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Gavome laišką nuo vieno 
lietuvio jaunuolio iš Ispanijos. 
Jis gražiai prašo amerikiečius' 
nupirkti ir pasiųsti jiems ciga-
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retų. Ten esą sunku gauti. Be 
to, amerikoniški cigaretai esą 
skaniausi. Visi amerikiečiai jų
pasigenda.

Nežinia, ar Madrido valdžia 
spės pasiųsti Baskų provinci
jai pagelbos atmušimui fašistų 
nuo Bilbao. Tą provinciją pa
siekti labai sunku. Jūros už- 
blokaduotos, o žemė tarp 
Baskų provincijos ir Madrido 
yra fašistų rankose. Be to, ba- 
skiečiai daugumoje yra katali
kai nacionalistai. Sakoma, kad 
dešinysis elementas slaptai ve
da derybas su gen. Franco del 
pasidavimo.

j

Belgijoje fašistai gavo per 
snukį. Brusselio mieste jie bu
vo visai supliekti. Įdomu tas, 
kad priešfašistiniai nusiteiku
sios ‘katalikų masės ėjo išvien 
su komunistais ir socialistais. 
Katalikai taip gerai kovojo 
prieš fašistus, kad net kardi
nolas van Roey buvo privers
tas išeiti prieš fašistų vadą 
Leon Degrelle.

Leon Degrelle norėjo būti 
Belgijos Mussoliniu arba Hit
leriu. Gavęs kailin, prakišęs 
miesto rinkimus, dabar vaikš
tinėja nosį nuleidęs, o žmonės 
iš jo juokiasi.

Taigi, katalikai ir komunis
tai gali susikalbėti kovoje 
prieš’fašizmą. Hitleris pamo
kino ir katalikus, kad jiems 
irgi ne rojus po fašizmo kur- 
ka.

Tai, kas atsitiko Scrantonė^ 
švento Juozapo parapijoje, tu- 
retų sujaudinti visus lietuvius 
katalikus. Prieš parapijonų va-į 
lią ir norus pralotas Mieliaus- 
kas su pagelba keturių valsti
jos kazokų ir šerifo išlaužė 
klebonijos ir bažnyčios duris 
ir užgrobė bažnyčią. Tai tik
rai bjaurus smurtas. Dabar 
parapijonai bažnyčią ir klebo
niją pikietuoja. Už tai juos 
reikia smarkiai pagirti.

Tai tau ir krikščioniška mei
lė. Na, o jeigu koks nors be
dievis būtų išdaužęs kleboni
jos ir bažnyčios duris ir užgro
bęs tas įstaigas, tai mūsų ku
nigai būtų jį gyvą iškepę karšį 
čiausioj pekloje. Bet dabai* 
taip pasielgė pralotas Mie* 
liauskas.

Tėmykite, dievu nepasitikė
jo. Pasišaukė talkon policistu. 
ir šerifo pečius ir revolverius.

Ką dabar sakys Brooklyn^ 
“Amerikos” redaktorius Laučį 
ka, So. Bostono “DarbininkoA 
redaktorius Kneižis ir Chica-j 
gos “Draugo” redaktorius ši
mutis? Lauksime, kada jie 
prakeiks pralotą Mieliauską. 
Lauksime, kada jie užtars nu
skriaustus parapijomis. Taip 
pat lauksime, kada šitie trys 
vyrai važiuos Scrantonan ir 
pagelbės parapijonams pikie- 
tuoti kleboniją ir bažnyčią,/ 
idant iškrapštyti iš ten praįoj 
tą Mieliauską.

Lauksime...

GUBERNATORIUS UŽSI
RAKINO NUO 

BEDARBIŲ

Columbus, Ohio. — Gu
bernatorius Davey užraki
no valstijos rūmą, kad vi
dun neįeitų bedarbiai de
monstrantai, r e ikalaujanti 
daugiau pašalpos. Jis visus 
juos vadina “komunistais.”

Madridiečiai Bombar-
duoja 10,000 Apsuptų 
Priešų Univers. Mieste

Madrid, bal. 14.—Fašistai 
bando atsiust kelis tūkstan
čius karių pagelbėt savo sė
brams, kuriuos liaudiečiai 
laiko apsupę. Bet liaudie- 
čių patrankos, tankai ir kul- 
kasvaidžiai užkerta fašis
tam kelią.

United Press praneša, jog 
Ispanijos respublikiečiai lai
ko visomis pusėmis apsupę 
10,000 fašistų Universiteto 
Mieste, Madrido priemies
ty j. Respublikiečių koman- 
dierius gen. Miaja šaukė 
apsuptus priešus pasiduoti. 
Bet jie atsisakė. Todėl jis 
paliepė juos ten bombar
duoti. Tatai reiškia mirtį 
dideliam skaičiui apsuptųjų. 
Jiems jau penkta diena 
trūksta maisto ir vandens.

Respublikiečiai yra per
kirtę susisiekimą thrp ap
gultųjų 10,000 fašistų Uni
versiteto Mieste ir jų sėbrų 
Casa de Campo parke, ku
ris randasi anapus Manza
nares upės.

Sušaudytas Chinu Banko Tar
nautojas Kaipo Sukčius

, Peiping, Chiniia. — Su
šaudyta vienas Hopei pro
vincijos banko raštininkas 
již nusukimą 30.000,000 chi- 
niškų dolerių. Kasdien su
šaudo po kelis už grabu api
plėšimus kapinėse ir už par
davinėjimą opiumo ir kitų 
(narkotiškų svaigalų.

ŽINIŲ ŽINELES
Berlynas, bal. 14.—Nazių 

valdžia uždraudė žydams 
per du mėnesiu laikyti bent 
kokius susirinkimus ir vie
šus sporto parengimus.

New Yorko valstijos sei
melis išleido įstatymą, kad 
turi praeit bent 72 valandos 
nuo “laisnių” išsiėmimo iki 
šliubo.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas įsakė vi
siems valdžios skyriams 
mažinti išlaidas. , Nes pasi
rodo, kad šalies iždas turė
siąs daugiau nepriteklių ne
gu buvo pirmiau manyta.

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas 281 balsu 
prieš 108 nutarė šį trečia
dienį svarstyt Gavagano 
įnešimą prieš lynčiavimus.

. ,   ——■ — . ,

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Lehman reikalauja, 
kad seimelis paskirtų $400,- 
000 kovai prieš plaučių įde
gimo ligą (pneumonia).

Hendaye. Franc.—Ispani
jos liaudiečiai Bilbao mies
te turi įvalias kanuolių ir 
tankų prieš fašistus, bet 
pradeda pritrūkt jiems mai
sto.

Anglija Veidmainiškai Neva 
“Bijo” Fašistų Karo Laivų
St. Jean-de-Luz, Franci j a. 

Prieplaukoj stovi didžiau
sias ir galingiausias pasau
lyj Anglijos karo laivas 
“Hood” ir keli kiti Anglų 
karo laivai. Jie galėtų iš- 
taškyt visą Ispanijos fašis
tų laivyną. Bet Anglijos 
ministeris pirmininkas St. 
Baldwin nupasakojo, būk 
“pavojinga” būtų savo ka
riniais laivais lydėti Angli
jos prekybos laivus su mais
tu į Bilbao. “Bijąs” fašis
tų karo laivų.

Francija Sulaikė Sprogimus, 
Vežamus Ispanijai

Bordeaux, Franc.—Sulai
kyta francūzų laivas “Cha- 
rente,” kuris iš Norvegijos, 
be kitko, vežė 50 karinių 
sprogimų į vieną Ispanijos 
respublikos p r i e p 1 a ūką. 
Franci jos vyriausybė grąži
na sprogimus atgal į Nor
vegiją.

SUĖMĖ HITLERIO 
ŠNIPĄ ANGLIJOJ

London. — Anglų vyriau
sybė areštavo ką tik atplau
kusį laivu vokietį O. K. 
Ludwiga kaipo Hitlerio ka
rinį Šniukštą. Rado pas jį 
šnipiškų dokumentų.

Paskirta $70,000,000 Nau
jam New Yorko Tuneliui
Albany, N. Y.—Pravedi- 

mui tunelio tarp New Yor
ko ir Staten Island salos, 
valstijos seimelis paskyrė 
$70,000,000. Nutarta imti 
tam tikrus mokesčius už 
pravažiavimą tuo tuneliu, 
kada jis bus gatavas.

Dauguma Senatorių jau 
Stojanti prieš Roosevelto 

Planą del Vyr. Teismo

Washington, bal. 14. — 
Pranešama, kad jau 65 se
natoriai priešinasi Roose
velto reikalavimui panau- 
jint Vyriausią Teismą še
šiais pažangesniais teisė
jais. Bet sakoma, kad dau
guma senatorių sutiktų 
įstatyt į tą teismą porą 
naujų teisėjų. Senatorius 
paveikė paskutiniai Vy
riausio Teismo sprendimai, 
paremianti Darbo Santikių 
Įstatymą.

KATALONAI PLIEKIA 
GEN. FRANCO 

FAŠISTUS
Barcelona, Ispanija.—Ka- 

taloniios liaudies milicinin
kai iššturmavo fašistus iš 
svarbios Santa Quiteria 
kalno pozicijos, Huesca 
fronte.

BASKAI UŽEIK EILE FAŠIS
TŲ POZICIJŲ

Bilbao, Ispanija. — Bas
kai liaudiečiai su pasipikti
nimu atmetė fašistų šauki
mą pasiduoti. Liaudies mi
licija kontr-atakavo fašis
tus bal. 13 d. Alava srity j, 
atėmė iš jų kelias mylias 
pozicijų ties Urquiola ir vi
są kalno briauną prie Ma- 
naria kaimo. Paėmė nelai
svėn daugį fašistų, tarp ku
rių yra ir vokiečių. Liau- 
diečių lėktuvai nuvijo šalin 
priešų orlaivius ir nukirto 
žemyn vieną fašistų bombi- 
nį lėktuvą; bet penki jo la
kūnai išsigelbėjo parašiu
tais.

BALTŲJŲ COVEDA SUDEGINO 2 NEGRU
Duck Hill, Mississippi. — 

Baltųjų govėda bal. 13 d. 
sudegino du negru, R. Tow- 
nesą ir B. Jack MacDaniel- 
są, o trečią, “Shorty” Dor- 
rohą kruvinai nuplakė ir 
liepė išsinešdint iš Miss, 
valstijos. Du pirmieji bu
vo kaltinami, kad nužudę 
baltą krautuvininką G. S. 
Windhamą.

Apie 200 gauja Townesą 
ir MacDanielsą išplėšė iš še
rifų, kurie juos varė iš Wi- 
nonos teismo į kalėjimą. Ne
grai tapo įmesti į mokyklos 
busą ir išvežti 7 mvlias už 
miestelio. Juos “lydėjo” 
lynčiuotojai, susėdę į kelis

Liaudies Milicija Išvijo 
Priešus iš Ledanca

Madrid.—Ispanų valdžios 
milicija atmušė 8,000 fašis
tų keturias mylias atgal ir 
pasiekė Ledancos priemies
čius, Guadarama kalnuose. 
United Press girdėjo, kad 
fašistai jau pabėgo iš Le
dancos.

Guadalajaros fronte faši
stai atstumti 63 mylias nuo 
Madrido; o trys savaitės at
gal jie iš to šono jau fakti- 
nai laužėsi į Madridą.

Fašistą Pranešimai apie Jy 
Žygius Madrido Fronte

Navalcarnero, Ispanija.— 
Fašistai skelbia, kad pas
kutiniu laiku jie išžudę 
“virš 12,000” respublikos 
gynėjų, vedusių ofensyvą 
prieš fašistus į šiaurvaka
rius nuo Madrido.

Kaip praneša Associated 
Press, tai fašistai užginči
ja, kad respublikiečiai per
kirto fašistams susisieki
mą tarp Universiteto Mies
to ir Casa de Campo.

Žibalo Monopolis Graikijoj
Athenai, Graikija.—Grai

kų valdžia rengiasi įvest 
gazolino ir kerosino mono
polį, idant padidint sau 
įplaukas. Nuo to nukentėtų 
Amerikos ir Anglijos kom
panijų biznis.

LABAI STOKUOJA MAISTO 
BILBAO GYVENTOJAM
Bilbao, Ispanija. — Nuo 

fašistų subėgo didelis skai
čius gyventojų į Bilbao, Is
panijos Baskų provincijos 
sostinę, prie Biscay užlajos. 
Del to dar labiau pritrūko 
maisto. Bilbao gyventojas 
tegali gauti tik 4 centų ver
tės valgių per dieną. Prane
šama, kad išbadėję žmonės 
jau valgo kates.

Pirmiaus Bilbao gyvento
jai gaudavo dasipirkt mais
to iš Anglijos. Bet dabar 
Anglijos valdžia, gerbdama 
fašistų blokadą, uždraudė 
savo laivams gabent valgio 
produktus j Bilbao.

desėtkus automobilių.
Negrai buvo pririšti prie 

medžių. Lynčiuotojai gazo
lino švyturiais degino Tow- 
nesą ir MacDanielsą, idant 
prisipažintų kalti. Kada 
Townes, negalėdamas iškęs
ti skausmų, prisipažino, jis 
tapo sušaudytas. Taip kan
kintojai privertė prisipa
žint ir MacDanielsą. Po to 
apkrovė jį žabais, apipylė 
gazolinu ir gyvą sudegino.

Teisme šiedu negrai gy
nėsi, ir nebuvo prieš juos 
tikrų įrodymų. Dorroh 
laike paties lynčiavimo tapo 
įtartas, sugautas ir budeliš
kai nuplaktas.

Šaukia Sukriušint “Rau
doną” Streiką Kanadoj

Toronto, Canada. — On
tario provincijos ministeris 
pirmininkas M. Hepburn 
sumobilizavo 200 specialių 
policininkų ir pareikalavo 
daugiau raitos valstybinės 
policijos prieš streikuojan
čius General Motors auto
mobilių fabriko darbininkus 
Oshawoj. Jis rėkauja, kad 
reikią numalšinti komunis
tus. Pasak Hepburno, tai 
“raudonieji agitatoriai” su
rengę šį streiką.

Ispanija Gavusi 20 Lėktuvu 
Iš Jungtinių Valstijų

Salamanca, Ispanija. — 
Fašistų komandieriai sako, 
kad jų šnipai sužinoję, būk 
iš Amerikos buvę dalimis 
atvežta 20 didelių Wright 
lėktuvų į Francija, kur jie 
subudavota ir persiųsta Is
panijos respublikai.

Fašistai Skandinsią Laivus, 
Plaukiančius j Bilbao

Salamanca, Ispanija, bal. 
14.—Fašistų galva gen. 
Franco per radio paskelbė, 
kad jo karo laivai skandins 
visus tuos svetimų šalių lai
vus, kurie bandys pro fašis
tų blokadą praplaukti į Bil
bao, šiaurinės Ispanijos uo
stą. Bet, sako, nuįmsią žmo
nes, pirm siunčiant tokius 
laivus dugnan.

Roosevelt Reikalauja 
Būtinai ’’Pajauninti” 
Aukščiausią Teismą

Per 50 Metų Nulynčiuota 
5,000 Negrų Amerikoje
Washington. — Kongres- 

manas Gavagan savo įneši
me kongresui reikalauja iš
leist visai šaliai įstatymą, 
pagal kurį lynčiuotojai būtų 
sunkiai baudžiami kalėjimu 
ir piniginėmis baudomis. 
Įnešimas taipgi reikalauja 
bausti šerifus ir policinin
kus, kurie neapgina savo 
vedamų ar vežamų kalinių 
nuo žmogžudžių-lynčiuoto- 
tojų.

Kongresmanas Fish nu
rodė, jog. per paskutinius 
50 metų šioj šalyj govėdos 
nulynčiavo 5,000 negrų.

12 Amerikos Laivyno Lėktu
vų Nuskrido j Hawaii

Honolulu, Hawaii.—Dvy
lika Jungtiniu Valstijų ka
ro laivyno lėktuvų su , 75 
oficieriais ir lakūnais bal.
13 d. atskrido iš San Diego, 
Calif., į Honolulu, Hawaii 
salose. Šie oro didlaiviai 
atlėkė 2,553 mylias per 21 
valandą ir 25 minutes, nie
kur neapsistodami.

NAZIAI ATIMS TARNY
BAS Iš NEVEDĖLIŲ * •
Stettin, Vokietija. — Vi

siem nazių valdžios tarnau
tojam įsakyta apsipačiuoti, 
jeigu jie nenori prarast 
tarnybos. Pats Hitleris yra 
viengungis.

Smerkiama Anglijos Valdžia 
Ryšyj su Fašistų Blokada
London, bal. 14.—Darbie- 

čiai Anglijos seimo nariai 
rengia įnešimą pasmerkt St. 
Baldwino valdžią už tai, 
kad ji pripažįsta fašistų 
blokadą prieš Bilbao miestą, 
šiauriniame Ispanijos pajū
ryje. Canterbury’© kated
ros klebonas Johnson taipgi 
smerkia Anglijos valdžią, 
kad jinai nusilenkia Ispani
jos fašistams.

Fašistai nori badu priver-/ 
sti Bilbao jiems pasiduot. 
O Anglijos valdžia neleidžia 
savo laivams gabenti mais
to į Bilbao pro fašistų blo
kadą.

Vienas Anglų Laivas Nepai
sysiąs Fašistų' Blokados
Bilbao, bal. 14. — Vienas 

Anglijos prekybos laivas 
pasirengęs plaukti su mais
tu į Santanderį, nepaisyda
mas fašistų blokados. Liau- 
diečių kanuolės pakrantėj 
prirengtos apgint Anglų 
laivą nuo fašistų karo laivų.

Brunswick, Georgia. — 
Nuvirtus į upeli busui, va
žiuojančiam iš Miami į New 
Yorką, sužeista 22 keleiviai.

Washington, bal. 14. — 
Nors Vyriausias Teismas 
penkiose bylose parėmė ša
lies Darbo Santikių Įstaty
mą, tačiaus prezidentas Ro
oseveltas pasiryžęs kovot, 
kad kongresas pilnai priim
tų jo planą—įstatyt į Vy
riausią Teismą šešis jaunes
nius, pirmeiviškesnius tei
sėjus.

Rooseveltas norėtų per- 
! varyt kongrese įstatymą, 
'apribojantį darbo valandas 
i ir nusakantį, kiek samdyto
jai turi būtinai mokėt algos 
[savo darbininkams. O Vy-
i riausio Teismo sprendimai 
'dėlei Darbo Santikių Įsta
tymo dar neparodo, kad tas 
teismas užgirtų Roosevelto
pageidaujamą įstatymą dė
lei darbo laiko ir algų.

EXTRA!
Baskų Katalikai Ištikimi

Liaudies Valdžiai

Paryžius, bal. 14.—Vienas 
Baskų provincijos valdi
ninkas, iš šiaurinės Ispani
jos, užginčija fašistų pa
skleistus girdus, būk Bas
kų katalikai ir kiti konser- 
vatiški žmonės vedą slaptas 
derybas dėlei Bilbao pasi
davimo fašistams.

Atkirsta Pagelba Apsup
tiem Fašistam Universiteto 

Mieste

Madrid, Jjaland. 14.—Dvi 
tarptautinių liuosnorių bri
gados atkirto visus fašistų 
bandymus atsiųsti talkos 
dešimčiai tūkstančių fašis
tų, kuriuos liaudiečiai iš 
visų pusių apgulė Universi
teto Mieste. Prieš fašistus 
liaudiečiai, be kitko, veikia 
42 tankais ir 35 lėktuvais.

Dvi minimos liuosnorių 
brigados susidaro iš fran
cūzų ir lenkų kovotojų. Ke
letas fašistų kareivių per
bėgo iš Universiteto Mies
to j respublikiečių pusę.

Italija ir Vokietija Nori 
Pavaryt Gen. Franco

Hendaye, Francija, bal.
14.—Pranešama, jog Italija \ : 
ir Vokietija reikalauja, kad vjį 
generolas Franco pasi
trauktų iš vyriausios fašis
tų komandos, kaipo nesėk
mingas vadas karo prieš 
Ispanijos respubliką. Fran
co neklauso.

Baskai vėl Atmušė Fašistų 
Ataką

Bilbao, Ispanija, bal. 14. 
—Baskų liaudiečiai, šiauri
nėj Ispanijoj, atmušė pla
čia fašistų padarytą ataką. 
150 fašistų liko nukauta, 
600 sužeista.
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Didelis Laimėjimas
Aukščiausiojo šalies teismo sprendi

mas, padarytas reikale Wagnerio Akto, 
arba, kaip jis oficialiai vadinasi, Labor 
Relations Act, reiškia didelį Amerikos 
darbininkų laimėjimą.

Kas gi tas Wagnerio Aktas? Tai įsta
tymas sumanytas tuo vardu newyorkiš- 
kio senatoriaus, ir priimtas Jungtimi! 
Valstijų kongreso. Šis įstatymas garan
tuoja darbininkams teisę organizuotis j 
darbo unijas, o samdytojams draudžia 
atleisti nuo darbų darbininkus tik dėlto, 
kad jie unijistai arba ragina kitus stoti 
unijon.

Kai šis įstatymas buvo priimtas ir pre
zidento pasirašytas, daugelis žmonių 
manė, kad jį aukščiausias šalies teismas 
pripažins nekonstituciniu, panašiai, kaip 
jis pripažino nekonstituciniu daugelį ki
tų žmoniškesnių įstatymų.

Tikėdamiesi, kad panašiai teismas iš
spręs, daugelis samdytojų atsisakė pri
pažinti šį įstatymą legališku. Todėl visa 
eilė kompanijų išvarė iš aarbų tuos dar
bininkus, kurie organizavo jų fabrikuo
se arba raštinėse darbininkus į uniją. 
Panašiai buvo pasielgusios Jones & 
Laughlin Co., Freuhauf Trailer Co., 
Friedman-Harry Marks Clothing Co., 
Associated Press žinių agentūra (pava
rydama iš darbo Morris Watson—kores
pondentą) ir Washington, Virginia & 
Maryland Coach Co.

Netekę darbų, paminėtųjų kompanijų 
darbininkai kreipėsi teismuosna. Iš ten 
pereita į aukščiausį teismą. Visa šalis 
laukė šito sprendimo nepaprastu susido
mėjimu. Reakcininkai tikėjosi, kad ir 
šiuo tarpu šalies aukščiausias teismas 
pasirodys jų pusėje. Pažangesnieji, ta
čiau, jautė, kad masinis žmonių spaudi
mas, darbininkų streikai, prezidento Ro- 
osevelto pasikėsinimas reformuoti teis
mus, gali į “devynius senius” smarkiai 
paveikti. Ir jie neklydo. Teisėjas Ro
berts atsistojo pažangesnių keturių tei
sėjų pusėje ir dėlto pirmosios keturios 
bylos buvo išspręstos darbininkų naudai 
5 teisėjų prieš keturis, o penktoji—vien
balsiai.

Tai, vadinasi, parodo, ką gali padaryti 
masinis darbo žmonių spaudimas! Tai, 
pagaliau, parodo, ką gali padaryti vieno 
senio rankos pakėlimas. Teisėjas Rob
erts šiandien yra tarsi kokis valdovas. 
Nuo jo vieno pasisakymo šiaip ar kitaip 
priklauso milionų žmonių likimas—tau
tos likimas! Tai parodo, kodėl būtinai 
reikalinga reformuoti mūsų teisminė si
stema.

Ar Wagnerio Aktas darbininkų strei
kus panaikins? Tūli mano, kad taip, da
bar didieji streikai nebus reikalingi, ka
dangi samdytojai turės skaitytis su dar
bininkais. O jei ne, federalė valdžia įsi
kiš ir privers juos skaitytis.
y. /6et tai netiesa. Kad kiek tiek streikų 
banga apsistos, galimas daiktas. Bet šis 
Wagnerio Aktas jų nepanaikins, kadangi 
jis neišspręs pamatinių klausimų, lie
čiančių darbininkus ir kapitalistus. Kol 
išnaudojimas bus, kol ši sistema viešpa
taus, tol bus darbininkų streikai ir ko
vos.

Sakysim, darbininkas įstos unijon ar
ba organizuos kitus darbininkus. Ar 
Wagnerio Aktas sulaikys samdytoją iš
varyti jį iš darbo? Aišku, ne! Juk ka
pitalistui nereikės prieš įstatymą aiškin
tis, kad jis išvaro darbininką už unijiz- 
mą. Jis pasakys, išvaro jį už neatliki
mą reikiamai darbo, bei dėlei kurios ki
tos priežasties. Kas tuomet darbinin
kams teks daryti? Streikuoti, kad pri
vertus samdytoją sugrąžinti fabrikan iš
mestąjį darbininką!

Tiesa, kapitalistinė spauda šūkauja, 
kad Wagnerio Aktas esąs labai “kairus,” 
“labai vienpusiškas darbininkų reikalų 
gynėjas.” New York “Times” reika
lauja jį pertaisyti, suteikiant daugiau 
koncesijų samdytojams, etc. žinoma, 
samdytojų spauda tai daro apgalvotai, 
kad parodžius, būk va ir kapitalistai tu
rį nukentėti nuo įstatymų.

Pasidžiaugdama šituo laimėjimu, dar
bininkų klasė turi dabar kuosmarkiau 
organizuotis j unijas ir kovoti už geresnį 
gyvenimą, už naujas reformas!

Darwinas Sovietų Sąjungoj
“Nors mudu tyrinėjame skirtingas sri

tis, aš tačiau manau, kad abu rimtai 
trokštame praplėsti žinojimą ir šis žino
jimas pagaliau prisidės prie žmonijos 
laimės.”

Šitaip kadaise rašė Charles Darwin, 
garsusis anglų gamtos mokslininkas Ka
roliui Marksui. Balandžio mėn. 19 d. su
kanka lygiai 55 metai nuo to anglų mok
slo vyro mirties. Ta proga Sovietų Są
junga leidžia visą seriją populiariškų 
Darwino raštų leidinių ir kuoplačiausiai 
skleidžia juos savo piliečiuose. Minėtoji 
diena Sovietuose bus atžymėta iškilmin
giau, negu pačioj Anglijoj.

Kodėl? Vyriausiai todėl, kad Sovietų 
Sąjungoj visokis mokslas klesti labiau, 
negu kapitalistiniuose kraštuose. Socia
lizmo šalies žmonės ima viską, ką tik pa
liko geriausi žmonijos protauto j ai ir tą 
išnaudoja darymui gyvenimo laiminges
nių.

Kai daugelyj kraštų darwinizmas šiuo 
tarpu yra slopinamas, prieš jį reakcija 
griežtai kovoja, tai Sovietų Sąjungoj jis 
uoliai plečiamas ir papildomas naujais 
moksliniais atidengimais.

Sovietų vyriausybė ir mokslininkai 
puikiai žino, kad tik tuomet socializmas 
laimingai klestės, kai patys piliečiai bus 
apsišvietę, kai jie mokės išnaudoti moks
lą darymui gyvenimo laimingu.

Šiemet Sovietų Sąjunga paskyrė het 
60 milionų rublių Mokslų Akademijos 
darbams (1929 metais tebuvo paskirta 
tik 4 milionai). Šiuo tarpu Sovietuose 
randasi 37,000 mokslininkų, kai caristi- 
nėj Rusijoj tebuvo jų tik 3,000. Dauge
lyj mokslinių sričių Sovietų Sąjunga jau 
pasivijo kapitalistinius kraštus, o tū
lose—pralenkė: pav. fiziologijoj.

Šiemet Sovietų Sąjungoj įvyks tarp
tautinis geologų kongresas, kuriame ža
da dalyvauti apie 1,500 delegatų, atsto
vaujančių daugumą pasaulio šalių. Jie 
turės progos susipažinti plačiau su so
cializmą kuriančia šalimi, ir sugrįžę pa
sakyti apie tai savo kraštų piliečiams.

Kongrese bus skaityta apie 600 pra
nešimų, kurių 400 skaitys sovietiniai 
mokslininkai.

Jei šiandien gyventų Darwinas, kaip 
jis džiaugtųsi tuo, kas per 20 metų So
vietuose nuveikta! 55 metai atgal jis gal 
net nei tikėt nenorėjo, kad šalyj, kur tuo
met viešpatavo nuožmybė, dabar bus 
steigiamas socializmas, kuris tikrai įver
tina jo mokslą, jo didelius žmonijos pro
gresui atliktus žygius.

Vysftūpas Rainys Puls 
Komunizmą

Kunigas Kmitas rašo “Darbininke” 
(už bal. 13 d.) apie atvykimą vyskupo 
Rainio. Girdi: “Jo vizitas kaip tik su
puola su šv. Tėvo paskelbtąja kova prieš 
komunizmą. Bus labai įdomu pasiklau
syti garbingo vyskupo prakalbų, kurias 
jam teks toje temoje pasakyti.”

Vadinasi, vyskupo Rainio misija dabar 
išaiškėja: Lietuvos klerikalai jį siunčia 
Amerikon skelbti karą komunizmui.

Vyskupai ir kunigai šiandien komuniz
mu krikštija kiekvieną pažangesnį daly
ką. Sakysim, Ispanijos žmones, kovojan
čius prieš fašistus, jie vadina komunis
tais, nepaisant, kad jų tarpe randasi 
daug katalikų, liberalų ir socialistų. Žy
mesnius rašytojus—pav. Vincą Krėvę- 
Mickevičių, Putiną-Mykolaitį jie irgi jau 
krikštija komunistais. Visus, kurie tik 
pasako žodį prieš fašizmą, prieš reakci
ją, už gerbūvišką gyvenimą, klerikąlai 
linkę skaityti komunistais.

Taigi tegul katalikai darbininkai tą 
įsitėmija!

LAISVE Ketvirtad., Balan. 15, 1937

Pas Mus Entuziazmas ir Šviesi Ateitis, o 
Pas Juos Panika ir Pjovynes

šiomis dienomis įvyko Brook- 
lyne du įdomūs suvažiavimai. 
Pirmas, tai korespondentą ir 
bendradarbių, o antras “Lais
vės.” Kaip pirmame, taip ir 
antrame mačiau daug veidų tų 
draugų ir draugių, su kuriais 
teko dalyvauti paskutiniam Į 
Liet. Socialistų Sąjungos 10-ta- 
me suvažiavime, spalio 1, 2 ir 
3, 1919 m., Brooklyne. Dauge
lis jau biskutį nusenę, iš veidų 
sunku pažinti, bet girdint pa
vardes, tai jauti, kad čionai 
randasi pirmutiniai kovotojai 
už įsteigimą Komunistų Parti
jos Jungtinėse Valstijose. Tada 
buvo daugiau entuziazmo ir 
simpatijos proletarinei revoliu
cijai, o šiandien jau praktiški 
darbai ir prityrimai, kaip lietu
viškoji liaudis reikia prirengti 
į dauginus žadantį ateities gy
venimą.

Sutinku savo seną draugę, 
vieną iš senesniųjų lietuvių mo
terų pažangiajam fronte—Pau
liną Antanuk iš So. Bostono. 
Jinai buvo viena iš tų drąsuo
lių, kuri stovėjo priešakinėse 
tranšėjose kelios dešimtys metų 
tam atgal, kovoje su klerikaliz
mu. štai duoda ranka drg. J. 
Grybas iš Norwood, Mass., tai 
vienas iš daugiausiai atsidavu
sių veikėjų netik savo mažam 
mieste, bet abelnai visoj Mass, 
valstijoj.

—Heilo! Heilo! —sako drg. 
M. Kazlauskas iš So. Bostono. 
Jis yra žymus šulas mūsų fron
te. Su juom kitas drg. J. Kru- 
konis irgi southbostonietis da
lyvauja suvažiavimuose.

Nuo manęs netoli sėdi vie
nas draugas, kuris iš pečių ro
dėsi, kad tai iš Mass. Dirstelė
jo į mane. Gerai atspėta,—tai 
drg. J. Skliutas iš Worcesterio.

Girdžiu balsą ir atrodo, kad 
tai drg. Penkausko iš tradici- 
jinio streikų miesto, Lawrence. 
Drg. Penkauskas politiniu ži
nojimu toli pažengęs.

Laike pertraukos sutinku vie
ną draugę, su kuria pasipažįs- 

itam, bet nė vienas kito neatsi
menam pavardžių, o tai drg. 
Petkūnienė iš Worcesterio. 
Klausiu, kas naujo. Well, atsa
ko, žygiuojame į priekį, pros
pektai geri ateities darbui.

Sutinku visą eilę savo senų 
draugų bolševikų ir šiaip įvai
rių veikėjų pažangiajam fron
te. Pas 
Energija 
laipsnyje, 
kos Liet, 
ryšiai su 
sėkmingi 
stiprėjimas mūsų dienraščių,— 
tai puikus ženklas!

Tarptautiniai laimėjimai 
Liaudies Fronto Ispanijoj, 
Liaudies Frontas Franci jo j, iš- 
šl avim as iš darb. tarpo te
roristų trockistų Sovietų Sąjun
goj, Ispanijoj, supliekimas fa
šistų Belgijoj ir kitose šalyse, 
—puikiausi reiškiniai tarptau
tinėj arenoj.

Fašistiniam fronte lietuvių 
tarpe eina didžiausios pjovy
nes. Brooklyno lietuviški fašis
tai pjaunasi savo tarpe. Ren
giasi leisti kitą fašistinį laik
raštį, apart Smetonos finan
suojamos “Vienybės”.

Lietuvoj fašistuojančių ku
nigų tarpe eina kova ir pjovy
nes.

Vadinasi, mūsų pažangiajam 
fronte entuziazmas ir džiugi
nanti ateitis, o fašistiniam — 
panika ir pjovynes.

E. Bensonas.

daktorius kalbėjo bal. 7 d. 
Aukų surinkta del pirkimo 
ambulanso Ispanijos lojalis- 
tam $3.66. Aukavo po 50 
centų: V. Yokimas, N. N. 
šuopienė, N., po 25 centus: 
J. Aleksiunas, Z. Yasekas ir 
G. Mičiulis. Aukos perduota 
vietos pirkimo ambulanso ko
mitetui.

Vikutis.

Net ir neprisimena darbinin
kams ir nepakalbina juos įs
toti į tą apšvietos draugiją. 
Tai jau sarmata. Man rodos, 
kad kiekvienas turi draugų, 
kurie dar nepriklauso toj or
ganizacijoj, bet būtų galima 
juos prirašyti. Mat, mokestis 
labai maža — tik $1.50 į me
tus. Na, draugės, ir draugai, 
paskubėkime ir pradėkime 
darbuotis.

Lawrence, Mass.

visus entuziazmas, 
pakilus aukščiausiam
Pasisekimai Ameri- 
Kongreso, draugiški 

lietuviais socialistais, 
šie du suvažiavimai,

Iš Mūsų Veikimo

Serga drg. Ig. Razulavičius, 
“Laisvės” skaitytojas, po num. 
44 French St., Methuen, Mass. 
Prašom arčiau gyvenančius 
draugus aplankyti ligonį. L. 
K. Biuras linki drg. Ig. Ra- 
zulavičiui greitai pasveikti.

Krutami paveikslai “Ispani
ja Liepsnose” bus rodoma 
Lawrence balandžio 18 d. 
Buvo paimta French Social 
Ballroom svetainė, 232 Low
ell St., bet atsitiko nelaimė— 
balandžio 3 d. ta svetainė su
degė. Judžiai bus rodomi kitoj 
svetainėj, o tie patys tikietai 
bus geri. Tėmykite “Laisvę”, 
nes vėliau bus paskelbta, ku
rioj svetainėj judžiai bus ro
domi.

Gegužės 22 d., Maple Par
ke rengiama Bendro Fronto 
vakarienė pagelbėti Ispanijos 
našlaičiam, nes daugelis moti
nų ir tėvų žuvo ginant žmonių 
išrinktą valdžią nuo užpuolikų 
fašistų.

To parengimo komisijos pa
sikalbėjimas įvyks balandžio 
17 d. L. U. Kliube. Visi komi
sijos nariai pribūkite, nes lai
kas trumpas. Reikia greitai 
stvertis už darbo.

L. K. Biuras.

Cleveland© Kronika

Trys Tūkstančiai Darbininkų Jau Suor
ganizuota J Unijas CJ.O. Vadovystėje
NEW BRITAIN, Conn.— 

Kas dieną prakalbos prie dirb
tuvių, kas dieną darbininkai 
rašosi į unijas vadovystėje 
CIO!

Organizatoriai šią savaitę 
pareiškė, kad Corbin dirbtu
vėse jau suorganizuota virš 
tūkstantis darbininkų, o Len- 
derio dirbtuvėse apie du tūks
tančiai darbininkų suorgani
zuota.

Šitokios naujienos džiugina, 
kuomet jas tenka išgirsti iš 
organizatorių lūpų. Tačiaus 
vietos spauda tyli, tartum ne
mato, kad darbininkai organi
zuojasi. Ji paturi didžiųjų 
kompanijų interesus, tai to
dėl tyli. Aišku, ji kada nors 
suriks, o tai bus laikas, kuo
met darbininkai pareikalaus

kelių centų valandai daugiau 
mokesties.

Lietuviai irgi domisi uni
jom ir į jas uoliai rašosi. Tai 
pagirtinas dalykas.

Balandžio 4 d. Dailės Gru- 
! pė iš • Waterbury’o miesto vai
dino veikalą “Motinos širdis”. 
Vaidinimas išėjo labai gra
žiai. Jiem labai sekasi veika
lai vaidinti. Gailisi tie, kurie 
nebuvo atėję pamatyti vaidi
nimo.

Waterburieciam, hartfordie- 
čiam, kurie atvyko į parengi
mą ir sykiu vaidintojam ta
riame didelį ačiū. Nors publi
kos ir nedaug buvo, bet visgi 
liks ALDLD 27 kp. virš de
šimkė pelno.

Balandžio 17 d. įvyks LDS 
125 kps. šokiai L. U. Kliubo 
svetainėje, 7 vai. vakaro. 
Kviečiam visus atsilankyti ir 
linksmai praleisti vakarą. Kat
rie norėsite, galėsite įstoti į 
LDS 125 kp. už nupigintą įs
tojimą.

Draugo Andrulio prakalbos 
įvyks balandžio 28 d., nes 18 
d. negalim rengti, kadangi tą 
vakarą bus rodomi judžiai 
“Spain in Flames.” Taigi, 
balandžio 28 d. visi rengkitės 
dalyvauti L. U. Kliubo svetai
nėje, 7 valandą vakaro.

Amerikos Komunistų Parti
jos 1-mo Distrikto piknikas 
įvyks birželio 13 d., Montello, 
Mass. Taigi, visus chorus,* 
ALDLD -kuopas ir LDS kuo
pas kviečiame dalyvauti šia
me dideliame piknike.

Meno Sąjungos apskričio 
metinis piknikas rengiamas 
liepos 25 d., Maple Parke, 
Methuen. Komisija turėtų ne
miegot ir pradėt dirbti, kad 
būtų gerai prisirengta.

O kas bus su liepos 4 d.? 
Tą dieną įvyks “Laisvės” pik
nikas, bet tikietukai dar ne- 
gatavi. Jie turėtų būt jau pla
tinami. Kuomet tikietai an
ksčiau platinami, tai būna pa- 
sekmingesnis piknikas. Grei
čiau darban, draugai!

Dabar eina ALDLD vajus 
gavimui naujų narių, bet ma
tyt, kad mūsų draugai miega.

Corlette apylinkėje darbi
ninkiškų organizacijų kuopos 
turi išsirinkę savo korespon
dentus, bet kas veikiama, tai 
nei vienas nesistengia parašy
ti į dienraštį “Laisvę.” Prarie- 
šimus parašo, kad yra ruošia
ma parengimas, bet kokios 
pasekmės iš atsibuvusio pa
rengimo, tai niekas nerašo. 
Kuopų korespondentai verti 
papeikimo už jų nerangumą.

Balandžio 3 d. Corletto mo
terų LDS 138 kp. įvyko silkių 
vakarėlis lietuvių darbininkų 
svetainėje, 920 E. 79th St. Pu
blikos atsilankė daug. Vakarė
lis buvo labai linksmas ir pa
sekmingas. Kuopa pelnė apie 
$40.

Tai linksma, kad darbinin
kai lanko savo parengimus ir 
moka įvertinti darbininkų sa- 
višalpinę organizaciją.

Balandžio 7 d. ALDLD. 57 
kp. įvyko susirinkimas 4015 
E. 141 St., lenkų svetainėje. 
Apsvarsčius kuopos svarbiuo
sius reikalus, įvyko prelekci- 
jos sveikatos klausimu. Prele
gentas buvo Dr. Loit, lietuvis 
gydytojas. Prelekcija buvo la
bai gera. Kaipo tokioj mažoj 
lietuvių kolonijoj, publikos at
silankė nedaug, bet kurie atsi
lankė, tai nuo prelegento 
daug naudingo pasimokino sa
vo sveikatos užlaikymui.

Corletto apylinkėje ALDLD 
57 kp. ir moterų LDS 138 k p. 
auga nariais ir gerai veikia, 
per tai ir finansiškai gerai 
stovi, žiemos sezone turėjo po 
du parengimu, pasekmės buvo 
geros. Kuopos jau prisirengę 
ir vasaros sezonui. Pirmą pik
niką rengia abidvi kuopos 
drauge ir vėliau turės skirtai 
po vieną pikniką.

Čia lietuviai darbininkai gy
vena sutikime. Katalikai ir 
tautiško nusistatymo žmonėsDrg. Andrulis “Vilnies” re

Po plačią Ameriką vėl pasklydo WPA darbininkų streikai. Šis vaizdas parodo, 
WPA darbininkus, pikietuojančius minėtos įstaigos raštinę New Yorke.

vieni kitų neužgauna, visi ma
to, kad kapitalistų klasė vi
sus darbininkus lygiai išnau
doja.

Corletto apylinkėje iki šiol 
nei vienos lietuviškos užeigos 
nebuvo. Dabartiniu laiku drau
gas K. - Lesnikauskas užlaiko 
gražią užeigą ant Harvard 
avė. Draugai Lesnikauskai yra 
darbininkiškų draugijų nariai 
ir rėmėjai darbininkų judėji
mo. Skaito visus lietuvių dar
bininkų laikraščius. A. M. B.

ŠYPSENOS
Brangi Atmintis

Petras: “Prieš mano mo
terį bėgiojo dešimts vaiki
nų, kol ji dar buvo su ma
nim nevedus.”

Jonas: “Tai tau turi būt 
garbė, kad apsivedei su to
kia žavejančia moteria.”

Petras: “Taip, bet dabar 
jie bėgioja paskui mane, nes 
tai jos skolininkai.”

Surinko J. Robziw.




