 
kalnieriai” darbininkai (ra
štininkai, ofisų tarnautojai 
ir kt) per savo kompanišką 
unįją pareikalavo iš Carne- 
gie-Illinois Plieno korpora
cijos ir Weirton Plieno 
kompanijos sutrumpint dar
bo savaitę ir pakelt algas; ir 
todvi kompanijos sutiko 
įvest jiem 40 valandų darbo 
savaitę ir pridėt po apie 80 
centų daugiau algos į dieną.

Bet kompaniškos unijos 
atstovai tuom nepatenkinti. 
Sako, sutrumpinant darbo 
savaitę ir tik tiek algą te- 
pakeliant, tai “baltakalnie- 
riai” gautų mažiau negu iki 
šiol. • Eina derybos tarp 
kompaniškos unijos įgalioti
nių ir bosų del tikro algos 
pakėlimo tarn aujantiems 
ofisuose.

REIKALAUJA UŽGROBT 
KOMUNISTU PATALPAS 

KANADOJE

INDUSTRINIS KOMI
TETAS DUOS ČARTE-

RIUS SAVO UNIJOM
Washington. — Kadangi 

Amerikos Darbo Federaci
jos dešinioji valdyba įsake 
braukt laukan iš valstijų ir 
miestų Federacijų unijas, 
remiančias Industrinių Uni
jų Organizavimo Komitetą, 
tai šis Komitetas kovo 9 d. 
nutarė duoti liūdijimus-čar- 
terius savo unijų valstiji- 
nėms ir miestinėms organi
zacijoms ir lokalams, kur 
atras, “kad toks veiksmas 
yra patartinas.”

Green ir kiti Amerikos 
Darbo Federacijos vadai 
kalbasi apie sušaukimą spe- 
cialio Federacijos suvažia-' 
vimo, kad visiškai iš savo ei
lių išmestų dešimtį didžiųjų 
unijų, kurias pirmiau su
spendavo už jų prisidėjimą 
prie Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komiteto. Fe-' 
deracijos vadai nesitveria 
savo kailyje, kad, tam Ko- • 
mitetui vadovaujant, auto
mobilių ir plieno darbinin
kai laimėjo tokias pergales.
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Didelis Biznierius Pardavė 
Pačią Ištvirkėliui

East Orange, N.J.—Si 
bus biznierius P. C. Ch 
ensen žadėjo $50 gražiam 
pašlemėkui P. Clementš’ui, 
kad jis nugirdytų ir įsivi
liotų Christenseno pačią ’>• 
atskirą kambarį viešbutyje - 
New Yorke,< lytiškam “biz
niui.” Tuom Christensen 
norėjo gauti liudininką tei
smui apie savo pačios “neiš-- 
tikimybę.” • '

Tas pačios pardavimas ki
tam vyrui dabar aikštėn iš-' 
kilo, kai Christensenienė 
kreipėsi į teismą, reikalau
dama perskyrų nuo savo 
žiauraus vyro.

■ į ■ 
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Atimta Skudurų Rinkimo «, 
Teisė Žydam Vokietijoje
Berlynas. — Berlyno ap

skričio nazių vadas A. Goer- 
litzer uždraudė žydams 
rinkti ar supirkinėti skudu
rus, kaulus bei kitas atma- 
tines medžiagas, kurias dar 
galima būtų naudoti perdir
bimui į kitus daiktus. Ta 
teisė duodama tik “gryniau- 
siems arijams,” taigi vokie
čiams.

<1
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Quebec, Canada. — Šios 
provincijos ministeris pir
mininkas Dueplessis reik“ 
lauja, kad seimelis išleis 
įstatymą užgrobt visas 
talpas, naudojamas “komu
nistinei propagandai.0

DIDI SOVIETU DOVA- I 
NA MOTINOMS

tu vyriausybė paskyrė 
100,000,000 doleriu dova
nu motinoms, turinčioms 
penkis ar daugiau vaikų. ■
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Bendras Frontas prieš... Komu
nizmą Lietuvoj

Šiuo tarpu Lietuvoj visos reakcinės jė
gos tariasi kovai prieš savo bendrą prie
šą,—komunizmą! Apie “komunizmo pa
vojų” kalba tautininkai-fašistai, apie tą 
pavojų kalba klerikalai. Visi už sudary
mą “antikomunistinio bendro fronto.”

Tenka priminti, kad tie žmonės labai 
juokingai patį “pavojų” riša. Vienoj jų 
spaudos skiltyj rasi entuziastišką prane
šimą, kad komunizmas Lietuvoj jau nu
slopintas, jo jau nebėra—“likviduotas,” 
anot jų. Paėmęs kitą straipsnį, surasi, 

. kad komunizmo pavojus tokis didelis, jog 
reikia veikiausia jungtis bendran darban 
jį sukriušinti.

Pasak “L. Ž.”, tūlas V. Gustainis, fašis
tas, “Vairo” num. 12, 1936, šitaip šaukia:

Prieš komunizmą turi būti sudarytas vie
nas bendras frontas visos mūsų valstybiškai 
nusiteikusios visuomenės, be jokių seniau 
buvusių arba ir dabar esančių politinių bei 
ideologinių pažiūrų skirtumo. Bendrame 
fronte prieš didžiausį pavojų mūsų tautai 
turi be jokių atsikalbinėjimų darniai dirbti 
visi, kurie nesigėdi gero lietuvio ir patrioto 
vardo, čia visai nesvarbu, ar kas buvo va
dinamas krikščionis demokratas, ar valstie
tis liaudininkas, ar dabar vadinasi tautinin
ku—visi turi viename fronte išsitekti, visi 
bent čia turi surasti bendrą kalbą.

Taigi, atrodo, kad Lietuvos fašistai ne 
juokais bando sudaryti “bėftdi’ą frontą” 
prieš komunizmą. Bet ąu tuo iškyla tuo
met klausimas, kaip reakcijos čampionai 
supranta komunizmą ir ką jie skaito ko
munistais? Pasak prof. A. Rimkos, jie 
dėl to patys nesusitaria. Kas vieniem 
komunistas, tai kitiem—ne. Tūli fašis
tai ir kunigai, pavyzdžiui, komunistais 
apšaukė net tokius asmenis, kaip rašyto
jas ir prof. Krėvė-Mickevičius, rašyto
jas Putinas-Mykolaitis ir kt. Tūliems jų 
komunistas buvo ir L. Tolstojus ir dėlto 
prieš jo raštus reikią kovoti. Jiems “ko
munizmo sėklos sėjikais” yra visi kaires
nieji liaudininkai, sutinką įeiti su komu
nistais į Liaudies Frontą, žodžiu, jiems 
“komunistas” kiekvienas, kuris stoja už 
nuvertimą fašizmo Lietuvoj ir atsteigi
mą demokratinės tvarkos.

Kaip tik sykis panašiai elgiasi ir kitų 
kraštų reakcininkai. Ispanijoj fašistai 
su dauguma katalikų dvasiški jos ir ki
tais klerikalais skelbia komunistais vi
sus, kurie sudaro Liaudies Fronto val
džią ir jos palaikytojus.

Amerikoj Hearstas, kaip žinia, skelbia 
komunistu esant kiekvieną laisvesnį ir 
pažangesnį žmogų. Net ir prezidentą

Seltzer City, Pa
Du M ainieriai Žuvo Besike

liant Viršun

Kovo 6, š. m. Motiejus Dau- 
kšys ir Henry Pool, vakare, pa
baigę darbą butleg. skylėje, 
sulipo į vagonėlį ir važiavo 
viršun. Kaip sako, kad tas jų 
pritaisymas buvo saugus keltis 
tik vienam žmogui, bet jie kė
lėsi du. Tai užtraukus juos 
netoli viršaus, atitrūko vago
nėlis nuo virvės ir nuėjo že
myn apie 150 pėdų. Pool ant 
•yk užmuštas, o Daukšį išėmė 
dar gyvą, bet tuoj mirė.

Abu buvo apie 54 metų am- 
iiaus. Velionis M. Daukšys 
buvo ramaus būdo, laisvų pa- 
Mvalgų, prigulėjo prie laisvų

Ipinių organizacijų. Kar- 
atsiiankydavo mūsų pro- 

esyvių org. parengimuose. Iš 
uvos paėjo Suvalkų rėdy-

K
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Ketvirtadien., Kovo 11,1937

Rooseveltą hearstiniai ilgai krikštijo ko
munistu esant!

Kokia gi tikroji padėtis Lietuvoj? 
Lietuvos Komunistų Partija, tiesa, pasta
raisiais laikais smarkiai paaugo nariais 
ir įtaka darbo žmonėse. Bet Lietuvos Ko
munistų Partijos šiuo tarpu uždavinys ne 
komunizmų Lietuvoj vykinti, bet kovoti 
už pašalinimą fašistinės tvarkos ir at- 
steigimą demokratijos. Lietuvos komu
nistai šiandien neskelbia kovos už steigi
mą sovietų respublikos, bet jie skelbia 
kovą uį atsteigimą demokratijos. Pana
šiai daro komunistai Ispanijoj, panašiai 
jie daro Vokietijoj ir kitur.

Šiandien, kai fašistinė reakcija įsigalė
jusi visoj eilėj šalių, kai ji grūmoja įsi
galėti demokratiniuos kraštuos; šiandien, 
kai fašizmas bando išprovokuoti naują 
karą, komunistai visam pasaulyj kovoja 
už demokratijos ^atsteigimą ten, kur įsi
galėjęs fašizmas, už demokratijos palai
kymą demokratiniuos kraštuos ir už pa
laikymą taikos.

Lietuvos komunistai, beje, šiandien 
greta kovos už demokratijos atsteigimą 
Lietuvoj, turi įdėję savo programon 
punktą už Lietuvos nepriklausomybes 
gynimą.

Taigi, kai Lietuvos fašistai su kleri
kalais jungiasi kryžiaus karan prieš “ko
munizmo pavojų,” jie tą daro labai suk
tai: “komunizmas”—jiems šiandien yra 
viskas, kas tik kovoja prieš fašizmą, 
prieš reakciją.

Todėl mes labai puikiai žinome, kad 
Lietuvos laisvę mylį žmonės ne tik ne
bus šiuo reikalu fašistų ir klerikalų su
vadžioti, bet bus paakstinti uolesnėn ko
von prieš fašizmą, už atsteigimą demo
kratinės tvarkos!

Tauta ir Niekšai
Fašistų (su jais eina bendrai ir Stilso- 

no-Strazdo laikraštis) spauda nuolat ra
šo apie tai, kad suimtųjų trockistų So
vietų Sąjungoj tarpe randasi ir lietuvių. 
Girdi, ten yra lietuvis Vytautas Putna, 
kuris būsiąs tuoj teisiamas. Be Putnos, 
esą dar suimta ir daugiau lietuvių-troc- 
kistų.

Tą viską, aišku, fašistinė spauda bando 
eksploatuoti savo naudai. Ji mano pa
triotiniu sentimentu uždegti tam tikrus 
nesusipratėlius prieš-sovietine neapy
kanta.

Kad lietuviuos randasi trockistų-tero- 
ristų,—neįstabu. Būtų įstabiau, jei jų 
nesirastų. Bet dėl to mūsų tauta nėra 
nei geresnė, neigi blogesnė už kitas tau
tas. Kaip vokiečių tauta nekalta, kad 
joje atsirado toki niekšai, kaip Hitleris; 
kaip Ispanų tauta nekalta, kad joje atsi
rado toki niekšai, kaip gen. Franco; taip 
ir lietuvių tauta nekalta, jei joje atsirado 
toki nevidonai, kaip Smetonos, Voldema
rai, arba trockistai.

Jeigu lietuviai trockistai dalyvavo vie
noj rujoj su Radekais-Piatakovais, jeigu 
sovietinis teismas juos suras dalyvavus 
ir veikus diversijose, fašistų naudai, šni
pinėjime, sabotaže ir terore; jeigu sovie
tinis teismas dėl tų darbų juos atatinka
mai nubaus, tai iš to kiekvienas doras 
lietuvis darbo žmogus galės tik pasi
džiaugti.

Tegu Tysliavos, tegu Strazdai, tegu ki
ti toki tipai verkia teroristų. Tai jų da
lykas. Jiems gal būt gaila ir Voldema
rų ir Kubilių. Mums—ne!

bos, rodos, Kalvarijos apskr. 
Paliko moterį, kuri jau kiek 
laiko persikėlus Philadelphi- 
jon—taip pat paliko ir keletą 
vaikų.

H. Pool buvo lietuviškas vo- 
kietys. Apie jo gyvenimą, pa
ėjimą bei religines pažvalgas 
neteko sužinoti. Tik tariu 
žodį: Ilsėkitės, brangūs darbi
ninkai, buvę gyvųjų draugai, 
Amerikos žemelėje—rjūs jau 
pabaigėte tą vargingą gyveni
mą, tuos nelemtus darbus, 
prie ko privedė ta žiaurioji be
širdė kapitalistų sistema, kuri 
ir pati jau baigia pūti!

tines Valstijos, Franci ja ir 
Anglija—turi virš 60 pro
centų dvidešimts keturių 
svarbių žaliųjų medžiagų 
bei jų šaltinių visame pa
saulyje: žibalo, geležies, gu
mos, medvilnės, švino, nike
lio ir kt. Tos šalys turi ir 
44 procentus viso vario pa
saulyj. Bet Japonija kon
troliuoja 81 nuošimtį visų 
šilko produktų ir Vokietija 
pagamina 60 procentų pota- 
šo.

Demokratinės Šalys Turin
čios Daugiausia Medžiagų

Geneva. — Tautų Lygos 
ekonominė komisija atran
da, jog keturios demokrati
nės. šalys — Anglija, Jung-

Menka Pažintis
Ji:—Kodėl tu nepasisvei

kinai su Maryte? Juk judu 
susipažįstate ?

Jis:—Menka pažintis* nes 
tik porą sykių pasibučiavo
me.

Tamošiaus Draugas.

LIETUVOS ŽINIOS
šokių Vakare Nusišovė 

Vaikinas
Užgavėnių sekmadienį Alvite, 

šaulių salėj, buvo šaulių vaka
ras. Muzikai grojant, scenos už
kulisiuos pasigirdo šūvis. Nuė
jusieji ten pažiūrėti, rado revol
verio šūviu į vidurius sužeistą 
Bacevičių Jurgį, gyv. čyčkų 
km., Alvito valsč. Bacevičius 
tuoj buvo nugabentas į Vilka
viškio apskr. sav. ligoninę, kur 
jam buvo padaryta operacija. 
Viduriuose kulka padariusi 
daug žaizdų. Po operacijos li
gonis pradėjo geriau jaustis, 
bet vasario 12 d. 17 vai. mirė. 
Velionies teigimu, revolveris iš
šovęs del neatsargumo. Kalba
ma, kad Bacevičius visą vakarą 
buvo neramus ir susijaudinęs. 
O to priežastis buvusi meilės in- 
trygos. Velionis buvo apie 30 m. 
amž., iš profesijos kalvis, dar 
nevedęs, geras muzikantas— 
smuikininkas.

Kartais ir Vilkas Kariamas 
Pripranta

Taujėnų v. Varnėnų k. ūki
ninkas Alf. Pivoras aną savaitę 
pastebėjo netoli tvarto lango 
besisukaliojantį vilką, ūkinin
kas numatė, kad šis svečias gali 
įsigeisti pro langą įsikraustyti 
į tvartą. Jis paskubomis iš vi
daus ant lango įtaisė užkren- 
tantį dangtį. Ir neapsiriko. Už 
pusvalandžio atėjęs, lango dang
tį rado jau užsidariusį, o vilką 
besėdintį tvarto viduje. Lubose 
pasidaręs skylę, ūkininkas už
metė vilkui kilpą ant kaklo, šis 
tik lengvai pasimuistė, bet iš vie
tos nešoko. Atseit, ne tik šuo,- 
bet ir vilkas kariamas pripran
ta... Ir vilkas buvo pakabintas 
ant balkio, taip, kdd kojom že-

mės nesiektų, kaip toji kūmutė 
laputė pasakoj kartą jam sakė.

Taip dažnai vilkam šioj apy
linkėj gastroliuojant, pasitaiko 
ir dramatiškesnių scenų. štai 
Taujėnų apylinkėj, Gelučių miš
ke vieną jauną vaikiną buvo ap
supusi dantimis kalenančių vil
kų gauja. Jis iš didelio išgąsčio 
iš karto pražilo, nors kaimynai 
jį su šaunamais ginklais ir bu
vo apgynę.

DETROITO ŽINIOS

Swift Packers Co., Essex Ra
kandų dirbėjai, American 
Lady Corset Co., Webster Ei- 
senlohr Co., Handy Governor 
Corp., Difco Laboratories, dvi 
didelės kvarbos išdirbystės, 
Ben Des Ball Co., Meyer Stark 
Manufac., Co., Square Deal 
Body Co., siuvamų mašinų iš- 
dirbystė, pečių. išdirbystė, 
Allied Products Corp., Hugo 
W. Schmidt Co., O. and C. 
Bearing Co. Ir daugybė kitų, 
kurios jau pasirašė su unija. 
Daug naujų streikų paskelbta.

Tai faktas, kad Detroitas 
šimtą nuošimčių bus organi
zuotas.

mų, nes prie užkandžių labai 
tinka; ir tas viskas bus veltui 
(free). Vakarienė įvyks suba- 
toj, kovo 13 d., 7 v. v., Drau
gijų svetainėj, 4097 Porter St., 
kampas Scotten. Prie Clark 
Parko. Įžanga vyrams 75c., mo
terims—50c.

Kviečia Draugijų Komitetas.

Šermukšnis.

Open Shop Detroitas Taps 1OO 
Nuoš. Organizuotas

Taip sako ne tik unijos va
dai, bet ir darbininkai ir net 
biznieriai. Tiesa, buržuazija 
kalba, kad Detroitą bus sun
ku suorganizuoti 100 nuoš. to
dėl, kad' jame randasi įvairių 
įvairiausių- išdirbysčių, taip sa
kant, visa Amerikos industri
ja. Bet didžioji industrija, tai 
yra automobilių, jau pasidavė 
unijai. Kitų išdirbysčių darbi
ninkai pasekė auto darbinin
kus. Tik per vieną savaitę štai 
kiek sustojo dirbtuvių del 
streiko: Murray Co.; Huyler’s 
Co., Newton Packing Co., Zen
ith Carborator Co., Timeken 
Axie Co., Ferro Stamping Ma
nufac. Co., F. W. Woodward 
Stores, Goody Nut Shop, ke
turios dirbtuvės United Sta
les Public Health, Insurance 
kelt dideli ofisai, Brown-Mc
Laren Detroit City Ice and 
Fuel Co., Michigan Mallae- 
able Iron Co., Thompson Pro
ducts Co., Canada Dry Ginger 
Ale, Inc., Mazer Cigar ketu
rios k o m p a n ij os, Bernard 
Schwartz kriaučių įstaigos,

Detroito Progresyvis Elemen
tas Pradeda Susikalbėti

Lietuviai turi suorganizavę 
bendrą frontą atsteigimui Lie
tuvos demokratijos. Gerai vei
kia. Socialistai parengė vaka
rienę, kurioje dalyvavo beveik 
visas progresyvis elementas. 
Organizacijų sus irinkimuose, 
kur susieina visokio pažan
gaus elemento, pradedama ge
riau susikalbėti. Ypatingai po
litiniam klausime. Su parapijo- 
nais irgi galima daug pažan
giau pasikalbėti ir susitarti, 
ypatingai streikų klausimu, 
veikia gerai, nors “tėveliai” ir 
zurza. Vadinasi, Detroito lie
tuviai žengia pirmyn.

Burtininkas.

Čepsui ir Košelienos Vakarie
nė Puikiausia Prirengta!

Keturios gaspadinės darbuo
jasi prirengti skaniausią va
karienę, kokios dar nebuvo 
Detroite. Vėlesniem užkan
džiam taipgi turi visko pasiga
minusios, nes, mat, prie pui
kios muzikos gerai pasišokus, 
norisi užsikąsti. Gaspadoriai 
turi pasigaminę visokių gėri-

ŠYPSENOS
žmonių Nelaimė

Mus myli turtingi, mus myli varguoliai, 
Pražilę, nuplikę, gudrūs ir kvailiai, 
Seniai, viduramžiai ir skaistūs jaunuoliai, 
Vedę ir nevedę, senberniai, našliai.

Visokių tikybų, tautybių bei rasių 
Pasaulio piliečiai, šios žemės sūnai, 
Be skirtumo luomų, pakraipų ir klasių, 
Visi glamonėja mus,—myli karštai.

Myli demokratai, žmogžudžiai, fašistai, 
Myli valdininkai, vagys, kunigai, 
Nors nedaug, bet yra net ir komunistai 
Mūsų meilės akli kankiniai, vergai.

Eikvoj brangų laiką, kad mus glamonėti, 
Aukauja sveikatą, nemieg per naktis,

Kiti pasirengę net galvas padėti
Dėl mūsų, — ant amžių užmerkti akis. 

Jie tankiai dėl mūsų apsidaužo žandus, 
Antausius aptranko taip vienas kitam, 
Susiskaldo galvas, nusisuka sprandus— 
Tą tenka patirti geram ir piktam.

Tankiai vienas kitą j kapus nuvaro.
Mes priežastis esam ne vienos mirties.
Nekurie sau patys galą pasidaro.
Negailimos jų, mes neturim širdies.

Iš nugaros, mūsų negalit pažinti, 
Veiduose, daug juodų, raudonų akių; 
Gal norit žinoti, kaip reik mus vadinti? 
Mūs vardas—kozyrės—nelaimė žmonių.

Raguotis.

barama

Lumbi$.

ROCHESTER, N. Y.
Į rochesteriečiua: Draugai ir draugės, šiuom tarpu mes kreipiamės prie jūsų visų, o ypa

tingai prie laikraščių skaitytojų ir visų' lietuvių^ remiančių darbininkišką spaudą, kad jūs visi 
draugai ir drauges pasistengtumėte dalyvauti surengtoj vakarienėj darbininkų spaudos nau
dai. Vakarienė įvyks Gedemino S ve t., 575 Joseph Ave. šeštadienio vakare, 13 d. kovo 
(March), kaip 6:30 vai. vakare. Apart vakarienės bus šokiai ir bus naujų žaislų su dova

nomis laimėjusiems. Ateikite skaitlingai. Vakaro Rengimo Komisija.
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Lietuvių Komiteto Gelbėjimui 
Ispanijos Demokratijai At
skaita už Vasario Men., 1937 
Vasario 1 d., pernešta ba

lansas nuo sausio 
mėn..................... $17.37

Vasario 3 d., S. Pangonis
pridavė blanką su 1.95 

C. Macy 1.50
B. Varneckas 5.25
K. Beliunas 3.15
Vas. 14 d., A. šmitrevičienė 1.50

Viso $30.72
Išlaidos Vasario Mėnesį

Vas. 8 d. pasiųsta trys re
zoliucijos kongresui ir 

prezidentui.......... 12c
Vas. 13 ir 14 d. trys laiškai 

nacionalei raštinei ... 12c

Viso 24c
Atėmus išlaidas, liko $30.48, 

kurie bus perduoti Ispanijos 
jaunimo delegacijai.

Ar Fordo Darbininkai Išeis 
Šįmet į Streiką?

Taip Fordo darbininkai sta
to klausimą vienas kitam. Vie
ni pareiškia, kad automobilių 
išdirbystės sezonas baigiasi, 
atleis daug darbininkų, ir bū
tų saužudystė išeiti į streiką, 
kuomet dirbtuvė, galima sa
kyti, pati užsidaro. Kiti sako, 
kad Fordas yra labai stiprus 
viduryje, t. y., turi daug senų, 
invalidų, visokių mušeikų, ir 
labai mažai moterų dirba pas 
Fordą. Todėl sumažėjus biz
niui, galės su jais pagaminti 
reikalingą medžiagą, kiek jam 
reikės.

Automobilių išdirbystės se
zonas baigiasi, tas tiesa, už ta
tai reikia kuogreičiau stoti į 
uniją, kad sulaikyti .atleidinė
jimą darbininkų. Jeigu mes į 
keturis mėnesius pagaminam 
užtektinai produktų ant visų 
metų, tuomet mes turime gau
ti ir užlaikymą visiems me
tams, iš tų milionų, kuriuos 
mes sukraunam Fordui per ke
turis mėnesius. Priverskime 
Fordą sutrumpinti darbo va
landas per pusę ir pakelti al
gas pagal pragyvenimo bran
gumą, tuomet mes galėsime 
pragyventi ištisus metus.

Su invalidais ir mušeikomis 
reikalingų produktų Fordas 
negalės pasigaminti. Viena", 
kad jie negalės atlikti reika
lingo darbo, o antra—Fordas 
visuomet pirmiausia atleidžia 
invalidus. Tiesa, kad mažai 
moterų dirba pas Fordą ir tas 
yra svarbu, nes moterys yra 
dabg drąsesnės kovoje už 
darbo žmonių reikalus, bent 
šiuose streikuose pasirodė. Bet 
reikia neužmiršti, kad tūks
tančiai moterų yra pasirengę 
kovoti su savo draugais vyrais 
už šeimynos reikalus. Auto 
Unija nedarys jokios išimties 
su Fordu. Kaip greitai Fordo 
darbininkai susiorganizuos į 
stiprią uniją, taip greitai For
dui bus pastatyta reikalavi
mai. Ir drąsiai galima sakyti, 
bus laimėta, nes Fordas nedrįs 
vesti kovą su stipriai organi
zuotais darbininkais.

Todėl, Fordo darbininkai, 
nuo jūsų priklauso jūsų atei
tis. Juo greičiau ir stipriau su
siorganizuosite į uniją, tuom 
greičiau ir lengviau laimėsite 
pagerinimą savo būvio. Dabar
tiniu laiku visai pigiai galima 
įstoti į Uniją. Vienas doleris 
įstojimo ir vienas doleris mė
nesinių mokesčių.

Fordo Darbininkas.

Rawai Pindi, Indija, kovo 
9. — Pasiųsta tūkstančiai 
Anglijos kareivių malšinti 
mahometonų sukilimą Wa- 
ziristane.




