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Stilsonas vėl Pabėgo.
Pirmiau Gyrė, o Dabar?
Autorius “Karė: Kodėlei?
Sovietai ir Knyga.
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Girdėjau, kad 
būgo ir pabėgo nuo debatų, 
kuriuos nutarė surengti Phi- 
ladelphijos kliubas bendro 
fronto klausimu. Sakąs, kad 
jis negalįs prisirengti prie to
kių debatų ant bal. 25 d. Pa
taria atidėti iki ateinančio ru
dens !
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Jam reikia daugiau pusės 
metų prisirengimui debatuoti 
tuo klausimu, kuriuo dar taip 
nesenai visą viedrą pamazgų 
išliejo toj pačioj Philadelphi- 
joje. Mes sakėme, kad visas 
Stilsono seilėjimas prieš ko
munistus bendro fronto ir liau
dies fronto klausimu yra pa
remtas tiktai melu. Dabar 
pats prisipažįsta, kad jokių 
argumentų neturi, kad dar 
jam ims kelius mėnesius tuos 
argumentus prieš mus susi
rinkti !

O mes pasakysime, kad net 
ir už metų sklokos čyfas tiek 
teturės argumentų, kiek jų 
dabar turi,—tik ilgą ir nešva
rų liežuvį.

Brooklyno karjeristas Tys- 
liava labai pamėgo kolioti bol
ševikus. Taip jis juoš kolioja, 
kaip tik jo išdžiūvus poetiška 
gerklė ištesi. Betgi anais me
tais, kada jis atvyko Ameri
kon, atėjęs pas mus, bolševi
kus gyrė ir net davėsi jų sim- 
patiku. Jis net didžiavosi, kad 
turįs visą eilę gerų draugų 
bolševikų rašytojų eilėse.

šiomis dienomis Californijo- 
je amžinai akis užmerkė Ge
orge Krikpatrick, drąsus ko
votojas prieš imperialistinį 
karą. Jis savo laikais buvo ge
rai žinomas ir lietuviams, nes 
mūsų Literatūros Draugija 
išvertė lietuvių kalbon ir išlei
do jo garsią knygą 
Kodėlei?”

“Karė:

socialis- 
griežtai 

į pro- 
kaipo 
karų 

refor-

Kirkpatrick buvo 
tas. Karui jis buvo 
priešingas, bet netikėjo 
letarinę revoliuciją, 
priemonę prašalinimui 
pavietrės. Buvo ir mirė 
mistas. Paskutiniais laikais pa
smerkė kairiuosius socialistus 
ir laikėsi su “senąja gvardija.” 
Anais metais jis garsiai figū
ravo Socialistų Partijoje. Jo 
raštai buvo ugningi ir smar
kiai paveikė į daugelį mūsų 
jaunesnių socialistų.

♦

Vieną kartą (nepamenu, 
Clevelande, ar Chicagoje) gir
dėjau Kirkpatricką kalbant 
masiniame mitinge. Jojo kar
šti, nuoširdūs prakeiksmai pa
saulio plėšikams taip sujaudi
no skaitlingą publiką atviram 
ore, jog minioje ne vieną ma
čiau ašarotomis akimis. Tada 
maniau, kad Kirkpatrickui bus 
lemta atsistoti revoliucinio ju
dėjimo priešakin ir ten pasi
likti iki gyvos galvos. Deja, 
reformistinis kelias tą drąsų 
socialistą vedė atgal, o ne pir
myn, ne į šviesą, bet į prie
blandą.

Sovietų valdžia rengiasi pa
statyti knygų išleistuvę, kuri 
per metus galės atspausdinti 
109 milionus knygų! Tokio 
milžiniško tos rūšies fabriko 
pasaulis nebuvo Aar matęs. 
Didžiausia Amerikos knygų 
išleistuvė duodanti tiktai apie 
5 milionus knygų per metus.

Ispanijos liaudies kariuome
nėje yra 130 tūkstančių ko
munistų. Kita tiek komunistų 
veda darbą namie.

Iš nedidelės partijos, kurią 
keli metai atgal kryžiavojo 
trockistiniai oportunistai, iš
augo labai didelė 
panijos Socialistų

pajėga. Is-
Partija taip

Darbo Žmonių 
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ISPANU FAŠISTAI ISSKERDE 600 SAVIŠKIU SUKILĖLIU
ra

ŽUVO 35, SUGEDUS AUKSO 
KASYKLOS KELTUVUI

Capetown, Pietų Afrika. 
—Sugedus keltuvui (kei- 
džiui) Dudban aukso kasyk
loj, nukrito keltuvas su 34 
negrais mainieriais ir vienu 
baltu mylią žemyn į 34 pėdų 
gilumo vandens duomę. Vi
si 35 žmonės prigėrė.

Remt Ispaniją tai Moralė 
Pareiga, Sako Meksika

Mexico City, kovo 31 d.— 
Meksikos užsienių reikalų 
ministerija pareiškė, kad ir 
toliau siųs ginklus ir amu
niciją Ispanijos valdžiai 
prieš fašistus. Sako, tokia 
yra moralė Meksikos parei
ga.

Meksikos v y r i a u s y bė 
smerkia tarptautinę “bepu- 
siškumo” komisiją ir tvir
tina, kad ta komisija tar
nauja Mussoliniui ir Hitle
riui kaip skraistė, po kuria 
jie siunčia savo kareivius, 
ginklus ir amuniciją Ispani
jos fašistams. •

Prikrauta karo reikmenų 
dar vienas Ispanijos respub
likos laivas Meksikoj.

Roosevelto Valdžios Planas 
Del Darbo Valandę ir Algų
Washington, kovo 31. — 

Jungtinių Valstijų darbo 
ministerė Frances Perkins 
su kitais Roosevelto valdžios 
nariais išdirbo planą su- 
trumpint darbo savaitę iki 
40 valandų ir nustatyt, kiek 
turi būt privalomai moka
ma darbininkam algos įvai
riose pramonėse. Tas pla
nas bus įteiktas šalies kong
resui.

Washington. — Kongres- 
manas C. A. Fuller reika
lauja, kad kongresas ištirtų 
biznį degtinės trusto. kuris 
taip monopoliškai kelia vis 
augštyn kainas to skysti
mėlio.

pat esanti smarkiai paaugus. 
Šios dvi darbininkų klasės 
partijos gražiai sugyvena ir 
bendrai veikia. Manoma, kad 
neužilgo komunistai ir socia
listai susivienys į vieną revo
liucinę partiją. Catalonijos 
komunistai ir socialistai jau 
susivienijo.

Drg. V. Andrulis baigė 
maršrutą Brooklyno apylinkė
je ir išvažiuoja į Connecticut 
valstiją. Ten pasakęs eilę pra
kalbų ir atlaikęs keletą pasi
tarimų su draugais, balandžio 
10 d. sugrįš Brooklynan da
lyvauti “Laisvės” korespon
dentų ir šėrininkų suvažiavi
muose. z

Connecticut partijiniai ko
munistai turėtų gerai prisi
ruošti išnaudoti drg. Andrulio 
misiją sustiprinimui saVo eilių. 
Hartforde, New Havene, Brid- 
geporte ir New Britaine reikia 
ir galima gauti naujų narių į 
Komunistų Partiją.

Anglijos, Francijos Pro
testas Ispanų Fašistam

* London. — Anglija pa
siuntė aštrų protestą Ispa
nijos fašistų vyriausybei, 
kad jų kariniai laivai su
stabdė jau tris Anglijos 
prekybos laivus atvirose jū
rose. Anglų valdžia per- 
sergsti, kad jinai nepakęs 
fašistų žygių, kliudančių 
Anglijos laivus atvirose jū
rose.

Paryžius, kovo 31.—Fran
cijos valdžia stipriai užpro
testavo ispanų fašistams, 
kad jų kariniai laivukai įsi- 
briovė į Francijos vandenis, 
bombarduodami ir vydamie
si Ispanijos respublikos ta- 
vorinį laivą “Mar Caspio.” 
Tuo būdu “Mar Caspio” li
ko užvytas ant seklumos ir 
“prisvilo” Francijos pakra
štyj.

“Pavyzdinis” Berniukas
-Žagintojas, Žudytojas

Buffalo, N. Y.—Išeinant 
iš bažnyčios po pamaldų, ko
vo 30 d. liko suimtas Tho
mas Simth, 18 metų am
žiaus, kaip mergaičių žagin
tojas ir žudytojas. Jis bu
vo vienas iš gabiausių high 
schoolėj mokinių ir turėjo 
vardą “pavyzdingo” berniu
ko—nei rūkė, nei gėrė, nei 
šoko.

Th. Smith areštuotas už 
tai, kad išsivežęs automobi
liu 14 metų mergaitę Fran
ces Fitzgerald, jis smeigė 
jai į nugarą ilga yla, papra
stai naudojama ledams skal
dyti. Ylos galas užlūžo ir 
pasiliko kaule. Mergaitė 
dabar ligoninėj.

Policijai pradėjus plačiau 
kvošt tą nenaudėlį, Smith 
prisipažino, jog kelios savai
tės atgal jis subadė ir ak
meniu pribaigė gražuolę 
Mary E. Babcock’aitę, pasi
vijęs ją vėlai vakare begrįž
tančią namo. Valdiškas 
miesto daktaras R. N. de 
Dominicis tada paliūdiio, 
jog Babcockaitė buvo ir iš
žaginta.

Savo rašytoje išpažinty j 
T. Smith prisipažįsta, kad 
ir dviem kitais atvejais jis 
žagino mergaites. Jis sako, 
kad jam kartais užeinąs 
“nesuvaldomas g e i s m as” 
kriminaliai užpuldinėt mo
teris.

įnešimas Kongresui Delei 
T. Mooney’o Paliuosavimo

KongresWashington.
manas Jerry O’Connell įtei
kė sumanymą kongresui, 
kad nutartų reikalaut Cali- 
fornijos gubernatoriaus iš
laisvint garsųjį darbininkų 
organizatorių Tomą Moo
ney, jau 20 metų nekaltai 
varginamą kalėjime.

Gręsia Karinė Fašistų 
Diktatūra Japonijoj
Tokio, kovo 31. — Pagal 

Japonijos generolų reikala
vimą su imperatoriaus Hi
rohito sutikimu, ministeris 
pirmininkas Hayashi palei
do seimą. Naujo seimo rin
kimai paskirti balandžio 30 
dieną.

Generolų priekabė buvo, 
kad seimas neužgyrė kelių 
desėtkųvaldžios sumanymų. 
Tikroji gi priežastis tame, 
jog dabartinė valdžia atrodo 
generolam paršvelni, nega
na kariška. Jie siekia 
įvest atvirą fašistiniai-kari- 
nę diktatūrą.

Albany, N. Y.—Valstijos 
seimeliui įnešta bausti 
automobilistus už įvairių 
gyvulių suvažinėjimą, tik 
apart vištų, žąsų ir ančių.

Klaidingi Aiškintojai 
Amerikos Konstitucijos
Washington. —- Jungtinių 

Valstijų Vyriausias Teismas 
yra klaidingas aiškintojas 
šalies konstitucijos. Jis pats 
dabar save sumušė,—sako 
rėmėjai prezidento Roose
velto plano, kuris reikalau
ja panaujint tą teismą še
šiais jaunesniais, progresy
vesniais teisėjais. Jie nu
rodo, jog 14 metų atgal Vy
riausias Teismas panaikino 
Washingtono valstijos įsta
tymą, nuskantj, kiek samdy
tojai toj valstijoj būtinai tu
ri mokėt moterims darbi
ninkėms.

Tas teismas tada paskel
bė tokį įstatymą “priešingu” 
konstitucijai. Vyri ausias 
Teismas dar tik pernai va
sarą panaikino panašų įsta
tymą New Yorko valstijoj, 
kaip “nesutinkantį” su ša
lies konstitucija. O dabar, 
kovo 29 d., jis dauguma bal
sų užgyrė moterų algos įsta
tymą Washingtono valsti
joj; atrado, kad tokie įsta
tymai “jau” sutinka su kon
stitucija.

Netyčia Užtiko Japonę Šnipę 
Lizdą Los Angeles, Gal

Los Angeles, Calif. —Pei
liais susikirtus dviem japo
nam, policija įsilaužė į jų 
kambarį ir rado slaptą ra
dio perduotuvą, Amerikos 
tvirtovių planus Hawaii sa
lose ir mapas Los Angeles 
vandens sistemos. Vienas 
japonas sakėsi esąs B. Abo, 
antras—T. Onishi. Pasta
rasis su perdurtu pilvu nu
vežtas į ligoninę. Abo areš
tuotas kaip Japonijos šni
pas.

Chicago. —Helena W. Be- 
tenan’ienė turėjo du vyru. 
Su vienu gyveno dieną, su 
kitu naktį. Liko areštuota 
už “dvivyrystę

MIRE LIETUVOS KONSULAS 
M. BAGDONAS CHICAGOJ
C h i c a go, I1L — Velykų 

dieną ligoninėj numirė Lie
tuvos konsulas dr. Mikas 
Bagdonas, pirmiaus buvęs 
sekretorius Lietuvos atsto
vybės Amerikoj.

Bagdonas atvyko į Jung
tines Valstijas apie 1920 m., 
kaipo Lietuvos Darbo Fede
racijos atstovas.

Kaizeriniai Generolai Jau 
Šnekasi su Hitleriu

B e r 1 y nas. — Kaizerinis 
generolas Erich von Luden
dorff iki šiol niekinančiai 
šnairuodavo į Hitlerį. Da
bar gi, kovo 30 d., jiedu su
ėję ir “širdingai pasikalbė
ję.” Hitleris džiaugiasi, 
kad pagerėjo asmeniški ry
šiai su komandieriais buvu
sios kaizerio armijos.

Numatoma Tarpsavinės Pa- 
gelbos Sutartis SSRS su

Rtiftiunija
Bucharest, Rumunija, ko

vo 31. — Sovietų Sąjunga 
pripažino dabartinį rubežių 
su Rumunija kaip galutiną 
ir pastovų. Tai esą žingsnis 
linkui padarymo tarpsavi
nės pagelbos sutarties tarp 
Sovietų ir Rumunijos. — 
Naujas smūgis Hitlerio po
litikai.

EXTRA!
Italija Atsiuntė 1,000 Savo 
Karių Malšint Sukilimą Is

panų Fašistų Eilėse

Casablanca, Franc. Moro- 
kko, kovo 31. — Mussolinis 
prisiuntė 1,000 savo “kolo
nistų” kareivių į Ispanišką 
Morokko slopint sukilimus 
pačių fašistų eilėse prieš jų 
generolo Franco diktatūrą. 
Pranešama, kad tie “kolo- 
niniai” kariai gal bus atga
benti net iš Ethiopijos.
Patikrinus šią žinią, Fran- 

cija .protestuosianti prieš 
svetimos kariuomenės trau
kimą į Ispanišką Morokko.

Fašistų vyriausybė Ispa
niškoj Morokkoj įvedė 
griežtą cenzūrą ir nukirto 
telegrafų ir telefonų susisie
kimus su užsieniais.

Fašistų lėktuvų stovyklos 
apstatytos parinktinais, iš
tikimiausiais jiems užsieni
niais legionieriais. Suokal- 
byj prieš fašistus čia daly
vavo bent 150 jų oficierių, 
daugiausia lakūnų. Fašistai 
suėmė 1,150 maurų suokal
bininkų ir 50 jau sušaudė.

Sukilėliai planavo pirma 
pagrobt į savo rankas val
džią Ispaniškoj Morokkoj, o 
paskui paskleist sukilimą Is
panijoj, generolo Franco te
ritorijoj.

Ispaniškoj Morokkoj pa
dėtis taip kritiška, kad pats

■ ■ 1
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Liaudies Armija Apsupus 10,000 Italų ir 
Nazių Fašistų, Kalnuose Cordobos Fronte
Ispanijos Fašistai Įkalino Tūkstančius Sukilusię Prieš Juos 

Oficierię ir Kareivių Visoje Šalyje
Gibraltar, kovo 31. — Au

ga vis platyn fašistų oficie- 
rių ir kareivių sukilimai 
prieš vyriausią fašistų ko
mandą Malagoj, San Roque, 
Algeciras’e, La Line jo j ir 
kitose generolo Franco val
domose Ispanijos dalyse. 
Sukilimai pirmiausia prasi
dėjo Tetuane,* Ispaniškoj 
Morokkoj.

Minimuose miestuose fa
šistai, pagal karo teismų 
greitus nuosprendžius, jau 
sušaudė virš 600 buvusių sa
viškių oficierių, kareivių ir 
lakūnų. Visame fašistų val
domame plote įkalinta tūks
tančiai kariškių ir civilių 
žmonių, pirmiau tarnavu
sių fašistams.

Associated Press žinio
mis, patys masiniai maišti
ninkų šaudymai kursto^juo 
platesnius sukilimus prieš 
gen. Franco diktatūrą.

’ Ispaniškoj Morokkoj su
sidarė tokia kritiška padė
tis, kad fašistų vyriausybė 
nukirto telefonu susisieki
mus su Francūziška Morok- 
ko.

Viena iš priežasčių, kodėl 
prieš Franco išstoja jo is
panai oficieriai, yra ta, kad 
jis į savo armijos komandie- 
rius įstatė Italijos ir Vokie
tijos oficierius, o daugelį is
panų oficierių nuvarė į ap
kasus kaip paprastus karei
vius.

Vien tik Malagoj fašistai 
sušaudė 250 kariškių ir ci
vilių buvusiu savo žmonių, 
kaipo sukilėlių bei suokalbi
ninkų ant gen. Franco gy
vybės.

Tarp sušaudytų Tetuane 
ir kitur yra desėtkai Mus- 
solinio oficierių ir lakūnų, 

gen. Franco ten atskubėjo.
(Fašistai, iš savo pusės, 

paskelbė, būk Ispanijos val
džia Asturijoj “sušaudžius 
150 sukilėlių prieš ją.” Liau
dies valdžia užginčija tą 
girdą, kaip išmislą.)

Mūšyje Krito 40 Amerikie
čių Liuosnorių

Madrid, kovo 31. — Kovoj 
su fašistais Guadalajaros 
fronte liko - 40 nukauta ir 
apie 100 sužeista savanorių 
amerikiečių karių iš Lincol- 
no Brigados.

Fašistai Apšaudė Francijos 
Prekybos Laivą

Bayonne, Franc., kovo 31. 
-—Ispanų fašistų karo laivai 
apšaudė Francijos prekybos 
laivą “Cap Falcon,” už 15 
mylių nuo šiaurinio Ispani
jos pakraščio; sustabdė jį ir 
iškrėtė.

i-.

ko- 
už-

ka<

nors Ispanijos fašistų 
mandieriai bando tatai 
ginčyti.

Ypač prieš Italijos 
riuomenę yra įnirtę naziai 
ir ispanų fašistai, kad jinai, 
liaudiečių supliekta, taip pa
mišusiai pabėgo Guadalaja
ros fronte, kur liaudies ar
mija kirto skaudžiausią šio 
karo smūgį fašistam.

Dabar, generolui Fran- 
co’ui kruvinai bemalšinant 
savo fašistų sukilimus, res
publikos armija vėl suplie
kė priešus pustuzinyje fron
tų, kur ispanai fašistai jau 
sykiu su naziais ir mussolL 
mečiais traukiasi atgal arba 
betvarkėje bėga.

Valencia, Ispanija, kovo 
31. — Liaudies armija su- 
kriųšino fašistų padarytą 
trijų valandų kontr-ataką 
Pozoblanco srity j, Cordobos 
fronte. 200 nazių, italų ir is
panų fašistų nukauta ir 300 
nelaisvėn suimta. Po Alca- 
racejos liaudiečiai atėmė iŠ 
fašistų ir Villanueva del Du
que.

10,000 Italijos. Vokietijos 
ir- Ispanijos fašistų karių 
bėga linkui Cordobos. Fašis
tų generolas de Llano sako, 
kad jie “traukiasi atgal.” 
Bet Ispanijos valdžia pa
brėžtinai tvirtina, kad jie 
nepasieks Cordobos, nes 
liaudies armija juos jau ap
supus iš visų pusių Sierra 
Morena kalnuose, į žiemius 
nuo Cordobos.

$

&

Pertrauktos Chryslerio De
rybos su Automobilių 

Darbo Unija
Detroit, Mich., kovo 31. — 

Iki penktadienio tapo per
trauktos derybos tarp Chry
slerio auto, korporacijos ir 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos.

Pagal pradinę sutartį, visi 
devyni Chryslerio fabrikai 
uždaryti, nors iš jų išsi
kraustė streikieriai sėdėto
jai. Tūkstančiai streikierių 
atlaikė demonstracinius pa
radus prie tų fabrikų.

t

V. Andrulio Prakalbos

Madrid. — Garsus Ameri
kos rašytojas Alexander 
Woolcott paukojo $200 ko
vai Ispanijos liaudiečių prieš 
fašistus.

Penktadienį, 2 Bal.-April
Lietuvių Salyje 

407 Lafayette SU, Bridgeport, Conn.

Sekmadienį, 4 Bal.-April
Lietuvių Salele

243 Front St., New Haven, Conn.
Pradžia 2:30 vai. dieną

Tą pačią dieną vakare, prakalto 
bus Waterburyje, Venta Sve 
103 Green Street.
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Kiek pas Ispanijos Lojalistus Yra 
Lietuvių?

Šiuo tarpu daug žmonių teiraujasi, 
kiek Ispanijos lojalistų kovotojų eilėse 
randasi lietuvių? Yra žinoma, kad ten 
jų bus nuvykę kelios dešimtys, gal kokia 
50, gal daugiau, bet tikro skaičiaus nie-

Mes turime davinių apie eilę geriausių 
mūsų jaunų draugų, kurie dabar mušasi 
su žiaumoju fašizmu Ispanijoj, draugų 
nuvykusių iš Jungtinių Valstijų. Taipgi 

i žinome, kad eilė lietuvių nuvyko ir iš 
Argentinos ir iš kitų Pietų Amerikos 
kraštų. Bus jų nuvykusių ir iš Franci- 
jos ir, galimas daiktas, iš pačios Lietu-

I tvos.
Dar žinome visą eilę jaunų draugų, be

siruošiančių kaip nors pasiekti Ispaniją 
ir padėti jos žmonėms laimėti nuožmią 
kovą su fašizmu. Galimas daiktas, kad 
lietuvių kovotojų skaičius Ispanijoj pa
sieks šimtą ir daugiau asmenų.

Jei jų važiavimas būtų nesuvaržomas, 
aišku, būtų galima paskelbti spaudoj jų 
vardai ir tuomet visiems būtų aišku. De
ja, to padaryti negalima.

Bet vistik dėlto reikėtų susirūpinti su
rinkimu platesnių žinių apie tuos »drau- 
gus, katrie išvyksta Ispanijon. Būtų ge
rai, jei draugai iš kolonijų, sužinoję apie 
išvykimą lietuvių, mums praneštų jų var
dus ii' pavardes. Mes jų spaudoj, žino
ma, be reikalo neskelbtum, bet turėtum 
archyve. Tik reikalui prisiėjus bus ga
lima jie paskelbti.

Aagščiausio Teismo Atsivertimas
Augščiausiojo šalies teismo nuospren

dis algų minimumo klausimu dar kartą 
parodo, kaip keista ir netobula mūsų ša
lies teisminė sistema. Tik reikia pagal
voti: pereitais metais augščiausias teis
mas pareiškė, kad valstijos neturi teisės 
nustatyti algų minimumą darbininkams, 
o šiemet tas pats teismas nutarė, kad val
stijos turi teisę nustatyti algų minimu
mą darbininkams.

Pereitais metais penki teisėjai prieš 
keturis tokį įstatymą padarė nekonstitu- 
ciniu, o šiemet penki teisėjai prieš ketu- 
,ris padarė jį konstituciniu. Tik vieno 
senio, teisėjo Owen J. Roberts, nuomo
nės pakeitimas padarė šiemet konstituci
niu tą, kas pereitais metais buvo nekon- 
stituciniu!
H Vadinasi, vienas senis, vienas žmogus 
turi teisę nuspręsti, ar^milionai darbi
ninkų turi gauti žmoniškesnes algas, ar 
ne! Vieno senio pakrypimas paliečia 
mases žmonių, nuo vieno senio, kaip ko
kio caro, rankos pakėlimo priklauso liki
mas milionų darbo žmonių!

p Seattle, Wash
Visko Po Biskj

Vasario 26 d. kalbėjo Ispa
nijos delegatai. Svetainė buvo 

'• per maža, nes daug žmonių 
tūrėjo grįžti namo neįėję. 
Aukų surinkta $288. Tas pa
rodo, kad žmonės pritaria Is
panijos liaudies kovai prieš 
fašizmą.

13 d. buvo surengtas 
paminėjimui Puškino 

metų sukaktuvių. Vaka- 
rengė penkios organizaci- 

rusų, lietuvių, lenkų, uk- 
ir anglų. Pelnas bu- 

Ispanijos kovoto-
Pelno liko šimtas dole- 

Dvarish paaukojo

Jis pernai jautėsi vienaip, o šiemet ki
taip, todėl kas pernai buvo nekonstituci- 
nis, šiemet konstitucinis!

Ir tokių apsireiškimų mes matėme visą 
eilę. Visi jie palietė milionų žmonių rei
kalus, visos šalies. opius reikalus. Atsi
minkim, kad reikale pinigų valiutos tas 
pats teismas irgi tik penkiais balsais 
prieš keturis padarė šalies kongreso įsta
tymą konstituciniu.

Štai kodėl mes stojame ir reikalauja
me, kad šalies teismuos būtinai reikalin
ga griežtos reformos. Štai kodėl mes, 
stodami su prezidento Roosevelto planu 
reformuoti teismus, reikalaujame prie 
šalies konstitucijos padaryti tokius patai
symus, kurie suteiktų galią šalies kong
resui spręsti, kas yra konstitucinis ir 
kas ne konstitucinis. Kongresas juk at
sako prieš žmones, o teismas — prieš 
nieką' Vienas kitas užsispyrėlis gali su
griauti viską, ką šalies kongresas pa
stato !

Aišku, į teisėją Roberts bus paveikęs 
tasai didelis žmonių teismu nepasitenki
nimas. Jis dėlto bando pūsti pavėjui. 
Jis bando pasirodyti liberalu. Jis mato, 
kaip Amerikos žmonių masės nepalan
kiai į teismo neribotą galią žiūri.

Nepaisant to, kad šiuo ir keliais ki
tais klausimais šalies teismas pasirodė 
“liberališku,” Amerikos žmonės privalo 
tęsti kovą už apkarpymą jam galios, už 
jo suvaldymą.

150 Vajininkų
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

organas “Tiesa” praneša, kad iki šiol yra 
susiregistravusių 150 vajininkų, LDS na
rių. Jie darbuojasi j ieškodami naujų na
rių. Kaip žinia, LDS šiemet turi di
džiulį savo vajų, su didelėmis dovano
mis tiems, kurie gaus daugiausiai naujų 
narių. Viena dovanų yra apmokėjimas 
kelionės į Lietuvą ir Sovietų Sąjungą 
tam vajininkui, kuris per vajų gaus dau
giausiai naujų narių (ne mažiau 150).

Pažymėtina, kad Jaunimo Kuopos šia
me vajuj gerai atstovaujamos—turi daug 
vajininkų.

“Tiesa” rašo:
Iki šiol jau 60 kuopų užregistravo vaji- 

ninkus Centre, prisiųsdamos vajininkų už
registravimo blankas.
jininkų užregistruota iki šiol.
maža armija 
darbą.

Šio vajaus 
mes; vajaus 
pereitų vajų, 
šyta.

Be abejo, dar nei pusė LDS kuopų ne
išrinko ‘ (o gal išrinko, tik nepranešė 
Centrui) savo vajininkų. Turėtų jos pa
siskubinti. Būtų visai gražu, jei per*šį 
vajų LDS gautų bent 1,500 naujų narių.

Kalbėdami apie LDS vajų, mes turime 
priminti draugams, kad šiuo tarpu eina 
ir ALDLD vajus už naujus narius. Ši 
organizacija—kultūros ir apšvietos tvir
tovė lietuviuos darbininkuos — atlieka 
didelius darbus švietimo čprvoj.. Į ją turi 
būti sutraukti visi žmonės, kuriems rūpi 
apšvieta.

Į-LDS narių gavimas yra p; 
nes ten aplikantas turi būti ta

Jau suvirš 150 va- 
Reiškia, ne- 

mūsų veikėjų stojo į vajaus

pradžioje matosi geros pasek- 
pradžia daug geresnė, negu 
Jau virš 70 naujų narių įra-

iresnis, 
i tikro 

amžiaus, geros sveikatos, etc., ir jis turi 
mokėti daugiau duoklių. Kitaip su 
ALDLD: čion priimama kiekvienas do
ras žmogus, nepaisant amžiaus ir svei
katos. Nario mokestis čia taipgi labai 
žema.

po 10 centų į valandą. Iki 
streiko paprastas darbininkas 
gaudavo 55 centus į valandą. 
Kovo 20' d. streikas pasibaigė^ 
Darbininkai sugrįžo į darbą 
gavę pakelti septynius'ir pu
sę cento į valandą. Kiti daly
kai palikta ant komiteto ran
kų baigti susitaikyti.

pelno.
Vakaro programa susidėjo 

’ iš muzikos ir prakalbų. Kalbė
jo visų penkių organizacijų 
atstovai. Nuo lietuvių kalbėjo 
drg. K. A. Žukauskas. Angliš
kai kalbėjo teisėjas Kazys 
Kay (Kriaučiūnas). Jis kalbė
jo apie Puškiną ir jo gyveni
mą. Reikia tarti ačiū Kaziui 
Kay, kad jis dalyvauja su mu
mis, nes kitas tame suole sė- ir smarkyn. Vieni pasibaigia, 
dėdamas nesirodytų mūsų pa- 

| rengimuose. K. Kay pereitą 
rudenį tapo išrinktas teisėju 
keturiems metams.

Lietuvių tame vakare mažai 
matėsi.

Streikai banguoja smarkyn

kiti prasideda. Darbininkai ne
spėja pavyti kilimo pragyve
nimo kainų.

Senas Gluosnelis.

Čia per keturias savaites 
streikavo septynių “saw mill” 
(lentpjūvyklų) darbininkai. 
■Li/> — auxi-lc Q Laxro, T'nVXli'mn olrril

Montreal, Canada. — 18 
geležinkelių darbininkų or
ganizacijų išreikalavo mo- 
kėt jięms tpkią' algą, kaip 
192R m. nirm in« nnmušimo.

Lietuviai Jaunuoliai 
Rengiasi Leist Žurnalą
Jau Sudarė Komitetą iš Jaunuolių, Kurie Yra Pasižymėję 

Veikimu Amerikos Lietuvių Organizacijose -

Šiuo laikotarpiu Ameri
kos lietuviai gan susirūpi
nę, kaip palaikyti lietuvių 
kultūrų ir tradicijas Ameri
kos lietuvių jaunimo tarpe. 
Kadangi lietuviai jaunuoliai 
mažai rūpinasi lietuvių ir 
Lietuvos reikalais, Ameri
kos lietuviai šį klausimą ga
na rimtai svarsto.

Todėl New Yorko ir apie- 
linkės jaunuoliai, kuriems 
rūpi šis klausimas, susior
ganizavo ir nutarė pirmą 
sykį Amerikos lietuvių isto
rijoj išleisti žurnalą, kurio 
tikslas būtų suinteresuoti 
lietuvius jaunuolius lietu
vių reikalais. Jaunuolių ko
mitetas paskyrė žurnalui 
vardą: “Balsas.” Jaunuolių 
grupė, kuri nutarė šį darbą 
pradėti, susideda iš jaunuo
lių, kurie yra žinomi kaipo 
aktyvūs veikėjai lietuvių or- 
g a n i z a c i jose Amerikoje. 
“Balsas” bus leidžiamas an
glų kalboje kas mėnesį, ir 
taikomas į Amerikos lietu
vių jaunimą.

Kad tokis žurnalas yra 
reikalingas, tai nėra ne abe
jonės. Jis atliktų didelį 
darbą suvienydamas Ameri
kos lietuvių jaunuolius, pa
skleisdamas lietuvių kultū
rą jų tarpe, ir vesdamas 
progreso, taikos ir demo
kratijos principus pirmyn. 
Reakcijos kilimas visame 
pasaulyje aiškiai parodo, 
kad progresyvės spėkos turi 
susivienyti, kad ją atmušus. 
“Balsas” skleis šiuos pro- 

. gresyvius vienybės princi
pus Amerikos jaunuoliams.
žurnalas Apibudins Lietu

vą ir Lietuvių Veikimą
Straipsniai šiame žurnale 

aiškins įvairius klausimus. 
Lietuvių istorija bus apibu
dinta. Amerikos lietuvių 
veikimas bus aprašytas. 
Straipsniai apie lietuvių 
kalbą ir jos gramatiką bus 
talpinami, kad supažindinti 
lietuvius jaunuolius su' lie
tuvių kalba.

Taipgi bus abelni kultū
riški, sporto, ir kitos rūšies 
straipsniai, kuriais jaunuo
li a i ž i n g e idauja. Šiuos 
straipsnius parašys patys 
Amerikos jaunuoliai. Tokiu 
būdu jie, prisidėdami ir ben
dradarbiaudami prie išlei
dimo šio žurnalo, susiinte- 
resuos lietuvių reikalais.

Reikalinga Parama
Jeigu norime, kad šis dar

bas būtų sėkmingas, tai rei
kalinga daug pagelbos iš 
visų Amerikos lietuvių. To
dėl mes, komitetas, vardan 
šio žurnalo, atsišaukiame į 
visuomenę, į pavienius, į or
ganizacijas, į darbininkus, į 
profesionalus, ir į biznierius 
pagelbėti mums šiose pas
tangose. Jei jums aplinky
bės leidžia, prašome paauko
ti, kiek galite.

Mes esame tikri, kad jūs 
neatsisakysite šį didelį dar
bą paremti.

Taipgi prašojne, kad jūs 
“Balsą” iš kalno Užsiprenu- 
meruotumėt. P r enumerata 
metams $1.50. Paraginkite 
savo jaunuolius užsirašyti 
arba, patys jį užrašykite sa
vo jaunuoliams.

Kad užtikrinus šio žurna
lo reguliarį išleidimą, iries

prenumeratų per keletą mė
nesių. Ir tiktai su jūsų, ger
biamieji, pagelba mes tą ga
lėsime atlikti.

Ačiuodami jums iš kalno, 
liekamės,

LITHUANIAN-AMER
ICAN PUBLISHERS,

K. Michelsonas, Prez.,
J. Ormanas, Sekretorius, 
A. Kairukštis, Iždininkas. 
Čekius ir money orderius 

siųskite sekamu antrašu:
Lithuanian-American 

Publishers, 
P. O. Box 38,

Station W, Brooklyn, N. Y.

Kovo 21 d. Komunistų Par
tija buvo nurengus Moterų 
Dienos minėjimą. Kalbėjo mo
tina Bloor, dainavo iš New 
York, Manhattan choras. Cho
ras mišrus, tarptautinis ir 
tarprasinis, dainuoja puikiai, 
smagu klausytis.

Pirmininkavo protestonų 
kunigas Ldgar Jackson, kuris 
porą kartų kalbėjo ALDLD 28 
kp. mitinge.- 'Ispanijos de
mokratijai ginti' aukų surink
ta $50.

organizacijas ir tikisi, kad jos 
prisidės. Lietuvių draugijų mi
tingai įvyksta pjradžioj balan
džio. Jei ir nesuspėtų už
kviesti, draugijos nariai priva
lo kelti šį klausimą. Pirmoji 
Gegužės amerikonų tradicinė 
diena. Amerikos Darbo Fede
racijos pradėta.

Waterbury, Conn

algomis.
viršuj matome, kom- 
pelnai užaugo tris 

daugiau, na,‘o kiek

* * *
Brasso ‘ Darbininkų Unijoj 

eina diskusijos-apkalbėjimai, 
kad šiemet Pirmą Gegužės su
vienytu frontu rengti demons- 
tracijas-paradavimą gatvėmis. 
Puikus unijos sumanymas. 
Taipgi žadama užkviesti visų 
tautų kliubus, draugijas ir

Kovo 23 d. Lietuvių Komu
nistų kuopos laikytame susi
rinkime, apkalbėjus įvairius 
darb. judėjime reikalus, buvo 
pranešta, kad nuo parengimo, 
įvykusio gruodžio 13, kada 
Brooklyn© Liaudies Teatralė 
grupė vaidino “Partizanai”, 
pelno padaryta $105. Nutar
ta aukauti Agitacijos Fondui 
$50 ir “Laisvės” bendrovės šė- 
rininkų suvažiavimui su pa
sveikinimu pasiųsti $10.

L. K. P. Rep.

Suvažiavimui Besiartinant
Puikių atsiliepimų girdė

tis iš draugų laukiant su
važiavimo. Štai balsas iš 
Lawrence, Mass.:

‘Brangūs Draugai: Šir
dingai sveikiname dienraš
čio bendrovės suvažiavimą 
ir linkime rimtai svarstyti 
bendrovės reikalus ir pada
ryti naudingų tarimų, ku
riuos sėkmingai galėtume 
įvykinti labui savo dienraš
čio ir labui viso darbinin
kiško judėjimo.

Mes pareiškiame savo gi
lų pasitenkinimą “Laisvės” 
ideologine linija ir linkime, 
kad ji ir ant toliau būtų ve
dama toje pačioje dvasioje. 
Taipgi prisiunčiame dien
raščio palaikymui dovanėlę 
$2. Nors ir smulki auka, bet 
visgi šiek tiek pagelbės 
dienraščiui. Draugiškai AL 
DLD 37 kuopos Sekr. S. 
Penkauskas.”

Gražus atjautimas savo 
dienraščio ir pagirtinas rū
pestingumas savo įstaigos 
reikalais.

Drg. D. M. Šolomskas, 
grįžęs iš prakalbų maršru
to vakaruose, pranešė, kad 
chicagiečiai yra nusistatę 
pasveikinti “L.” suvažiavi
mą su šimtu dolerių dovana. 
Chicagos * balsas skamba 
kaip bubnas, taip ir turi 
būt. Tuom reikalu labiausia 
rūpinasi draugas Pruseika. 
Šimto dolerių dovaną “L.” 
suvažiavimui iš Chicagos 
yra garantuota žodžiais pa
ties Pruseikos.

Drg. šolomskas taipgi ra
portavo, kad iš Pittsburgho 
atvyksta į “Laisvės” suva
žiavimą draugai P. J. Mar
tinkus, pasižymėjęs vajinin-

kas, J. Gasiunas, Jonas Ur
bonas ir keletas kitų. Drg. 
P. J. Martinkus rūpinasi su
kėlimu dovanų suvažiavi
mui. Esame linkę manyti, 
kad Pittsburghas, darbuo
jantis tokiem draugam, kaip 
drg. Martinkus, gali pasivy
ti, o gal ir pralenkti Chica-

Tai Bent “Teisinga Lygybe;” 
Svečias iš Chicagos; Mitingai

ScovilI kompanijos pelnai 
tris kartus didesni 1936 m., 
negu 1935 m. buvo. 1935 m. 
pelnai buvo $1,103,127.45, o 
už 1936 siekia $3,151,179.79. 
Kiek toj kompanijos dirbtu
vėj dirbančių darbininkų yra, 
tai kiekvienas turėjo kompani
jai padaryti per 1936 metus 
po suvirš $5,000 ir sau pasida
ryti mokestį. Darbininkai, dir
bdami /po 8 valandas į dieną, 
2 valandi dirba del savo algos, 
o 6 valandas del kompanijos 
pelno.

Kompanija 1936 m. apyvar
tos darė už $34,250,669.43. 
Reikia atmint, kad tie trys mi- 
lionai pelno, tai kaipo kompa
nijos, o atskiri kompanai, kaip 
ponas Goss ir kiti, pasiima po 
$60,000 

Kaip 
p an i jos 
kartus
darb. mokestis paaugo ? Pake
lė 5%, kaip ant juoko. Ir to 
nebūtų davę, jei ne plieno ir 
automobilių darbininkų ląimė- 
jimai. Brasso ponus nugazdi- 
no, kad darbininkai pradeda 
organizuotis į Brasso Industri
nę Uniją. Darb. stoja unijon 
smarkiai. Tik lietuviai darb. šį 
kart atsiliko nežinia del ko- 
kjos priežasties. Veikiausia to
dėl : lietuvių didžiosios draugi
jos ir kliubai jokio ženklo ne
parodo del unionizavimo darb. 
O tose draugijose, kliubuose, 
darbininkai priklauso. O fak
tas yra, kad didžiumoj lietu
viai prie sunkiausių darbų dir
ba, tad kodelgi jiems atsilikti?

O reikės stoti unijon, kitų 
tautų darb. susiorganizuos, tad 
kam laukti? Organizavimo 
procesas Waterbury eina ir jis 
tęsis be pertraukos iki bus su
organizuota visi darbininkai. 

* * *
Drg. V. Andrulis, “Vilnies” 

redaktorius, čia kalbės bal. 4, 
103 Green St. Pradžia 7:00 
vai. vakare. Kiekvienam atsi
lankiusiam bus suteikta dykai 
knygelė “Krikščionybe ar Ko
munizmas?” Draugas Andru
lis, geras prakalbininkas, taip
gi jis myli atsakinėti į klausi
mus. Prisirengkite prie jų. 

• * * *
Bal. 5, tai pirmadienį, 774 

Bank St., LDŠ, ALDLD narių, 
“Laisvės” skaitytojų ir prita
rėjų bus visuotinas susirinki
mas. Ten dalyvaus ir drg. V. 
Andrulis. Tai bus draugiškas 
pasikalbėjimas apie mūsų vi
sų reikalus ir reikalėlius. Visi 
draugai ir draugės dalyvauki
te ir kitus pakvieskite. 

* * *
LDS 49 kp. mėnesinis mi

tingas įvyks bal. 7, 774 Bank 
St. Bus apkalbama apskričio 
konferencija — nauji jai su-

.■ manymai dte delegatai išrinkti. ___ ____
1 Susirinkimas bus Vakares'Komitetas

Suvažiavimas, banketas ir 
koncertas bus 11 d. balan
džio. Skubiai taisykitės ma
šinas važiavimui į konvenci
ją ir į banketą. Laikas pasi- 
prosyti drabužiai ir būt vis- 
kuom išanksto prisirengus. 
O labiausia prisirengkime 
gera iniciatyva, naudingais 
sumanymais savo dienraš
čio platinimui ir gerinimui.

Beje, laike banketo bus 
graži muzikalė programa, 
dalyvaus Mainierių Kvarte
tas, šokikė Dorothy Bubniu- 
tė, Aldona Klimaitė, solistė 
ir Aido Choro sekstetas. 
Kaip matote, apart geros 
vakarienės, bus gana įvairi 
ir maloni programa. Pasirū
pinkite .ją matyti. Prašome 
iš anksto" įsigyti bilietus, 
nes gaspadinės nori žinoti, 
ant kiek asmenų daryti va
karienę. P. Buknys.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Binghamton, N. Y
Rengiamiesi prie Viso Pasaulio 

Darbininkų Šventes
Turėjome platų pasitarimą 

del surengimo apvaikščiojimo 
Pirmosios Gegužės šių metų. 
Dalyvavo 24 atstovai nuo try
likos organizacijų. Pasitari
mas buvo International Work
ers Order Svetainėje. Tarpe 
atstovų buvo trys jaunuoliai.

Konferencija išdirbo planus 
del apvaikščiojimo Gegužinės. 
Išrinktas komitetas iš dešim
ties narių vykdymui planų gy
venime. Nutarta kviesti lietu
vių ir kitų tautų visas organi
zacijas prisidėti prie Gegužinės 
apvaikščiojimo.

Kviesime gerą kalbėtoją ir 
programos pildyto jus, su
trauksime visas geriausias me
no spėkas. ‘Bus šokiai, bus val
gių ir gėrimų. Tai tikrai bus 
gražus parengimas.

Pirmos Gegužės rengimo 
komitetas prašo visų Bingham- 
tono draugijų ir organizacijų 
prisidėti prie šio iškilmingo 
apvaikščiojimo.

Aukos Ispanijai
Maloni “Laisvės” Redakcija!
Malonėkite atspausdinti šį 

laiškutį. Čia rasite čekį ant 3 
dol., dėl Ispanijos liaudies 
gynėjų. Aš įėję^ į aptieką 
amerikono H. S. Taylor, An
son, Me., užklausiau, ką jis 
mano apie Ispanijos darbinin
kų kovą, su barbarais fašis
tais. Jisai atsakė šiaip; Da
bar svarbiausia valanda išmu
šė, reikalaujanti iš mūsų inte
ligentų ir darbininkų paramos 
del Ispanijos laisvės gynėjų! 
Kurie yra jaunesni ir vyksta 
Ispanijon padėti kovoti prieš 
tarptautišką fašizmą, tai yra 
didvyriai laisvės gynėjai! Bet 
mes, senesni, turim prisidėti 
pinigiškai ir morališkai, be 
skirtumo pažvalgų—kokis tu 
nebūtum: komunistas, socia
listas, katalikas, ar tautietis— 
kiekvienam yra geriau gyventi 
laisvoje šalyje. Todėl mūsų 
užduotis ir yra paremti Ispa
nijos darbininkus ir šviesiąją 
inteligentiją, ginančią laisvę ii' 
demokratiją!

Taip jis, H. Taylor ir au
kauja $1.00. Aš irgi supras
damas svarbumą reikalo au
kauju jau trečią sykį $2.00.

Draugiškai,
J. Shagow.

NUO RED. Aukos $3 gauta 
ir persiųsta Ispanijos Gynimo 
Komitetui.
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Tokio, kovo 30.—Atvyko 
mokytojas J. L. Alvarez, 28 
metų amžiaus, kaipo Ispani
jos respublikos veikiantysis 
atstovas Japonijoj.




