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KRISLAI
Pasveikins suvažiavimą. 
Kviesti ir jaunuolius. 
Krislai ar Apžvalgos?
Siekiama didesnių

Išvažiavimų.
Rašo žemaitis.

Hartfordo ALDLD. kuopa pa
skyrė porą narių ir pasigamino 
blankas parinkimui aukų pa
sveikinimui dienraščio “Lais
vės” dalininkų suvažiavimo.

Gražus darbas. Gražiai pasi
rodys hartfordiečiai laike suva
žiavimo, nes, aišku, kad nema
žas skaičius Hartfordo lietuvių 
darbininkų prisidės prie pasvei
kinimo. Kuopa ižde pinigų turi 
mažai, aukoja tik vieną dolerį 
pasveikinimui.

Suprantama, ir kitos koloni
jos sveikins suvažiavimą.

Ruošiamasi prie “Laisvės” 
bendradarbių ir korespondentų 
suvažiavimo. Po pereitam ben
dradarbių pasitarimui ir redak
cijos narių laikytų pasitarimų 
su korespondentais tūlose kolo
nijose, daugelio korespondentų 
korespondencijos visiškai page
rėjo — iš ilgų, nuobodžių, ne
patraukiančių, virto gyvomis, 
patraukiančiomis įvairių žinu
čių korespondencijomis.

Daugiau tokių pasitarimų, 
daugiau turėsime geni kores
pondencijų.

Bet juk negalima pamiršti 
jaunuolius, rašančius į anglų 
kalba skyrių. Juos reikia taipgi 
kviesti skaitlingai dalyvauti 
bendradarbių suvažiavime, ar 
laikyti jų atskirą suvažiavimą.

Daug reikia taisyti jaunuolių 
raštai. Jų raštai visai mažai su
rišti su darbininkų organizaci
niu veikimu abelnai, darbininkų 
kovomis ir gyvenimu.

O jaunuoliai dažnai veikia ir 
kovoja, kenčia skurdų gyveni
mą, tas turėtų atspindėti Jau
nuolių Skyriuje. Būtų pavyzdys 
tokių kolonijų jaunuoliams, ku
riose jie dar nėra susirišę su po
litiniu, ekonominiu veikimu 
kovomis.

ir

Dabartiniai draugo A. 
krislai man netinka. Dažnai 
būna taip ilgi, kad vienas kris
las užima pusę ir net netoli visą 
špaltą. Net ištraukos iš kitų 
srovių laikraščių dedamos kris- 
luosna.

Tokie raštai yra svarbūs, rei
kalingi mūsų spaudoj, bet jiem 
vieta ne krisluose, o apžvalgose 
tiktų daug geriau.

Aš manau, reikėtų atsteigti 
Apžvalgų skyrių “Laisvėj.” Jo
se būtų galima daugiau tokių 
raštų dėti, o tas nušviestų ko
lonijų draugams, kaip kitų sro
vių asmens ir spauda orientuo
jasi įvairiais dienos klausimais. 
Krislų vieta liktų krislam. Juos 
turėtų rašyti ne vienas, bet 
daugelis draugų.

Aš myliu d. Andrulio krislus. 
Tai pluoštas suglaustų minčių. 
Ne bile kam taip sekasi trum
pai, aiškiai, įdomiai minčiuoti.

jie

Conn, valstijos darbininkiškų 
organizacijų rengiamas spaudos 
išvažiavima bus rugsėjo mėne
si, Hartforde. Hartfordiečiam 
teks pasidarbuoti.

Jie jau dabar pradeda rūpin
tis išvažiavimu; renkamos iš 
kuopų komisijos, tariamasi, kaip 
D a s e k m i n giau surengti, ką 
kviesti programos pildymui.

Nusitarta kviesti j išvažiavi
mą Worcester, Mass., chorą. O 
jei Mass, draugai reikalaus, pa
sirūpinti, kad iš Conn, choras 
nuvažiuotų į Mass, spaudos iš
važiavimą.

Puiki darbo pradžia. Jei iš
sipildys, išvažiavimai bus su
rengti dar ant platesnės papė
dės ir chorus pakels; nariai ’ge
riau laikysis, domėsis savo cho
rų darbais.

IŠIMTA 18 ANGLIAKASIŲ 
LAVONŲ

Logan, W. Virginia.—Jau 
išimta lavonai 18 mainierių, 
kurie buvo užmušti per du
jų eksploziją MacBeth ang
liakasy klo j. Dujas pade
gus elektros kibirkštis.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 
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5 Socialistai Naujame Finijos 
Ministeriy Kabinete

Helsingfors. — Naujai iš
rinkto Finijos (Suomijos) 
prezidento Kyosti Kailio pa
kviestas, liberalas Aimo Ca- 
jander suorganizavo minis- 
terių kabinetą, kurin įeina 
5 socialistai, 2 nariai libera
lų partijos (stojančios už 
demokratinių laisvių palai
kymą) ir 5 žemiečiai (ag- 
rarai), pačios prezidento 
partijos nariai. Liberalai 
yra ministeris pirmininkas 
Cajander ir užsienių reikalų 
ministeris Rudolf Holsti, 
jau žinomas savo kaimyniš
ku nusitiekimu linkui Sovie
tų Sąjungos.

Šį ministerių kabinetą re
mia 143 iš 200 seimo narių.

“KONTROLĖ” PRIEŠ GIN
KLŲ VEŽIMĄ ISPANIJON

Paryžius. — Pirmininkas 
tarptautinės nesikišimo ko
misijos Londone, lordas Ply
mouth pranešė Francijai ir 
kitoms šalims, prisidėju
sioms prie tos komisijos, jog 
nuo kovo 12-13 vidurnakčio 
prasidėjo laikas kontroliuot 
Ispanijos vandenis ir sausu
mos rubežius, idant per juos 
nebūtų gabenama ginklai, 
amunicija ir savanoriai ka
riai į Ispaniją.

(Bet, suprantama, Italijos 
ir Vokietijos karo laivai 
per savo kontroliuojamus 
vandenis ir toliau praleis 
pagelbą Ispanijos fašistam.)

Vyras Susodino Kūdikius 
Streikuot prieš Motiną

Chicago. — John Weigan, 
protestuodamas, kad jo mo
teris anleido jįjį, sunešė ke
turis kūdikius nuo 6 mėne
sių iki pusketvirtų metų 
amžiaus, susodino ant savo 
pačios motinos slenksčio ir 
taip juos paliko. Nes pabė
gusi pati apsigyveno pas sa
vo motiną.

Pačios tėvai už tai arešta
vo Weiganą.

NAZIŲ AMBASADORIUS 
—“ŽALIA MEDŽIAGA”

London. — Tūli anglų lai
kraščiai išspausdino eilutes, 
kurias .parašęs Italijos už
sienių reikalu ministeris, 
pašiepdamas Hitlerio amba
sadorių Ribbentropą, Lon
done, kaip “žalią medžiagą.” 
Sako, kaip gali Vokietija 
laikyt Ribbentropą užsie
ny], kuomet taip trūksta jai 
žaliųjų medžiagų namie?

Londoniečiai juokiasi, kad 
gabiai pašiepiamas Ribben- 
tropo gremėzčliškumas. Tū
li sako, kad del to galėsią 
Dablogėt santikiai tarp Vo
kietijos ir Italijos.

ŽUVO . VOKIEČIU LĖK
TUVAS SU 4 LAKŪNAIS

Bathurst, Vakarų Afrika, 
žuvo Vokietijos Lufthansa 
paštįnis lėktuvas- su ketu
riais lakūnais. Jo dalys iš
griebtos iš “Šarkių” (ryk
lių) pilnos Gambia upės.

LIAUDIEČIAI NUVIJO ITALUS 3 MYLIAS ATGAL 
IR PAGROBĖ DAUG JU GINKLŲ

Madrid.—Ispanijos Respu
blikos armija nuvijo tris 
mylias atgal tūkstančius 
Italijos kareivių Guadalaja
ra fronte, už 45 mylių į 
šiaurių rytus nuo Madrido. 
Liaudiečiai lakūnai numetė 
492 bombas ant italų ir pa
leido į juos apie 200,000 kul
kų iš kulkasvaidžių. Val
džios armija sunaikino 23 
priešų tankus ir pagriebė 12 
kanuolių, dvi priešlėktuvi
nes patrankas, 60 kulkasvai
džių, daug šautuvų, bombų 
ir priešdujinių maskų.

New Yorko Times kores
pondento žiniomis, Italija 
yra atsiuntus 30 iki 40 tūk
stančių savo armijos į šį 
frontą, ir Mussolinis tikėjo
si, kad Madridas būsiąs pa
imtas “per tris dienas,” bet 
vėl apsiriko.

Liaudies armija taipgi at
mušė priešų atakas Jarama 
upės fronte į pietų rytus

nuo Madrido.
Bet Ispanijos fašistai turi 

sutraukę galingas jėgas 
GuadalajaralMadrido fron
te ir jie, suprantama, pa
naujins atakas. Apart de- 
sėtkų tūkstančių italų ir na- 
zių šiame ųronte kariauja 
prieš liaudiečius ir daugelis 
tūkstančių ^ortupaln neva 
“savanorių.” j

Barcelona,] Ispanija.—Fa
šistų lakūnai paleido 18 pa-’ 
degančiųjų lįombų, taikyda
mi į elektros dirbyklą Bar- 
celonos priemiestyje, bet 
nuostolių mažai tepadarė.

Italy Nuodu ir Liepsny Ma
šinos prieš Ispaniją

Madrid. — United Press 
praneša, jog italų armija, 
veikianti prieš Madridą, tu
ri 112 mašinų gamint nuodų 
dujas ir 120 įtaisų liet “sky
stas liepsnas” į respublikos 
gynėjus.
•

Dar 38,900 Plieno Darbi
ninkų Gauna Daugiau Algos

Pittsburgh, Pa. — Spang, 
Chalfant plieno kompanija, 
samdanti 3,200 darbininkų 
Etnoj ir Ambridge, padarė 
sutartį su industrine Amal
gamated Plieno Darbininkų 
Unija. Įveda 40 valandų 
darbo savaitę ir sutinka mo
kėt paprastiem darbininkam 
po $5 per dieną, o už virš
valandžius pusantro sykio 
daugiau kaip už paprastas 
darbo valandas.

Idant išvengt darbininkų 
unijos, dvi nepriklausomos 
plieno kompanijos Jones 
and Laughlin ir Allegheny 
duoda tokias pat sąlygas sa
vo darbininkams, kurių jos 
samdo 35,700.

ISPANIJOS SKUNDAS NE
SIKIŠIMO KOMISIJAI

Galutina General Motors 
Sutartis su Unija

Detroit, Mich.—Jungtinės 
Automobilių Darbi ninku 
Unijos viršininkai susiderė
jo su General Motors korpo
racija del galutinos sutar
ties sąlygų. Kovo 13 d. su
ėjo į konferenciją 250 dele
gatų nuo visų unijos lokalų 
baigtinai spręst apie sutar
ties priėmimą.

Korporacija pasirašė duot 
darbininkams tokias sąly
gas: Palaikyt 40 valandų 
darbo savaitę; 5 centus dau
giau algos į valandą; pripa
žįsta uniją kaip josios narių 
atstovę ir unijinius skundų 
komitetus fabrikuose; se
niau dirbantiems darbinin
kams duoda pirmenybę pa
silaikyti darbe prieš naujo
kus; iki birželio 11 d. kor
poracija neves derybų su jo
kiomis kitomis grupėmis, 
apart unijos, septyniolikoje 
fabrikų, kuriuose įvyko 
streikai pirm vasario 11 d. 
Jeigu unija ar korporacija 
norės nutraukt ar pakeist 
sutartį, apie tai turės po 
birželio 11 d. raštiškai pra
nešti du mėnesiu išanksto.

NAZIAI SIŪLO NAUJĄ 
LOCARNO SUTARTĮ

Berlynas. — Hitlerio val
džia siūlo padaryt “panau
jintą” Locarno sutartį tarp 
vakarinės Europos šalių, 
tik, girdi, naujoji Locarno 
privalo neturėt jokių ryšių 
su Tautų Lyga.

Šiuom pasiūlymu naziai 
taip pat nori atitraukt 
Franci ją nuo tarpsavinės 
pagelbos sutarties su Sovie
tais.

Šešios Kompanijos Pri
deda Darbįninkam Algų

CiceWniT?^- Western El
ectric kompanija, gaminanti 
telefonų įtaisus, sutiko, po 
derybų su darbininkų atsto
vais, pridėt 10 procentų va
landines jiem algos. Ši kom
panija samdo 12,000 darbi
ninkų.

Moline, Ilk, Elektros Įtai
sų kompanija žada nuo pir
madienio 5 procentais pa
kelt valandinę algą 200 savo 
darbininkų.

South Bend, Ind.—Bendix 
orlaivių dalių korporacija 
ketina pridėt 7 iki 8 nuo
šimčių algos 4,000 darbinin
kų, pradedant nuo kovo 19 
dienos.

Peoria, Ill. — Caterpillar 
Traktorių kompanija pake
lia 5 centais valandinę mo
kesnį 11,500 savo darbinin
kų.

Hartford, Conn. — Royal 
Rašomųjų Mašinėlių kompa
nija pasižadėjo nuo kovo 15 
d. pridėt darbininkams 7 iki 
8 procentų algos ir raštinin
kams 5 proc. Royal kompa
nijai dirba 5,300 darbininkų.

Worcester, Mass. —Nor
ton kompanija paskelbė 10 
centų priedą į valandą trim 
tūkstančiam darbininkų, o 
savo raštinių tarnautojam 
—po $4 daugiau į savaitę.

Šios kompanijos mato, 
kaip darbininkai kitur orga
nizuojasi ir streikuoja; tik 
to bijodamos, jos ir pride
da jiem uždarbio.

FAŠISTŲ GIRDAI APIE 
MADRIDO ŠTABO 

PERSIKRAUSTYMĄ
Salamanca, Ispanija. — 

Fašistai skelbia, būk Madri
do gynimo komandierius 
gen. Jose Miaja persikėlęs 
su savo štabu į Chinchon, 25 
mylios į pietų rytus nuo Ma
drido.

Fašistai panaujino atakas

' Bilbao. Ispanija. — Bas
kų pusiau-autonominė val
džia protestuoja, kad Itali
jos karo laivai grobia Ispa
nijos respublikos prekybi- linkui Almeria prieplaukos,
nius laivus.

HM hi

pietuose.

120,000 Italų ir Na 
zių Kariauja Prieš 

Ispanijos Valdžių
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ISPANŲ FAŠISTAI JAU 
ATSIGRŪMĘ ARTI GUA

DALAJARA MIESTO

Lisbon, Portugalija. — Is
panijos fašistai pranešė, 
kad jiems telikę tik šešios ir 
pusė mylios iki Guadalaja- 
ros miesto, stovinčio už apie 
30 mylių į šiaurių rytus nuo 
Madrido, ir kad jie užėmę 
Abanades, už desėtko mylių 
nuo Siguenza vieškelio, į 
pietų vakarus nuo Madrido.

GEN. FRANCO PLANUO
JA ĮSTEIGT FAŠISTINĘ 

MONARCHIJĄ
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London. — Ispanijos am
basadorius Pablo de Azca- 
rate duoda skundą tarptau
tinei nesikišimo komisijai 
prieš Italiją, kad jinai su 
savo armija ir didžia karine 
mašinerija padarė įsiverži
mą į Ispaniją, kaip matyt iš 
italų fašistų vedamų mūšių 
prieš Madridą.

Senatorius Norris už Apribo
jimą Vyriausio Teismo

Romos, Nazią Laivynai Bom
barduosią Ispanu Miestus
Madrid.—“Mussolinis ža

dėjo atsiust reguliarę savo 
armiją į Ispaniją,” o kai ita
lai atakuos Valenciją ir 
Barcelona sausumoj, tai Ita
lijos ir Vokietijos karo lai
vai bombarduos tuodu mie
stu,—pareiškė liaudiečių su
imtas vyresnysis italų ofi- 
cierius Luciano A. Silvia. 
Jis taipgi nrinažino, kad 
Italijos kareiviai yra apgau
dinėjami: žada juos plukdy
ti į Ethiopiją, o atsiunčia į 
Ispaniją.

Madrid, kovo 13. — Ispa
nijos valdžia praneša, kad 
jos kareiviai ir milicininkai, 
įnirtusiai atakuodami faši
stus, atmušė jų dalį atgal ir 
atėmė iš fašistų Trijueque 
miestelį, Guadalajaros fron
te.

čia fašistai, be kitko, nau
dojo “skystos ugnies” 
švirkščiamas liepsnas prieš 
Madrido gynėjus.

Liaudies armijos suimtas 
vienas italų fašistų vyres
nysis oficierius sako, kad 
dabar 80,000 Italijos karei
vių ir 40,000 Vokietijos na- 
zių kariauja prieš Ispanijos 
valdžią. Kitas liaudiečių im
tinys, italų armijos leitenan
tas Gaetano Borusi pripaži
no, kad Mussolini atsiuntė 
savo kariuomenę Ispanijon, 
idant įkurt fašizmą šioj ša- 
iyį.

Burgos, Ispanija. — Faši
stų komandierius oen. Fran
co žada atsteigt fašistinę 
karaliaus valdžią Ispanijoj, 
jeigu laimės karą prieš, liau- 
diečius.
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Washington. — Įtakingas 

senatorius G. W. Norris, 
“nepriklausomietis” iš Neb- 
raskos, pritaria prez. Roose- 
velto planui panaujint Vy
riausią Teismą šešiais pa
žangesniais teisėjais. Bet 
to negana, jis sako: reikia 
sykiu taisyt šalies konstitu
ciją, idant apribot Vyriau-, 
šio Teismo galią. Nes jei- dirbtas algas. Aiškinosi ne
gu to nebus padaryta, pas-‘ 
kui ir vėl šis teismas gali 
užsimanyt naikint įstaty
mus, kuriais kongresas nori 
atsiliept į darbininkų, far- 
merių ir bedarbių reikalus. 
“Nes mūsų teismai nėjo ir 
neina su žmonijos pažanga,” 
pastebėjo senatorius Nor
ris.

Chrysler Nemoka Algą Savo 
Auto. Darbininkams

Ispanijos Skundas Tautų Ly
gai prieš Italy Armijas

Detroit, Mich. — Chrysler’ Geneva. — Ispanijos už- 
automobilių korporacija pe
reitą penktadienį atsisakė 
išmokėt savo darbininkų už-

galinti to padaryt todėl, kad 
streikieriai sėdėto^' užėmę 
ir raštines visų devynių 
Chrysler fabrikų Detroite. 
Bet bosai tik išsisukinėja. 
Nes unija nutarė praleist 
reikalingus ofisų tarnauto
jus į raštines, idant jie ga
lėtų apskaitliuoti darbinin
kam priklausomas algas.

sieninis ministeris A. del 
Vayo mušė protesto telegra
mą Tautų Lygai prieš Itali
ją, kuri atsiuntė savo regu- 
liarę armiją Ispanijon ir ka
riauja prieš ją, net nepa
skelbus karo. Jis nurodo, 
jog apart italų keturių divi
zijų Madrid - Guadalajara 
fronte jie rengiasi atsiųsti 
čia dar dvi divizijas savo ar
mijos.
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Kompozitoriaus Kūnas Svei
kas po 55 Mėty Grabe

PHILA MIESTO TROKI- 
NINKŲ STREIKAS

Maskva. — Garsus Rusi
jos muzikos kompozitorius - 
pianistas N. G. Rubinstein 
mirė 55 metai atgal, bet jo 
kūnas išsilaikė šviežias ir 
sveikas iki 1934 m., kada bu
vo atkastas jo kapas; net 
rožės ant jo krūtinės nebu
vo suvytusios. Per paskuti
nius dvejus metus Rubin- 
steino kūnas kietėja, virsta 
mumija, bet nepūva. Laido
jant jis nebuvo net balza
muotas, o tik į trigubą gra
bą įdėtas—ąžuolo, cinko ir 
vėl ąžuolo.

Philadelphia, Pa.—Majo
ras S. D. Wilson pagrasino 
visai paleist streikuojančius 
miesto valdžios trokų vežė
jus, jeigu jie nesugrįš dar
ban kovo 13 d. Trokininkų 
unija į tai atsakė, “streikas 
bus tęsiamas.”

Streikieriai skundžiasi, 
kad jie buvo verčiami dirbti 
po 12 ir 14 valandų į dieną 
ir kad garažų superinten
dentai ėmė kyšius iš norin
čių švaresnio darbo troki
ninkų.

Fašistai Tykojo Pagrobi 
Liaudiečių Komandierią

Madrid. — Ispanijos val
džia užklupo fašistų šnipų 
organizaciją “Espana Una,” 
plačiai išsišakojusią Madri
de, ir suėmė daugumą jos 
vadų. Tie šnipai tykojo pa- 
grobt vyriausią liaudiečių 
armijos komandierių gen. 
Miaja. Tarp areštuotų yra 
ir penki policininkai, kurie 
turėjo valdžios pasitikėji
mą.

■ |

Demonstracija prieš In- 
džionkšino Teismą

Gardone, Italija. — Mus- 
solinio karo laivas šaudė iš 
patrankų, pagerbiant 74 me
tų amžiaus sukaktį fašistų 
poeto Gabriele d’Annunzio, 
kuris tik juokiasi iš pasklei
stų girdų, būk jis rengiasi 
nusižudyti kokiu tai keistu 
būdu.

Detroit, Mich.—5,000 dar
bininkų su triūbų muzika, 
dainomis ir šauksmais de
monstravo prieš patį teis
mą, kuris svarsto indžiokši- 
ną prieš streikuojančius 
Chrysler automobilių darbi
ninkus.
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POLICIJA DAUŽO RAŠTI
NĖS STREIKIERIUS SĖ

DĖTOJUS DETROITE'; 
Detroit, Mich. — 25 poli

cininkai jsibriovė per Mg 
į miesto labdarybės raštinę 
ir buožėmis apdaužė strei
kuojančius sėdėjimu tarnau
tojus ir tarnautojas. Areš
tavo vieną vyrą, kuris ban
dę apgint moteris nuo poli
cijos buožių.

Szechwan provincijoj 
Chinijoj, šiemet per sausrą 
badu mirė jau 3,000 žm 
nių.
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

$5.50 
$7.00 
$7.50 
$5.50
$3.00 
$3.75 
$4.00 
$3.00

at

kad ir nedidelių persiuntinėjimo lėšų.
Kaip matome, $2,000 surinkta visai be 

didelės agitacijos, be didelių pastangų. 
Tai parodo mūsų skaitytojų ir veikėjų 
nepaprastai gilų susirūpinimų gelbėjimu 
Ispanijos demokratijos, šitie pinigai, be 
abejo, sudėti daugiausiai “Laisvės” skai- 
tytojų.

Nemažai draugų siuntė aukas ir per 
ALDLD; kiti siuntė per “Vilnį,” o dar 
kiti, gal būt, ir per LDS. O labai daug 
lietuvių darbininkų sudėtų pinigų buvo 
pasiųsta per tarptautiškus vietos komi
tetus. - . , : $ į?fi

Ištikrųjų, galime pasidžiaugti tuo ne
paprastu susirūpinimu ir duosnumu, kurį 
Amerikos lietuviai darbininkai rodo Is
panijos demokratijos gynėjams.

Be abejo, jie nenuleis rankų ir ateityj.

Aukos Ispanijos Respublikos Gynėjams
$10.00 

2.50 
1.00 
1.00 
1.00 

18.06 
1.00

13.70 
.3.00 
1.00

.50

Demokratizavimosi Procesas 
Sovietuose

Nesenai Maskvoje įvyko Visa-Sąjungi- 
nės Komunistų Partijos Centro Komiteto 
pilnatis (plenumas—praplėstas suvažia
vimas), kuriame centriniu klausimu bu
vo praplėtimas demokratijos partijos ei
lėse, tai yra, pašalinimas visokių nede
mokratiškų žygių, kai kur partijoj prak
tikuotų. Vyriausiu pranešėju buvo Par
tijos veikiantysis sekretorius, A. A. Žda- 
novas. Jis nurodė visą eilę vietų, kur 
partijos veikėjai nesilaikė partijos sta
tutų. Užuot leidus nariams rinkti savo 
komitetus bei tam tikrus svarbių parei
gų ėjėjus, jie buvo skiriami komitetų. 
Partijos komitetai ne visur būdavo ren
kami sulyg partijos statutų, bet sulyg są
rašų. Tik vienas partijos Centro Komi
tetas, nurodė d. Ždanovas, niekad nėra 
kooptavęs nei vieno nario. Centro Ko
mitetas, beje, renkamas suvažiavimuose 
slaptu balsavimu.

Kodėl Partija nusitarė kreipti tiek 
daug domės į šį reikalą? Vyriausiai dėl
to, kad nepaisymas demokratijos pačios 
partijos eilėse pakenkt komunistams da
lyvavime rinkiminėj kampanijoj. Rei
kia atsiminti, kad sekantį rudenį įvyks 
rinkimas į augščiausius sovietus atstovų 
—rinkimai slapti, tiesioginiai, lygūs, t.y., 
lygiai balsuoja visi darbe}. įmonės, visi pi
liečiai, ne kaip buvo sulyg^sena konstitu
cija, kur miestų proletariatas turėjo ga
lingesnį balsą už valstiečius.

Priėmimas naujos konstitucijos reiškia 
pasikeitimą šalies politinio gyvenimo. 
Su tuo komunistai turi labai skaitytis, 
nes nuo dabar komunistai turės griež
čiau atsakyti už savo darbus prieš darbo 
mases, o ne tik prieš pačią partiją. Ko
munistai, sako d. Ždanovas, privalo atsi- 
palaidoti nuo tos netikusios psichologijos, 
kuri viešpatauja pas tūlus iš jų, būtent, 
būk jie galį palaikyti įtaką masėse be jos 
užsitarnavimo.

Kai prasidės rinkimų kampanija, joje 
dalyvaus visoki elementai. Dalyvaus su 
savo sąrašais net ir sovietinei tvarkai 
priešingi žmonės. Dėlto komunistai, ku
rių yra virš du milionai, privalo mokėti 
kovoti su savo oponentais; privalo mo
kėti įtikinti mases, kad jos balsuotų su 
jais už tuos kandidatus, kurie gerai ir iš
tikimai tarnautų socializmo reikalams.

Partijos organizacijų suvažiavimai pri
valo būti laikomi reguliariškai; rinkimai 
į atsakomingas vietas turi būti regulia- 
riški ir slapti, be iš anksto padarytų są
rašų. Nariams turi būti suteikta pil
niausia ir nelimituota teisė kritikuoti 
kandidatus, kurie jiems nepatinka.

Šis Centro Komiteto patvarkymas, be 
abejo, labiau suįdomins partijiniais ir 
krašto reikalais ne tik partijiečius, bet 
ir visus darbo žmones. Kiekvienas pri
pažįsta, kad busimieji SSSR rinkimai į 
augščiausius sovietus išjudins visus dar
bo žmones, kaip niekur pasaulyj neišjudi
no. Apie 100 milionų piliečių dalyvaus 
balsavimuose.

292,624 Nariai
Francijos Komunistų Partijos gen. se

kretorius d. Thprez, kalbėdamas Centro 
Komiteto pilnatyj (plenume), vas. 26 d., 
paskelbė, kad toji partija šiuo tarpu turi 
292,624 narius. Francijos Socialistų Par
tija gi turi 202,000. Vadinasi, abi darbi
ninkų politinės partijos sudaro pusę mi- 
liono organizuotų darbininkų.

Jeigu tiedvi partiji organiniai susivie
nys, tai bus milžiniška spėka.

Be to, radikalų socialistų organizuotos 
jėgos auga kasdien. Taipgi labai spar
čiai auga nariais Francijos darbo unijos. 
Kitais žodžiais, anti-fašistinis frontas 
Franci jo j stiprėja. Iš to pasaulio darbi
ninkai tik pasidžiaugti tegali.

Reikia Ruoštis prie Pirmosios 
Gegužės

Jei norima turėti, puikias Pirmosios 
Gegužės demonstracijas, jei norima 
įtraukti į jas juo daugiau žmonių, tai 
prie to darbo reikalinga ruoštis jau da
bar. H ''*,1

Šiemet, be abejo, Pirmosios Gegužės 
demonstracijos bus didesnės, negu kada 
nors Amerikos darbininkų judėjimo isto
rijoj. Dėlto, kad šiemet darbininkų su
sipratimas augščiau pakilo;”1 dėlto, kad 
šiemet darbininkų klasė Jungtinėse Vals
tijose faktinai veda ofensyvą prieš sam
dytojų klasę.

Komunistų Partija šiemet dės visas pa
stangas įtraukimui į Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimą socialistų ir visų darbo 
unijų. Juo glaudesnė vienybė, juo arti
mesnis susirišimas, juo draugiškesni ry
šiai darbininkuose, — privalo būti mūsų 
obalsiu.

Lietuviai darbininkai taipgi privalo vi
sur ruoštis. Turi būti sušaukta specia- 
liški lietuvių darbininkų organizacijų at
stovų susirinkimai ir juose išdirbta pla
nai, kaip įtraukus į apvaikščiojimą juo 
didesnį skaičių lietuvių darbo žmonių.

Tokiuose miestuose, kaip Brooklynas, 
Cįiicaga, Detroitas, Clevelandas, Bosto
nas, Philadelphia ir kt., lietuviai demon
strantai privalėtų turėti savo atskiras 
grupes, su savo iškabomis ir dūdų orkes
trais. • s

Per Joną Liaudanską, Lewiston, Me .....................
ALDLD 56 kuopa, Milwaukee, Wis.«.....................
J. Bubliauskas, Dearborn, Mich..............................
M. Ruslauskas, Norwood, Mass..............................
F. Bloznelis, Catskill, N. Y.......................................
Lietuvos Balso Pašelp. Draugystė, Kenosha, Wis. . 
Magdė Radzevičienė, Brooklyn, N. Y........................
Surinkta per draugų M. ir O. Venzlauskų 25 metų

ženatvės parę, Somerville, Mass. .....................
ILD 55 kuopa, Rockford, Illinois ...........................
Jos. Kupres, Geneva, Ill.............................................
T. Žebrauskas, Coleman, Alta, Canada .................
Surinkta per Navikų ir Kazakevičių parę, Brooklyn, N. Y. 15.68 
Peter Walkins, Coal Center, Pa.................. ........................
Per J. Shagov, Anson, Me...................................................
K. Rosh, Elmora, Pa..............................................................
L. Osipuk, Arnold, Pa................................... ........................
J. Krasinski, Arnold, Pa......................................................
S. Ketchin, Windsor Locks, Conn......................................
Joe Yakus, Raymond, Wash.................. ................................
W. Deksnys, Stamford, Conn...............................................
Liet. Jaunuomenės Pašelp. Draug., Fitchburg, Mass.........
Per Ch. Strauss, Thomas, W. Va...........................................
Izidore Certivitius, Milton, Wash.............................. .........
Per J. Gasiuną, N. S. Pittsburgh, Pa..................................
Per M. Veprauską, Kenosha, Wis.......................................
Bronė Bernotienė, Worcester, Mass....................................
APLA 1-mo Apskr. Konf., Pittsburgh, Pa........................
Per draugų Grigūnų 25 m. ženatvės parę, Norwood, Mass. 
Per draugų Sobulų 25 m. ženatvės parę, Boston, Mass. .. . 
Per J. Stupus, Portland, Oregon ........................................
Shenandoah, Minersville, Apylinkės Priešfaš. Kom............
Per J. Kazlauską, Hartford, Conn.......................................
D. L. K. Gedemino Draug., Rochester, N. Y........................
P. Kune, Brooklyn, N. Y............................ ..........................
M. Shatas, Coleman, Alta, Canada ....................................
J. Žebrauskas, Coleman, Alta, Canada ............................
Juzė Žebrauskas, Coleman, Alta, Canada .........................
A. Debuckis, Coleman Alta, Canada ..................................
John Jarackas, Detroit, Mich...............................................
Per M. Duseiką, Rochester, N. Y........................................
S. Yurwitz, Millburn, N. J...................................................
L. Kazlauskas, Freehold, N. J...............................................
A. Yasukiavičius, Freehold, N. J........................................
M. žerolis, Freehold, N. J.............................. ......................
C. Shaltis, Freehold, N. J......................................,..............
John Gabal, Bloomfield, N. J..............................................
K. Korsakas, Great Neck, N. Y...........................................
J. Deksnys, Worcester, Mass.................................................

5.00 
23.05 

1.00 
1.00
1.00

.50
1.00
5.00 

15.00 
34.12 
*1.00
2.00

19.30
1.00
5.00 

15.20

5.15 
20.00 
13.61 
25.00

3.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 

10.00
2.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
3.00

.50 

.50

Viso ... .’.......................
Pirmiau buvo paskelbta

Viso per “Laisvę” suplaukė 
. - ' ■ 1 \ •

$294.63
1704.29

$1,998.92

Vieni Kytri, Kiti—Dar Kytresni

E Jau $2,000!
Iki šiol per “Laisvę” Ispanijos reika

lams jau suaukota du tūkstančiai dole
rių. Pinigai siunčiami į North American 
Committee to Aid Spanish Democracy. 
“Laisvės” administracija tarpininkauja 
šiame reikale net neimdama susidariusių

Prieš-Kominterninė Paroda
Šią vasarą Berlyne įvyks t. v. “Anti- 

Kominterninė Paroda,” kurią organizuo
ja Goebbelis ir Rosenbergas, du atkak
liausi prieš-marksistiniai naziai. Sako
ma, ta proga Hitleris bandysiąs suorga
nizuoti Prieš-Komuflistinį Internaciona
lą, kurin kvies viso pasaulio reakcinin
kus.

Į pačią parodą užkvietimai jau yra 
siuntinėjami. Kviečiama dalyvauti viso
kio tipo reakcininkai-fašistai ir jų sėbrai. 
Po parodos, Hitleris mano sustiprinti na- 
zišką propagandą ir pradėt agresyviškes- 
nį vajų prieš žydus, marksistus ir ko
munistus.

Be abejo, tariamoji Hitlerio paroda 
bus sulipinta iš provokacinių fašistų 
“eksponatų.” Juk naziai provokacijomis 
ir klastomis yra pasižymėję labiau, negu 
koki kiti reakcininkai. Tik atsiminkim 
jų purvinus žygius padegime reichstago 
budinko!

Feljetonas
Atvirai apie mus pačius kal

bant, vargu ir pats biesų kara
lius pasakytų, kur link mes ei
name, ko neišmisliname ir kokių 
zbitkų vieni antriems neiškre- 
čiame. Kytras nori būt ir už ky- 
trą kytresnis, mokytas ir už 
mokytą mokytesnis, o durnius 
stengiasi rasti ir už save dur- 
nesnį,—tai mūsų dienų proble
mos.

štai, aną-dien įsmunku į ap- 
tieką nusipirkti pietums porą 
silkučių. Įsmunka pro mano pa
žastę ir jaunas berniokas, pri- 
biznoja prie aptiekoriaus ir pa
klausia:

“Ar jūs turite to, per radiją 
garsinamo pepsident antiseptiko 
dantims mazgoti ir ar parduo
date garsinama kaina?”

“Šiur! Pirmas butelis pen
kiasdešimts centų, o antras tik 
vienas centas.”

“Tai kuris iš tuodviejų bute
lių pirmas?”

“Iš esmės, nėra skirtumo, 
bet. .. Del aiškumo, tegul bus 
šis pirmas, o šitas antras,” pa
aiškino, dėliodamas ant baro 
butelius, aptiekorius.

“Tai gerai, štai jums vienas 
centas, nes aš perku antrąjį.”

Tai pasakęs, dribt centą ant 
baro, šmakšt butelį į kišenių,

šmurkšt pro duris ir eina sau 
švilpaudamas.

Aptiekorius išsižiojo, išplėtė 
akis, dirst į mane, dirst į duris, 
čiupt už cento ir šuktelėjo: “Na, 
ar ne velnias?! Prie akių tave 
nukoneveikė ir eina švilpauda
mas ... Kad jam visi dantys iš
byrėtų!”

“O pokam silkės?”
“Dešimts centų „viena, dvi už 

penkioliką.”
“Tai. suvyniokite man antrą

ją. ”
Aptiekorius, metęs negrąžų 

žvilgsnį į mane, užvožė bačkelę 
ir užsikūrė cigaretą. Išeinu iš 
aptiėkos dvi silkutes nešinas ir 
pasinešu namų link. Ogi kad 
atbėga, kad atplevėsuoja ranko
mis prieš vėją besikasdamas 
mano kaimynas, dzūkelis.

“Tai kur taip skubinies, kai
mynei ?”

“Lekiu in skvajarų,” trumpai 
atsakė jis.

“Tai kas? Su pačia susipešei, 
ar ką?”

“Negaliu Džiovu iškrašcyc iš 
savo auzos.”

“Kaip tai?!”
“Diela yra tame, kad aš jam 

skolnas dešimkį. Tai jis insira- 
bazdino in mano auzū, insiriog- 
lino in krėslu ir sako, sėdzės, 
kol neatsinagradzysiu.”

“Ar pasiuto?”

“Necik pasiuto, ale ir vuode- 
gū pabruko.”

“Aš tavo vietoj būdamas, ne
sikreipčiau prie skvajero.”

“Tai kū su juom daryc? Jis 
už many daug zdarovesnis.”

“O ar tu žinai, ką skvajeras 
su juom padarys?”

“Nagi, kū?”
“Išdaužys tavo auzos langus, 

-primėtys ašarų bombų, tai ir 
pats dar apjaksi. Ar ne geriau 
gražiuoju susitaikyti?”

“Tai kū-šy-čėsų padaryc? Ki
bą reik gryšc ir taikycis?”

Ot jums, kad norėjote! Jau 
su sėdėjimo streiku ir ubagas 
ubagą, kad ir ant šventoriaus, 
striošina. Ar tik nepradės sėdo
mis streikuoti parapijonai prieš 
kunigus bažnyčiose, o kunigai 
prieš parapijonus prie alto
riaus?

Arba vėl. Vaikinas, pasive- 
džiojęs nekurį laiką merginą, 
nukvitina, o mergina nori, kad 
jis ją vestų. Ji ateina į jo kam
barį ir paskelbia jau ne sėdėji
mo, bet gulėjimo streiką, atsi
gula į jo lovą ir streikuoja, kol 
jis jos neapsives.

Trečios' rūšies streikas gali 
būti dar pasekmingesnis, pade- 
kim: moteriškaitei atsibosta jos 
vyras, ji pradeda monkey biznį 
su kitu ir reikalauja nuo savo 
vyro divorso, o tas užsikerta ir 
neduoda. Ji užsikabina ant krū
tinės ir ant pečių po toblyčią, 
ir užrašo šiuos žodžius: “Sekio
jimo streikas! Tol paskui tave 
sekiosiu, kur tik tu eisi ir aš ei
nu, kol nesutiksi duoti divorsą!”

Be to dar, daleiskim, iškyla 
karas ir kareivių prigrūda pil
nas tranšėjas. Bet kareiviai, 
vietoj žudytis, susėda tranšėjose 
ir sėdi, šitokiam atsitikime, jau 
netik žmonės kvatotų, bet pra
dėtų kvatoti, kad net uolos iš 
juoko šokinėtų, ir mūsų siero- 
ji žemelė.

Taigi sėdėjimo, gulėjimo, tu- 
pėjimo, sekiojimo ir kitokio ”ji- 
mo” streikai gali taip mus pra
juokinti, kad ir mūsų, susirauk- 
Šlėjus kaip naginė, susisukus 
kaip devynios petnyčios pamotė 
(buitis) atjaunės ir pradės per 
virvutę šokinėti.

Bet, nepaisant, prieš ką ir kas 
manote streikuoti, o tikras bū
damas, kad prieš mane niekas 
nestreikuos, visiems streikie- 
riams patariu įsigyti nuo aša
rų dujų maskas, o streikas tik
rai bus laimėtas.

Senas Vincas.

Dienraščio Išlaikymui 
Parama-Aukos

Naziai dar Paaštrins Boikotą 
Prieš Žydus

Berlynas.—Vokietijos vi
daus reikalų ministerijos 

O' organas rašo, kad visos vo
id^ Jdškos krautuvės turės būt

atžymėtos užrašu “vokiečių 
krautuvė,” idant gyventojai 
galėtų jas lengvai atskirt 
nuo žydų krautuvių. Bus 
išleista griežtas įsakymas, 
uždraudžiantis visiem valdi
ninkam bet ką pirkt iš žydų

krautuvių. Nazių valdžia 
taipgi visai užginsianti jiem 
“sėbrauti” su žydais. Boiko
tas prieš žydus paaštrina
mas todėl, kad New Yorko 
majoras La Guardia įžeidęs 
Hitlerį. Novosibirske, Sibire, grupe studentų uoliai seka da

bartinius įvykius Ispanijoje.

Gautas pluoštelis dienraščio 
išlaikymui aukų, kurias aptei
kėme jau senokai. Drg. S. Ra
dusis, iš Bayonne, N. J., aukojo 
$2, drg. Martin Karklus, Camp 
1, Long Lake, Wise., aukojo 
$1.50; drg. Joseph Vaszkis, 
Quincy, Mass, aukojo $1.50; d. 
Paul Kazeliunas, Chicago, Ill. 
aukojo $1.00.

Dar vajaus metu draugas A. 
Stripeika iš Elizabeth prisiuntė 
po dolerį aukų nuo draifgų 5. 
JanlĄdus ir A. Staniulio. Drg. 
Z. R. Juška iš Bloomfield, Conn., 
aukojo 50 c.

Darbininkiškas dienraštis, 
kurį stambieji biznieriai boiko
tuoja, be aukų negali pasilaiky
ti. Šiemet labai svarbu remti 
Ispanijos liaudies didžiosios ko
vos. Bet negalime apleisti Aei 
savo dienraščio. Labai esame 
dėkingi draugams, kurių vardai 
augščiau teĮpa ir linkime ki
tiems draugams juos pasekti, 
paremti savo dienraštį, kad ir 
smulkiomis dovanėlėmis.

. P. Buknys.

Cambridge, Mass.
Iš Mūsų Kliubo Veiklos

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas gyvavo per daug metų 
ir susidėjo tik iš visai mažo 
skaičiaus narių. Jeigu neklys
tu, tdi gal iš viso prigulėjo 
tiktai apie septyni nariai. Vė
liaus, kaip buvo panaikinta 
prohibicija, tai pradėjo’bruz
dėti ir Piliečių Kliubas. Prie 
jo ėmė rašytis daugiau narių. 
Pasidarbavus grupei žmonių, 
kliubas užsidėjo įstaigą (sa-

n
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yra, apie

Seattle, Wash

toks: 163 
Cambridge,

buvo 
mėnesį, 
Baltru- 

kaipo 
valdžią

liūną), kuri gerai šiandien 
laikosi.

Dabar kliubo pirmininku 
yra Juozas Turauskas. Jisai 
darbuojasi nuoširdžiai ir pa
sekmingai del kliubo labo. Ji
sai sutvėrė vakarinę mokyklą 
angliškos kalbos, mdkina skai
tyti ir rašyti ir kaip tapti 
Jungtinių Valstijų piliečiu. 
Mokykla atsibūna pirmadienių 
vakarais, 7:30 vai.

Patarčiau visiems šią mo
kyklą lankyti. Kliubo pirmi
ninkas Turauskas prašė pra
nešti, kad bus prelekcija apie 
sveikatą ateinančiame mėne
siniam susirinkime, kuris įvyks 
kovo 24 d. 7:30 vai. vakare. 
Vietinis Dr. Repšys ir daktaras 
iš federates valdžios aiškins 
apie sveikatą, tai 
vėžio ligą.

Kliubo adresas 
Harvard St., 
Mass.

Am. Liet. Piliečių Kliubo 
Rep., R. Stashis.

Nepamirškim ir Gyvus 
Veikėjus

Vasario 24 d., 1937, Motie
jus Baltrušaitis apvaikščiojo 
savo 50 metų amžiaus sukak
tuves. Drg. M. Baltrušaitis 
yra žinomas ne tik vietos lie
tuviams, bet taipgi ir plačiai 
lietuvių visuomenei, kaipo ne
nuilstantis kovotojas už darbi
ninkų klasės reikalus. Taipgi 
drg. M. Baltrušaitis tankiai į 
lietuvių laikraščius, ypatingai 
į dienraštį “Laisvę”, parašo ži
nutes iš šios kolonijos. Tad aš 
turiu už pareigą priminti apie 
drg. M. Baltrušaitį, nuo jo 
jaunų dienų pasišventusį ap- 
švietos ir supratimo platinto
ją. Kuomet jis suorganizavo 
Lietuvių Socialistų Sąjungą, tai 
daugiausia buvo užsiėmęs li
teratūros platinimu tarp lietu
vių. Pirmutinė mano buvo nuo 
jo pirkta knygelė “Antras 
Krikštas” ir ta knygelė man 
labai patiko, kadangi mes vi
si buvom dar jauni ir tokių 
knygelių nebuvom skaitę. Bet, 
kaip tik Rusijos darbininkai 
nuvertė carą ir menševikai iš
ėjo prieš darbininkus, tai ir L 
SS tuoj tapo likviduota. Tad 
pabaigoj 1919 m. drg. M. 
Baltrušaitis pradėjo organi
zuot Komunistų Partiją. Tuom 
momentu viso pasaulio buržu
azija buvo nesvietiškai išsi
gandus rusų proletarinės revo
liucijos, tai ir Seattle buržuazi
ja nesnaudė — puolėsi su po
licijos pagelba kovingesnes 
darbininkų organizacijas dras
kyti, o narius į kalėjimus grūs
ti ir svetur gimusius deportuo
ti. Drg. M. Baltrušaitis prigu
lėjo prie rubsiuvių* unijos ir 
kriaučių darbininkai 
-streikų Jauke. Sausio 
1920 metais, drg. M. 
šaitis tapo areštuotas 
“trukšmadarys” prieš 
ir įgrūstas į miesto kalėjimą. 
Nieko įrodančio nesurado ir po 
keletos dienų jį paliuosavo iš 
kalėjimo.

Drg. M. Baltrušaitį kalėji
mas nenugązdino ir apie vidu
rį 1920 metų, su kitų draugų 
pritarimu tapo sutverta ALDL 
D kuopa, kurioje jis pasišven
tusiai dirba del visuomenės la
bo. Kada kuopa nutaria su
rengti kokią pramogą parėmi
mui darbininkiškų reikalų, tai 
Baltrušaitis visados pirmutinis 
į komitetus prie atsakomin- 
giausio darbo ir, susisodinęs į 
savo karą veža po 12 žmonių 
be jokio atlyginimo. Jis yra 
visiems draugiškas ir nuošir
dus žmogus, tad jis yra užsi
tarnavęs padėką nuo visuome
nės.

Motiejau, aš tikiu, kad ir 
ant toliau dirbsi kaip dirbai 
iki šiolei del naudos darbinin
kų klasės. Tave tavo priešas 
nepergalėjo ir nepergalės. Ta
vo sąžinė nėra sutepta, aš ti
kiu, ir nebus ir neši raudoną 
vėliavą iki paskutinės valan
dos savo gyvenimo.

Jūsų Kaiminka.



Ispanijos Liaudies Kova Prieš Fašizmą ir 
Del Nepriklausomybės
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Ispanijoj revoliucija prasidė

jo 1931 metais. Tais metais bu
vo nuversta atžagareivinė val
džia, susidaranti iš liaudies 
priešų, o su ja kartu buvo nu
verstas ir karalius. Susidarė 
kairioji vyriausybė. Joje daly
vavo ir socialistai. Bet socialis
tai dar buvo priešingi bendram 
darbininkų frontui; gi komunis
tų partijos jtaka masėse buvo 
nedidelė. Visai Komunistų Par
tijai priklausė tik 800 narių. 
Kairiosios buržuazinės partijos 
dar svyravo tarp revoliucijos ir 
kontrevoliucijos. 1931 metų vy
riausybė mažai ką rūpinosi pla
čių darbo masių reikalais.

Taip aplinkybėms susidėjus 
Ispanijos liaudis mažai ką gavo 
iš pirmų revoliucijos laimėjimų. 
Darbininkų padėtis nebuvo pa
gerinta; valstiečiai žemės nega
vo. Tiesa, buvo užkariautos pla
tesnės demokratinės laisvės ir 
plačioji liaudis lengviau atsidu
so, bet tie nedideli užkariavimai 
negalėjo patenkint plačias liau
dies mases.

Tuo tarpu reakcinės jėgos 
nesnaudė. Jos ruošėsi tolimes
nei kovai, kad vėl atstatyti sa
vo viešpatavimą. Ir tikrai, ne
užilgo reakcionieriams vėl pa
sisekė valdžią užgrobt. Reakcio
nieriams valdžią užgrobus atvi
ri fašistai pirmu metu dar ne
drįso įstot į vyriausybę. Jie įėjo 
į vyriausybę tik 1934 metais. 
Tai padidino pasipiktinimą pla
čiose darbininkų masėse. Prie
šakiniai darbo žmonių sluogs- 
niai visą laiką vedė kovą su re
akcijos jėgomis. Gi 1934 m. at
sakydamos į smarkesnį reakci
jos puolimą, sukilo plačios ma
sės su ginklais rankose. Pla
čiausiai įsitraukė į kovą Asturi- 
jos kalnakasiai. Jų 1934 metų 
spalių mėn. sukilimas buvo 
kraujuose paskandintas. Vienok, 
ir reakcija neturėjo pilno lai
mėjimo. Aštri kova prieš kontr
revoliucines jėgas toliau tęsėsi.

1934 metais šiek tiek sustip
rėjusi Komunistų Partija iškė
lė bendro darbininkų fronto 
obalsį. Prie bendro fronto prisi
dėjo ir socialistai. Iki 1934 me
tų darbininkų • klesa Ispanijoj 
buvo smarkiai suskaldyta. Ispa
nijoj veikė visa eilė darbininkų 
partijų: Komunistų, Ispanijos 
socialistų, Katalonijos socialis
tų ir kitos vietinės darbininkų 
partijos. Nemaža darbininkų 
ėjo ir paskui anarchistus. Prof
sąjungos irgi buvo suskaldytos: 
revoliucinės profsąjungos, re- 
formistinės profsąjungos, anar- 
cho-sindikalistinės sąj u n g o s; 
kaikurie darbininkai dar ėjo 
paskui katalikus. Aiškus, daly
kas, kad prie tokio susiskaldy
mo darbininkai laimėt negalėjo. 
Todėl komunistai pradėjo atka
klų darbą del bendro darbininkų 
fronto sudarymo ir del profsą
jungų vienybės. Tame savo dar
be komunistai turėjo nemaža 
pasisekimo. Vienok, Ispanijoj, 
kur gyventojų didelė dauguma 
susidėjo iš valstiečių ir kur ne
maža yra smulkiosios buržuazi
jos, revoliucija negal laimėt, jei 
darbininkai eis patys vieni ir 
nesugebės patraukti į savo pu
sę valstiečius ir smulkiąją bur
žuaziją. Ispanijos sąlygose dar
bininkai patys vieni negal lai
mėt, net jei jie vieningai kovo
tų prieš reakciją ir fašizmą. 
Todėl komunistai 1935 m. pas
tatė sau uždavinį sudaryt platų 
antifašistinį frontą, kad sutelkt 
bendrai kovai visas antifašisti
nes jėgas. Tai komunistams ir 
pasisekė atlikt. Prie liaudies 
fronto prisidėjo Ispanijos Ko
munistų Partija, Ispanijos So
cialistų Partija, Katalonijos So
cialistų Partija, Katalonijos 
Proletarinė Partija, kairieji re
spublikonai, respublikonų sąjun
ga (arba dešinieji respubliko
nai), Katalonijos “kairioji,” vi
sa eilė smulkesnių organizacijų, 
revoliucinės profsąjungos ir re- 
formistinės profsąjungos. Be to 
komunistų pastangomis įvyko 
revoliucinių ir reformistinių 
profsąjungų susijungimas.

Ypatingai populiarus pasida
rė liaudies fronto obalsis, kada 
Ispanijos liaudis sužinojo Ko
munistų Internacionalo VII 
Kongreso tarimus ir d. Dimitro- 
vo kalbą kongrese apie bendrą 
darbininkų frontą ir platų liau
dies frontą.

Be to, po įtaka VII Kongreso 
Katalonijoj įvyko komunistų, 
Ispanijos socialistų, Katalonijos 
socialistų ir Katalonijos prole
tarinės partijų susivienijimas į 
vieną jungtinę partiją, priėmu
sią Jungtinės Socialistų Parti
jos vardą. Ji įeina į Kominter- 
ną, kaip jo sekcija. Taipogi įvy
ko Ispanijos komunistinės jau
nimo sąjungos ir Ispanijos so
cialistinės jaunimo sąjungos su
sivienijimas į vieną jungtinę so
cialistinio jaunimo sąjungą. Ji 
įeina į Komjaunimo Internacio
nalą, kaip jo sekcija.

Kada 1936 m. vasario mėn. 
liaudis stojo prie Ispanijos sei
mo, kortesais vadinamo, rinki
mų, jau ji turėjo sudarytą pla
tų antifašistinį liaudies frontą. 
Rinkimai ėjo labai sunkiose są
lygose. Visoj šalyj siautė bai
sus fašistinis teroras, ėjo falsi
fikacija pačių rinkimų, ir visgi 
rinkimuose laimėjo liaudies 
frontas.

Po laimėjimų rinkimuose bu
vo sudaryta vyriausybė iš res
publikonų ; ji rėmėsi liaudies 
fronto partijomis. Fašistas pre
zidentas Zamora buvo pašalin
tas; jo vieton buvo išrinktas ki
tas, kairisis respublikonas Asa- 
nja. Visa eilė fašistų buvo pa
sodinta į kalėjimus, jų organi
zacijos paleistos. Nauja vyriau
sybė rūpinosi liaudies padėties 
gerinimu ir kova su fašizmu.

Nesnaudė ir fašistai. Jie ruo
šėsi sukilimui. Fašistai naudo
josi vyriausybės padarytomis 
įvairiomis klaidomis. Kariuome
nė nebuvo išvalyta nuo fašistų 
karininkų, o valstybinis apara
tas nebuvo išvalytas nuo fašisti
nių valdininkų. Generolai ir 
augštesni valdininkai laikė fa
šistų pusę. Fašistų rankose pa
siliko jų turtai. Be to, Ispanijos 
fašistai rado gerą paspirtį iš 
Vokietijos ir Italijos fašistinių 
vyriausybių, kurioms rūpėjo įsi- 
galėt Ispanijoj, kad lengviau 
būtų pasiruošt didžiajam karui, 
būtent pagrobt silpnesnes Euro
pos tautas, įsigalėt Viduržemio 
jūrėse ir Afrikoj ir geriau pa
siruošt užpuolimui ant Sovietų 
Sąjungos.

Komunistai iš anksto numa
tė prie ko eina fašistai. Jie rei
kalavo greičiau nuginkluot fa
šistus ir apginkluot darbinin
kus. Komunistai reikalavo grei
čiau išrišt -žemės klausimą, 
greičiau duot žemės valstie
čiams, be ko negalima įtraukt 
platesnes valstiečių mases į 
liaudies fronto užkariavimų gy
nimą. Liaudis tur žinot, ką ji 
gina. Tai savo laiku nebuvo 
padaryta. Tuomi irgi pasinau
dojo fašistai.

Kada 1936 metų liepos mė
nesyj sukilo fašistai, jie tikėjosi 
į keletą dieną užimt visą Ispani
ją. Fašistų pusėj tuo metu bu
vo beveik visa kariuomenė, kur 
apie 90% karininkų buvo fašis
tai. Fašistai tikėjosi užgrobt 
karo laivyną ir aviaciją. Jie be 
to jau išanksto paruošė karei
vines, kariuomenės dalis Afri
koj ir įvairiose Ispanijos vieto
se, tame skaičiuj ir Ispanijos 
sostinėj Madride. Paruošė tai
pogi savo tvirtoves senuose po
nų rūmuose,' vienuolynuos ir 
tvirtesnėse bažnyčiose. Nei Ma
dride, nei Barcelonoj (Katalo
nijos sostinė) pas vyriausybę 
savo kariuomenės nebuvo. Ji bu
vo fašistų rankose.

Fašistams nepasisekė įvykdyt 
savo planus. Jūrų laivyno dau
guma pasiliko respublikos pu
sėj. Jūrininkai užmušė fašistus 
karininkus ir perėjo į respubli
kos vyriausybės pusę. Tai su
kliudė fašistams greitu būdu 
perkelt iš Afrikos Morokko į 
Ispaniją ten paruoštas fašisti
nes svetimšalių gaujas ir mo- 
rokkiečius. Aviacijos dauguma 

irgi pasiliko respublikos pusėj. 
Ir tik tuomet, kada fašistai ga
vo naujus aeroplanus iš Vokie
tijos ir Italijos, jie pajėgė jų 
pagelba perkelt daugiau kariuo
menės iš Morokko į Ispaniją.

Pirmoj sukilimo dienoj ir Is
panijos ir Katalonijos vyriausy
bės turimais ginklais apginkla
vo darbininkus. Didžiausios Ma
drido ir BarcelonoS darbininkų 
ir aplamai liaudies minios apsu
po kareivines ir paėmė jas, nors 
kareiviai buvo gerai apginkluo
ti, o darbininkai mažai ką gin
klų turėjo. Pavyzdžiui, Madride 
darbininkai turėjo tik du tūks
tančiu šautuvų, kuomet fašistai 
turėjo 14 tūkstančių šautuvų.

Fašistams nepasisekė į kelias 
dienas pagrobt visą Ispaniją. 
Darbininkų organizacijos ruošė 
ginkluotus būrius, kurie parodė 
daug drąsos, atkakliai gynė sa
vo tėvynės laisvę nuo fašistinio 
užpludimo. Po pirmų savo nepa
sisekimų fašistai ėmėsi uoliau 
ruoštis prie tolimesnių mūšių. 
Fašistai gavo iš Vokietijos ir 
Italijos naujus aeroplanus, tan
kus, galybes ginklų, instrukto
rius ir tt., taip kad fašistų ap
siginklavimas buvo daug geres
nis negu respublikonų. Vienok 
fašistams trūko žmonių. Plačio
sios masės buvo liaudies fron
to pusėj. Pačioj Ispanijoj fašis
tų pusėj buvo vien dvarininkai, 
buožės, buržuazijos dalis, kari
ninkai, vienuoliai, kunigų dau
guma. Jų visų per maža buvo, 
kad sudaryt tinkamą kariuome
nę. Nors fašistams pasisekė 
patraukt į savo pusę kariuome
nės daugumą, bet ji nelabai bu
vo ištikima fašistams; ji gana 
greit pradėjo byrėt. Pamatinė 
karinė fašistų jėga pirmais mė
nesiais buvo svetimtaučių legio
nai, susidedantieji iš visokių 
niekšų, valkatų, vagių, plėšikų, 
avantiūristų ir pan., apgauti 
morokkiečiai ir fašistinės ispa
nų falangos. Tokios kariuome
nės užsitęsusiam karui fašistam 
negalėjo užtekt. Tokia kariuo
menė tiko mūšiams tik keliems 
mėnesiams. Tolimesniems mū
šiams reikalinga buvo nauja, 
gyva jėga. Mobilizacijos fašistų 
užimtose vietose ligšiol beveik 
nieko neduodavo. Prisiėjo gaut 
naują, gyvą jėgą iš užsienio. 
Dabar ją duoda Vokietija ir 
Italija, kurios siunčia į Ispaniją 
savo reguliarią armiją jau išti
somis divizijomis.

Ispanijos respublika pirmu 
metu pasiliko be kariuomenės ir 
be valstybinio aparato. Reikėjo 
viską išnaujo kurt. Komunistai 
pirmieji pastatė klausimą apie 
reikalingumą sudaryt naują ka
riuomenę, paruošt naujus kari
ninkus, nes respublikos pusėj 
jų pasiliko labai mažai, reikėjo 
įvest discipliną fronte ir visoj 
šalyj, reorganizuot fabrikus, 
kad jie dirbtų karo reikalams. 
Kariuomenė privalo turėt vieną 
vadovybę, kurios klausytų vi
sos kariuomenės dalys.

Šiuos uždavinius Ispanijos są
lygose nelengva buvo įvykdyt. 
Ispanija buvo atsilikusi šalis, o 
ilgų metų reakcijos viešpatavi
mas visą šalį stūmė atgal. Ispa
nijos pramonė žemai pastatyta. 
Kiekvienas Ispanijos kraštas 
pirmu metu rūpinosi tik savo 
reikalais. Be to Ispanijoj yra ir 
savo tautinės mažumos: katalo- 
niečiai, baskai, galisiečiai. Ispa
nijoj buvo galybės visokių par
tijų ; profsąjungos, kaip matėm, 
buvo suskaldytos. Daugelis tų 
organizacijų pirmu metu ir rū- 
pinosi vien savo reikalais. Liau
dies frontas buvo sudarytas tik 
1935 metais, ir dar nevisos fa
šistams priešingos organizacijos 
buvo jame prisidėjusios. Kada 
sukilo fašistai, kiekviena anti
fašistinė organizacija siuntė į 
frontą savo ginkluotus būrius, 
o tie būriai pirmu metu klausė 
vien savo vadovybių. Daugelis 
kovotojų nemokėjo ginklų var
to t, nežinojo karinio mokslo, ne
turėjo komandierlų. Ėjo į fron
tą su drąsa ir pasiryžimu, bet 
to buvo per maža. Ir su disci- 

pHna buvo bloga, o dar ją ardė 
anarchistai ir trockistai. Ypa
tingai daug žalos nešė trockis
tai. Visas trockistų veikimas Is
panijoj ėjo ir eina fašistų nau
dai. Ispanijos trockistai, kaip ir 
kitose šalyse, tai tikri kontrre
voliucionieriai. Apie jų kontrre
voliucinę darbuotę atskirai pa
kalbėsim.

Komunistai pastatė sau užda
vinį nugalėt visus trūkumus, ir 
kovos eigoj mokino kitus, kaip 
reikia muštis su gerai apgink
luotais fašistais ir kaip reikia 
ruošt šalies gynimą, kad laimėt 
kare su fašizmu. Komunistų pa
stangomis buvo sudarytas vadi
namas penktasis pulkas. Jis pa
rodė daug drąsos frontuose, jis 
davė pavyzdžius karinės disci
plinos ir pasiryžimo gint liau
dies reikalus. Jis iškėlė naujus 
komandierius ir Įkūrė mokyklas 
jų paruošimui. Jis karo eigoj 
išaugo į tikrą armiją, ir jau tu
rėjo apie 25 tūkstančius liau
dies kareivių. Penktojo pulko 
pėdomis pradėjo sekt ir kitos 
kariuomenės dalys. Pasisekė Is
panijos respublikai reorganizuot 
kaikuriuos fabrikus ir jie dabar 
dirba ir karo reikalams. Pasise
kė šį tą nusipirkt ir užsienyj. 
Dabar Ispanijos respublikos ka
riuomenė jau daug geriau ap
ginkluota, ji jau turi ir tankus, 
kurių seniau nežinojo, tur ir 
naujoviškus aeroplanus (o se
niau žinojo vien senoviškus). 
Dabar geriau su disciplina, jau 
yra nauji komandieriai, bendra 
vadovybė. Tiesa, tas viskas 
sklandžiai dar neina, bet viskas 
gerėja.

Kada fašistai priėjo prie Ma
drido, liaudies fronto ginkluo
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Biruta Ramoškaitė 
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Įžanga 75 Centai
•

Durys atdaros nuo 6 
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tos jėgos buvo daug didesnės ir 
stipresnės ir viskas jau daug 
geriau buvo sutvarkyta. Tai da
vė galimybės suturėt tolimesnį 
fašistų žygiavimą. Komunistų 
pastangomis buvo suorganizuo
tos Madrido gynimui naujos 
kariuomenės dalys iš darbinin
kų ; čionai buvo perkeltas gar
susis penktasis pulkas; čionai 
pasirodė ir internacionalinė bri
gada, kurią sudarė įvairių tau
tų liuosanoriai komunistai, so
cialistai ir kiti antifašistai; čia 
buvo sudarytas ir gynimosi ko
mitetas su generolu Miacha 
priešakyj.

Tuo metu fašistų planai bu
vo toki: Į keletą dienų paimt 
Madridą ir perkelt iš Burgoso į 
Madridą fašistų sudarytą Fran
ko “vyriausybę.” Vokietija ir 
Italija žadėjo tučtuojau pripa
žint tą fašistų Franko vyriau
sybę, kaip visos Ispanijos vy
riausybę.

Kada fašistams nepasisekė 
paimt Madrido, tai Vokietija ir 
Italija ir be to paėmimo paskel
bė, kad jos visgi pripažįsta fa
šistinę Franko “vyriausybę” 
Burgose, kaip vienatiniai “tei
sėtą.” Be to, nuo to laiko Vokie
tija ir Italija ėmėsi atviriau 
remt fašistus, • siųst savo ka
riuomenę jos pagelbai. Vokieti
jos ir Italijos laivynas irgi at
viriau įsikiša Į kovos eigą.

Nuo to laiko, kada Italija ir 
Vokietija faktinai pradėjo ka
rą Ispanijos fašistų pusėj, ka
ras įžengė į naują fazę. Jei se
niau Ispanijos liaudis liaudies 
frontui vadovaujant vedė kovą 
su savais sukilusiais fašistais, 
kad apsaugot savo laisvę ir ša
lies demokratiją, tai dabar pra
sidėjo kovos su Vokietijos ir 
Italijos interventais ir del Ispa
nijos nepriklausomybės. Vokie
tijai ir Italijai rūpi užgrobt ne 
tik Ispanijos salas ir uostus, ne 
tik jos turtus, bet ir visą Ispa
niją. Liaudis puikiai supranta, 
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kad jei laimės fašistai, tai Is
panija nustos nepriklausomy
bės. Su fašistų laimėjimu už
viešpataus didžiausia fašistinė 
sauvalė visoj Ispanijoj. Jau ir 
dabar fašistų užimtose vietose 
liaudis gyvena didžiausiam 
skurde. Iš kitos pusės fašistai 
tūkstančiais ir dešimtimis tūk
stančių žudo darbininkus, tar
nautojus, valstiečius ir kitus, 
kas neina išvien su fašistais. 
Kai kur užmušinėja visus įtar
tus simpatijose liaudies frontui. 
Fašistai kaip taisyklė, belaisvių 
gyvais nelaisvėn neima; belais
vius žudo. Arba surenka cirko 
arenoj tūkstantį-pusantro tūks
tančio žmonių, vyrų, moterų, se
nių ir vaikų — ir visus iš kul
kosvaidžių iššaudo. O susirinkę 
ponai ir poniutės gėrisi, kaip fa
šistai žudo liaudį. Fašistai jau 
peržengė seniau garsiąją Ispa
nijos inkviziciją.

Viso pasaulio fašistų ir jiems 
artimų spauda šaukia, kad Is
panijoj eina tautinė kova su bol
ševikais. Tai grynas melas. 
Liaudies frontą sudaro ne ko
munistai. Kas link fašistų, tai 
jų eilėse pamatinė jėga ne ispa
nai. Seniau į pirmas eiles į 
frontą fašistai varydavo svetim
taučių legionus ir morokkiečius. 
Dabar stipriausią fašistų ka
riuomenės dalį sudaro kariuo
menė, atsiųsta iš Vokietijos ir 
Italijos. Jei ne Vokietijos ir 
Italijos pagelba seniau ir jei ne 
Vokietijos ir Italijos kariuome
nė dabar, tai liaudis jau seniai 
būsų sumušus fašistus.

Kame liaudies jėga, kaip vei
kia liaudies frontas, kaip jis sti
prėja ir kovoja? Apie tai pa
kalbėsim kita kart.

Z. A.
14-16. II. 37.

GAUKITE “LAISVEI”
NAUJŲ SKAITYTOJU.

Binghamton, N. Y.
Vasario 27 d. įvyko vaka

rienė, rengiama del “Daily 
Worker” IWO Kliube, 358 
Clinton St.

Svečių buvo daug. Taipgi 
dalyvavo serantonietis drg. 
Pabalis ir chicagietis “Vil
nies” redaktorius V. Andrulis. 
Vietiniai dd. Maxian ir Doo
little paaiškino bėgančius rei
kalus, o drg. Andrulis atsišau
kė Į publiką, kad paremtų 
“Daily Worker.”

Aukautojų vardai: J. Vaice
kauskas ir Dvyka aukojo po 
$1 ; Kireilis, Pagiegala, Sed- 
lak, Seiler ir Andrews po 50c. 
Drg. B. Zmitraitė, Strolis, Ba- 
bičak, Girnis, Shaly, Macha- 
ta, Tvarijonas, Tkachuk, Li- 
noski, Blasek, Maxian, Pagie- 
galienė ir žukienė po 25c.

Smulkių surinkta $5.48, ant 
blankos $2.2,0. Viso pasidarė 
$15.43. Pinigai pasiųsta “Dai
ly Workeriui”. Varde Komu
nistų Partijos, ačiuoju visiems 
aukautojams.

Sekami draugai rėmė Ko
munistų Partijos vietinį veiki
mą — M. Kulbienė $3.20, M. 
Bekerienė $3.20 ir J. Kamins
kas $1.00. Pinigai perduoti 
vietiniam K. P. skyriui.

Binghamtono simpatizato- 
riai turėtų paimti šių draugų 
pavyzdį ir sau užsidėti mėne
sinę duoklę del parėmimo šio 
miesto K. P. veikimo.

H. Žukienė.

Miestuose, kurie turi nuo 
100,000 iki miliono gyvento
jų, yra proporcionaliai dau
giau vyrų ir moterų rūky
tojų, negu miestuose, kur 
yra virš milionas gyvento
jų.

Aldona Klimaitė 
koloraturo-sopranas iš

Brooklyn, N. Y.

Muzika Merrymakers 
iš Waterbury, Conn.

Šokiai tęsis iki vėlai.
•

Bus gerų valgių ir 
visokių gėrimų.
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Massachusetts, Maine ir New Hampshire 
| Valstijoms
Dięnraščio “Vilnies’’ Redaktoriaus Drg. V. Andrulio Maršru
tas Prasidės su 13 d. Balandžio-April, 1937, ir Eis Sekančiai:

Gardner, Mass., 13 ir 14 dd. balandžio.
Fitchburg, Mass. 15 d. balandžio. z
Worcester, Mass., 16 ir 17 dd. balandžio.
Hudson, Mass, 18 d. 2-rą valandą dieną prakalbos, o 
vakare platus pasitarimas organizacijų reikalais.

Lowell, Mass., 19 d. balandžio.
Cambridge, Mass., 20 d. balandžio.
So. Boston, Mass., 21 ir 22 dd. balandžio.
Bridgewater, Mass., 23 d. balandžio.

Montello, Mass., 24 d. ir 25 bal., 2-rą valandą dieną.
Stoughton, Mass., 25 d. balandžio, 7 :30 vai. vakare.
Norwood, Mass., 26 d. balandžio.
Lynn, Mass., 27 d. balandžio.
Lawrence, Mass., 28 d., balandžio.
Haverhill, Mass., 29 d. balandžio.
Nashua, N. H., 30 d. balandžio.
Lewiston, Maine, 1 d. gegužes.
Rumford, Maine, 2 d. gegužės.

Draugai ir draugės! Šių organizacijų kuopų komitetai tuo- 
jaus imkitės už darbo: ALDLD kuopos, L.D.S. kuopos ir Ko
munistų Frakcijos.

Galite atskirai katros organizacijos vardu rengti prakalbas, 
arba visos kuopos bendrai. Bet tuoj aus pradėkit rūpintis pra
kalbų garsinimu.

Pirmiausia, tuojaus paimkite svetainę, paskui siųskite pla
katų užsakymus į “Laisvę”. Taipgi visos kolonijos tuojaus 
praneškite man, ar galite rengti prakalbas paskirtoj dienoj. 
Jei negalite, tai greitai praneškite, tai gal bus galima dieną 
pakeisti. Tik, draugai, susimildami nereikalaukite sekma
dienių, nes jų nedaug yra ir visiems negalima ištesėti.

Maršruto visais reikalais rašykite šiuo antrašu: J. Grybas, 
44 Chapel Court, Norwood, Mass.

Dabar eina vajus Komunistų Partijos, ALDLD ir L.D.S. 
Turite gerai kolonijos planus sudaryti, kad visos organizacijos 
turėtų pasisekimą gavime naujų narių. Taipgi rūpinkitės ir 
literatūros platinimu. Pas mane yra dar geras skaičius bro
šiūros “Ispanija”, tuojaus užsisakykite. Draugas V. Andrulis 
bus pilnai pasirengęs kolonijų veikėjam padėti, bet kolonijų 
veikėjai turite priruošti dirvą tam darbui.

Geriausio pasisekimo kolo nijų veikėjam.
A.L.D.L.D. 7-to Apskričio Organiz., J. Grybas.

Paterson, N. J.
Fabrikanto “Užuojauta” Šilko 

Darbininkams
žymus ir gana žiaurus dar

bininkų išnaudotojas, turįs 
čion ir Pennsylvanijos valstijoj 

, šilko audinyčias, M. Zisblatt, 
darbdavių sąryšio vardu, rašo 
ilgą straipsnį “The Morning 
Call,” kovo 8 d., labai “už
jausdamas” šilko darbininkus, 
kad, girdi, audėjai yra tikri 
vergai; dirba po 10-12 valan
dų į dieną, uždirba vos po 8 
iki 12 dolerių į savaitę. O dar 
blogiau, tai naktinis darbas, 
kas darbininkui nupuldo ener- 

. giją skubiaus dirbti ir tt. Ir 
jis ragina panaikinti naktinį 

. šiftą.
Tačiaus kas šitą ir kitus 

“mielaširdingus” d a r b ininkų 
“užtarėjus” verčia taip kalbė
ti? Juk mums žinoma, kad 
streikų laikais minimas ponas 
pirmutinis samdydavo polici
ją, kad jo vergams daužyt gal
vas, nes jie reikalavo daugiau 
algos, trumpesnių darbo va
landų ir tt.

Tarp darbininkų pasklydo 
bruzdėjimas ir tam tikri lape
liai, ant kurių darbininkai pa
sirašo savo vardą, reikalau
jant panaikint naktinį šiftą, 
paleist tuščias stovinčias stak
les ir dirbti tiktai dienomis ir 
pakelt darbininkams mokes
tį! O labiausia pono Zisblatt 
ir kitų ponų širdis “suminkš
tėjo” todėl, kad Industrinės 
Unijos organizatoriai jau New 
Jersey valstijoj, tuč tuojau bus 
ir Patersone.. o mes jų lau
kiam. . . Tačiaus tokie Zis- 
bląttai ir jo plauko sutvėri
mai su ponu Green ir jo agen
tais lengvai susikalba ir vis
kas O. K.

riams duokles—vietoje 75c., 
turės mokėti $1; o kurie ne
dirba—20 centų į mėnesį į 
uniją.

Reikia tikėtis, kad ir dažų 
unija parodys ponui Green 
špygą... Stos į Industrialinę 
Uniją!

Kovo 8 d. “Morning Call” 
praneša, kad vietinė Wright 
orlaivių dirbtuvė gavo nuo 
Amerikos karo orlaivyno de
partment© ‘mažą’ užsakymą— 
tik 141 sunkiųjų, Cyclone, or
laivių. padirbti už $1,099,729.

Į šią dirbtuvę būtinai reikia 
CIO organizatorius, nes čion 
juodžiausią ir sunkiausią dar
bą darbininkas dirba už 47 
centus į valandą. Naujai pri
imtas darbininkas, 6 mėnesius 
išdirbęs už 47 centus į valan- 
ką, gauna 3c. į valandą pa
kelti, tačiaus retas sulaukia 
tos “laimės”, nes tiek laiko 
išdirbus, duoda “vakacijas” 
o į jo vietą ima kitą. . . šioks- 
toks mechanikas, mašinistas 
gauna nuo 60 iki 90 centų į 
valandą. Dirba apie 4,000 dar
bininkų trimis pasikeitimais, 
čion labiausiai reikalinga uni
ja—tuojaus!. . .

Senas Pijus.

Shenandoah, Pa.

UTW of America džekari- 
nis lokalas 989 išleido lapelį, 
pabriežiant, kad laikas loka
lų! pasiliuosuot nuo Greeno 
Fęderacijos, o stot į Industrie 
nę Uniją. Ir šisai lokalas ko
vo 6 d. turėjo skaitlingą na
rių susirinkimą, kuriame, ro
dosi, niekas nesipriešino, kad 
paimti “divorsą” su ponu 
Green... Lokalo susirinkimas 
nutarė pakelti mėnesines na

Pirmiaus ir Dabar
Gal nė vienos industrijos 

darbininkai nėra pergyvenę 
tiek streikų, kaip mainieriai, 
ypatingai Shenandoah’rio apy
linkėje. Nes čionai yra augšti 
anglies sluoksniai ir tuomi 
kompanijos p a s i naudodamos 
stengiasi įvairiais būdais mai- 
nierius daugiaus išnaudoti, 
kad sau susikrauti da dides
nius turtus, laužydamos su
tartį, kuri yra padaryta su 
unija.

Ant kantrakto dirbantiems 
numuša mokestį už tam tik
rus stulpus, kaip tai, “props”, 
“limbers”, “yards”. Ir iš to 
kyla įvairūs nesusipratimai- 
streikai. Unijos viršūnės di
džiumoj palaiko anglies baro
nų pusę, "ypatingai Martin Fr. 
Brennau, U. M. W. 9-to dis- 
trikto prezidentas už kiekvie
ną streiką randa mainierius

kaltais ir visados liepia eiti 
dirbti, o nesusipratimus išrišti 
atideda neapribotam laikui, 
norint ir gerai žinodamas, kad 
tame yra kompanijos kaltė.

Pamenu gerai vieną strei
ką, kuris įvyko apie 4 metai 
atgal. Tai buvo streikas už 
lygybę darbo. Philadelphia 
and Reading Coal and Iron 
Kompanija S h e n a n doah’rio 
distrikte turi 10 kasyklų, ku
riose dirba apie 8,000 mainie- 
rių. Anglies baronai buvo 
patvarkę taip, kad iš 10 ka
syklų 3 dirbo pilną laiką dvie- 
mis pakaitomis, o kitos kasyk
los dirbo į mėnesį 4 ar 5 
dienas • arba stovėdavo užda
rytos po 2-3 mėnesius. Ir tas 
tęsėsi kokius 3 metus. Bren
nan ir kiti jam panašūs ponai 
sakydavo, būk ši šalis impor
tuoja daug anglies iš Sovietų 
Sąjungos, užtai mes nedirbam.

Eiliniai unijos nariai jiems 
gerai atsakydavo: “Mes ne
žiūrim, kiek iš kur yra anglies 
importuota, mes reikalaujame 
lygybės darbo. Taip negali 
būti, kad vieni dirba kasdie
ną, o kiti neturime ką paval
gyti.”

Brennan ir kiti unijos virši
ninkai apie lygybę darbo nei 
kalbėti nenorėjo. O mainie- 
riuose vis kilo neapykanta 
prieš tuos, kurie kasdieną dir
ba, kartu ir prieš Brennaną. 
Mat, mažai buvo dirbančiųjų, 
o nedirbančių buvo dauguma. 
Pagaliaus mažai dirbančių lo
kalų komitetai sušaukė platų 
susirinkimą prieš Brennano 
norą ir paskelbė streiką už ly
gybę darbo. Nekurie dirban
tieji lokalai palaikė Brennano 
pusę ir nesutiko streikuoti, ėjo 
dirbti po paskelbimui streiko. 
Atmenu, kad pirmą streiko 
dieną išėjo ant pikieto kelio
lika šimtų mainierių ir tas ka
syklas, kurios bandė dirbti, 
visas sustabdė. Ant rytojaus 
tos kasyklos buvo apgultos pi- 
kietų, bet valstijos kazokai no
rinčius dirbti vedė mažais bū
reliais prie kasyklos.

Ši kova įsipyko ir valstijos 
kazokams, žiūrėk, būdavo, 
vot, čia po kazokų nosia uni- 
jistas unijistą jau ir volioja.

Vieną kartą ties Gilberton 
kasykla nugriebė vieną beei
nantį dirbti ir, kaip tai yra sa
koma, uždėjo juodas akis, su
gadino nosį. Į tą tarpą pribu
vo būrys kazokų. Apžiūrėjo 
sumuštąjį ir pareiškė: “tu, 
mister, eik namo, šiandien ne
galėsi dirbti; o jūs, pikietai, 
jeigu mušat, tai muškit ten, kur 
mes nematome ir šičia arti ka
syklos nedarykite triubelio.” 
Kitas taipgi pridūrė: “Jūs vie
nos unijos nariai-broliai muša- 
tės tarpe saves, už jūs ir mes 
čia turime šalti.”

Šis streikas tęsėsi apie 3 sa
vaites ir likosi pralaimėtas. 
Pasidėkavojant Brennanui ir 
jo saikai, daug mainierių liko
si įrašyti į juodas knygas ir vi
sai neteko darbo. Ir, žinoma, 
Brennanas tokia padėtimi bu
vo pilnai pasitenkinęs, many
damas, kad progresyvis ele
mentas šiame distrikte užmuš
tas ant visados.

Kurie neteko darbo, žino
ma, neteko ir duonos ir buvo 
priversti ką nors daryti, kad 
palaikyti gyvybę savo ir savo 
šeimynos. Pasiėmė pikius ir še- 
velus ir pradėjo jieškoti kal
nuose anglies. Tai šie buvo pir
mieji žmonės, kurie pradėjo 
anglies “butlegeriavimo” biz
nį ir kuris dabar šioje apylin
kėje išsivystęs gana plačiai.

Pralaimėjus streiką ir su
grįžus dirbti, bosai klausinėjo 
pas kiekvieną, ar tu matei tą 
ir tą ant pikieto, ar tu ten bu
vai. Abelnai, bosai pasidarė 
žiauresni, darbo sąlygos pa
sunkėjo.

Kurie mainieriai po streiko 
dirbo pilną laiką ir tie, ką dir
bo po 2 dienas į savaitę, ir da 
mažiau, abelnai visi pasipikti
no prieš Brennaną, kuris dir
ba anglies baronų^ naudai, im
damas iš unijos gana riebią 
algą.

Taip dalykams susidėjus, 
eiliniai unijos nariai pradėjo 
daugiau rūpintis savo reika
lais. Susirinkimai pasidarė 
skaitlingesni-gyvesni. Kaip tai 
yra sakoma, “vargas išmokina 
visko.” Taip buvo ir čia. Na
riuose kilo sumanymas, kad 
reikia tverti centralinį komite
tą delei pasekmingesnio kovo
jimo prieš kompanijų skriau
das ir prieš Brennaną ir jo sai
ką. Pagaliau minimas komite
tas likosi suorganizuotas, į ku
rį įėjo iš kiekvieno lokalo po 
10 delegatų. Taigi viso susi
darė šimtas delegatų. Komite
to pirmininku buvo išrinktas 
J. Glausky.

Ir štai vieną gražią dieną, 
centralinis komitetas nutaria, 
kad lygybė darbo būtinai turi 
įvykti. Įneša tuo klausimu re
zoliucijas, kurias vietos anglų 
laikraštis atspausdino. Delega
tai pranešė savo lokalams, 
kad tokis tarimas yra padary
tas. Lokalai tarimą užtvirtino.

Kompanija bandė operuoti 
atskirai kasyklas, bet niekas 
iš to neišėjo. Jeigu kurią die
ną buvo padėta nors viena ka
sykla ant nedirbimo listo, tai 
stovėdavo visa 10 kasyklų. 
Mainieriai nėjo dirbti.

čia tai buvo didelis spriktas 
į Brennano panosę; jis vadi
no centralinį komitetą “bol
ševikų lizdu,” ketino lokalams 
atimti čarterius, bet niekas 
to pono nepaisė. Ir šiandien 
ta 10 kasyklų turi lygybę dar
bo. Nors dirba prastai, po 2- 
3 dienas į savaitę, bet visi ly
giai. Pirmiaus, kurios kasyk
los nešdavo kompanijai dides
nius pelnus, tos dirbdavo kas
dieną.

Centralinis komitetas yra 
atlikęs ir daugiau gerų darbų, 
apie kuriuos parašysiu vėliaus. 
Taigi, Brennano karjera, kai
po darbininkų vado, užgeso 
mainieriuose.

Dėde Kalnietis.

Naugatuck, Conn.
Mūsų mieste yra didžiausia 

dirbtuvė U. S. Rubber Co. Išdir
ba guminius batus ir čeyerykus 
visokios rūšies. Viskas yra dir
bama ant konvejerių.

Bet dabar darbininkai pradė
jo jau gerai organizuotis į uni
ją kaipo United Rubber Work
ers of America Local No. 45. 
Laiko susirinkimus tankiai ir 
ragina darbininkus rašytis.

Unija sykiu atidarė ir moks- 
lainę (Education Class), parsi
traukė mokytoją profesorių 
William Gordon iš New Haven 
kolegijos, kuris atvažiuoja kas 
sekmadienį 10 vai. prieš pietus 
ir duoda geras pamokas del dar
bininkų. Mokina, kaip organi
zuotis į uniją, kaip palaikyti or
ganizaciją, ir kaip vesti susi
rinkimus pagal parlamentariš- 
kas tiesas, ir abelnai apie visą 
organizacinį veikimą.

Pereitą sekmadienį profeso
rius Gordon pasakė, kad mums 
reikia studijuoti, knygą, kurią 
parašė Bimba. Tai man buvo 
labai žingeidu sužinoti, kas tas 
per vienas Bimba. Pabaigus pa
mokas, aš prieinu ir paklausiu 
prof. Gordono. Jis atsako, kad 
yra lietuviško laikraščio “Lais
vės” rašė jas ir jos redaktorius. 
Tai tada sužinojau, kas tas 
Bimba. Tai dabar mes naudo
jame jo parašytą knygą, tiktai, 
žinoma, anglų kalboje.

J. J. Ynamaitis.

Union City, Conn.
| Kovą Stoja Plieno 

Darbininkai
Pradėjo ' streikuoti Eastern 

Malleable Iron kompanijos 
darbininkai. Kitų miestų plie
no darbininkų subruzdimas 
pasiekė ir šio fabriko vargdie
nius. Į kovą stoja apie penki 
šimtai darbininkų. Darbininkų. 
Darbininkai reikalauja dešim
ties nuošimčių algų pakėlimo.

Rep.

Garwood, N. J.
Susirgo draugė L. šeralienė. 

Jau bus apie dvi savaitės kaip 
guli lovoj ir gan sunkiai serga. 
Bet viltis yra, kad pasveiks, 
nes daktarai buvo net keli pa
šaukti ir kaip išsireiškė, tai 
eina į gerąją pusę.

Draugė L. šeralienė laisvų 
pažiūrų moteris ir mylinti lais
vą literatūrą skaityti. Priguli 
prie LDS 33 kp., ALDLD 54 
kp., tarptautinėj, ir taip visa
da darbuojasi darbo žmonių 
reikalais.

Aš nuo savęs linkiu jai kuo 
greičiausiai pasveikti ir dirbti 
mūsų eilėse.

Kviečiu drauges ir draugus 
aplankyti ligonę, kam pavė
lina laikas.

Antrašas:
Draugė L. Sheralis, 

78 Second Ave.
Garwood, N. J.

J. Wizbor.

Coaldale, Pa.
Kovo 7 d. ALDLD 9 Apskr. 

60 kuopa surengė prakalbas 
K. Karsoko svetainėje. Kalbė- 
tojum buvo d. V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius iš Chi- 
cagos. žmonių prisirinko ne- 
perdąugiausia. Tik iš Tama
qua atsilankiusieji draugai už
pildė svetainę, o šiaip tai vi
sai mažai būtų buvę publikos.

Bet tam buvo ir priežastis. 
Mat, iš vakaro numirė Jurgis 
Navitskas, senas gyventojas ir 
draugiškas žmogus, tad dau
guma lietuvių nuėjo ant šer
menų, o ne ant prakalbų.

Prakalbos, vienok, perėjo 
labai puikiai. Atsilankiusieji 
įspūdingai klausėsi kalbėtojo 
išvedžiojimų apie bedarbę ir 
jos priežastį. Taipgi jis biskį 
paaiškino ir apie Ispanijos 
darbininkų padėtį ir jų kovą 
su fašistais. Jaunuolių pra
kalbose veik ir nebuvo, išsky
rus vieną Vytautą Lakitską. 
Kalbėtojas vienok išgyrė Co
aldale jaunuolius, kad į tokį 
trumpą laiką galėjo susiorga
nizuoti 60 jaunuolių" ir pasiųst 
5 delegatus Washingtonan. 
Tai pagirtinas dalykas.

Taipgi buvo duoti ir klau
simai, į kuriuos kalbėtojas ge
rai atsakė ir nuodugniai išaiš
kino. žodžiu, viskas pavyko 
gerai. Po prakalbų buvo rink
tos aukos padengimui lėšų— 
už svetainę ir plakatus. Po 
50c. aukojo A. Užupis ir A. 
Lakitskas, o su smulkesniais 
pasidarė $4.15.

A. Lakitskas.

Patikėtinas''linimentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse.
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LINIMENT

Jei Pąsiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausinius: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

- Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir ląoteru lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
<|aug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
^dresuokite: 
j. ęąrkVs 

^Įl^ę2-42Šth St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVES” 

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Nauja Literatūra
Tuojau įsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA
Parašė V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

Ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAV£ DARBININKAMS?

Parašė A M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBĖ

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVES" ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, BrooŲyn, N. Y.
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Cleveland© Kronika
Šalpos krizis; Fisher Body 
pergalės paminėjimas; plieno 
darbininkai maršuoja; Apvie
nytas Darbo Kongresas; Ru- 
thenbergo paminėjimas; mū
sų LeaDerS; Karpiaus melai.

Šalpos krizis su kiekviena 
diena darosi serijoziškesniu. Su 
15 d. kovo gręsia 96,000 nete
kimas maisto ordelių. 27,000 
šeimynų ir 5,000 pavienių su 
1 d. kovo yra viskas nukirsta, 
išskyrus maistą ir apšildymą. 
96,000 gręsia ne tik badas, bet 
ir evikcija kartu! Miesto ir 
pavieto politikieriai sako, nė
ra iš kur imti pinigų—lai tuo 
dalyku rūpinasi gub. Davey. 
Republikonai-demokratai taip 
kalba jau aštunti metai, kad 
bedarbiams nėra pinigų, tol, 
kol nepajunta masinio spau
dimo.

Dabartiniu laiku Workers 
Alliance mobilizuoja bedar
bius, WPA darbininkus, kovai 
ne tik prieš sulaikymą, bet už 
žmoniškesnę pašalpą. Turėjo 
net dvi konferencijas, kuriose 
nutarta su visų organizuotų 
darbininkų pagelba priversti, 
kaip Cuyahoga pavieto, taip 
valstijos ponus šalpos klausi
ma išrišti ant visados. Workers 
Alliance nurodo, iš kur galima 
imti pinigų bedarbių pašalpai. 
Clevelando bankieriams kas 
metai už įvairius bondsus-pa- 
skolas išmokama į $20,000,- 
000. Ir visada miestas suran
da pinigų. Kodėl visada bedar
biai turi būti krizyje? Lai 
bankieriai šiuo tarpu palau
kia. Organizacijos 
remti W. A. vedamą

turi pa- 
kovą.

didžiulėjPereitą subatą 
miesto auditorijoj, kurioj su
telpa apie 14,000 žmonių, Fi
sher Body darbininkai ir jų 
draugai unijistai apvaikščiojo, 
pergalės paminėjimą prieš Ge
neral Motors rojalistus. Sma
gu buvo dalyvauti toje' darbo 
minioje-masėje, kuri užpildė 
šią milžinišką salę. Didžiumą 
laiko praleido pasikalbėjime, 
šokiuose. Taipgi buvo valan
dos laiko gera programa, ku
rią išpildė Jean Fray teatralė 
grupė ir patys Fisher Body 
darbininkai. Ant pagrindų 
Auditorijos kabojo milžiniška 
dekoracija-iškaba. ’ Didelėmis 
sidabrinėmis raidėmis Autę- 
mobilių unijos inicialai: “L U. 
U. A. W. of A. Local 45”. Vir
šuje tos iškabos prez. Roose- 
velto, o apačioje: Martin, Le
wis ir Mortimer paveikslai. 
Paveikslai Amerikos darbinin
kų vadų, kurie stovi priešaky
je šioj šalyje darbininkų mar- 
šavimo prieš Amerikos roja
listus.

Smagūs veidai tų tūkstančių 
dalyvių darė maloniausi pa
veikslą. Ladies’ Auxiliary Plie
no darbininkų unijos ir Inter
national Ladies Garment Uni-

t

unijos

on prigelbėjo savo sesutėm iš 
Fisher Body lokalo patarnauti 
svečiams, t. y. būti šeiminin
kėmis. Besikalbant su įvairių 
tautų darbininkais ir
veiklesniais nariais, visų kalba 
sukėsi, kaip išvystyti tarpe 
atskirų tautinių grupių veiki
mą, kad sėkmingiau padėjus 
plieno darbininkams susiorga
nizuoti. Per tokią didelę mi
nią nedaug savo tautiečių su
ėjau.

jasi rinkdamos aukas Ispanijos 
liaudies paramai, kurios bus 
priduotos, kuomet Ispanijos 
jaunimo delegacija čion atsi
lankys 19 d. kovo. Lietuvių 
darbininkų organizacijos ir jų
jų nariai turėtumėt padėti 
toms draugėms lyraitėms kuo- 
daugiausiai surinkti aukų. De
legacija kalbės methodistų 
bažnyčioje, E. 18th ir Euclid 
Ave., 8

Philadelphia, Pa

vai. vakare.

Nedėldienį plieno darbinin
kai turėjo t paradą ir masinį 
mitingą, kur buvo kalbėta apie 
organizavimo eigą šioje srity
je. Berili Peppercorn’ui pasi
rodžius, jis buvo sutiktas su 
didele ovacija. Damich rapor
tavo, kad Erie, Clevelande ir 
Lorain organizavimo darbas 
eina sėkmingai. Nuo pereito 
rugsėjo mėn. į Uniją įsirašė 
virš 2(5,000 plieno darbininkų. 
American Steel and Wire Co. 
darbininkai turės savo pirmą 
mitingą nedėlioj, 14 d. kovo, 
2 vai. po pietų, Ukrainų Sve
tainėj, 2255 W. 14th Street.

Drg. 
bes 23 
ALDLD 15-to Apskričio Mote
rų komitetas rengia puikią va
karienę nedėlioj, 21 d. kovo. 
Manoma, kad gal tuo laiku 
bus ir d. šolomskas mūsų mies
te. Visos trys kuopos turėtų 
moterų komitetui ateiti pagel- 
bon tikietų paskleidime. Turė
tume taip daryti, kad nei vie
nas mūsų organizacijos 
nepasiliktų namie. Nors 
pasistengkime sukviesti 
savo šeimyną.

D. M. šolomskas kal- 
d. kovo, Clevelande.

narys 
kartą 

visą

čia norima suorganizuoti 
iš pažangių unijų Apvienytas 
Darbo Kongresas. 6 d. kovo 
CIO, suspenduotos unijos ir 
kitos pažangios iš A. D. F. 
turėjo konferenciją apkalbėji
mui klausimo suorganizavimui 
viršminėto Apvienyto Darbo 
Kongreso. Tikslas jo bus pa
dėti CIO. unijoms organizavi
me neorganizuotų darbininkų 
ir kovai už vienybę pačiose 
A. D. F. unijose.

Nedėldienį vietos Komunis
tų Partija turėjo paminėjimą 
drg. C. E. Ruthenbergo mir
ties, kaipo vieno iš Komunistų 
Partijos įkūrėjų šioj šalyje, 
šiame mitinge kalbėjo Law
rence Simpson, jūreivis, nese
nai grįžęs iš Vokietijos kon
centracijos liogerio. Simpsonas 
dekavojo Amerikos darbinin
kų organizacijoms, o labiausiai 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui, kuris daugiausiai 
dasidėjo prie jo paliuosavimo. 
Jis nurodė, kaip tose koncen
tracijose yra kankinami visi 
nusistačiusi prieš nazius žmo
nės.

Basket ball karnivale, kuris 
buvo surengtas pareitą suba- 
tą Grays Armory, mūsų LeaD- 
erS basket ball tymas bene pa
sirodė geriausiai. “Progresy
viai” buvo jiems nelygūs-per- 
silpni. LDS. Leaders gali eiti 
į persiėmimą su geriausiais 
Clevelande. Būtų gerai, kad 
Chicagą užkviestų mūsų loši
kus. Užtikrinu, kad jiem ne
būtų gėdos didžiausioj lietuvių 
kolonijoj šios šalies pasirodyti. 
Ką sakot, Chicago?

Mūsų lyrietės, Skėriutė su 
Raulušaičiute, gražiai darbuo-

Karpius nebūtų fašistų, jei 
jis neapsimeluotų ir tuom pa
čiu kartu dar ir žioplai. Perei
tame savo šlamštelio num. rašo 
sekančiai apie Ispaniją: “Ma
dridas, kovo 3 d.—Sukilėliai 
(fašistai M-ka) tikėdami, kad 
socialistų kariuomenė darys 
pastangas išsiveržti iš miesto 
ir atsikovoti kelią, vedantį į 
Valenciją, ir išbėgti iš Madri
do, dar labiau sustiprino savo 
spėkas.” šitame trumpame pa
sakyme yra Karpiaus pame
luota labai žioplai: 1) iš Ma
drido niekas nesiunčia tokių 
žinių; 2) lojalistams nereikia 
“atsikovoti kelią,” kurio Is
panijos fašistai nėra paėmę; 
3) Ispanijos demokratijos gy
nėjai nesirengia “bėgti”, kaip 
sau nori įsikalbėti melagius 
K ar p i us-K ar p a vi či u s.

M-ka.

Mūsų Choro Veikla.
Lyros Choras laikė susirinki

mą kovo 5 d. Nutarė rengti ba
lių. Paliko komisijos nuožiūrai. 
Nutarė prisidėti prie rengiamo 
bazaro. Išrinko dvi drauges ta
me darbuotis. Visi kiti nariai 
pasižadėjo taipgi pasidarbuoti.

Dabar Lyros Chorą mokina 
dainuoti Jurčikonis, o operetę 
lošti Bulauka. Kadangi dabar 
yra daug visokių parengimų, 
tai operetės lošimas atidėtas į 
Padėkavonės dieną.
Kitų Organizacijų Veikla
Vasario 28 d. buvo Literatū

ros Draugijos 141 kuopos susi
rinkimas pas draugus Tureckus. 
Narių susirinko nemažai. Susi
rinkimas padarė daug tarimų. 
Prisidėjo prie rengiamo bazaro. 
Į komisiją Išrinko Tureckienę, 
Griciūnienę ir Danelį (?-Red.). 
Nutarė prisidėti prie šaukiamos 
konferencijos del organizavimo 
plieno darbininkų. Išrinko du 
delegatu.

Nutarė gauti daugiau naujų 
narių. Nutarė rengti “parę” ko
vo 28 d. pas draugus Peldžius.

Draugės ir draugai, visi dė
kite pastangas, kad surinkti 
kuodaugiausia daiktų arba pini
gų del bazaro. Taip pat visi da
lyvaukite.

ALDLD. 10 kuopos susirinki
mas buvo 1 dieną kovo. Narių 
susirinko nemažai. Bet del to
kios didelės kuopos, tai nedaug. 
Taip pat nutarė prisidėti prie 
bazaro ir išrinko komisijon 
Koncevičienę (?—Red.) ir W. 
Scotch. Prisidėjo prie šaukia
mos konferencijos ir išrinko du 
delegatu. Nutarė darbuotis del 
gavimo naujų narių į kuopą. 
Nutarė laikyti diskusijas po su
sirinkimų.

Bridgeport, Conn
Trys piniginių krepšelių 

kompanijos, Stylecraft, Ca
meo ir Beacon, pasirašė su
tartį su unija ir tuomi 800 
tų dirbtuvių streikavusių dar
bininkų laimėjo streiką. Dar
bi n i n k a i laimėjo sekamus 
punktus:

1. Pilną pripažinimą Inter
national Ladies Hand Bag, 
Pocketbook and Leather No
velty Workers Unijos.

2. $14 minimumo algą vi
siems darbininkams, išskiriant 
mokiniams, kurie iš pradžių 
gaus $10, o vėliau, kuomet bus 
patyrę prie darbo, gaus $14.

3. Keturiasdešimts valandų 
darbo savaitę.

4. Kompanijos priims visus 
sustreikavusius 
kurie iki 
savaitę.

Taigi, 
geresnes
turėtų būti pavyzdys visiems 
Bridgeporto darbininkams.

Rep.

ALDLD 149 kp. susirinkimas 
įvyko kovo 7 d. Susirinkimas 
buvo pusėtinai skaitlingas. Pri
sidėjo prie bazaro ir komisijon 
išrinko Pepeluškienę ir Budvi- 
lą. -Prisidėjo prie konferencijos 
ir išrinko du delegatu Urlokiu- 
tę ir Bud vilą. Nutarė gauti kuo- 
pon naujų narių.

Rep.

Minersville, Pa

darbininkus, 
šio laiko gavo $14 į

streikieriai laimėjo 
darbo sąlygas, ir tai
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Nors Ispanijos fašistų komandierųus Franco ir šios šalies laikraštininkas Hearstas 
viokiaš nesąmones sugalvoja apie lojalistų “žvėriškumus”, Ispanijos fašistų artilerija 
ir orlaiviai bombarduoja bažnyčias ir civi liais apgyventas viėtas. Štai viena fašistų 
kanuolėmis sunaikinta Madrido bažnyčia.

ŽINIOS

Kovo 6 d. įvyko prakalbos, 
surengtos ALDLD 9-to apskri
čio, kalbėjo d. V. Andrulis, 
dienraščio “Vilnies” redakto
rius. Kalbėtojas savo užduotį 
patenkinančiai atliko, susirin
kus publika buvo pilnai paten
kinta, kas parodė, kad jis aiš
kiai ir suprantamai dalykus 
aiškino. Užbaigus kalbą, leis
ta duoti klausimai, bet niekas 
nedavė klausimų.

Kalbos tema buvo Ispanijos 
liaudies padėtis civiliam kare 
šiandien; ir del kokių aplin
kybių jis kild ir mūsų ameri
kiečių uždaviniai, ypatingai 
darbininkų, kaip mes turim at
sinešti linkui Ispanijos liaudie- 
čių.

Po prakalbai, paprašius pa
aukoti,' kiek išgalint Ispanijos 
kovotojams draugams, pakvie
tus dd. O. Shemberienę, ir O. 
žiobienę pereit per susirinku
sius, surinkta $10.08.

Auka nėra didelė, bet imant 
domėn labai neskaitlingą pub
liką, susidėjusią iš bedarbių, 
bei po mažai dirbančių darbi
ninkų, tai, galima pasakyti, 
didelė auka.

Deja, mūsų broliai darbi
ninkai neganėtinai lankosi į 
masinius susirinkimus. Nesu
prantama, kame čia kaltė to 
apsnudino, ir tingėjimo. Mes 
nenorim patys savo klasinius 
uždavinius mokytis suprasti. 
Argi jau mum viskas taip ge
rai klojasi gyvenime, kad už
mirštam patys save, ko mums 
trūksta ?

Rodos, kad nėra taip gerai, 
nes kiek tenka susitikti ant 
gatvės, ar kokiam suėjime, ne
išgirsti nė nuo vieno pasigi- 
riant, kad viskas gerai. Prie-

I

šingai, visi skundžiasi, dejuo-’ 
ja sunkumu, ir klausia, kažin 
ar ilgai taip bus? Na, ir kokį 
atsakymą gali duoti į pastaty
tą klausimą, jeigu abudu ly
giai verkiam ir dejuojam, o 
išeities nejieškom iš to skur
do?

lei-
Juk

Kas link mūsų ALDLD 
draugų, taip pat negalima ne
pabarti už apsileidimą, nesi
lankymą į susirinkimus. Rodos, 
tą užduotį būtinai turėtų su
prasti, kurią mums per eiles 
metų aiškina literatūra 
džiama organizacijos,
tai yra mūsų didžiausia mo
kykla klasinio auklėjimo! Bet 
ar mes tą įvertinam? Ir kodėl 
neįvertinam ?—Pasirodo, kad 
mes jos nestudijuojam atatin
kamai; ir gavę užmetam kur 
ant lentynos pelėti, nepažiūrė
ję, ką mus mokina, 
čijamas faktas, kad 
Jeigu nebūtų taip, 
su noru lankytume
mus, eitume į parengtas pra
kalbas ir prisikalbintume bro
lius darbininkus atsilankyti, 
kuriems ta pati užduotis ly
giai svarbi yra.

Mes taip nedarom. Didžiuo
jamės, kad prisirašėm prie or
ganizacijos, bet susirinkimų 
nelankom, valdybai visą dar
bą sukraunam. £

Neužgin- 
taip yra. 
tai mes 
susirinki-

Prakalbose aukavo šie drau
gai: po $1.00 A. Jurevičius, 
V. čiudinis, J. Shember, M. 
Martynaitis, B. Jurkonis; po 
50c. J. Barkauskas, M. žioba, 
J. Kaminskas, O. Murauskie
nė, O. Shemberienė; po 25c. 
V. Ramanauskas, V. Šmulkš
tys, Danaitis, A. Kazakevičius, 
Aušrevičius, P. Pūkas, O. Pau- 
liukaitienė, A. Arbačiauskienė, 
O. žiobienė ir J. Ramanaus
kas. Smulkių aukų 8c.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū.

Rušinškų šeima iš Minersvil- 
lės persikėlė į New Yorką. 
Privertė persikelti blogos ap
linkybės darbo. Minersvillie- 
čiai neteko dviejų įtakingų 
draugų revoliuciniam darbe; 
gaila, bet ką padaryti, kad 
gyvenimo aplinkybės prie to 
privertė. '

\ J. Ramanauskas. •

Nuteista Martin Schlossman 
ir Harry Weiss už pagrobimą 
ir kankinimą Trentono advo
kato Wendel, kad iš jo išgauti 
išpažintį, būk jis pagriebęs 
Lindberghų vaiką, kas buvo 
padaryta gelbėjimui Haupt- 
manno nuo elektros kėdės.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės 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

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Lietuvių Veikimo Komiteto susi
rinkimas įvyks kovo 16 d., Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St., kaip 7:30 vai. 
vakare. Draugai, kurie esate Draugi
jų išrinkti atstovai būtinai dalyvau
kite susirinkime, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Sekr.

(61-62)

PHILADELPHIA, PA.
Apsigynimo 9-tos kuopos susirinki

mas įvyks 15 d. kovo-March, po num. 
735 Fairmount Ave., kaip 7:30 vai. 
vakaro. Prašome visų būti laiku, 
nes bus ir iš distrikto organizato
rė ir taip pat svečias drg. V. An-

LICENSES
BEER WINE

Wholesale
LIQUOR 

Retails

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
Ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Tcl. SUgg 2-0783 NOTARY
■ Night Tcl. 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.

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

2_ 2___2_, „2.-1 that License No.
A 10599 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH HOEVELSBORN
1112 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2619 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
2619 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
WILLY STRIKER and JOHN RATHJEN 

(Kingston Delicatessen)
1503 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 983 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 56 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

GERARDO MOSCOSO
56 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned, 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 185 Avėnue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
AVENUE U WINE & LIQUOR STORE. Ipc. 
185 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

j Telephone: EVergreen 8-9770

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.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Par«8tndnu automobilius Teatuvėm, 
parent, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

.VARPO KEPTUVE

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligų, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyzė, X-s^induliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th A Ve. ir Irving PI. 

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M, 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

drulis, su kurio turėsime progos pa
sikalbėti. Todėl prašome visų daly
vauti. Valdyba.

(60-62)

Harrison-Kearny, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia pikniku, 

kuris įvyks 6-tą d. birželio, Kulikaus
ko Parke, Nutley, N. J. Todėl pra
šom šios apylinkės visų draugijų nie
ko nerengti tą dieną, nepakenkti mū
sų parengimui, bet dalyvauti šiame 
piknike. Valdyba.

(61-62)

J

a

*

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

o
*

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipįi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Brooklyn, N. f.
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NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Gera Atmintis Apleido
Dorothy Cook apskundė bu

vusią savo samdytoją Arden 
reikalaudama $100,000 atly
ginimo už įžeidimą ir ji su
minėjo daugybę keiksmažo
džių. Ji gyrėsi galinti tą nu
rodyti ačiū gerai atminčiai. 
Gi skundžiamosios advokatas 
irgi panaudojo vieną iš tų ad- 
vokatiškų triksų. Jis perskai
tė 60 žodžių ir pareikalavo, 
kad Cook juos atkartotų, čia 
jau gera atmintis ją apleido.

Raudonasis Kryžius 
Padės Fašistams

“Aukos duodamos per Rau
donąjį Kryžių Ispanijos loja- 
listų paramai bus ne tik sueik- 
votos, bet bus pakreiptos ge
nerolo Franco naudai,“ pareiš
kė Emestina Gonzales, kalbė
dama Amerikos Rašytojų Uni
jos mitinge penktadienio va
karą.

Senora Gonzales nesenai at
vyko iš karo fronto, kur ji 
darbavosi kaipo Ispanijos Mo
kytojų Unijos viršininkė. Ji 
pareiškė/ kad nežiūrint Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus pa
žadų jokios medikališkos pa- 
gelbos nei vaistų negauta Liau
dies valdžios paramai. Ji kalti
no Raudonąjį Kryžių partyviš- 
kume fašistų naudai.

Gonzales su pagarba išsirei
škė apie Andre Malraux, fran- 
cūzų rašytoją, už jo pagelbą 
ir vadovybę sutvėrime naujos 
ir galingos Ispanijos Rašyto
jų Unijos.

Dovanojo Ambulansą 
Ispanijai

Mecca Temple mitinge, kur 
kalbėjo iš Ispanijos atvykęs 
francūzų rašytojas Andre Mal
raux, dovanota ambulansas 
Ispanijos demokratijos gynė
jams. Dalyvavo virš 4,000 
publikos, salės kiekvienas 
kampeli buvo užimtas, daug 
turėjo grįžt nuo durų.

Palyginimui liaudiečių apsi
gynimo kovos su fašistų bar
barizmu Malraux sakė:

“Mes sunaikinom Sevillės 
aerodromą, bet nebombarda- 
vom Sevillės. Mes sunaikinom 
aerodromą Salamankoj, bet 
nebombardavom Salamankos. 
Mes sunaikinom , orportą Avi
loj, bet mes nebombardavom 
Avilos.

“Kiekvieną valandą, kiek
vieną naktį fašistai bombar
duoja Madrido gatves.

“Nors mes galim nesutikt su 
proletariato diktatūra, tačiau 
yra galima visiems nuo de
mokratų iki komunistų susivie
nyti lojalistų paramai.“

Malraux pasirodymas ant 
platformos sukėlė audringiausį 
sveikinimą, koks teikiaiha tik 
didvyriam.

Buvo daug sveikinimų žo
džiu ir raštu. Gormanas, Au
dėjų Unijos prezidentas, savo 
sveikinime pareiškė:

“Mes turim raginti Jungti
nių Valstijų valdžią paliuosuot 
žmonių pajėga ir kitus šalti
nius Ispanijos valdžios 
bai.“

Del Dolerio Pramušė

pagel-

Galvą
Mike O’Hagen tapo 

tuotas už sumušimą žmonos. 
Sesuo jam atėjo pagelbon, iš- 
imdama jį po $500 kaucija. Bet 
jis nestojo teisman, o nuėjo pas 
kitą seserį, pas kurią pernakvo
jęs paprašė dolerio. Jinai dole
rio nedavė. Tada jis paprašęs 
plaktuko batui susitaisyti, bet 
jį panaudojęs jai galvon. Sesuo 
atsidūrė ligoninėj, o jis vėl kalė
jime.

suareš-

Nevykusiai Rando Apgint Tysliavinius 
Tautininkus

Smetonininkų “Vienybėje“ 
labai piktai Bronius Mockus- 
Mockevičius rašo “Atvirą 
Laišką ‘Laisvės’ Redakto
riui Antanui Bimbai.“ O jis 
baisiai užpyko ant drg. Bim
bos už padarytas tūlas pasta
bas “Laisvės“ “Krisluose“ ko
vo 11 d. Mockevičius rašo la
bai nekultūriškai. Labai, labai 
nepritinka jaunam vyrukui 
taip nekultūriškai rašyti. Tai 
juk daroma sarmata mūsų tau
tai. Įsivaizdinkite, jeigu toks 
negražus laiškas būtų išverstas 
anglų kalbon ir jeigu jį pa
skaitytų amerikonai. Jie pa
manytų, kad tie, kurie stato 
save tikra lietuvių tautos švie
sybe, tik nešvariai koliotis te
moka.

Taigi, patariu Mockevičiui 
kitą kartą gražiai ir švariai iš
reikšti savo mintis. Pasirodyki- 
me, kad mes esame kultūriški 
žmonės.

Matomai, karjeristas Tys
liava pamokino Mockevičių 
taip rašyt. Nenoriu tikėti, kad 
pats Mockevičius nueitų prie 
tokios kraštutinybės. “Išgamo
mis“ vadinti lietuvius brolius, 
kurie kovoja už laisvę ir žmo
nių gerovę, moka ir gali tiktai 
eks-poetas. Arba, pavyzdžiui, 
Mockevičiaus laiške šaukiama, 
būk komunistai tarnaują rusų 
tautai. Tik todėl, kad “Lais
vė“ karštai gina Lietuvos dar
bo žmonių interesus, tai tame 
nekultūriškame “Atvirame 
Laiške“ sapaliojama, būk jinai 
“tarnauja rusų, o ne lietuvių 
reikalams.“ Girdi, “tai išgamų 
laikraštis.“ Vadinasi, kas tik 
gina darbo žmonių reikalus, 
tai yra išgama!

O pats vargšas Mockus-Moc- 
kevičius ar turi milionus dole
rių ? Neturi. Jis irgi turi dirbti

už pragyvenimą. Tai ar pado
ru vadinti išgamomis tuos, ku
rie kovoja už tokių vargšų rei
kalus, kaip Mockevičius?

Savo nelaimingam. “Atvi
ram Laiške“ Mockevičius taip 
įsikarščiavo, jog visai užmiršo 
ir tiesą ir šviesą. Kas gi buvo. 
“Laisvės“ “Krisluose“ pasaky
ta? Ve tiktai kas:

“Girdėjome, kad Dariaus-
Girėno Kliubo pirmininkui 
ponui Mockevičiui jau nusi
bodę dvasia šventa 
ir ‘Vienybėj* dirbti.

Bedarbė Apalpo Raštinėje
Mrs. Louise Marie, 2065 

Fulton St., Brooklyne, nuėjo 
majoro La Guard i j os raštinėn 
apsiskųsti, kad sausio mėnesį 
jai sulaikyta pašalpa ir ji ne
gali ilgiau gyventi. Pirm negu 
spėjo pareikšt savo protestą ji 
apalpo.

Dr. Du work, kuris ją ap
žiūrėjo Beekman St. ligoninėj, 
sako, kad ji buvo nevalgius 
nuo 15 iki 20 valandų, kas, 
matyt, .jai jau ne pirmiena. 
Pirmiau ji dirbo veiterka.

William Docknell, 78 m. 
amž., 155 Meserole St., kovo 
11 d., Kings County ligoninė
je. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioje. Bus palai
dotas kovo 15 d., Liuteronų 
kapinėse.

Jokūbas Link, 54 m. amž., 
82 Judge St., mirė kovo 12 
d., U. S. Navai ligoninėj. Kū
nas pašarvotas Bieliausko ko
plyčioje. Bus palaidotas kovo 
15 d., šv. Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nčra valandų sekmadieniais.
O

▼

MATEUŠAS SIMONA V-ICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

gyventi
Jis jau

O iki
kad jis

Edison Darbininkų 
Laimėjimai

šiol Tysliava gyrėsi, 
Mockevičių ir visą kliubą 
laiko savo kišeniuje.“ 
Vadinasi, ne d. A. B. sakė, 

kad tasai kliubas yra keno nors, 
kišeniuje, bet Tysliava visur 
giriasi, kad jis tą kliubą laiko 
savo kišeniuje. O kad taip 
Tysliava giriasi, tai yra fak
tas. Taigi, jeigu kliubas ne
nori tos “garbės“, tai turėtų 
protestuoti prieš Tysliavos ple
palus.

Mes visai nieko neturime nei 
prieš kliubą, nei prieš Moc
kevičių asmeniškai.

Antra, toje d. A. B. pasta
boje pasakyta, kad ponas Moc
kevičius pasitraukė iš “Vieny
bės.“ Ar tas tiesa, ar ne ? 
Kodėl p. Mockevičius ir Tys
liava neatsako į tą klausimą?

Jeigu ištikrųjų p. Mockevi
čius dirbo iki paskutinių die
nų “Vienybėje“, visai nebuvo 
išėjęs, tai užteko tatai pažy
mėti ir viskas būtų užsibaigę. 
“Laisvėje“ buvo pasakyta, kad 
“girdėjome, kad jis išėjo.“ 
Nebuvo griežtai teigiama. Ty
sliava turėtų išmokt lietuviškąi 
gerai skaityti ir suprasti, ką 
skaito.

Brooklyn© Edisono Co. Hud
son Ave. elektros gaminimo 
šapos darbininkai laimėjo kai 
kuriuos reikalavimus ir paža
dą tęsti darybas dar neišriš
tais klausimais.

žemesnių kategorijų, laiki
nai pašaukti į augštesnes kate
gorijas mechanikai turi gaut 
$2.40 ekstra mokesties į sa
vaitę. Išdirbusieji augštesnėj 
kategorijoj 40 valandų turi 
gaut pilną tos kategorijos al
gą-

Derybose buvę viršininkai 
taip pat sutiko pasiūlyti savo 
kompanijai galutinam užgyri- 
mui sekamus:

Visų išdirbusių ne mažiau 
5 metus algos turi būt pakel
tos iki to amato maximum; 
dvigubai mokėt už sekmadie
nio darbą; astuonių valandų 
ekstra mokestis arba ekstra 
liuoslaikio dieną tiems, kurių 
liuosoji diena pripuola šventa
dienį.

PARDAVIMAI
Turime du bizniu ir vieną iš jų 

turime parduoti. Yra Tavern, res
tauracija,- ir 14 fornišiuotų kambarių. 
Viskas geram stovyje. Gyvenimą ga
lima daryt gerą. Randasi ant gra
žaus kampo. Vieta išdirbta per dau
gel) metų. Greitai norim parduot, 
už prieinamą kainą. Kas nupirks ne
sigailės. Matykite tuojaus. Yra pil
ni laisniai. Kaip pirks, galės gaut 
laisnes ant savęs. Randasi 498-500 
Ferry St., Newark, N. J., telephone 
Mitchell 2-9356.

(61-66)

IŠRANDAVOJIMAI
“Laisvės” patalpoje yra privatinis 
apšildomas garadžius vienam auto
mobiliui. Kam reikalinga, kreipkitės 
“Laisvės” ofisan, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Remia žema.

(61-63)

Į Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
1 Tel. Triangle 5-3622
? Brooklyn, N. Y.

B 168 Grand Street
5 Tel. Evergreen 8-7179 
J Brooklyn, N. Y. Į

Rep.

Šį Vakarą Puškino Paminėjimui Prelekcija
Kiekvienas progresyvis žmo

gus turi žinoti šį tą apie pa
saulinius klasikus. Vienas to
kių klasikų yra Puškinas. 
Jo veikalai yra vaidinama So
vietų Sąjungoje ir visame pa
saulyje. “Dubrovskis 
džiuose, 
opera,
taip pat operoje.

Puškino poemos ir eilės nau
dojama mokyklose ir šiaip

liaudies 
kovomis

yra ruo-
ju- 

‘Boris Godunov”— 
Eugene Onegin”—

skaitymams. Puškinas yra pa
sauliniai garsus poetas, stilis
tikas, pasižymėjęs 
kalbos žinojimu ir 
prieš neteisybę.

Puškinui paminėti
šiama labai svarbi prelekcija 
šį vakarą, kovo 15, 8 vai. va
kare, “Laisvės“ svetainėje. 
Prelekciją duos literatas V. 
Tauras. Visi ateikite. Įžanga 
veltui. Komisija.

Laikraščiu Pardavėjai 
Laimėjo Streiką

Independent Subvčs „siste
mos laikraščių pardavinėtojai 
laimėjo dviejų dienų streiką, 
gaudami uždaros šapos sąly
gas, numažinimą valandų i\uo 
54 iki 48, laiką su trečdaliu 
už viršlaikį, 7c. į valandą dau
giau algos, (gaudavo 28c. į 
vai.), sugrąžinimą 50 prava
rytų darbininkų, apmokėjimą 
už streiko laiką ir apmokėji
mą pusės sugaišties pravary
tiems iš darbo.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

Gimė 1 Svaro Kūdikis

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

TDA lietuvių 17 Kuopos 
Susirinkimas

st.,

šia-
Tu-
ap-

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyks 17 
kovo, 8 vai. vakaro, “Laisvės“ 
svetainėje, 419 Lorimer 
Brooklyne.

Visi nariai dalyvaukite 
me svarbiame susirinkime, 
rim daug naujų dalykų
svarstyti. Delegatai iš Ateivių 
Gynimo ir iš Prieškarinės- 
Priešfašistinės Lygos konfenci- 
jos išduos raportus. Bus kal
bama apie prisirengimą ap- 
vaikščiojimui darbininkų šven
tės Pirmos Gegužės. O ji šiais 
metais pripuola šeštadienį. Tai 
bus milžiniškas, demonstraty- 
vis apvaikščiojimas savo šven
tės. Kaimietis.

Važiuotos Taisyklės
Draiveriai privalo suktis de

šinėn ar kairėn tik su žalia 
trafiko šviesa. Ištimtis gali būt 
tik tada, jei tą pakeičia vienas 
iš sekamų: trafiką diriguojan
tis policistas arba specialė tą 
nusakanti iškaba bei žalios 
varsos rodyklė.

Trafiko Stotis “K.“

Bedarbiai Laimėjo Sėdėjimo 
Streiką

Trys tūkstančiai bedarbių, 
dar net neišbaigę savo atsineš
tas provizijas, linksmi išmar- 
šavo namo iš 28-nių šalpos biu
ro stočių po 20-ties valandų sė
dėjimo streiko, kurį vadovavo 
Darbininkų Susivienijimas.

Streikas atšaukta majorui 
LaGuardijai prižadėjus svarbių 
pakaitų šalpos administracijoj. 
Tačiau atšaukiant, Streiko Stra
tegijos Komitetas pareiškė, kad 
streikas bus panaujintas, jei 
majoras neišlaikys savo paža- 
dų.

New Yorkas irgi jau turi 
progą pagarsėti įvairenybė
mis kas liečia gimimus. Ket- 
tvirtadienį Mrs. Max Post pa
gimdė vieno svaro dukrelę virš 
dviem mėnesiais anksčiau lai
ko. Gydytojai stebisi mažy
tės žmogystos stiprumu ir ma
no, kad jai yra galimybių gy
vent. Maitina atskiestu moti
nos pienu, kurį įlašina iš akių 
vaistams naudojamos triūber 
lės.

Svaro dydžio kūdikis gimė 
WPA darbininko šeimynoje.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS

Vietos ir impor
tuotos degtines 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 Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

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 NAKTJ. NIEKAD NEUŽDAROS

ACCOMMODATION

ROOM

MORRtll M IMTUS

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- Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 dieniais, Penktadieniais, šeštadie- 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c.

Speciales kainos savaitei.

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, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Dar 80 Greenpoint Metallic 
Bed Companijos darbininkų iš
ėjo streikam Dabar visa šapa, 
virš 300 darbininkų streikuo
ja. Draiveriai atsisako išve
žioti lovas. Unija pareikalavo 
departmentines kraautuves 
tuojau sulaikyt rodymą tos 
kompanijos dirbinių.

Atsigynė Užpuoliko
Anna Addio, 1714 74th 

Brooklyne, 17 metų mergina, 
atidarė duris priimti tėvui at
neštą siuntinį ir nuėjo jieškot 
paišelio, pasirašyt. Tas neva, 
siuntinių nešiotojas ją stvėręs, 
bet jai pavyko nagais, dantim 
ir visais kitais naturališkais 
ginklais jo atsigint ir jį pravyt. 
Po ' imtynių, pusiau nuplėštais 
drabužiais, mergina apalpo ant 
laiptų. Užpuolikas buvęs apie 38 
metų, vidutinio ūgio, apydiktis.

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 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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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 adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

Teatras Guild perstato
AUDRA DELEI PATSY’

Paraše Bruno Frank, vaidinimui prirengė James Bridie.
Vaidinime dalyvauja:

Sara Allgood, Roger Livesey, Qauidia Morgan, Ian McLean
GUILD THEATRE, 52nd St., West of Bway, New York

Dienomis: Ketvirtadieniais ir šeštadieniais 2:30.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C p

KIRPIMAS fc**-*1*

SKUTIMAS 1 C
PrielanlniR Patarnavimas

306 Union Ąve.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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