
« 4 KRISLAI
Maisto profitieriai 
Green ir Lewis 
Neužtenka 
Tvirta kalba 
Kanadiečiams draugams.

Rašo A. B.
Didžiųjų duonkepyklų bosai 

nebadauja. Jie ir algas gauna
geras ir pelnus didelius, štai 
pavyzdis:

Continental Baking Co. 1935 
metais turėjo $1,900,789 gryno 
pelno, o 1936 metais 
486.

General Baking Co. 
1935 m. $1,151,117, o 
—$2,611,839.

Ward Baking Co. 1935 m.— 
$1,015,826/ 1936 m.—$1,838,- 
936.

$3,502,-

pasidarė
1936 m.

*

Ar gi maisto trustui svarbu, 
kad milionai darbininkų šeimų 
nepajėgia įpirkti duonos. Duo
nos kaina kyla. Kapitalistai Ispanijos Armijos Štabas, 
sau pelnus žeria. O valdžia ne- tjes Teruel, bal. 21—Respu- 
sistengia juos pažeboti. blikos kariuomene prasi-

laužė į Teruel geležies kasy-
Amerikos Darbo Federacijos : klų sritį ir atėmė iš fašis- 

prezidentas William Green skal-i tų Celadas miestą, 10 mylių 
do darbininkų judėjimą. Jau [į šiaurių vakarus nuo Teru- 
pasiuntė Georgia valstijon sa
vo agentą Frank Dillon išmesti 
valstijos darbo federacijos pre
zidentą Steve Nance ir peror
ganizuoti visą federaciją.’ O 
Nance prasižengė tuomi, kad 
apsiėmė vadovauti C.I.O. kam
panijai suorganizuoti audimo 
pramonės darbininkus pietinėse 
valstijose. 

* * *

sistengia juos pažeboti.
* * *

John L. Lewis šiuo tarpu 
vaidina progresyvišką ir gar
bingą rolę darbininkų judėjime. 
Jis atsistojo C.I.O. priešakin. 
Iki šiol jis to komiteto vairą 
gerai išlaikė. Niekas negali bū
ti per gero ar per brangaus 
C.I.O. pastangoms suorganizuo
ti sunkiosios pramonės darbi
ninkus. 

* * ♦
Rooseveltas reikalauja iš 

kongreso pusantro biliono dole
rių tęsimui bedarbių šalpos ir 
W.P.A. darbų. Republikoniški 
reakcionieriai dar norėtų nu
kirsti tą sumą iki vieno biliono 
dolerių.

O bet gi ir Roosevelto suma 
toli gražu nepakankama. Work
ers Alliance nurodo, kad reikia 
mažiausia trijų bilionų dolerių 
($3,000,000,000). Kongrese yra 
bilius už šią sumą. Bet prieš 
tą bilių susivienys republikonai 
ir demokratai.

Amerikos darbininkų nelaimė 
tame, kad jie kongrese neturi 
geros grupės tikrų savo atstovų. 
Tik keli kongreso nariai sim
patizuoja darbininkams. Masė 
kbngresmanų šoka pagal bosų 
muziką. Verkiantis reikalas 
darbininkams ir farmeriams 
susispiesti į Farmerių- Darbo 
Partiją ir apvalyti kongresą 
nuo bosų pakalikų.

* * *
C. I. O. organizatorius Louis 

Torre pasakė Bridgeport© darb
davių susivienijimui: Jeigu jūs 
šitaip nachališkai nepripažinsi
te industrinių unijų, tai mes 
pakartosime Detroito istoriją! 
Torre sako, kad C. I. O. unija 
paskelbs generalį streiką.

Labai tvirti žodžiai. O C. L 
O. jau ne kartą įrodė, kad jis 
savo žodžius nebijo paremti to
kiais pat tvirtais darbais. Už 
tai taip entuziastiškai po C. I. 
O. (Committee for Industrial 
Organization) vėliava spiečiasi 
šimtai tūkstančių darbininkų.

♦ ♦ ♦

“Laisvės” skaitytojai labai 
pasigenda korespondencijų i" 
Canados. Kažin kodėl tie mūsų i 
draugai kanadiečiai taip mus 
užmiršo. O juk jie moka rašyti. 
Tuo jau negali skustis. Pas juos 
yra gražių, jaunų vyrų, lietu
viškoj rašyboj gerai prasitry- 
nusių. Jie galėtų mūsų dienraš
čius papuošti geromis kores
pondencijomis.

Ką sakote, draugai kanadie
čiai?

Norwood, Mass

•dui” šalin, sako 
korespondentas.

Epperson, Tenn. — Gene
va Hamby, 10 metų mergai
tė, ištekėjo už Homerio 
Peel, 34 metų.

Yorko parodai, 
1939 m.

Viena, Austrija. — Aust
riški naziai kai kur mieste
liuose apvaikščiojo Hitlerio 
48 metų amžiaus sukaktu
ves.

Washington.—-Amerikos 
valdžia paskyrė $5,000,000 
iš savo iždo pasaulinei New 

kuri įvyks
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Liaudiečiai Atėmė iš
Fašistų 4 Miestelius 
Mūšiuose del Teruel

IŠVIJO FAŠISTUS Iš 2 KAIMŲ TIES MADRIDU; NE
PAVYKO FAŠISTAM PASPRUKT Iš “SLĄSTŲ”

ei, fašistų tvirtovės. Res- 
publikiečiai dabar gali kont- 
roliuot vieną svarbų susisie
kimo centrą tarp Teruel ir 
Saragossos, antros fašistų 
tvirtumos šiame fronte. Te
ruel randasi už 125 mylių į 
rytus nuo Madrido.-

Iš sumuštų fašistų respu- 
blikiečiai pagrobė daugį 
ginklų ir šovinių; suėmė ne
laisvėn didelį skaičių prie
šų. Taipgi nemažai fašistų 
kareivių perbėgo į respubli
kos armiją.

VIZŲ MOKESNIO PANAIKINIMAS
(Lietuvos Pasiuntinybės žinios)

Washington, D. C., 1937 
m. balandžio 19 d. Lietu
vos ir Amerikos Vyriausy
bės susitarė savitarpiai nuo 
š. m. gegužės 1 d. panaikin
ti vizų mokesnius. Jokio 
mokesnio už prašymus (ap
likacijas) vizai gauti taipgi 
nebebus imama. Susitari
mas del vizų mokesnio pa
naikinimo šiomjs dienomis 
tapo pasirašytas Washing
tone per P. Žadeikį, Lietu
vos įgaliotą ministerį, ir 
gerb. Cordell Hull, Secreta
ry of State.

Tatai reiškia, kad pačios 
vizos nėra panaikinamos ir 
kiekvienas keleivis, Ameri
kos pilietis, vykdamas į Lie-

SSRS Lėktuvai Ispanijoj 
“Oro Viešpačiai”

Taip sovietinius lėktuvus 
Ispanijoj vadina New York 
Times korespondentas H. L. 
Matthews, rašydamas bal. 
21 d. numeryj. Tik jis di
džiuojasi, kad dauguma 
“rusiškų” lėktuvų, dalyvau
jančių mūšiuose prieš Ispa-lviau gabent savo kareivius,
nijos fašistus, yra pabuda- 
voti pagal amerikoniškų 
Boeing orlaivių planus. Bet 
patys amerikonai tėmytojai 
pripažįsta, jog Sovietai pa
darė žymių pagerinimų sa
vo lėktuvuose, lyginti su 
amerikiečiais.

Fašistų karo pradžioj jų 
lėktuvai bombardavo, kada 
tik norėjo, respublikos mie
stus ir karines pozicijas. 
Generolas Franco dar pirm

I sukilimo pradžios gavo dau
gį sau lėktuvų iš Italijos ir 
Vokietijos. Bet kai liaudies 
valdžia pradėjo gauti sovie
tinių lėktuvų, dalykai greit 
pasikeitė. Ypač lengvi So
vietų “bukanosiai” greiti 
lėktuvai su dviem kulka- 
svaidžiais skynė, priešų or
laivius, kad, pagaliaus, Hit
lerio ir Mussolinio orlaiviai* 
visiškai bijo susitikti su tąįs

Respublikos lakūnai pen
kiolika sykių bombardavo 
fašistų susibūrimus ir jų 
geležinkelio stotį ir žemai 
skrisdami spirgino savo lėk
tuvų kulkasvaidžių ugnim 
fašistų linijas. Fašistų ar
mijoj šiame fronte taipgi 
yra Italijos kareivių.

Pirm atimant iš fašistų 
Celadą, respublikiečiai at
kariavo nuo jų tris kitus 
miestelius—Arjente, Viste- 
do ir Lebrun.

Madrid, bal. 21.—Ispani
jos liaudiečiai išmušė fašis
tus iš dviejų kaimų rytinia
me Madrido šone. 3,000 ap
suptų fašistų bandė prasi- 
laužt laukan iš Universiteto 
Miesto “sląstų”; bet liaudie
čių šovinių ugnis suvarė 
juos atgal.

tuvą, turės kaip ir pirmiau 
gauti savo U. S. pasui iš 
Lietuvos Generalinio Kon
sulato, 46 Fifth Ave., New 
York, arba iš Lietuvos Kon
sulato, 100 E. Bellevue 
Place, Chicago, Ill., lietuviš
ką vizą (leidimą),—tik už 
tas vizas nieko jau nebe
reikės mokėti. kada pirmiau 
reikėdavo mokėti tai penki, 
tai dešimts dolerių.

Yra manoma, /kad vizų 
mokesnio panaikinimas bus 
visuomenės palankiai sutik
tas ir paskatins abiejų kraš
tų turizmą. Šis susitarimas 
betgi neliečia imigrantus, o 
tik turistus arba laikinai at
silankančius svečius.

Ispanu Vandeny Pilnė
tas Tarnaus Fašistam
Maskva. — Sovietų Ko

munistų Partijos organas 
“Pravda” rašo, jog dabar 
Italija ir Vokietija, “pikie- 
tuodamos” savo karo lai
vais rytinį Ispanijos vande
nų ruožą, galės juo leng
viau gabent savo kareivius, 
ginklus ir amuniciją Ispa
nijos fašistams. Be to, 
Mussolinis ir Hitleris turi 
galimybės siųst oru savo 
karinius lėktuvus fašistams.

London, bal. 21.—Dauge
lis politikos žinovų supran
ta, jog Vokietijos ir Itali
jos “pikietas” praleis kari
nę pagelbą ispanų fašis
tam ir stabdys tik tuos lai
vus, kurie veš karo reikme
nis respublikai.

Sovietų lėktuvais atvirame 
mūšyje. Tie “bukanosiai” 
lekia po 280 mylių per va
landą. Tai dabar paprastai 
tik naktį fašistų orlaiviai 
tedrįsta bombarduot respu- 
blikiečių miestus ir pozici
jas; bet kaip tik pamato to
kį sovietinį lėktuvą,, tuoj 
“dui” šalin, sako minimas

VOKIETIJOS KAREIVIU 
SUKILIMAS ISPANIJOJ
Biarritz, Franci j a. — Vie

nas aukštas Ispanijos res
publikos valdininkas bal 20 
d. pranešė, jog didelė Vo
kietijos kariuomenės dalis 
padarė sukilimą prieš savo 
komandierius Vitorijoj, Is
panijoj, kada tie komandie- 
riai siuntė vokiečius kariaut 
prieš baskus liaudiečius, 
Bilbao fronte.

Fašistų kariai su revolve
riais apsupo sukilėlius ir 
suvarė juos į kalėjimą.

EXTRA!
KOMUNISTAI PASTO
VIAUSIA JĖGA ISPANI

JOS RESPUBLIKOJ

Perpignan, Franc., bal. 
21. — Associated Press pra
neša, jog svarbiausiame da
bar karo fronte, ties Teruel, 
Ispanijoj, anarchistų karių 
kuopos daugiausia bergž
džiai laiką gaišina, besiki- 
virčydamos su kitomis liau
dies armijos dalimis. Vadi
nama anarchistų “geležinė 
kolumna,” kuom tai nepasi
tenkinus, taip ir tūno Va- 
lencijos kareivinėse.

Kai kur anarchistai sukė
lė net mūšius gatvėse su re
spublikos kariuomene.

Valencijoj suimta 400 
anarchistų, kaip šalies ap
gynimo ardytojų. Sakoma, 
būk 125 jų esą ir sušaudy
ta.

“Svarbūs diplomatiniai tė
mytojai laiko komunistus 
tokia jėga, kuri duoda dau
giausia pastovumo respub
likoniškai Ispanijai ir daro 
didžiausios įtakos, kąd būtų 
vykdomi jos įstatymai. Ko
munistai pabrėžia, kad visų 
pirma reikia bendromis jė
gomis laimėti karą,” sako 
Associated Press.

SUMIŠĘ FAŠISTAI PRI
VERSTI BĖGT TERUEL 

FRONTE
Celadas, Ispanija, bal. 21. 

—Liaudiečių sumušti, ispa
nai ir italai fašistai persi
gandę pabėgo iš šio mieste
lio. 80 kareivių iš fašistų ar
mijos perbėgo į respublikos 
armiją. Liaudiečiai pagrobė 
nuo fašistų 9 kanuoles, 14 
kulkasvaidžių ir 3,000 kul
kų.

Labiausia priveikė fašis
tus. tai respublikos sovieti
niai lėktuvai, kurie 15 sykių 
atakavo priešų pozicijas. 
Dabar respublikiečiai savo 
kanuolių šoviniais jau pa
siekia svarbųjį vieškelį tarp 
dviejų fašistinių tvirtovių, 
Teruelio ir Saragossos. O 
tai yra vienintelis tinkamas 
kelias, kuriuo fašistai galė
tu atsiust reikalingos saviš
kiams pagelbos arba bent 
pasitraukt iš Teruelio.

Pavogė Bažnyčios Duris
Lackawanna, N. Y.—Va

gys nusikabino ir išsinešė 
sunkias varines duris nuo 
įėjimo į katalikų “Švenčiau
sios Pergalių Panelės” ko
plyčią, bažnyčios bokšte.

ŠIANDIENĄ 1,000,000 
STUDENTŲ STREIKAS

Šiandien, kaip skaitliuo- 
jama, streikuos miliohas 
Amerikos studentų, reika
laudami palaikyt taiką ir 
paremt Ispanijos demokra
tiją kovoj prieš fašizmą; 
taipgi protestuos prieš pri
sirengimus naujam imperia
listiniam karui.

Ispanų Fašistai Užėmė Du 
Baskų Liaudiečių Kaimus
Hendaye, Franc. — 4,000 

“parinktinių” Ispanijos fa
šistų kareivių bal. 20 d. 
šturmavo baskų liaudiečių 
miliciją ir pasivarė pirmyn, 
užimdami du kaimu, Elgue- 
ta ir Anguiozar, tarp Eibar 
ir Mondragon. Nuo nau
jai užimtų pozicijų fašis
tam lieka dar 25 mylios iki 
Bilbao, baskų respublikiečių 
sostinės.

Washington, bal. 21. — 
Manoma, jog pagal Roose
velto iždo “taupymo” pro
gramą bus paleista 500,000 
iš pašalpinių WPA darbų.

KOVA PRIEŠ WPA DARBU MAŽINIMĄ
Washington, D. C., bal. 

21. —■ Nepažangūs senato
riai Byrnes ir P. Harrison 
telkia sau šalininkus, kad 
numuštų sumą pinigų ski
riamų pašalpiniams WPA 
darbams ateinantiems me
tams iki biliono dolerių iš 
viso.

Prezidentas Rooseveltas 
bal. 20 d. pasiūlė kongresui, 
kad 1938 metam skirtų tik 
pusantro biliono . dolerių 
tiem viešiem darbam. At
žagareiviai rėkia, kad ir tai 
esą “perdaug,” nors ir pa
gal Roosevelto planą turėtų 

| būt 400,000 bedarbių paleis
ta iš viešųjų darbu.

Senatorius G. P. Nye ir

Visuotinas Mainierių 
Streikas Anglijoje

London. — Anglijos Mai
nierių Federacijos nariai 
444,546 balsais prieš 61,445 
nusprendė eit į visuotiną 
streiką. Bal. 30 d. susi
rinks mainierių atstovai 
nutart, kada pradėt strei-

Pirmoji šio streiko prie
žastis tai atsisakymas Har- 
worth angliakasyklos savi
ninkų, N o 11 i n ghamshire, 
pripažint unijinius atstovus 
800 streikuojančių mainie- 
rių.

Savininkai vis stengiasi 
įbrukt savo, kompanišką 
unijėlę angliakasiams.

Anglijos Mainierių Fede
racija turi 600,000 narių.

BANDO PADEGT DR. 
STANKAUS NAMĄ

Philadelphia, Pa. — Ne
žinia kas paskutinėmis die
nomis kelis sykius bandė 
padegti lietuvio daktaro Ig. 
J. Stankaus namą uždegto
mis popieromis, įvyniotomis 
į seną karpetą.

Natūraliai ledas pradeda 
šalti nuo viršaus vandens; 
dirbtinai gaminant ledą, vi
sa vandens masė sykiu sala.

PART ONE

IN TWO PARTS

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Anglų Maisto Laivai 
Laužo Fašistų Bloka

dų prieš Bilbao
ANGLIJOS VALDŽIA PRIVERSTA ŽADĖT APSAU
GĄ LAIVAM, VEŽANTIEM MAISTĄ LIAUDIEČIAM

Biarritz, Franci ja.—Ang
lijos prekybos laivų savinin
kai susirinkę bal. 20 d. nu
tarė nepaisyt fašistų bloka
dos prieš Bilbao prieplauką, 
šiaurinėj Ispanijoj, o siųst 
ten savo laivus su maisto 
produktais.

Praeitą savaitę Ispanijos 
fašistų komandierius gen. 
Franco pagrasino grobti bei 
skandinti laivus, gabenan
čius bet kokius reikmenis 
liaudiečiams į Bilbao ar į ki
tas prieplaukas šiaurinėj Is
panijoj. Anglijos valdžia 
tada liepė grįžti atgal ke
liems Anglų laivams, plau
kusiems su bulvėmis ir ki
tais valgio dalykais į Bil
bao. Nes ministeris pirmi
ninkas St. Baldwin perspė
jo, kad Anglijos karo laivai 

kiti pažangesni kongreso 
nariai kritikuoja Roose vel
tą, kad jis reikalauja $953,- 
000,000 kariniams tikslams, 
bet “taupo” šalies iždą be
darbių lėšomis.

G. Boileau, J. F. O’Con
nor ir 22 kiti kongresmanai 
remia Amerikos Darbinin
kų Susivienijimo bilių. rei
kalą u i antį $3,000,000,000 
pašalpiniams darbams per 
metus.

Darbininkų Sus ivieniji- 
mas šaukia gegužės 22 d. 
bedarbių demonstracijas vi
soje šalyje, idant priverst 
kongresą paskirt reikalingą 
sumą pinigų pašalpiniams 
darbams.

Sukilimas Ispanu Fašis
tu prieš Gen. Franco
Biarritz, Francija.—Unit

ed Press žiniomis, fašisti
niai karlistai monarchistai 
San Sebastiane išsto
jo į demonstraciją prieš 
vyriausią fašistų ko- 
mandierių gen. Franco. Tai 
todėl, kad jis uždarė karlis- 
tų partiją ir įsakė visiem 
jiem sueiti į bendrą .fašistų 
organizaciją. Tapo suimta 
trys žymūs fašistai kaip de
monstracijos dalyviai. Pa
skirta trys gen. Franco ka
riuomenės kuopos malšint 
kitas galimas demonstraci
jas prieš fašistus San Se
bastiane.

Lietuvio Laiškas iš Ispanijos, 
Rytojaus “Laisvėje”

Rytoj šiame puslapyje 
bus išspausdintas laiškas 
vieno lietuvio argentiniečio, 
kuris kariauja Ispanijoj po 
liaudies vėliava prieš fašis
tus.

neduos apsaugos prekybi
niams savo šalies laivams, 
vežantiems maisto produk
tus pro fašistų karo laivų 
blokadą į Bilbao,—nors ten 
šimtai tūkstančių moterų ir 
vaikų kenčia alkį.

To nežiūrint, Anglų pre
kybinis laivas “Seven Seas 
Spray” bal. 20 d. praplaukė 
pro fašistų blokadą ir atve-: 
žė 4,000 tonų grūdų ir bul
vių į Bilbao. Už tą maisto 
krovinį “Seven Seas 
Spray” gauna $125,000 iki 
$150,000. O tomis bulvėmis 
ir grūdais baskai Bilbao 
liaudiečiai apsigins nuo ba
do bent per savaite. Maisto 
gabentojams gi didelis biz
nis.
Pralaužta Bado Blokada
“Seven Seas Spray” savi

ninkas A. J. Pope didžiuo
jasi, kad jo laivas pralaužė 
kelia pro blokadą ir kitiems 
Anglijos laivams į Bilbao. 
Tuo tarpu Darbo Partijos 
atstovai ir kiti pažangesni 
seimo nariai, net ir žmoniš
kesni episkopalu bažnyčios 
kunigai vėl sukėlė protestų 
audrą prieš valdžia, kad ji
nai pripažino fašistų bloka
dą prieš šiaurinę Ispaniją.
Anglijos Valdžia Prispirta 
Pakeisti Savo Nusistatymą

Tie protestai priverčia J 
Anglijos valdovus bent dali
nai permainyt savo poziciją, 
kas liečia maisto laivų pra
leidimą. Todėl Anglų karo 
laivyno ministeris Samuel 
Hoare bal. 20 d. seime jau 
štai ką pareiškė:

“Jeigu blokada sulaikys 
bet kurį Anglijos prekybos 
laivą ir tas laivas bevieliniu 
telegrafu atsišauks pagel- 
bos, tai Anglų karo laivy
nas duos pagelbos sustabdy
tam laivui... Nauja padė
tis susidarė palei Ispanijos 
pakraščius,” sako dabar 
Anglijos karo laivyno mi
nisteris.

Bet padėtį pakeitė tik 
Anglijos darbo žmonių su
bruzdimas prieš valdžios 
politiką, pataikavusią faši
stų blokadai šiaurėje.
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Šį sekmadienį, balandžio 
25-tą, Lietuvių Svetainėje, 
kalbės drg. V. Andrulis; 
taipgi y ra pakviestas ir An- • 
tanas Kneižys, “Darbinin
ko” redaktorius, iš So. Bo
stono. Kadangi kalbėtojai 
politiniai žymiai skiriasi, 
tai šios prakalbos bus dau* 
giau panašios į debatus ne
gu į prakalbas. Užtai bus 
svarbu kiekvienam jas iš
girsti. Pradžia 3-čią vai. 
po pietų. Įžanga ve

Kviečia visus Komite
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Reakcinis Berg’o Bilius Turi Būti 
Atmestas

Iššmaravę savo reakcinę mašiną, New 
Yorko valstijos senatas ir assembly pri
ėmė t. v. Berg’o bilių, baisiai suvaržantį 
mažesnes politines partijas.

Sulyg tuo bilium, kiekviena politinė 
partija, jei ji nori dalyvauti rinkimuose 
New Yorko valstijoj, turi gauti guberna
toriaus rinkimuose 175,000 balsų. O jei 
tiek už ją balsų nepaduotų, tai prieš rin
kimus ji turėtų surinkti tokį skaičių pi
liečių parašų.

Iki šiol reikėdavo 50,000 balsų. 175,000 
balsų tiek socialistų, tiek komunistų, tiek 
kitokia mažesnėji partija vargiai gautų.

Dėlto šiuo tarpu visi pažangesni žmo
nės ragina gubernatorių Lehmaną vetuo
ti (atmesti) paminėtą Bergo bilių.

Pažymėtina tai, kad šio biliaus klausi
mu veik visi demokratai assemblimanai 
ir senatoriai susitaria, o dalis respubli
konų balsavo prieš jį.

Jei šis bilius pataptų įstatymu, New 
Yorko valstijoj mažesnių partijų gyva
vimas būtų nepaprastai apsunkintas. 
Tai būtų užduotas smūgis demokratijai. 
Dėlto visi darbo žmonės, kuriems rūpi 
neprileidimas fašizmo įsigalėjimo, turi 
reikalauti gubernatoriaus Bergo bilių at
mesti. i

Aluminumo Pramones Darbininkai 
Organizuojasi

Tik nesenai New Kensingtone (Pa.) 
įvyko aluminumo pramonės darbininkų 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo atsto
vai reprezentuoją 12,000 organizuotų 
darbininkų. Po visapusių svarstymų su
važiavimo dalyviai nusitarė įkurti pra
moninę uniją, prisidėti prie C. I. O. (Ko
mitetas Industriniam Organizavimuisi) 
ir imtis už uolaus organizacinio darbo 
sutraukimui unijon visų tos pramonės 
darbininkų. Naujoji aluminiečių unija 
vadinasi Aluminum Workers of America 
(Amerikos Aluminumo Darbininkai).

Iki šiol šitos pramonės darbininkai bu
vo susiorganizavę į t. v. Amerikos Dar
bo Federacijos federalius lokalus, ku- 

Nįuos kontroliavo Greenas ir Ko. Da
bar jie turės savo uniją ir organizuos 
pramoniniai, o ne pagal amatus. Tas 
dikčiai padės jiems suorganizuoti darbi
ninkus. Išviso aluminumo pramonėje 
dirba apie 50,000 darbininkų. Mehama 
juos suorganizuoti unijon laike kelių mė
nesių.

Mes raginame lietuvius darbininkus, 
dirbančius toje pramonėje, būti pirmuti
niais unijistais.

Kunigėliai, Ne Tiesa!
So. Bostono kunigų laikraštis rašo, būk 

“Laisvė” “visą laiką ginčijo žinias, kad 
Ispanijos raudonųjų valdžiai padeda ka
riauti Sovietų Rusijos karininkai ir ka

reiviai, kad karo ginklus, amuniciją, or
laivius, tankus ir kitokius karo įrankius 
pristato Sovietų Rusija...” Bet dabar, 
girdi, “Laisvė” cituoja ‘kapitalistinį’ Bo
stono laikraštį ‘Post,’ kuris išgyrė Sovie
tų Ėusijos karinius orlaivius ir lakūnus.” 
IŠ to “Darbininkas” daro išvadą, kad 
“Ispanijos karą iššaukė Sovietų Rusijos

komuhistai, jie pradėjo bažnyčių degini
mą, ir kunigą ir katalikų žudymus.”

Kunigų laikraštis sako netiesą, skelb
damas, būk “Laisvė” niekad nerašė apie 
Sovietų Sąjungos paramą Ispanijai; Mes 
nuolat didžiavomėš tuo faktu, kad Sovie
tų žemės darbininkai sudėjo kelias de
šimtis milionų rublių aukų Ispanijos de
mokratijos gynėjams paremti. Kai tik 
kunigijos palaiminti fašistai pradėjo ko
vą prieš demokratiją, Sovietų žmonės 
tuojau stojo jiems talkon apsiginti nuo 
fašistų.

Kad Sovietų Sąjunga suteikė techniki-s 
nės pagelbos Ispanijos darbininkams ir 
valstiečiams—niekad mes neginčinome. 
Mes tačiau visuomet ginčinome tuos ku
nigijos ir fašistų melus, būk Sovietų Są
jungos komunistai Ispanijoj padarė fa
šistų sukiliYną.

Fašistų sukilimą sudarė patys fašistai, 
remiami Mussolinio, Hitlerio ir aukšto
sios katalikų dvasiški jos. Jie užsimanė 
žmonių išrinktą valdžią spėka nuversti. 
Katalikai darbo žmonės, tačiau, nepa
klausė Ispanijos dvasiški jos balso ir at
sisakė remti fašistus. Jie kovoja drauge 
su Ispanijos lojalistais, su valdžia, už de
mokratiją. Dėlto katalikus žudo ne ko
munistai (pastarieji su katalikais bend
rai kovoja prieš fašistus), ale kunigijos 
palaiminti fašistai.

Ar dabar kunigėlių laikraščio redakto
riui bus aišku?

Plieno Pramonės Darbininkai 
Progresuoja

Pasak “Union News Service” buletino 
pranešimų, šiuo tarpu plieno pramonėje 
jau yra padaryta 54 tarp unijos ir sam
dytojų sutartys, kurios apima 330,000 
darbininkų.

Tekstilės, avalų, aliejaus ir kt. pramo
nėse taip jau daromi žingsniai suorgani
zavimui darbininkų.

Organizaciniu varykliu yra C. I. O., 
kuriam taip smarkiai prieštarauja ir jo 
darbui kenkia Amerikos Darbo Federa
cijos biurokratai.

Po to, kai aukščiausias šalies teismas 
pripažino Wagnerio Aktą legališku, or
ganizacinis C. I. O. vajus eina dar, spar
čiau. Jei viskas eis gerai, tai neužilgo 
matysime tūlas pramones organizuotas 
visu šimtu nuošimčių.

Kai prieš keletą metų komunistai agi
tavo už orgahizavimą neorganizuotų į 
pramonines unijas, tai daugelis manė, 
kad tai tik svajonės. Bet gi šiandien to
ji svajonė patapo tikrovę!

■'..........

Hitlerio ir Mussolinio Pavyzdžiu
Ispanijos fašistų vadas, generolas 

Franco, pagalinu paskelbė pasauliui, kad 
jis steigiąs fašistinę valstybę Ispanijoj. 
Panaikinąs visas kitas politines partijas, 
palikdamas tik vieną fašistų partiją, įve
dąs griežtą diktatūrą, panašią kaip Vo
kietijoj ir Italijoj. Diktatorium jis pa
siskelbiąs pats save. Ateityj, jis sako, 
galimas daiktas, kad Ispanijoj būsianti 
sugrąžinta monarchija.

Šitame paskelbime* nėra nieko naujo: 
kiekvienam buvo aišku, kad fašistai nori 
įsteigti fašistinę tvarką. Svarbu čia tik 
tas, kad iš pat pradžių ginkluoto sukili- 
iho generolas Franco vengė skelbti fa
šistinę valstybę. Kaip žinia, jis plepėjo 
apie sudarymą “tautiškos vyriausybės,” 
kuriai buvo paskyręs ir prezidentą. ■ Ku
riais sumetimais Ispanijos fašistai dabar 
susigalvojo paskelbti fašistinę diktatūrą, 
sunku pasakyti.

Vienas dalykas fašistinę diktatūrą 
skelbti, o kitas—paskelbimą įvykinti. 
Mums rodosi, kūd fašistų vadas pėranks- 
ti pasiino j o padaryti tai, kas ne jo galio
je. Demokratijos šalininkai šiuo tarpu 
pliekia fašistus ir juos suplieks, jei Mūs- 
solinis ir Hitleris neprisiųs daugiau savo 
gitikluotų jėgų ir karo reikmenų.

Kas gi daugiau iš generolo Ftanco ši
to paskelbimo tuomet būs, jei ne papras
tas blofas ?!

Ispanijoj Liaudiečiai
Stiprėja

Pietų Frontas.
Pradžioj balandžio visų 

akys buvo nukreiptos į Pie
tų Frontą, kur liaudies mi
licija arti priėjo prie Cor- 
dobos, kur uždavė fašistams 
smūgį. Fašistų generolai 
buvo priversti mesti savo 
rezervus, kad išgelbėjus 
10,000 fašistų. Fašistų rai- 
tarija, 5 d. balandžio, skau
džiai buvo sumušta. Liau
diečiai tame fronte suėmė 
daug ginklų, amunicijos ir 
fašistų į nelaisvę. Bet svar
biausias liaudiečių atsieki- 
mas, tai kad jų Centralinis 
ir Pietinis frontai, 7 d. ba
landžio, paimdami miestą 
Blasquez, susijungė. Dabar 
jie galės bendrai fašistus 
pulti ir atremti fašistų ata
kas. Tuomi sudarytas fašis
tų frontui pavojus pralau- įrau^g daugiau jėgų į Cor- 
zimo ties Menda ir liaudie- 
čių armijos išėjimo iki Por
tugalijos sienos.

Biskajaus Frontas

loną, bet liaudiečių lėktu
vai juos nuvijo.

Balandžio 5 dieną 3,000 
fašistų pradėjo ataką ties 
Huesca, bet liaudiečių buvo 
atmušti. Liaudiečiai atmušę 
priešus patys pradėjo puoli
mą ant Huesca miesto, at- 
kirsdami tūlus susisiekimo 
kelius, o 12 d. balandžio ir 
platesniu frontu pradėjo 
pulti fašistus.

Iš Gibraltaro pranešama, 
kad liaudiečių lėktuvai 
smarkiai bombardavo fašis
tų valdomą prieplauką Al- 
gecirasą ir karo laivai ap
šaudė Ceutą. Iš Andujaro

Plėšikas Pabėrė $100,000 
Deimantų ir Kt. Blizgučių
Londori.—Benešant $100,- 

000 vertės perlų, deitnantų 
ir kitų brangenybių iš bah- 
ko “seifo” pas meistrus 
pertaisyt tuos blizgučius, 
plėšikas taip kirto nešėjui

per galvą, kad atsidūrė 
brangumynų maišiukas ir 
jie pabiro ant gatvės. Ne
šėjas šū pagelbifiinku sučiu
po plėšiką, bet pūvedė jį šū- 
sirlnkusiam žmonių būriui 
laikyti; o nešėjas pdšūUks 
policiją. Bet kol policiją 
atėjo, plėšikas ir paspruko 
iš jo “laikytojų.” Sakoma,

kad visi pabirę blizgučiai 
buvę surinkti ir sugrąžinti.

London. — Anglijos pihi- 
gyho ihihišterija reikalau
ja, kūd šeimas pakeltų 22 
iki 25 procentų taksus nuo 
įplaukų. To reikią pasmar
kintam ginklavimuisi.

jie neturi pamato ir pateikė 
įrodymus, kad Italija tikrai 
siunčia fašistams pagelbą, 
net ištisomis savo armijos 
divizijomis.

Sovietų Sąjungos atsto
vas Londone drg. Ivan 
Maisky pareikalavo, kad 
Nesikišimo Komitetas iš
rinktų komisiją ir pasiųstų 
į Ispaniją ištyrimui, kiek 
ten Vokietijos ir Italijos fa
šistų kareivių dalyvauja 
mūšiuose prieš liaudiečius. 
Šis Sovietų pareikalavimas 
uždavė didelį smūgį Italijos 
ir Vokietijos fašistams, 
taip, kad jie po to kiek ap
rimo.

Ispanijos liaudis iškėlė 
apkaltinimą, kad Vokietijos 
karo kreiseris, Viduržemi- 
nėse Jūrose, plaukė arti 
liaudiečių karo laivų ir šni
pinėjo—davė ispanams fa
šistams bevielines telegra
mas.

Vokietijoj “Laisvės Par
tija” išleido manifestą, rei-

ko, “greiti Sovietų orlai
viai” ir atrėmė fašistų or
laivius, kurie buvo pasiren
gę ant Bilbao, numesti 4,000 
bombų. Pirmame mūšyj 2 
fašistų orlaivius numušė. 
Už dviejų dienų baskiečiai 
smarkiai atrėmė fašistus, 
atimdami nuo jų kelias pozi
cijas. Balandžio 9 dieną ba-

J Pa-ee'bą I?ri-bu-V0 praneša," S fsOo'Stų 
35 000 Asturijos mamierių.ivis dar laikosi ant E] Caį 

f0’, l,ls~, bezo kalno, kuris turi 2,000
! Pėdų aukščio. Jiems stoka 
maisto. Liaudiečių karo lai
vynas pradėjo daugiau vei
kti ir manoma, kad jis vyks 
baskiečiams į pagelbą, kad 
pravijus fašistų karo laivus 
nuo Bilbao. Anglijon parvy
ko karininkas David Mac- 
Kenzie, kuris šešis. mene- kalaudama apkarpyti ” Hit- 
sius padėjo liaudiečiams. lerio diktatorišką galią ir 
Jis sako, kad daug fašistų ištraukt Vokietijos fašis- 
kulkų nesprogsta.. Jos pa- tus iš Ispanijos. Čechoslova- 
darytos Vokietijoj. Matyti., kija atsisako įleisti Vokie- 
kad Vokietijos darbininkai tijos laiškus, ant kurių už- 
taip jas užtaisė. “New York dėta hitleriniai ženkleliai su

vos lauke, turi daug kanuo- 
lių, amunicijos, lėktuvų. 
Bet su maistu yra blogai.

Madrido Fronte
Centraliniame arba Mad

rido fronte liaudiečiai su- 
• ruošė fašistams dideles ne- 
lauktuves. Kada fašistai su-

dobos frontą apsigynimui ir 
į Bilbao užpuolimui, tai nuo 
Madrido liaudiečiai, vedami 
generolo Jose Miaja, 9 d.
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Ispanijos fašistai pralai- koresp. Herbert L. | ūbaisiais iš “Mein Kampf
mėjo kelias mūšių kampani
jas. Liaudiečiai skaudžiai 
sumušė Italijos fašistus 
Guadalajara fronte. Hitle
ris įsakė Ispanijos fašistų 
generolams Franco ir Molą 
pulti baskiečius, kad kiek 
pataisius jų vardą. Aprūpi
no juos kanuolėmis, karo 
lėktuvais, karo specialistais. 
Fašistai pradėjo puolimą 
ant Bilbao miesto. Iš saus- 
žemio puola ant baskiečių 
apie 75,000 fašistų. Iš oro 
puola apie 100 karo lėktu
vų, iš jūrų blokaduoja Vo
kietijos ir Ispanijos fašistų 
karo laivai ir neprileidžia 
kitų šalių laivus su maistu.

Baskiečių padėtis sunki. 
Jų teritorija pajūriu tęsiasi 
bent 140 mylių, bet jos plo
tis tik apie 25-30 mylių. Ba
landžio 5 d. fašistai užėmė 
Ochandiano miestelį ir pra
dėjo daugiau gulti ant liau
diečių. Iš jūrų bombarduo
ja prieplaukas įr kraštus 
fašistų laivai. Bet balandžio 
5 dieną į tą frontą pribuvo, 
kaip kapitalistų spauda sa-

ofensyvą. Liaudiečiai daug Mathews rašo, kad praeitą Hitlefio knygo 
laimėjo užpuldami fašistų mėnesį liaudiečiai atsiekė |
karius. Jie apsupo 10,000 
fašistų, kurie yra Universi
ty City, Madrido priemies- 
tyj. Liaudiečių vadas Miaja 
per radio atsišaukė į fašis
tų kareivius, kviečiant juos 
pasiduoti. Liaudiečiai užė
mė svarbias pozicijas Casa 
de Campo parke, apsupo 
kalnus Gabaritas ir Agui
la. Mūšiai buvo dideli. Iš
sprogdino tiltą ant Manza
nares upės, kad fašistai ne
galėtų gauti maisto ir kitų 
reikmenų. Fašistai buvo pa- 
sigyrę, kad jie mūšy j, ties 
Aguila kalnu, sunaikino 
3,000 liaudiečių, bet sekan
čią dieną jau sakė, kad tik 
300. Žinoma, mūšiai yra di-1 
deli, kruvini ir daug aukų 
atsieina;

Kiti Frontai
Katalonijos fronte balan

džio 3 dieną eilę pajūrio 
miestų bombardavo Italijos 
fašistų lėktuvai, kurie pade
da Ispanijos fašistams. Jie 
siekė bombarduoti ir Barce-

didelių pasisekimų ir tas 
puldo fašistų ūpą.

Liaudiečiai Valdo Orą

Bet blogiausiai pasirodė 
Anglijos “demokratai.” Ba
landžio 5 dieną per du kar
tus Ispanijos fašistų karo 
orlaiviai bombardavo Angli-

Fašistai^iškėlė apkaltini-Į jos karo laivą “Gaillantą”. 
Anglija užprotestavo. Fa
šistai atsiprašė. Fašistai 
blokaduoja biskajiečių prie
plaukas ir Anglija įsakė 
savo prekybos laivams, kad 
jie nevežtų maistą į baskie
čių prieplaukas. Anglijos 
darbininkai smerkia savo 
šalies valdžią už kapitulia
vimą prieš Ispanijos fašis
tus. Anglijos imperialistai 
bijosi Ispanijos liaudies per
galių ir todėl taip elgiasi. 
Pasaulis vis aiškiau dalina
si į du frontus: pažangus 
frontas su Sovietų Sąjunga, 
Ispanijos baudžia, visais 
priešfašistais, o reakcinin
kai persimeta į Vokietijos 
ir Italijos fašistu pusę.

D. M. š.
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Kanados automobilių darbininkai streiko lau
ke. 3,700 General Motors Kompanijos darbi
ninkų streikuoja po United 
kers of America vadovybė, 
lauja unijos pripažinimo ir 
gerinimo.

mą, būk Francijoj mokina 
liaudiečiams lakūnus, būk 
per Franci ją atskrenda ir 
daug lėktuvų. Generolas 
Franco šaukia, kad būk jį 
muša “Sovietų lakūnai.” Iš 
jo buveinės Salamanca rašo 
William P. Carney, būk 
prieš fašistus veikia “keis
ti” Sovietų išdirbystės lėk
tuvai, kurie atakuoja prie
šą iš apačios ih kitoki lėk
tuvai, kurie yra labai grei
ti ir vikrūs. Kita žinia sa
ko, būk liaudiečiams padeda 
140 sovietinių greitų lėktu
vų. Sako, kad didžiausią pa
vojų fašistams sudaro, tai 
lėktuvai “L-16”, kurie į va
landą išvysto iki 300 mylių, 
gali skrajoti 32,000 pėdų 
aukštumoj, ant 16,500. pė
dų aukščio* iškyla į 6 minu
tes laiko ir turi po 4 kulka- 
svaidžius ir tam tikrą kiekį

=, bombų..
Fašistai sako, kad būk jie 

nuo karo pradžios jau su
naikino 200 liaudiečių lėk
tuvų. Veikiausiai, tai dide
lis perdėjimas. Praeitą mė
nesį liaudiečių lėktuvai 13.5 
kartus atakavo fašistus, jie 
turėjo 21 oro mūšį, kuriuo
se liaudiečiai neteko 5 lėktu
vų, o fašistai 18 lėktuvų.

Žinoma, kad numuša fa
šistai liaudiečių lėktuvų, bet 
nuo lapkričio mėnesio fašis
tai bijosi oro mūšių,, nes jie žmonijai? 
negali atsilaikyti prieš liau
diečius. Mes manome, kad graži 
liaudiečiai savo šalyj pasi
daro reikalingą skaičių lėk-

Philadelphia, Pa.
------ *—

Nepaprastas Visų Lietuvių 
Masinis Susirinkimas

Šį sekmadienį, balandžio 25 
d., 2 vai. po pietų įvyks Phi- 
ladelphijos lietuvių masinis su
sirinkimas. Jį šaukia Lietuvių 
Tautiškas Kliubas svetainėje 
po num. 928 E. Moyamensing 
Avė. Kalbės d. A. Bimba, iš 
Brooklyno.

Prakalbų ir diskusijų tema: 
“Kas yra bendras frontas ir 
liaudies frontas, ar neša naudą

r

Automobile Wop- 
Streikieriai reika- 
darbo sąlygų pa-

%.
i

Tarptautinė Padėtis
Fašistų karas Ispanijoj 

prieš liaudį turi savo at
spindį pasaulinėj politikoj, 
nes Vokietijos, Italijos ir 
Portugalijos fašistai veda 
tą karą prieš Ispanijos žmo
nes.

Iš priežasties Ispanijoj 
fašistų nepasisekimų Itali
jos ir Vokietijos fašistai 
pradėjo pasiutusiai rėkti 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
Franci ją. Italija iškėlė ap
kaltinimus, būk Franci j a 
remianti Ispanijos liaudį, 
būk Sovietų Sąjunga siun
čianti tankus, lėktuvus, tro-

Bus taip pat nepaprastai 
“1 koncertinė programa, 

i kurią pildys Ispanų Populiario 
Fronto Choras ir Los Granadi- 
nos Orkestrą.

Visus kviečiame dalyvauti. 
O “Laisvės” skaitytojus pra
šome pasidarbuoti, kad šis su
sirinkimas būt skaitlingiausias.

Rep.

Gegūžinės Konferencija

šį sekmadienį, bal. 25 d., 
antrą valandą po pietų įvyks 
labai svarbi organizacijų kon
ferencija del prisirengimo prie 
Pirmosios Gegužės demonstra
cijos. Šią konferenciją šaukia 
darbo unijos ir tai bus bendra 
įvairių sriovių, partijų ir gru
pių konferencija.

Reikia, kad visos lietuvių 
organizacijos atsiųstų savo de
legatus. Pasistengkite tatai 
padaryti.

t . , 7v. ■ .1 Konferencija įvyks Broad-kus, ir karo medžiagas i! wood H&tel) Broad ir Wood 
Ispaniją. Į Romą nusiskubi- sts<
no. Vokietijos generolas Go-_________
ėringas vėl tartis su Musso- ___
liniu. Sako; kad greitai tar- White Star garlaivių Tini j a 
sis Mųssolinis ir Hitleris pernai turėjo $2.833 000 
asmeniškai. g_^_

Į tuos apkaltinimus aš- klas 
triai atsakė ~

London. Anglų Cunard

r------ -----j j $2,833,000
gryno pelno. Tai, sako, žen-

> grįžtančių gerovės




