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Sovietų valdžią už budėjimą. 
Mums daug brangiau upelis 
nekalto darbo žmonių kraujo, 
negu viedras sugedusio krau
jo niekšų, kurie parsiduoda 
Japonijos plėšikams. Jeigu 
Ispanijos liaudies fronto val
džia pradžioje 1936 metų 
būtų pasielgus taip, kaip So
vietų valdžia, upeliai nekalto 
ir brangaus kraujo būtų buvę 
sutaupyta!

Tolimuose rytuose, netoli 
Japonijos, Sovietu valdžia su
čiupo Japonijos šnipų gūštą. 
Su jais greitai ir sėkmingai 
apsidirbo. Nuteisė ir sušaudė.

Darbininkų priešai dabar 
vėl turės už ką gailias ašaras 
lieti. Mat, jiems didelė nelai
mė. Japonijai nepavyko su
kurti gaisrą Sibire ir pralieti 
upelius brangaus darbo žmo
nių kraujo.

-Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Ką Jie Garsina.
“Socialdemokratai.”
Ar Ispanijai Reikia Aukų?
“Klausimai ir Atsakymai”

Rašo A. B.

NAZIAI GRASINA ŽUDYT 
KATALIKUS NEVA ŠNIPUS

visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Pabaigoje ateinančios savai
tės Pittsburgh e įvyks konven
cija taip vadinamos “Socialde
mokratų Federacijos.” O ši fe
deracija yra tie nuo Socialistų 
Partijos atskilę “sengvardie- 
čiai.” Jos tūzais, yra James 
Oneal, Abraham Cahan, Wal
dman, Lee, McLevy. Charles 
E. Russell ir Henry Stump.

Kaip jie myli Socialistų 
Partiją, galima spręsti kad ir 
iš “The New Leader” sekamo 
pasakymo:

“Mes sveikiname kiekvieną 
žingsnį, vedantį prie išnykimo 
kadaise teisingai besididžiuo
jančios Socialistų Partijos lie
kanų.”

Toks linkėjimas ir sveikini
mas yra labai peiktinas.

Berlin.— Hitlerio agentai 
šniukštinėja, kas galėjo iš 
Vokietijos perleist žinias 
Chicagos kardinolui Munde- 
leinui apie nazių teismus 
prieš katalikų kunigus ir 
vienuolius.

(Kardinolui Mundeleinui 
atsiųsta parodymai, kaip 
Hitlerio valdžia padirbinėja 
kaltinimus prieš kunigus ir 
vienuolius ir kaip falšyvai 
juos teisia neva už paleistu
vavimą vienų su kitais, vy
rų su vyrais.)

Tokius pranešimus naziai 
vadina “šalies išdavyste”, 
už kurią hitlerininkai grasi
na nukapot pranešėjams 
galvas, kaipo kataliku “šni
pam”. Be to, naziai keršy
dami galėsią užgrobt nuo
savybes katalikų bažnyčių 
ir vienuoliynų. dar labiau 
prispaust katalikus ir juo 
smarkiau remt “vokiečių 
dievo religiją” prieš krikš
čionybę. Jie atranda, kad 
krikščionybė kenkianti 
“žmonių karingumui”.

Gręsia Platus Spynų 
Darbininkų Streikas

Bet Socialistų Partijos 
ganas “Socialist Call” ir

or- 
So- 

cialdemokratų Federacijos or
ganas “The New Leader” gra
žiai susitaria vienu klausimu, 
būtent, savo kerštinga neapy
kanta Sovietų Sąjungai. Nė 
vienam tų laikraščių nerasi 
garsinimo kitų knygų, kaip 
anti-sovietinių. “Call” sušilęs 
populiarizuoja kiekvieną troc- 
kistinį šlamštą.

Dar tebeskleidžiama ta pa
saka, būk Ispanijos liaudies 
valdžia turinti užtektinai auk
so, todėl jai finansinės para
mos nereikią. Tai labai netei
singi ir kenksmingi gandai.

Baisus dešimties mėnesių 
karas kaštavo jau nebe milio- 
nus, bet bilionus dolerių. Argi 
tiek Ispanija aukso turėjo? 
Kas gi bus, jeigu kiekvieną 
aukso kąsnelį jinai atiduos už
sieniui už maistą ir amunici
ją? Jos pinigai liks be vertės 
ir tada nieko kitur nebegalės 
nusipirkti.

Užsienyje surinktais pini
gais perkama maistas, gyduo
lės, drapanos, ir padengiama 
kiti kaštai.

Ispanijos kovotojams para- į

Detroit, Mich.—Yale and 
Towne kompanija, gami
nanti spynas automobiliams, 
paskelbė, kad jinai uždary
sianti savo fabriką Detroi
te. Sako, būk negalinti susi- 
rokuot su CIO, industrine 
unija. Bosai planuoia per
kelt darbus j kitą valstija.

Unijos organizator. Wal
ter Reuther smerkia Yale 
and Towne kompanija, kaip 
sutarties laužytoją. Ji nese
nai padarė sutartį su unija, 
nors ir prastokomis sąlygo
mis darbininkams. O dabar 
nori išsisukt ir tokios su
tarties. Bosai mano, kad $11 
iki $12 per savaitę esanti 
“gera alga” išlavintam dar
bininkui. O kaip parodo 
Reuther, pernai kompanija 
turėjo apie $2,000,000 gryno 
pelno.

Unija šauks streikan dar
bininkus tos kompanijos ki
tuose miestuose ir valstijo
se, jeigu bosai ištikro užda
rys savo fabriką Detroite.

Fašistų Finansuotojas Reikalauja Dau 
giau Mussolinio Talkos prieš Ispaniją

Roma.—Atvyko stambiau
sias ispanų milionierius Ju
an March su eile buvusių 
Ispanijos grafų ir kunigaik
ščių ir su daugeliu fašistų 
oficierių. Jie praąo Mussoli- 
nio, kad jis nieku būdu ne
atšauktų savo armijų iš Is
panijos, iki fašistai “laimė
sią” karą.

J. March, didžiausias fa
šistų finansuotojas, taipgi 
stengiasi pertikrint Musso- 
linį, kad pasiųstų dar dau
giau savo kariuomenės 
“greitai laimėt” karą prieš 
liaudies valdžią.

Romos politikai supranta, 
kad ir Hitleris neištrauks 
savo armijų iš Ispanijos.

(Atsiliepdami į Anglijos 
pasiūlymą daryt “paliau
bas” ir tuo tarpu atšaukt vi
sas svetimų šalių armijas iš 
Ispanijos, gal Hitleris ir 
Mussolinis sutiks tą klausi
mą “svarstyti” tarptautinėj 
bepusiškumo komisijoj. Bet 
“svarstymas” būtų tik laiko 
užtęsimas ir jieškojimas 
priekabių, kodėl Italija ir 
Vokietija “dar negali” iš
traukt savo armijų iš Ispa
nijos.)

Sulaikoma 17 Ispanijos Lenkija Jieško Vietos
Lėktuvų Francijoje Užsienyj Išguit Žydus

BASKAI NUSMERKĖ DU 
HITLERIO OFICIERIUS

Pau, Francija. — Praeitą 
pirmadienį- septyniolika Is
panijos respublikos lėktuvų, 
skrisdami per tirštą ūka
ną, suklydo ir netyčiomis 
perlėkdami iš šiaurinės Is
panijos, nusileido Francijoj.

Dabar tarptautinės “nesi
kišimo” komisijos narys, 
rubežiaus k o n t r o liavimo 
viršininkas neleidžia tiem 
lėktuvam atgal perskristi į 
Ispaniją. Jis spėlioja,' ar 
tik nebūsią tie lėktuvai 
naujai gaunami iš Sovietų 
ir kitų kraštų, draugiškų 
Ispanijos valdžiai.

Tas rubežiaus kontroliuo
tojas, Danijos pulkininkas 
Lunn elgiasi kaip fašistų 
patronas.

Francija paliuosavo 15 Is
panijos respublikos lėktuvų, 
kurie netyčia per ūkaną bu
vo nusileidę Franci jos pu
sėj.

25,000 Narsavo prieš 
Šalpos Darbų Mažinimą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas atmetė įnešimą kon- 
gresmanų Boileau, Bernar
do ir Dunno, kurie reikala
vo paskirt $3.000,0.00,000 pa- 
šalpiniams WPA darbams 
per metus. Kongresmanai 
taipgi atmetė Woodrumo

Fašistam Nepavyko Uždegt' “i,® o®o.bedaT“am
Baskų Pabėgėlių Laivą

ma verktinai reikalinga — pa-1 Bordeaux Franeiia 
rama ne tik žodžiais, bet žmo- A , , , _ , . ’ •la’
nčmis ir pinigais.

klausi- 
liaudies

Ispanijos našlaičių 
mas. Labai teisingai 
valdžia nenori tūkstančius tų 
vaikučių išsiųsti užsienin ir iš
blaškyti juos po visus pasau
lio kampus. Jų tėvynė, jų 
kraštas yra Ispanija.

Pranešta, kad vieno našiai-! 
čio prieglauda ir priežiūra Is- 

-panijoje atsieina penkius do
lerius per mėnesį.

Neužilgo, manoma, 
Ispanijos motinos su 
čiais atvyks Amerikon. • Jos 
kalbės susirinkimuose, šauks 
Amerikos žmones remti kar- 

. žygišką Ispanijos liaudies ko- 
. vą. Turime stengtis jas gauti 

kalbėti ir lietuvių susirinki
muose bei parengimuose, ypa
tingai didžiuosiuose piknikuo
se. Z '

kelios 
vaiku-

Atplaukė laivas “Goizeko 
Izarra” su 394 Baskų pabė
gėlių iš Bilbao. Sakoma, 
kad jis atvežė ir $50,000,000 
aukso ir kitų brangenybių iš 
Baskijos geresnei apsaugai 
Francijoj.

Fašistai buvo pasigarsinę, 
kad jų lėktuvu bombos pa
degusios tą laiva. Bet tai- 
tik fašistinis blofas.

Madrid. — Ispanijos res- 
publikięčiai pradėjo štur- 
mingai atakuot fašistus ke
turiuose frontuose.

Kearney. N. J.—Feredal 
laivastatykiu kompanija pa
sirašė sutartį su industrine 
unija, pereitą šeštadienį.

“Laisvės” redakcija nusita
rė įvesti ir pastoviai palaikyti 
skyrių “Klausimai ir Atsaky-

mai.” Seniaus šis skyrius pasi
rodydavo tiktai retkarčiais. 
Mūsų skaitytojai gali pasinau
doti šia proga ir siųsti įvairius 
klausimus. Bet, žinoma, klau
simai turi būti visuomeniško 
pobūdžio.

Dauguma bįalsų priimtai 
prezidento Roosevelto pa: 
siūlymas skirt $1,500,000,000 
WPA darbam per metus. 
Bet tai neužtenkama suma, 
ir todėl turėsią būt paleista 
iš viešųjų darbų 800,000 pa- 
šalpinių bedarbių.

New York. — 25,000 W- 
PA darbininkų pereitą šeš
tadienį demonstravo prieš 
pašalpinių darbų mažinimą. 
Susirinkus • demonstrantam 
Columbus Circle, jiem, be 
kitų, sakė kalbas, kongres
manai R. A. Allen ir Hi G. 
Teigan, ragindami kpvot 
prieš šalpos darbų siaurini- 
mus.

FRANCIJOJ ĮKALINTA 
50 LIUOSNORIU. VYKU

SIU ISPANIJON
Paryžius.— Francijos vy

riausybė 'Suėmė 50 svetim
šalių, sakoma, liuosn’orių 
kareivių, vykusių Ispanijon. 
Jie nuteisti kalėjiman 20 
dienų iki vieno mėnesio. 
Tarp nuteistų esą keli ame
rikiečiai.
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Varšava. — Lenkijos už
sienių reikalų ministerija 
norėtų iškraustyt daugį sa
vo žydų į Palestiną, į Fran
cijos Madagaskarą, prie Af
rikos ar į kitą kokią koloni
ją. Sako, jeigu Lenkijoj 
bus vis toks didelis skaičius 
žydų kaip dabar, tai lenkų 
pogromai prieš žydūs būsią 
“neišvengiami.” L e n k ija 
turinti 34,000,000 gyvento
jų, tame skaičiuje 3,000.000 
žydų. Tai esąs perdidelis 
jų skaičius, kad lenkai ga
lėtų juos “sugerti.”

Toks Lenkijos valdžios iš
vedžiojimas faktinai teisina 
fašistų skerdynes prieš 
dus.

Bilbao, Ispanija. — Baskų 
krašto karinis teismas nu- 
smerkė sušaudyt du nazių 
lakūnų oficierius, W. Kienz- 
le ir G. Schulze-Plancką, su
imtus Urquiola tarpkalnėj. 
Ten baskai sučiupo ir du ki
tus Hitlerio lakūnus.

Teismas nukaitino Kienz- 
le ir Plancką už dalyvavimą 
sukilime prieš teisėtą val
džią ir už žudymą kunigų, 
moterų ir vaikų Durangoj', 
Guernicoj, Galdancoj ir ki
tuose užfrontės miesteliuo
se ir kaimuose Baskijoj.

Pranešama, kad Baskų 
krašto prezidentas Aguirre 
pasiuntė Hitleriui tokį pa
siūlymą: nusmerkti ‘Vo
kietijos lakūnai oficieriai 
bus paliuosuoti, -jeigu Vo
kietija ištrauks savo orlai
vius ir lakūnus iš Baskijos 
fronto.

Hendaye, Franc., geg. 20. 
—Baskijos milicija atmušė 
fašistų ofensyvą ties Galda- 
cano, apie 8 mylios j pietų 
rytus nuo Amorebietos.

500 Mainieriy Streikas 
Požemyj, Illinojuj

zy-

Fašistų Pranešimai
Burgos, Ispanija.—Fašis

tai sakosi užėmę Andracas, 
už dviejų mylių nuo Plenci- 
još. O kai paimsią Pienei ją, 
tai savo kanuolėmis galėsią 
kontroliuot Nervion upę. 
Tada Bilbao, stovintis prie 
tos upės, būsiąs atkirstas 
nuo marių.

Fašistai praneša, kad jie 
jau pilnai užvaldę strategi
nius kalnus Jata ir Solluve, 
Bilbao fronte.

Bilbao, Ispanija. — Baskų 
liaudiečiai, šeštadienio pra
nešimais, dar tebevaldo 
Munguia, nors ^fašistai jau 
kelios dienos atgal pasigar
sino/ kad užėmę tą miestelį. 
Sušaudyta 20 Trockistų Te

roristų Fašistų Tiflise
Maskva. — Geg. 22 d. 

pranešimais, Tiflise, Gruzi
jos Sovietinėje Respubliko
je, tapo nusmerkta ir su
šaudyta 20 trockistų-fašis- 
tinių teroristų. Jie buvo su
darę sumoksią su “viena 
kapitalistine šalim” atplėšt 
Grūzij3ą nuo Sovietų Sąjun
gos, ardė sovietinius gele
žinkelius ir suokalbiavo žu
dyt Sovietų ir Komunistų 
Partijos vadus. Tarp su
šaudytų yra ir kunigaikš
tiškos veislės Bydy Mdivani. 
Jau sausio mėn. byloj prieš 
trockininkus Maskvoj Kari 
Radek liudijo, kad Mdivani 
ir sėbrai žadėjo Japonijai ir 
Vokietijai padėt kare sų- 
mušt Sovietus.

Paryžius. — Skaitliuo ja
ma, kad Ispanijos kare iki 
šiol žuvo 300,000 iš abiejų 
pusių.
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Sovietų Lakūnai Už 
valdė Šiaurės Polių

$30,000 Pensijos Mergaitei 
Karaliaus Jurgio Šešto

Oxford, Anglija. — Darbo 
Partijos atstovai balsavo 
paskirt $30,000 užlaikymui 
karalaitės Elzbietos, Jurgio 
Šešto dukters, sosto įpėdi
nės, 11 metų amžiaus.

Nepriklausomos Darbo 
Partijos vadas James Max
ton, seimo atstovas, kalbė
damas Oxforde, peikė sky
rimą tokios didelės sumos 
Elzbietukėi. Jis nurodė, jog 
bedarbis vyras Anglijoj 
gauna tik $4.08 pensijos per 
savaitę, o jo jaunametis vai
kas. 72 centus.

Tokio.—Parskrido iš Ang
lijos du Japonijos lakūnai, 
su apsistojimais kelionėje.

Gal Amerika Priimsianti 
500 Baskų Vaikučių

' Wilsonville. Ill.—500 mai- 
nierių, “sėdėdami” požemyj 
360 pėdų gilūmoj, streikuo
ja prieš Superior Anglies 
Kompaniją. Reikalauja, kad 
bosai duotų darbo ir trims 
šimtams kitų angliakasių. 
Streikieriai nori, kad kom
panija lygiai padalintų esa
mąjį darbą tarp jų ir jų 
draugų. Pastarieji, neteko 
užsiėmimo, kai kompanija 
uždarė vieną savo kasykla 
pertaisymams. Streikieriai 
taipgi reikalauja sustabdyt 
kasyklų mechanizavimą, po 
kurio daugelis mainierių 
liktų išmesti laukan.

Maisto šiem požemio 
streikieriam pristato jų 
žmonos ir draugai. Prezi
dentas Progresyvės Mainie
rių Unijos, Joe Ozanic, prie
šingas šiam streikui ir kal
tina “kairiuosius” už jo iš
šaukimą.

Streikieriai požemyj turi 
šviesą, knygų, žurnalų, kor
tų ir muzikalių instrumen
tų, kuriais įvairina sau lai-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė svarsto 
prašymą priimt 500 vaikų 
iš Baskų krašto šiaurinės 
Ispanijos. Bet pagal atei- 
vybės įstatymus tuos vai
kus galima būtų laikyt Am
erikoj tik šešis mėnesius, 
kaipo svečius.

Amerikiečių K o m i s ija 
Globot Baskų Vaikam Pa
bėgėliam samdo Francijos 
laivą “Sinaia” juos atga
benti. Tuos vaikus atlydė- 
sią penki Baskijos kunigai 
liaudiečiai. Tai vaikai, ku
rių tėvai kariauja prieš fa
šistus arba jau žuvo mū
šiuose.

Antradieni Gręsia 190,000 
Plieno Darb. Streikas

Maskva, geg. 22.—Sovietų 
lėktuvas pereitą penktadie
nį nusileido ant šiaurinio 
žemės ašigalio (poliaus), 
amžinos žiemos srityj. Lėk
tuvą vairavo garsus sovieti
nis orlaivininkas A. V. Vo- 
dopijanov. Su juom sykiu 
atlėkė profesorius Otto 
Schmidt, galva Šiaurinio Jū
rų Kelio, du kiti lakūnai: 
Babuškin ir Spirin, ir me
chanikas Bassein.

Nusileidus lėktuvui ant 
ledyno, tuoj įsteigta nuola
tinė stotis oro tėmijimui ir 
moksliniams tyrinėjimams. 
Lekia ir keturi kiti orlai
viai iš Rudolf Salos į šiau
rės polių.

Sovietai planuoja regulia
ri oro susisiekimą per šiau
rės žemgalį su Amerika.

Šiaurinio poliaus, stotyį 
jau įtaisyta tinkami šėtrai 
su radio perduotuvu ir pri
imtuvu ir įvairiais moksli
niais instrumentais.

Dar nieks iki šiol nebuvo 
padaręs tokio šaupausjygio 
į tolimiausią šiaurinį žemės 
galą, kaip dabar Sovietų la
kūnai. Keli jų yra “čeliuski- 
niečiai.” ;

“Čeliuskin” buvo moksli
niu tyrinėjimų laivas, kurį 
1934 m. ledynai sutrėškė 
ties Kamčatka. Tada sovie-, 
tiniai lakūnai išgelbėjo dau
giau kaip 100 “Čeliuskino”; 
įgulos narių, išėjusių . ant 
plūduriuojančio ledvno.

Sovietu mokslininkai tvir
tina, kad žieminio poliaus 
srityj, pusantros mylios’ 
aukštyj nuo žemės, yra Šil
to oro sluogsnis, ’ ‘ ako, 
kad ten būsią sau skrai
dyti negu vidutines tempe
ratūros kraštuose.

RAUDONA VĖLIAVA
ANT ŠIAURĖS 

POLIAUS
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Hitlerininkai Užgrobė 18 
Katalikų Spaustuvių

Vatikanas. — Pusiau ofi
cialus popiežiaus laikraštis 
“Osservatore Romano” pra
neša, kad Hitlerio slapta 
policija užgrobė 18 katali
kų spaustuvių. Tai spaus
tuvės, kurios spausdino po
piežiaus encikliką (aplink
raštį). O savo aplinkrašty
je popiežius smerkė nazių 
valdžia, kad jinai, persekio
dama katalikus, laužo 1933 
m. sutartį su. Vatikanu.

Auto. Darbininkai Degina 
Fordo Lapelius prieš Uniją

Kansas City ir įvairiose 
kitose vietose automobilių 
darbininkai sumetė krūvon 
ir sudegino gatvėse H. For
do lapelius ir korteles, kur 
jis agituoja prieš Jungtinę 
Auto. Darbininkų Uniją.
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P i 11 sburgh, Pa.—Plieno 
Darbininkų Organizavimo 
Komiteto pirmininkas Phi
lip Murray sako, jog nuo 
šio antradienio bus šaukia; 
ma streikan darbininkai 
Bethlehem Steel, Youngs
town Sheet and Tube, In
land Crucible ir Republic 
plieno kompanijų, jeigu jos 
tuo tarpu nesutiks daryt su
tartį su industrine Amalga
mated Plieno Darbininkų 
Unija.

Toms kompanijoms dirba 
apie 190,000 darbininkų. 
Juos labai padrasino balsa
vimai Jones and Laughlin 
plieno korporacijos darbi
ninkų, kurie 17,028 balsais ninkai sako, būk Sovietai 
prieš 8,207 pasirinko šią‘ 
uniją, ir pagal Šalies Dar
bo San tikiu Įstatymą, ta 
korporacija turi pripažint 
industrinę uniją kaip vie
nintelę visų savo darbinin
kų atstovę.

Berlin.—Naziai įkalino 6 
protestonų kunigus už prie
šingumą hitlerizmui.

Maskva.—Užėmę šiaurės 
polių, Sovietų lakūnai iškė
lė ten raudonąją vėliavą. 
Sovietų vyriausybė paskel
bė polių ir jo sritį sovietine 
nuosavybe, pagal tarptauti
nę atradimo teisę.

1909 m. Jungtinių Valsti
jų admirolas R. E. Peaiy 
buvo pasigarsinęs, kad jis 
atradęs tą šiaurinį žemės 
“ašies” galą. Bet Sovietų 
Žiemių Instituto direkto
rius, profesorius Ludol Sa- 
moilovič parodo, jog Peary 
bent už 100 mylių neprisi 
artino prie šiaurės poliaus.

(Tūli Washington© valdi

’H

Bridgeport, Conn.— Su
streikavo visi auto-busų 
darbininkai.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

spėja, kad šį pirmadienį bus 
giedra New Yorke ir kai
myniškose valstijose.

negalį pasisavint žiemių po; 
liaus, nes, girdi, toj vietoj 
esą tarptautiniai vandenys, 
tik ledu pridengti.)

Profesorius Schmidt, va 
das dabartinio žygio į šiau 
rėš polių, praneša:

“Viskas tvarkoj... Oras 
palyginti šiltas—apie 10 ir. 
pusę laipsnių Fahrėnheito 
Visi gerai miegojome šil
tuose maišuose... Per pir
mas 24 valandas vvrai pa
statė penkis šėtrus.”
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Imigrantų Prpblemos

ir

ŠYPSENOS
VELYKŲ SONETAI...

«

15.50 
$7.00 
$7.50 
$5.50 
$3.00 
$3.75
$4.00 
$3.00

Ką Darome “Ispaniškai Savaitei?”
Mes andai rašėme, kad tarpe gegužės 

mėnesio 30-tos ir birželio mėnesio 9-tos 
dd. Jungtinėse Valstijose bus taip vadi
namoji Ispaniškoji Savaitė. Per tą lai
ką visi Amerikos demokratiniai nusista
tę žmonės rinks Ispanijos Respublikos 
gynėjams aukas pinigais, maistu, drabu
žiais, medikamentais ir kitokiais daik-

Nuo aukštojo kalno garsaus Aleksoto 
Metu į Kauną žvilgsnį didingą.
Šviesios Velykos! Lyg margutį varsotą, 
Matau aš savo rūmą madingą.

Taip! ir aš šaknį tenai įleidau. 
Nuo šiol jau tampu taurus miestietis; 
Ryšius su kaimu drąsiai paleidau.. . 
Sukiužo idėjos.... ne man jų gailėtis.

Mano tvirtovė,, šiaurinis vėjau,' 
Tavęs nebijo,—gali užklupti. 
O buvo metas—ir aš drebėjau.

Dalinimas Žemės Kanadoje 
KLAUSIMAS:

Ar teisybę, kad Kanados gelž
keliai dalina žemes tarpe žmo
nių, kurie nori ūkininkauti? 
Kur aš galiu kreiptis apie tai 
sužinoti, nes ir aš norėčiau 
gauti kiek nors žemes tenai?
ATSAKYMAS:

Kaslink žemės Kanadoje, tai 
tas dalykas guli rankose Kana
dos Chief Commissioner of Co
lonization, ir tas išdaljnimas 
žemės yra valdžios prisidėjimas 
prie išnaikinimo bedarbių tarpe 
apsigyvenusių kanadiečių.

Canadian Pacific Railway ir 
Canadian National Railway re
mia šitą kolonizavimo planą. 
Bet tik šeimynos, kurios gerai 
apsipažinę su ūkio darbu, yra 
renkamos. Pereitais metais 2,- 
918 šeimynų ir 7,132 pavieniai 
gavo darbų ant ūkių. Valdžia 
paskyrė $700 kiekvienai šeimy
nai jos užlaikymui ir įsisteigi - 
mui ant ūkės, per pirmus me
tus. Tikima ta suma pakelti iki 
$1,000 ir visą tą kolonizavimo 
darbą paplatinti.

Gavimas Patento
KLAUSIMAS:

Mane užinteresavo draugo iš
radimas ant tiek, kad aš keti
nu jam paskolinti pinigų išimti 
patentą ir vėliaus prisidėsiu 
prie produktavimo. Ar mes ga
lime abiejų vardais išimti pa
tentą ?
ATSAKYMAS:

Jeigu tamsta neprisidėjai 
prie paties išradimo, tad ne
skaitomas kaipo išradėju. Po 
įstatymu, vientik išradėjas ar
ba išradėjai gali paduoti apli
kaciją dėl patento. Išradėjas tu
ri teisę paskirti patentą kam tik 
jis nori.
Kiek Miestų Turi Požemi

nius Traukinius
KLAUSIMAS:

Ar man galite pranešti, kiek 
Amerikoje miestų turi'požemi
nius traukinius ? Ar tik mes čia 
Amerikoje turime, ar ir kitos 
šalys jų turi?
ATSAKYMAS:

17 miestų pasaulyje turi po
žeminio traukinio sistemas.

Londono “Tube” yra seniau
sias, jis užbaigtas 1865 m. Pa
ryžiaus „metro” turi 296 sto
tis. Berlynas turi suvirš 40 my
lių požeminių gelžkelių. Vėliau- j 
šia sistema yra Maskvoj, su 
puikiomis marmuro stotimis.

------ -------- —, —at
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ............ .
Brooklyn, N. Y., per year..........
Foreign countries, per year....
Canada and Brazil, per year.... 

United States, six months..........
Brooklyn, N. Y., six months .... 
Foreign countries, six months...
Canada and Brazil, six months..,

Entered as second class matter March 11, 1924,

Juokiuos atminęs nuo ko pradėjau, 
Kaip kropščiai teko markutę lupti, 
Trilinkas šefą sveikint turėjau... ’

IL
Prakiurusį stogą spaliais užkrėsti 

Užkopęs kiemą matau, kaip ant delno. 
Lengvos Velykos, kai nėra kas ėsti, 
Tuščia puikybė, mat, nedavė pelno.

Daniška karvė stogą praėdė, 
Belgų jorkšyras kojas nukratė... 
Kai jau skolose ik nosies sėdi— 
Nuosava žmona ragus pastatė.

(“Kuntaplis”)

Jšsibaigimas Paskirto Laiko 
Nejęgalįško |yažiavjmo 

* Ajisįtįkiitųuoše
KLAUSIMAS:-

Nesenai vienas anglų kalbos 
laikraštis mūsų mieste, praneš
damas apie atsitikimą ateivio- 
muzikanto, kuris čionai nelega- 
liškai atvyko, padavė nuomonę 
tūlo garsaus advokato, kad šitą 
imigrantą nebus galima išde
portuoti dėlto, kad jis per ilgai 
čionai jau gyvena, kad paskir
tas laikas jo atsitikime išsibai
gęs. Ar tai teisybė?
ATSAKYMAS:

Mes tamstai pranešame, kad 
šįuom laiku mūsų šalyje nėra 
jokio paskirto laiko išsibaigi- 
mas kaslink nelegališko įvažia
vimo po liepos 1 d., 1924 m. 
Ateivis, kuris nelęgališkai atvy
ko po tos dienos yra deportuo
jamas, nepaisant kaip ilgai jis 
Amerikoje išgyvenęs, šios šalies 
Aukščiaūsiąs Teismas užtvirti
no Immigrącijos Įstatymo iš 
1924 m. skyrių, kūris bile kada 
išdeportuoja immigrantą nele-

Puslapis Antras
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Tuo pačiu klausimu Komunistų Parti
jos Lietuvių Centro Biuras padarė viešą 
atsišaukimą (žiūr. “Laisvėje” iš gegužės 
mėn. 22-ros d.). Be kitko, Centro Biu
ras savo pareiškime sako:

“Mes, lietuviai, iki šiol puikiai rėmėme 
Ispanijos kovingą liaudį ir jos sunkią ko
vą. Jau tūkstančius dolerių sukeleme ir 
pasiuntėm tam šventam tikslui. Buvo 
toks gražus, toks nuoširdus, toks šiltas 
mūsų visuomenės atsiliepimas į Ispani
jos kovotojų balsą, kokio mūsų judėjimo 
istorija dar nebuvo mačius.

“Bet negalime tuo pasitenkinti. Kovos 
laimėjimo reikalai ir reikalavimai didė
ja. Todėl mes, kurie pritariame tai ko
vai, turime visais būdais darbuotis per 
šią ‘Ispanijos Savaitę’.”

Centro Biuras ragina demokratiniai 
nusistačiusius lietuvius ruošti tam tikslui 
lietuviškus parengimus. Jis ragina eiti 
į tarptautiškas pramogas, kur lietuviš
kų nebus galima suruošti. Jis taip pat 
skatina, kad mes visomis išgalėmis dar- 
buotumėmės tam didžiajam tikslui, už 
'kurį kovoja didinga Ispanijos liaudis.

’ Nemažai Amerikos jaunuolių,—-tūks
tančiai jų,—šiuo tarpu su ginklu ranko
je randasi apkasuose, kovoja barikadose, 
rizikuoja savo gyvybėmis tam, kad nu
galėjus juodąjį fašizmą,—demokratijos, 
žmonių laisvės ir visos kultūros priešą. 
Kodėl gi mes, gyvendami laisvėj, kol kas 
pavalgę ir apsirengę, negalime bent tiek 
mažai pasidarbuoti, kad padėjus mūsų 
kovotojams, ir visai Ispanijos liaudžiai 
nugalėti tą siaubūną fašizmą, vadovauja
mą ir inspiruojamą tarptautiškų bandi
tų Hitlerio ir Mussolinio!

Atsiminkime: Ispanijos žmonių kova 
yra mūsų visų kova. Ispanijos žmonių 
laimėjimas ar pralaimėjimas bus mūsų 
visų laimėjimu arba pralaimėjimu.

Todėl visi ir visos ruoškimės prie Is
paniškos Savaitės intensyviai ir energiš
kai. •

J. ir L. Darbininkų Pergalė
Pereitą penktadienį Jones & Laugh

lin kompanijos darbininkai laimėjo ne
paprastą pergalę: 17,023 prieš 7,207 bal
sus jie nubalsavo už tai, kad nuo šian
dien jų vardu kalbės ir kontraktus su 
kompanija darys niekas kitas, kaip Am
algamated Association of Iron, Steel and 
Tin Workers of North America unija.

Kaip žinia, tik nelabai senai šitie dar
bininkai buvo išėję į streiką. Pastreika- 
vus keletą dienų, buvo susitarta su kom
panija streiką baigti ir pavesti patiems 
darbininkams nubalsuoti, ar jie nori 
viršpaminėtos unijos, ar ne. Balsavimas* 
buvo atliktas sulyg t. v. Wagnerio Akto. 
Balsavimus tvarkė National Labor Rela
tions Board (Nacionalė Darbo Santikių 
Derinimo Taryba).
' Klausimas buvo pastatytas aiškiai ir 
be dvejojimų:
* “Ar jūs norit, kad Amalgamated Asso
ciation of Iron, Steel and Tin Workers 
linijos organizacinis komitetas industri
niam organizavimuisi (CIO): atstovautų 
jus pasitarimuose su samdytojais?”
"Kurie su tuo sutinka, turėjo balsuo

ti “taip,” o priešingi—“ne.”
Kompanija ir jos. agentai darė viską 

perkalbę j imui darbininkų, atitraukimui 
jų nuo darbininkų unijos. Visoki bau-

bai ir gąsdinimai išstatyta prieš juos, . 
raginanti balsuoti “ne.” Neveizint vis
ko, daugiau negu du trečdaliai balsavu
siųjų pasisakė už uniją, už CIO.

Reikia atsiminti, kad šis balsavimas 
buvo pirmas tos rūšies plieno pramonėje 
ir jis parodė darbininkų didelį troškimą 
susiorganizuoti į savo uniją, stovėti su 
CIO.

Tiesa, radosi dar nemaža dalis darbi
ninkų, kurie dėl vienokių ar kitokių su
metimų, balsavo “ne,” bet ilgainiui dau
gelis ir šitų darbininkų pasidrąsins ir pa
taps gerais unijistais.

“Pergalė kalba pati už save,” sakė CIO 
atstovas Murray, kalbėdamas apie šitą 
balsavimą, “ir tai neabejotinai rodo vi
suotiną darbininkų pasirįžimą stovėti už 
kolektyvį tarimąsi visoj plieno pramo
nėj.”

Tai tiesa. Pergalė nepaprasta. Jones 
and Laughlin Plieno korporacijos darbi
ninkai davė pavyzdį kitų kompanijų dar
bininkų žygiui.

Šituo laimėjimu džiaugsis ypačiai Ali
quippa ir kitų panašių kompaniškų mies
tų darbo žmonės. Reikia atsiminti, kad 
iki šiol organizuotas darbininkas nega
lėjo kojos įkelti į Aliquippa ir jiems pa
našius plieno kompanijos kontroliuoja
mus miestelius.

Dabar darbininkai pasijus laisvesni. 
Dabar jie, be abejo, neužilgo darys ir ki
tą žingsnį: pagalvos apie organizuotumą 
politikoj, apie išrinkimą savo atstovų į 
municipalines, valstijines ir šalies įstaty
mų darymo vietoves.

Kiekvienas pažangus žmogus džiaug
sis ir 1 sveikins Jones ir Laughlin plieno 
korporacijos darbininkus!

Tegu kitų pramonių darbininkai kuo- 
veikiausiai ima pavyzdį iš jų. Tegu 
jie eina prie panašių laimėjimų!

Prasta Hearsto Aritmetika
Prieš kiek laiko Lakeland, Floridoj, 

įvyko karpenterių unijos (United Bro
therhood of Carpenters and Joiners) 
konvencija, kuriai vadovavo artimąs po
no Green’o sėbras ir. didelis priešas CIO, 
Mr. Hutchinson, ši konvencija buvo per
dėm ir perdėm reakcionieriška. Į ją de
legatai buvo surinkti didelėj daugumoj 
toki, kurie pataikavo biurokratijos ma
šinai. Hutchinsonas užsispyrė pasinaudo
ti ta proga ir “pataisyti” konstituciją 
taip, kad karpenterių unijon nepraeitų 
nei vienas jam nepatinkamas darbinin
kas. Jis tą pavadino “apsisaugojimu nuo 
komunistų.”

Po konvencijos Hutchinsonas, kad pa
sirodžius “dideliu demokratu,” perleido 
paminėtąjį “pataisymą” “referendumui.” 
Dabar Hearsto spauda skelbia, būk to 
“referendumo” pasėkos buvusios tokios: 
33,041 balsas už “pataisymą” ir 15,151— 
prieš. Dėl to hearstinė spauda nepapra- 
stąi džiūgauja, skelbdama didelį laimėji
mą prieš komunizmą.

Tačiau tie ponai, apjakę džiaugsmu, 
pamiršta vieną “smulkų” faktą. Pasak 
paties Hutchinsono, jo karpenterių unija 
turi virš 300,000 narių. Jeigu taip, tai 
mes matome, kad iš jų nedalyvavo balsa
vimuose nei vienas šeštadalis. Vadinasi 
daugiau, negu penki šeštadaliai unijistų 
arba buvo neprileisti prie balsavimo ar
ba, jeigu jie balsavo, tai jų balsai buvo 
nukniaukti.

Be to, mes girdėjome, kad ir paskelb
to j balsavusiųjų skaitlinėj yra pridaryta 
labai daug klastų. Kas jas padarė, vi
siems aišku. .

Taip pat mes girdėjome, kad karpen
terių unijos nariai pasirengę šį klausi
mą (tai yra suklastavimą balsavimų ir 
neįleidimą unijon komunistų) nešti į val
dišką teismą ir ten parodyti tas visas 
niekšiškas machinacijąs, kurias Hutchin
son ir kęmpanija atliko.

Karpenterių unijos nariai, tame skai
čiuje ir lietuviai darbininkai, privalo kel
ti savo griebtą protesto balsą prieš ne- 
pritelius, kurių mieriu yra ardymas dar
bininkų organizacijų.

* Ponui Hearstui mes galime priminti tą 
seną posakį: Tas juokiasi smagiausiai, 
kuris juokias paskiausiai.

Reakcinė Maine Valstija
Pastaruoju laiku republiko.nišjcoji 

Maine valstija pasirodė ręakcioningiąu- 
sia. Avalų baronai, su gubernatoriaus 
ir valstijos milicijos pągelbą, triuškino 
avalų darbininkų streiką taip žiauriai ir 
begėdiškai, kaip retai kur kitur Ameri
koje. Visą eilę streiko darbuotojų suki-
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Grąsina Savo žmoną 
Iš deportuoti

KLAUSIMAS:
Svetimtautė ištekėjo už Ame

rikos piliečio užsienyje, ir jis 
ją su savim atsivežė į šitą šalį, 
šiandien jie visai nesutinka, bet 
žrn.oną bijosi apleisti vyrą dėl
to, kad jis grąsina, kad jeigu ji 
taip darytų, jis ims žingsnius ją 
išdeportuoti. Jis sako, kad ji 
prašė ir gavo immigracijos vi
zą apgavingai. Ar galima tokią 
ateivę išdeportuoti ?
ATSAKYMAS:

Niekad nebuvo galima ir 
šiandien negalima išdeportuoti 
žmoną dėlto, kad ji nenori gy
venti su jos vyru. Įstatymas, 
kuris reikalauja išdeportavimą 
žmonių, kurie apsiveda vien 
tik gauti immigracijos vizą, gu
li kongrese apsvarstymui, bet 
iki šiam laikui tas įstatymas 
nebuvo priimtas, šitas įstaty
mas nubaustų abudu — vyrą ir 
pačią, pet šitame atsitikime faj 
ktas, kad žmona gyveno su jos 
vyru nors kiek laiko šioje šaly
je, parodo, kad jos atsitikime, 
viskas tvarkoje, jos vyras ne
gali sakyti, kąd ji už jo ištekė
jo vien tjk atvykti į šitą šalį.
Paslėpė Pirmo Apsivedimo 

gališkai atvykusį po liepos 1 d., | ir Persiskyrimo Faktus
1924 m.

Išdeportuotas Asmuo Nori 
yapti Piliečiu

KLAUSIMAS:
Aš turiu pirmas popieras, bet 

bijausi prašyti antrų popierų, 
nes mane 1924 m., išdeportavo, 
kaipo jnelegališkai atvykusį atei
vį. Aš legališkai sugrįžau į ši
tą šalį 1925 m. Ar aš galiu tap
ti piliečiu?
ATSAKYMAS: v

Jei esi ^ikras, kad tavo išde- 
portavimo priežastis buvo vien
tik nelegališkas įvažiavimas, tai 
nėr ko bijotis kąslink prašymo 
aątrų popierų. Yra faktas, Jkad 
tamstą immigracijos viršinin
kai antru kartu 1925 m. (kuo
met atvažiavai) neatsakė įleis
ti, ir tas reiškia, kad valdžia 
prieš tamstą nieko netur.

Kadangi Tamstos pilietystės 
aplikacija pažymi legališką įva
žiavimą nuo antro atvažiavimo,
1925 m., nėr galimas daiktas, 
kad tamstos užklaus apie pir- 
męsnį ir neĮegališką įvažiavimą. 
Bet jeigu ir tokį klausimą už
klaustų, nieko neslėpk, teisybę 
pasąkyk.

šo į kalėjimus. Wagner’io aktas jiems— 
nežinęimas dalykas.

Prie to jie paleido ir savo spaudą dar
ban. Puolą jinai ne tik darbininkus, ne 
tik* Komi te tą Industriniam Organizavi
muisi (CIO), bet pradėjo bjaurią kam
paniją ir prieš šalies prezidentą Roose- 
veltą.

Pasak “Daily Wqrkerio,” Lewiston’o 
“Daily Sun” ;(iš gegužės mėn. 8-tos die
nos) sekančiai krikštiją Rooseveltą: Jis 
esąs “numerio pirmo įstatymų laužyto
jas Amerikoj,” jis “numerio pirmo už- 
puolikas ant’mūsų šalies,” jis “vyriau
sias prąųionįes ardytojas...” ir t. t. Pa
galiau tasai republikoniška.i - fašistiškai 
nusistatęs dienraštis vadina Rooseveltą 
“keisto protayįmo,r žmogumi.

Aiškus daiktas, Šitos atakos daromos' 
tuo tikslu^ kad sukėlus žmonių neapy
kantą netiek prieš prež. Rooseveltą, kiek 
prieš visą pažaiigiąją visuomenę.

Tuojau po praeitų prezidentinių rin
kimų, fašistas Hearst, apmokamas Hitle
rio agentas Jungtinėse Valstijose, apšau-

Italija, Vengrija, Ispanija, Ško
tija ir Graikija turi požeminius 
gelžkelius arba šiųom laiku juos 
stato. Azijoj, Japonija turi po
žeminius Tokyo ir Osaka. To
liausias į pietus požeminis yra 
Buenos Aires.

Suv. Valstijose, New Yorkas, 
Bostonas ir Philadelphia tuii 
požeminius gelžkelius. Chicago 
turi požeminį gęlžkelį įkrovoms, 
bet ne pasažieriams. Kiti pože
miniai gelžkeliai planuojami ki
tuose Amerikos miestuose, kur 
trafiko problema ištikro rimta.

FLIS.

KLAUSIMAS:
Aš atvykau legališkai į šitą 

šalį su savo žmona 1922 m. 
1930 m. mes persiskyrėme. Man 
buvo įsakyta jai mokėti pinigų 
jos užlaikymui, bet aš apleidau 
tą valstiją. Trys metai atgal 
gavau savo pirmas popieras ir 
nesenai prašiau* antrų popierų. 
Mano pirmoje aplikacijoje aš 
užrašiau, kad esu nevedęs. Da
bar jie žino, kad aš vedęs. Ką 
dabar galiu daryti, kad įgyti pi
li etystę?
ATSAKYMAS:

Galimas daiktas, kad teismas 
tamstai pilietystę atsakys. Kad 
nors ir jie nekreiptų atydos į 
tąmstos šeimynišką stovį, nes 
ištikro tamsta skaitomas neve
dusiu, kuomet padavei aplika
ciją, pasilieka faktas, kad tam
sta nepildei valstijos teismo įsa
kymo. Sulyg įstatymo, pilietys- 
tės aplikantas turi būti žmogus 
“gero morališko charakterio.” 
Natūralizacijos teismas neskai
to žmogaus, kuris neužlaikė tei
smo nusprendimo, kaip gero 
morališko charakterio. Mūsų 
patarimas yra — kuomet tams
tą vėl pašauks, viską teisingai 
pasakyk.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: Kas yra toji Lo

carno Sutartis ?
Atsakymas: Locarno mieste 

lyj buvo pasirašyta tarpe Vo
kietijos, Francijos, Anglijos, 
Italijos ir Belgijos sutartis. Ją 
pasirašė minėtų valstybių at
stovai spalių 16 d., 1925 me
tais.

Locarno Sutartis susidėjo iš 
dešimts paragrafų. Pasirašę 

j valstybės garbingai už reiškė, 
kad jos viena antrai garantuo
ja neliečiamybę esamų rubežių, 
kad sutinka su Versalės Sutar
ties dėsniais, pasirašytais bir
želio 28 d., 1919 metais, kad 
Locarno Sutartį perduoda Tau
tų Lygai prižiūrėti, idant ji bū
tų vykinama gyveniman. Vo
kietija—Belgija ir Franci j a— 
Vokietija pasirašė, kad jos vie
na kitos neužpuls karu, kad 
Vokietija palaikys demilitari
zuotą zoną prie Belgijos ir 
Francijos sienų. Sulyg Versalės 
Sutarties, visus ginčus išriš ra
miu būdu jų atstovai arba per
duos išrišti Tautų Lygai. Jeigu 
bent kuri šalis sulaužytų tą su
tartį, tai v turi būti paduotas 
skundas Tautų Lygai. Kada 
Tautų Lyga suras sulaužymą 
sutarties, tad nusikaltusi vals
tybė, turi tuojaus nuo to žygio 
atsisakyti, arba prieš ją išstos 
bendrai kitos valstybės, pasira
šiusios, Locarno Sutartį.

Locarno Sutartis buvo pasi
rašyta tikslu sutvirtinti Versa
lės Sutartį. Bet kaip Versalės 
Sutartį, taip ir Locarno Sutar
tį Vokietijos fašistai jau senai 
pavertė į nieko nereiškiantį po
piergalį. Vokietijos fašistai su
laužė visus Versalės Sutarties 
paragrafus, apart nustatytų val- 

istybinių sienų, kam reikalingas 
! atviras karas. Versalės Sutartis 
draudė vokiečiams budavoti 
submarinus, didelius karo lai
vus, karo lėktuvus, tankus, už
laikyti didelę armiją ir dauge
lį kitų dalykų. Vokietijos fašis
tai ant to viso nusispjovė ir la
biausiai ginkluojasi. Versalės ir 
Locarno Sutartys draudė jiems 
įvesti armiją į Rheino upės pa
kraštį, budavoti ten tvirtumas. 
Vokietijos fašistai laiko galin
gas armijos jėgas pagal Franci
jos ir Belgijos sienas, išbuda- 
vojo ir budavoja galingas tvir
tumas, karo lėktuvų laukus, an
garus, rengiasi karan.

Francija prieš sulaužymą tų 
sutarčių kėlė protestą Tautų 
Lygoj, bet Vokietijos fašistai 
pasitraukė iš Tautų Lygos, nu
mojo ant jos ranka. Tautų Ly
goje Francijos nepalaikė Ang
lija, Italija ir net Belgija, ku
rios buvo pasirašiusios tą su
tartį. Ir taip Locarno Sutartis 
neteko bent kokios reikšmės.

kė Maine ir Vermont “savo valstijomis.” 
Žinoma, jis klydo. Tiek Maine, tiek Ver
mont valstijų Jiaudis nėra Hearsto, tik
tai toji liaudis tebėra kol kas hearstinių 
gaivalų nelaisvėje. Jie kalba jos vardu. 
Bet kiekvienam aišku, kad tas bus ne
ilgam.

’ Komitetas Industriniam Organizavi- 
muisi' ruošiasi paskelbti boikotą visoms 
Maine Valstijoj gamintoms prekėms. 
Kodėl? Todėl, kad, be aukščiau išvardy
to, tik nesenai Maine valstijos augščiau- 
siojo teismo teisėjas Mansėr išdavė in- 
džionkšiną prieš CIO, t. y., uždraudė CIO 
Unijų atstovams organizuoti darbinin
kus į pramonines-unijas ir podraug, ži
noma, draudžia patiems darbininkams 
organizuotis.

Dėl šitų visų dalykų Amerikos žmonės 
negali tylėti. Jeigu bįęikętas bus pa
skelbtas, tai mes visi turėsime stoti CIO 
pagelbon. Be to Amerikos žmonės pri
valo reikalauti, kad federalė valdžia įsi
kištų į Maine valstiją ir suvaldytų hears- 
tinius gaivalus.

IKALINTAS ANGLŲ KO- 
MUNISTAS NEVA ' Už 

KARALIJOS ĮŽEIDIMĄ

London. — Tapo nuteis
tas vienam mėnesiui i sun
kiųjų darbų kalėjimą komu
nistas George Miles, kad jis, 
sakydamas prakalbą, “įžei
dus” karaimus šelmynį.
. Milės pašiepiančiai atsi

liepė apie “gražuolę” kara
lienę JElzbietą ir pasakė 
darbininkams, “tai jūs tu
rite užmokėti už dvi jos 
dukteris.” Jis taipgi kriti
kavo valdžios vadus už An
glijos pavertimą į* ginklų 
fabriką, besirengiant impe
rialistiniam karui:
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Madridas ir Bilbao
Į dvi pastarąsias savaites 

Ispanijoj daug buvo naujų 
įvykių. Katalonijoj suruo
šė fašistai-trockistai-anar- 
chistai sukilimą prieš liau- 
diečius. Planas buvo užduo
ti mirtiną smūgį liaudie- 
čiams iš užpakalio. Trockis- 
tai vadovavo sukilimui. Jie 
planavo pagriebti valdžią į 
savo rankas ir atskirti Ka- 
toloniją su jos industrija ir 
skaitlingu proletariatu nuo 
Valencijos. Keli šimtai žuvo 
kovose. Katalonijos valdžia 
turėjo patraukti iš Arago- 
no fronto 12,000 kareivių 
trockistų-anarchistų sukili
mo nuslopinimui. Tuom pa
sinaudojo fašistai ir užėmė 
tūlas pozicijas Aragono kal
nuose.

Bet Barcelonoj trockis
tų-anarchistų sukilimą ga- ‘ 
lutinai nuslopino tik iš Va-1 
lencijos pribuvę 3,000 pa
rinktų liaudies kovotojų. 
Pavarytas katalonų armijos 
generolas Jose Roldan, ku
ris prileido trockistų—anar
chistų sukilimą ir jo vieton 
padėtas generolas Sebastian 
Pozas, kuris tuojaus įvedė 
tvarką ir perorganizuoja 
armiją.

Trockistai ir anarchistai 
bėgdami buvo pagriebė 
Francijos pasienyj miestelį 
Puigcedrą. Bet pribuvę liau- 
diečiai, 15 d. gegužės, juos 
sumušė ir keli šimtai tų gai
valų pabėgo Franci j on.

Katalonija perorganizuo
ja armiją. Baskiečiai 
prašo pradėti puolimą ant 
fašistų, kad palengvinus 
Bilbao fronte.

Nauja Valdžia Ispanijos
Gegužės 15 dieną pasi

traukė Ispanijos liaudiečių 
valdžios ministerių kabine
tas priešakyje su Francisco 
Largo Caballero. Susidarė 
nauja valdžia priešakyje su 
daktaru Juan Negrin. Nau
ją ministeriją sudaro socia
listai, kairieji respublikie- 
čiai ir du komunistai. Pra
nešama, kad naują valdžią 
užgiria visos bendro fronto 
partijos.

Pulkininkas Vincente Ro
jo pastatytas į šefą armijos 
štabo. Apsigynimo ministe- 
ris socialistas In. Prieto, ku
ris, sako, turėjo atsižymėji- 
mų Guadalajaros mūšiuose, 
ruošia prieš fašistus naują 
ofensyvą.

Madrido fronte nebuvo 
svarbių karinių permai
nų. Liaudiečiai pradėjo 
puolimus Toledo miesto, bet 
kol kas be pasisekimo. Mad
rido priemiestyj, Universi
teto Miestelyj, kur yra ap
supta apie 3,000 fašistų, 
tarpe pačių fašistų prasidė
jo sukilimai. Gegužės 14-15 
dienomis girdėjosi jų tarpe 
didelis šaudymasis. Bet ma
tyti, fašistai sukilusius ka
reivius nugalėjo. Spėjama, 
kad badas privertė dalį ka
reivių sukilti ir reikalauti 
pasiduoti.

Madride, Perų respubli
kos konsulate, fašistai buvo 
susisukę lizdą. V aidžia areš
tavo 400 fašistų, surado pas 
juos daug ginklų, amunici
jos ir radio stotį, per kurią 
jie pranešinėjo fašistam ži
nias. Peru reakcinė valdžia 
užprotestavo prieš “užpuo
limą” ant jos konsulato. 
Mat, nori, kad po jos vė
liava fašistai dirbtų kontr-' 
revoliucinį darbą.
Subombardavo Anglų Laivą

Vokietijos fašistų subma- 
rinai, kurie gelbsti Ispani
jos fašistams, 13 d. gegu
žės, užpuolė jūroj ane-lijos 
karo laivą naikintoją “Hun
ter” ir vos nenuskandino. 
“Hunter” su pralaužtais 
šonais buvo atvilktas į liau
diečių prieplauką Alemeria. 
Jį išgelbėjo liaudiečių karo 
laivai.

Netoli “Hunter” buvo ma
tytas vandenyje submarine 
periskopas. Visi daviniai 
rodo, kad i jį buvo paleista 
torpeda. Bet Anglijos im
perialistai traukiasi prieš 
fašistus ir sako, kad bus 
laivas užėjęs ant minos.

Ar Virs Bilbao Antru 
Madridu?

Jau arti du mėnesiai mū
šiai eina už baskiečių sosti
nę Bilbao. Fašistai per tą 
laiką pasistūmė prie miesto j 
apie 15 mylių. Dabar jie yra | 
prie Bilbao apsigynimo li
nijos, kuri eina per Plencia- 
Lauauiniz - Galdacano - Mi- 
ravalles. Ši linija yra apie 
6—8 mylios nuo miesto.

Fašistai prieš Bilbao yra i 
sutraukę apie 75,000 italu, | 
vokiečių, maurų, daug di
delių kanuolių ir virš 100 
įvairių karo lėktuvų. Jie 
prisilaiko visiško naikinimo 
karo taktikos: pirmiausiai 
žiauriai bombarduoja lėktu
vai, paskui muša iš kanuo
lių, tada leidžia darban tan
kus ir ant griuvėsių eina 
atakon pėstininkai. Fašistai 
nesigaili nei miestelių, nei 
senų, mažų ir moterų. Jie 
degina net miškus. Jie su
pleškino istorinį miestelį 
Guernicą. Jie sudegino 
Amorebietą, M u n g u i ą, 
Echaną, Bolivarą. Eibarą, 
EI Guetą ir eilę kitu mieste
lių. Fašistų generolas Emi
lio Molą šaukia:

“Mes nušluosime nuo že
mes paviršiaus Bilbao mies
tą ir griuvėsiai pasilikę iš 
miesto atims norą anglams 
maitinti baskus bolševikus. 
Reikia sunaikinti sostinę iš- 
dykusios liaudies, kuri iš
drįsta mums pasipriešinti.”

Generolas Molą veik kas
dien siunčia Bilbao miestui 
grūmojimus, kad i eigų i is 
nepasiduos, tai kada f ašis-i 
tai užims, tai sušaudys bas
kiečių valdžią ir niekas ne
turės jokio pasigailėjimo.

Ir fašistai savo grūmoii- 
mus vykina gyvenimam Jie 
turi daug didelių—toli šau
nančių kanuolių, vokiškų ir

Vaizdas iš Pirmosios Gegužės Demonstr acijų Maskvoj, Raudonojoj Aikštėj.

(itališku lėktuvu ir baisiai v v
naikina miestą ir aplinkui, jį 
esančius miestelius. Į dvi 
valandas į Amorebietą mie
stelį fašistai paleido 700 
svaidinių po 6-is colius dia- 
metriškai ir 500 svaidinių 
po 4-ris 'colius. Tokis tai 
buvo kanuolių bombardavi
mas. Paskui ant miestelio 
užlėkė keli desėtkai bomb- 
nešių lėktuvų ir jį dabaigė 
naikinti. Gegužės 11 dieną 
Bilbao miestą fašistų lėktu
vai net 11 kartų bombarda
vo. Tą pat dieną Bilbao 
priemiesčiuose jie numetė 
virš 100 didelių bombų.

Baskiečiai didvyriškai gi
nasi. Dažnai pereina į kon
tratakas ir iš fašistų vėl 
atima miestelius. Taip mies
teliai ir kalnai po kelis kar
tus į dieną pereina iš viėmi 
į kitas rankas. Gegužės 11 
dieną liaudiečiai supliekė 
fašistus Bizcardi kalnuose. 
Diena prieš tai jie durtu
vais išmušė fašistus ir atsi
ėmė Soliu ve kalną, kuris 
yra 2,250 pėdų aukščio. Ge
gužės 13-tą dieną baskie- 
čiams pribuvo į pagelbą 65,- 
000 Asturijos mainierių ir 
liaudiečių jėgos Bilbao fron
te pasiekė 110,000 kovotojų.

Fašistai po valiai vis slen
ka prie Bilbao miesto. Bas
kiečiai aplinkui jį būdavo ja 
apsigynimo linijas ir ren
giasi Bilbao paversti į ant
rą Madridą. Atrodo, kad 
baskiečiai blogai padarė pa
sitraukdami nuo Guernica 
—Amorebietą linijos linkui 
Plencia — Galdacano, nes 
tuomi leidžia fašistams už
eiti iš ryt-šiauriu pusės ir 
savo frontą prailgina. Bet 
gal tai strategija? Jeiau 
liaudiečiai galėtu nuo Bil
bao prasimušti linkui Guer
nica, tai tada daug fašistų 
apsuptų Plencia-Munguia- 
Bermco srityj.

Baskiečių Silpnoji Puse
Baskiečiai labai kovingai 

gina savo tautinę ir demo
kratinę laisvę. Jų silpnumas 
—stoka orlaivių. Fašistai 
kiekvieną dieną muša juos 
iš orlaiviu, šaudo iš kulko- 
svaidžių į karius, mėto ant 
jų bombas, degina miestus. 
Gi baskiečiai labai retai pa
sirodo su savo lėktuvais. 
Matyti, jų mažai turi. Ant
ra ir veikti iš jų teritorijos 
lėktuvams sunku. Baskiečiai 
užima siaurą pajūrio plo
tą. Fašistų lėktuvai lengvai 
nutėmija, kur baskiečių lėk
tuvai turi nusileidimo punk
tus ir bombarduoja.

Bet 13 d. gegužės baskie
čių lėktuvai pasirodė ir nu
mušė porą fašistų lėktuvų. 
Numušti buvo vokiečių lėk
tuvai ir lakūnai. Sekančią 
dieną liaudiečių lėktuvai 
bombardavo fašistų užimtą 
Saragossa.

Rūkų metu. 17 d. gegužės, 
18-ka baskiečių lėktuvų pa
klydo ir nusileido Franci io i. 
Franci ja vilkina jų gražini
mą atgal, o čia tuom kartu 
jie labai reikalingi karo 
fronte.

Kas Naujo Kitur?
Anglija susilaukė “iš die

vo malonės” naujo kara- < 
liaus./ Karūnacijos metu du 
žmjbrfes gavo mirti ir 9,583 
buvo sužeisti.

Romos katalikų popiežius 
siūlė baigti karą Ispanijoj.' 
Abi kariaujančios pusės at
metė jo pasiūlymą. Ispani
jos fašistų vadas generolas 
Franco kelia protestą prieš 
Angliją, kam ji apsaugoja 
išvežamus iš Bilbao vaikus 
ir moteris.

Vokietijos fašistai buda- 
voja tvirtumas Baltijos jū
ros pakraščiais. Hamburge 
kelis piliečius nuteisė iki 
6-ių metų kalėjiman už 
klausymą per radio progra
mas iš Maskvos.

Austrija kreipias į Fran
ci ją, kad ją išgelbėtų nuo 
Vokietijos fašistų, kurie 
ruošiasi ją užgrobti.

Italijos fašistai smarkiai 
rengiasi karan. Mussolinis 
įsakė savo spaudai sumažin
ti atakas prieš Angliją, ma
tyti, kad eina prie susiderė- 
jimo. Ispanijos liaudiečių 
karo lėktuvai išvijo iš savo 
vandenų Italijos karo laivą. 
Italijos karalius darė per
žvalgą 10,000 pulkininkų. Iš 
Paryžiaus pranešama, kad 
Italijoj sukilo kareiviai at
sisakydami važiuoti į Ispa
niją. Genoa prieplaukoj šau
kė: “Šalin fašizmas! šalin 
Mussolini! Lai gyvuoja Is
panijos respublika!” Sako, 
kad fašistai sušaudė 200 su
kilusių kareivių ir daug 
areštavo.

Jungtinės Valstijos pasi- 
budavojo daug didelių 
bombnešių .ir ant jūrų nu
leido naują kruiserį “Savan
nah,” 10,000 tonų įtalpos. 
“Daily Workeris” iškėlė vie
šumon Ispanijos šnipų vei
kimą Amerikoj. Generolas 
W. N. Haskell pasitraukė iš 
fašistų komiteto.

Sovietų Sąjungos atsto
vas Konstantin Jurenev iš
vyko iš Japonijos. Sovietai 
padarė permainų Raudono
sios Armijos yiršūnėse. Ant 
Sovietų Ukrainos sienos, 8 
d. gegužės, sargai nušovė 
tris šnipus, kurie bandė 
pereiti iš Lenkijos pusės ir’ 
šaudė i pasienio sargus. So
vietų Sąjungos vadai mano, 
kad energinga kova Ispani
jos liaudies, užtęsimas karo, 
privers Vokietijos fašistus 
susilaikyti nuo karo prieš 
Čechoslovakiją ir abelnai 
kokiam laikui atidėti karą.

D. M. š.

Huntington, L. I., N. Y.
Darbininkai Organizuojasi

"Gegužės 12 diena istoriška 
ne vien Londone, bet ir Hun
tingtone. Skirtumas tame, ten 
karalių karūnavojo, o čia dar
bininkai organizavosi.

Mr. Max Applebaum kon- 
traktoriaus kriaučių šapos dar
bininkai galutinai susirašė vi
si, kaip vienas į International 
Ladies Garment Workers Uni
ją. žymėtina ir tas, kad šį taip 
svarbų ir sunkų darbo atliko 
viena jauna mergina, šapos 
darbininkė, “Florence.” Jai 
priklauso didžiausias kreditas 
iž jos drąsą ir pasišventimą.

Šis sezonas palieka užbaigt 
po senovei, žieminis darbas 
bus pradėtas pagal unijos tai
sykles.

4 metai atgal minėtoj šapoj 
buvo bandyta sutvert unija, 
bet tuomet pas darbininkus 
trūko vieningo supratimo uni
jos link. Pradėtas geras žing
snis pirmyn neatsiekė tikslo.

Smagu, Huntingtonas gauna 
daugiau naujų lietuvių gyven
tojų. O kas svarbiausia, tai 
kad progresyvės minties žmo
nės čia apsistoja. Draugai W. 
J. Petroniai iš Brooklyn, N. Y. 
čia pasipirko 3 akerius žemės- 
miško, pastatė puikų namą 
ant pat kalno viršūnės ir gy
vena, kaip tie paukščiai me
džiu viršūnėse, c, '

Draugės Petronienės nuo
monė, kad Huntingtono lietu
viai turi būti organizuoti. Į ką 
čia esą panašu, palaidi kai 
barščiai, nežinai žmogus pats 
kur stovi. Jos manymu, tai 
lengviausia susispiest į apšvie- 
tos draugystę, ALDLD. Gi drg. 
Petronis permetęs per tvorą 
man pasiskaityti “Daily Wor
ker”, pareiškė—palaukit, mo
terėlės, pakol aš užbaigsiu 
tvoras tverti. Tuomet galėsime 
padiskusuoti organizacijos 
klausimą . . .”

Pradžioj gegužės atsikraus
tė, irgi iš Brooklyno, draugai 
J. A. Angelis, draugų Rugie
nių žentas. Kadangi drg. Ru
gienius pereitą žiemą ligos be- 
gailestingai nukankintas, tai 
nei malonus pavasaris reika
lingos sveikatos nesugrąžino. 
Todėl parsikvietė gimines į pa
gelbą senatvei gyvent.

Ex-Huntingtonietė.

San Francisco, Calif.
Kuopa Išmetė Negeistiną Narį

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
153 kuopa padarė ankstyvą 
pavasario apsivalymą nuo ne
geistino ir netinkamo organi
zacijai elemento, prašalinda
ma Tofilį Latvėną iš kuopos. 
Jis čionai San Francisco pasi
rodė toks įkirus ir įsipyko vi
siems kuopos nariams, taip 
pat ir pašaliniams, kad mūsų 
kuopa gavo keturius laiškus 
skundų ant jo, kaipo vienybės 
ardytojo šioj kolonijoj.

Kuopos valdyba kreipėsi į 
centrą, kas reikia daryti su to- 
kiuo nariu. Centras patarė 
prašalinti iš kuopos ir kovo 5 
d. susirinkimas slaptu balsavi
mus prašalino. Iš 14 narių 13 
balavo už prašalinimą, o vie
nas susilaikė nuo balsavimo.

O T. Latvėnas, žinodamas, 
kad bus ant jo skundų, neat
ėjo į susirinkimą. Tat kuopos 
valdyba pasiuntė jam apdrau
stu laišku pranešimą, bet tas 
laiškas sugrįžo. Adresas buvo 
tikras, bet Latvėnas laiško ne
priėmė, užsigynė, kad ten gy
vena tokia pavarde.

Nuo to laiko, kaip prašali
nome Latvėną, jau gavome 
penkius naujus narius į kuo
pą. O tų narių negalėjome 
gauti tol, kol jis buvo. Taip 
pat yra proga ir daugiau nau
jų narių gauti. Šis mūsų kuo
pos žygis turėtų būti pavyzdis 
ir kitom kolonijom, kad reikia 
apsisaugoti nuo netinkamų ele
mentų. Jie padaro daugiau ža
los, negu gero.

ALDLD. 153 Kp. Valdyba.

Lietuviai Irgi Veikia

Balandžio 17 d. ALDLD. 
San Francisco ir Oaklando 
kuopos bendrai surengė labai 
šaunius šokius po num. 3040 
—22 St., San Francisco. Tai 
buvo vienas iš smagiausių lie
tuvių suėjimų šioj kolonijoj, 
žmonių buvo prisirinkę gana 
daug ir smagiai pasilinksmino 
ir organizacijai liko pelno 
$65.60. Prie to, draugė Ona 
Bernotienė paaukojo rankų 
darbo paduškaitę ir išleido ant 
išlaimėjimo. Už paduškaitę su
rinkta $23 ir visi tie pinigai 
paaukota Ispanijos demokrati
jos gynėjams. Dar 153 kuopa 
pridėjo $2, tai susidarė $25. 
Tai yra labai gražus San Fran
cisco ir Oaklando moterų pa
sidarbavimas.

Gegužės 7 d. ALDLD 153 
kuopa turėjo mėnesinį susirin
kimą. Nariai lankosi labai no
riai ir tas padaro susirinkimus 
gyvais ir veikliais. Apkalbėta 

daug dalykų, priimtas iš pa
rengimo raportas ir pinigai— 
kuopa gavo $32.80. B. Sulka 
išdavė raportą iš tarptautinio 
veikimo Lygos Prieš Karą ir 
Fašizmą. Raportas priimtas ir 
paaukota $3 del veikimo. An
tras raportas buvo iš Califor- 
nijos Darbininkų Legislatures. 
Raportas priimta ir paaukota 
$3 tam veikimui.

Prie to, kuopa nutarė pa
sveikinti “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavimą, nuperkant vieną 
Šerą už $10. Kuopa išrinko ko
misiją parinkimui tinkamos 
vietos dėl pikniko šiai vasarai.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, birže
lio 4 d., 8 vai. vakare, po num. 
1886 Mission St., kampas 16th 
St. Malonėkite visi kuopos na
riai dalyvauti ir naujų narių 
pajieškoti.

San Francisco aplankė visa 
eilė delegatų su prakalbomis 
apie Ispaniją. Pasekmės buvo 
geros. Taip gi buvo rodoma du 
skirtingi judžiai apie Ispaniją 
—vienas “Ispanija Liepsnoje,” 
o kitas “Madrido Dokumen
tas.” Labai daug įspūdžio pa- I Gegužės 16 keletas 
darė šios kolonijos žmonėse. gių ir draugų

Taip pat teko Kbūti Sacra-j drg. Potsus ir _ 
mento ispanų kolonijoj. Tai į pavėdžius palinkėti jiems lai- 
vieną vakarą ne per didelėje i T®,s nauJam gyvenime. Besi- 
svetainėje surinko apie $400. j linksminant nepamiršo ir poll- 
Atrodo, kad simpatija dėl liau- j ūmų kalinių.
dies fronto yra didelė. Aukavo po dolerį E. Tenu-

ALDLD 153 Kp. Koresp. kienė, J. Tenukas; 50c. A.
j Pranaitienė; po 25c. B. La- 
i pinskienė, J. Stigienė, P. Navic
kienė, M. Smaliukienė, U. Ze- 
i leckaitė, M. Petrauskienė, M.
Potsienė, J. Potsus, A. Potsie- 
nė, A. Potsus ir J. Jocienė.

Viso surinkta $5.25.

Chester, Pa
Gegužės 16 d. Odd Fellow’s 

svetainėje buvo surengtas kon
certas dėl Ispanijos demokra
tijos parėmimo. Koncertas pa
sisekė gerai, publikos prisirin
ko virš keturi šimtai. Publika 
likos užganėdinta, nes iš Phi- 
ladelphijos lošėjai buvo geri, 
taip pat sudainavo negrų ir 
rusų chorai, rusų balalaikų or
kestrą, taip pat žavėjantis is
panų pouliario fronto choras. 
Kalbėjo drg. Frank Hellman, 
sekretorius mašinistų unijos iš 1 
Philadelphijos. Aukų surinkta 1 
$215.66.

Prie šio koncerto surengimo 
buvo prisidėję ir mūsų lietu
viai. Jie gelbėjo išplatinti ti- 
kietus ir pusėtinas jų būrelis 
dalyvavo parengime. Tai ge
ras ir naudingas darbas atlik-

. Skubėkit Užsisakyti Naują Lietuvių 
Kalba Knygą, Išleidžiamą SSRS, 

Maskvoje

J. Stalinas
Apie partinio darbo trūkumus ir priemones likviduoti 

trockistinius ir kitus dviveidžius

■o

Pranešimas ir užbaigos žodis VKP(b) CK Plenume 1937 m., kovo 3-5 
KAINA- 15 CENTŲ.

Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos Nauja

KONSTITUCIJA
•

Tik šiom dienom aplaikėm iš Sovietų Sąjungos naują 
Sovietų Sąjungos Konstituciją lietuvių kalboje. Tuojau 

įsigykite ją ir skaitykite. Susipažinkite su Sovietų * 
Sąjungos pagrindiniais įstatymais .

KAINA 10 CENTŲ

IMPERIALIZMAS
Kaipo Augščiausias Kapitalizme Laipsnis

Paraše V. I. LENINAS
1 Lietuvių Kalbą Vertė J. ŠEPETYS 

Redagavo V. KAPSUKAS

šj knyga irgi yra išleista lietuvių kalboje Sovietų Są- 
Iungoj ir/tik dabar aplaikėme jos platinimui. Labai 
svarbi knyga, tuojaus įsigykite ir skaitykite ją. Tai 
juikus vadovėlis savitarpinio lavinimosi mokyklėlėms.

PUSLAPIŲ 100, KAINA 25 CENTAI

Užsakymus siųsti antrašu:
USSR, MOSKVA, , 

UI. 25 Oktiabria 7,
Izd. Inostr. rabočich

Galima užsisakyti taipgi per “Laisvę”, ir “Vilnį”.

tas dėl kovojančių Ispanijos 
darbininkų. ' 1

čia Delaware County Suvie-* 
nytas šiaur. K-tas dėl Gelbėji-1, 
mo Ispanijos Demokratijos dir- : 
ba su pasiryžimu, ypač yra 
duodamas didelis kreditas gy
dytojui Herman Gold, nes jis 
nenuilstančiai darbuojasi.

Turiu pasakyti, kad per pe
reitus penkius mėnesius Ches-^ 
tervje jau sukelta virš $900., 
dėl Ispanijos liaudies.

P. Šlajus.

Montello, Mass
Vestuvės ir Parama Politiniam 

Kaliniam

Gegužės 15 dieną civiliai 
apsivedė Ignas Tenukas su 
Elzbieta Stripinaite. Abu pro
gresyviai ir remianti darbinin
kų judėjimą. Draugė Tenukie^ 
nė yra ALDLD 6-tos kuopos 
narė. Tikimės, kad ir jos 
draugas liks neužilgo minėtos 
kuopos nariu.

> drau- 
susirinko pas 

pasikvietė nau-

Minersville, If;
Augščiausios Prieglaudos 

Lietuvių Amerikoje 48 kuo
pa buvo surengus balių gegu
žės 15 d. dėl paramos Ispani
jos liaudiečių. Publikos buvo 
mažai, bet parengimas pelno 
davė $16.65. Pinigai pasiųsta- 
per “Laisvę”.

Taipgi APLA. 48 kuopos 
nariai dėkavoja draugam Zei- 
kam už suteikimą šokiams or- 
kestros veltui.

APLA 48 Kp. Narė.

#1



Puslapis Ketvirtas

Julius Janonis—Pirmasis Lietuvių 
Proletarinis Poetas

V. KAPSUKAS
(Tąsa)

Reikia pasakyt, kad ir 1913 m. mes 
randame pas jį vienas, kitas eiles, kurio
se yra minčių daugiau priklausančių ant
rajam laikotarpiui, o ne pirmajam, pa
vyzdžiui “Kaliniai” (35 p.), “Ateities mū
za” (pagal latvių poetę Aspaziją parašy
ta)—buvo išspauzdinta 1914 m. rinkiny 
“Nauju Taku”. Jose skaitome:

Aš—mūza skaisčios ateities.
Vainiko man niekas nepynė, 
Aš skurdo krašte gyvenu, 
Bet naują skelbiu jums gadynę: 
Aš darbo dievaitė esu. (34 p.).

Janonis dabar nebe savo skausmais 
gyvena, o darbininkų skausmais ir var
gais, bet vis verkšlena. 1913 m. jis rašė 

■ <71 p.):
Verkiu aš tik to, kad svajonės 
Ne kartą apgavo skaudžiai, 
Kad vis da kankinasi žmonės, 
Kad turi ligšiol jie raudoti karčiai. 
Kad vis da paniuręs dangus, 
Kad pučia da vėjas šiaurinis žiaurus.

1914 m. Janonio skausmai susiliejo su 
• darbininkų milijonų skausmais. Jis rašo

(47 pusi.):
Ar tu matei, 

Kaip grįžęs iš dirbtuvės 
Namon šeimynos tėvas rado 
Vaikus numirusius iš bado, 
Ir kaip mergaitės-paleistuvės, 
Nors girtos su svečiais kvatojos, 
Širdy jaunų dienų raudojo?..

Ar tu matei, 
Kaip alkanąją minią 
Nagaikomis kazokai vaikė...

Ar tu matei,
Kaip beprotė motušė 
Basa bėgiojo vis kas rytą 
Į šilą, kur jos sūnus krito...

O aš mačiau!—

Didelio skausmo suspaustas, sako Ja
nonis: -

Kol nemačiau to vaizdo
Laikiau skaudžia ir savo žaizdą.
Dabar gi supratau, kad mano 
Kančia—tai tik kančios šešėlis, 
Kad mano skurdas—lašelis 
Prieš viso skurdo okeaną.

Ir kitoj vietoj jis šaukia (“Skurdas”, 
51 pusi.):

Et! Kad skurdo nusikračius!
Kad bent sykį nebemačius 
Pikto vanago nagų!
Pusę amžiaus atiduočiau, 
Jei tik kitą išvaduočiau 
Iš nelaimių ir vargų.

■ . Koks didelis skirtumas tarp Janonio 
ir “gintarinių” “Baro” poetų, kuriems 
darbo minių vargai ir skausmai nieko ne
reiškia! Antraip, tos minios turi vargti 
ir skursti, kad gintariniai poetai maro 
metu galėtų girtas puotas kelti *).
..Koks Skirtumas taip pat tarp šio Jano

nio ir 1912-13 m. Janonio! Dabar jis jau 
' nebedejuoja, neberauda ir nebe svajonė

mis minta, o kovoja. Kovoja kartu su 
darbininkų- klesa. Jis mato joje tą gali- 

į..t liūną, kuris įstengs pajudint žemę ir nu- 
* valys ją nuo visokio išnaudojimo ir pu

vėsių, nuo skurdo ir vargo. Jis susilieja 
su tuo galiūnu—proletariatu—ir jame, jo 

R kovoj, sau stiprumo semia. Marksas jo 
vadovu tampa.

L Darbininkų judėjimas, kuris taip pla- 
'čiai buvo išsiliejęs pirmoj 1914 m. pusėj, 
turėjo į Janonį didžiausios įtakos. Jis 
godžiai skaitė ne tik Rygos “Vilnį”, o ir 
rusų s.-d. laikraščius. Jis tvirtai susirišo 
su tuo judėjimu. Jis pasidarė jo dainium.

Jis rašo “Kovotojų giesmę”. Jis jau 
mato „Naują rytą” brėkštant ir užside- 

' gęs šaukia:
Ar regėjai Naujo Ryto rausvą varsą?
Ar girdėjai iškilmingą varpo garsą?
Ar girdėjai pilną džiaugsmo laisvės dainą? 
Juk tai Rytas, Naujas Rytas eina!
Ar girdėjai, kad jau vergas liuosas tapo?

į Ar žinai, kad prie vergijos stovim kapo?* 
Jei žinai, tai trauk galingą laisvės dainą: 
Tegreičiau prakilnas Rytas eina! (41 p.) Mn r,

♦) “Vilnis”, buvo leidžiama nuo 1913 m. ga
lo iki didžiojo karo pradžios. Tai buvo inter- 
nacionalistinis organas, besiartinąs prie bolše- 

® vikų, bet da ne bolševikiškas.

Tikrai, jau artinosi “Naujas Rytas”. 
Jau pabudęs buvo Rusijos milžinas—pro
letariatas. Kas kartą vis plačiau ir pla
čiau jis stojo į kovą. Kas kartą vis ga
lingesni ir galingesni darėsi politiniai 
streikai. Petrapily jau buvo atsiradę ba
rikadų. Jau net ir tie šiaudiniai social
demokratai ir liaudininkai, kurie nesenai 
buvo vadinę melu, akių dūmimu kalbas 
apie besiartinančią revoliuciją ir šaukė: 
“nesiviliokime!”, pradėjo skambint arti
mos revoliucijos varpu ir rašė: “Retai, 
retai kas Lietuvos gyventojų nebetiki, 
kad Rusijoj antros revoliucijos nebus”*).

Sekdamas 1905 m. Gorkio “Audra- 
šauklį”, Janonis rašo tuomet savo “Žai
bus” (“Vilnies” N 16).

1914 m. 1 d. gegužės Janonis rašo gy
vumo ir energijos pilnas eiles “Į ateitį 
šviesią” (44 p.):

Į ateitį šviesią
Pasaulis jau tiesia
Ir lygina kelią per aukštį kalnų.
Vergiją ir gamtą
Įveikti juk lemta
Tvirtajam narsumui draugų milžinų.

Ne vienas parpuola, 
Belipdams per uolą;

Ne vienas pabėga, pabūgęs mirties;
Bet minios vis eina
Ir pergalės dainą
Dainuoja siekėjai šviesios ateities.

Jis sukuria tuomet savo “Kluoną”, 
puikų “Kalvį”, kuris jau ir skambėjimo 
žvilgsniu primena geriausius naujuosius 
rusų proletarinius poetus. Jau 1914 m. 
Janonio “Kalvis”, dieną, naktį kaldamas, 
bet galo su galu sudurt negalėdamas, 
taip nusikvatojo buržujui į akis, kad ir 
šiandien, skaitant jį, šiurpuliai eina, per 
kūną sočiajam buržujui ir jo pakalikams 
Kemšiams ir kitiems.

Tvirtai surištas su sodžium, jis davė 
bene vienintelę kol-kas pasaulinėj prole* 
tarinė j poezijoj “Kumečio dainą”. Greta 
“Kalvio”—“Kumečio daina” yra pažiba 
ne tik lietuvių, o galėtų būti pažiba ir pa
saulinės proletarų poezijos.

Davė Janonis puikias sodžiaus “Para
leles”, “Tylią dramą”, “Du likimu”, ku
riais savotiškai gėrisi dargi Remsis; tik 
kam, girdi, ten turtingasis ir beturtis fi
gūruoja? Daug geriau esą būtų be jų. 
O, jei tų turtingųjų ir beturčių nebūtų 
Janonio poezijoj, jei jis nebūtų klesų 
prieštaravimų ir darbininkų klesos kovos 
reiškėjas, senai būtų įvairūs Kemšiai jį į 
padanges iškėlę! O dabar geriau tylėt 
apie jį, nes jo poezija žadina darbinin
kus ir visus vargo žmones į kovą prieš 
savo išnaudotojus-engėjus ir prieš visą 
kapitalizmo tvarką ir tą kovą apdai
nuoja.

KARO ATNAŠOS
Bet gal vėliau, karui užėjus ir laikinai 

suslūgus darbininkų judėjimui, Janonis 
nustojo bebuvęs proletarų poetas? Tiesa, 
jis nebeturėjo tuomet kur rašyti: Rygos 
“Vilnis”, tuoj paskelbus karą, buvo caro 
valdžios pasmaugta. Ryšiai su darbinin
kų judėjimo centrais nutrūko. Baisi re
akcija ėmė siausti. Aiškus daiktas, kad 
tai atsiliepė ir į Janonio rašymą. Kokia 
gi prasmė rašyt ir degint, kad nepakliū
tų rašiniai į piktų vanagų nagus?! Ir 
vistik Janonis negali visiškai neatsiliepti 
į didžiojo karo baisybes. Jis negali ne
protestuoti prieš jį, kad ir visa vadina
moji “lietuviškoji visuomenė”, pradedant 
klerikalais, baigiant social-pardavikais, 
garbino jį. Jis rašo (49 pusi.): '

Ir vėl valdonas-kraugerys 
Parengtą jam žmogieną rys 

’ Ir karštą kraują gers,
Ir kol sulauks tokios dienos, 
Kada paremtą žmogienos 
Šalin jo sostą vers.

Tada jis pradėjo rašyti ir da ryškesnes 
eiles—“Kelkis, Rusija” (108 pusi.).

Kada gintariniai “Baro” poetai “puo
tas kėlė maro metu”, jis kartu su karo 

j tremtiniais klampojo iki kelių ir jų var
gus aprašė (50 pusi.):

Maknoja vyrai, bobos, 
Vaikai, net purvas teška, 
O užpakaly triobos 
Apleistosios jau pleška. %

• Tada jis parašė ir poemą “Tarp siau
čiančių marių”, kurioje aprašė Napoleo
no kankinimąsi Šv. Elenos saloj. Toji 
poema, besikeliant Janoniui iš vienos vie
tos į kitą,* buvo žuvus, kaip ir, galbūt, ne 
vienos kitos eilės.

(Daugiau bus)

aĮjft į ♦) “Baras” pasirodė pirmaisiais didžiojo ka- 
J |x> metais. Jame buvo susitelkę jaunieji bur- 

iuaziniai poetai.

Pirmai!., Gegužės 24, 1937n KIŠKI „

ALDLD REIKALAI

M-ka.

Įvairios Cleveland# Žinios

ap-

KRIKŠČIONYBĖsto-
pa-

kartu 
“Yra 
neno- 
WPA

Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko 
jaučiasi pilnai patenkintas.

Co. 
al- 
60

Geg. 20 d. sustreikavo 300 
Globe Machine and Stamping 
Co. darbininkai. Reikalauja

unijos pripažinimo ir algų pa
kėlimo. čia išdirba dėl Hud
son ir Terraplane automobilių 
dalis. Detroito išdirbystėm 
grasina sustojimu darbo.

irbininkų sėdėjimo streikai 
plečiasi; Openshoperių pro
vokacijos; Karpius vėl 
meluoja bedarbius.

Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 
naujai įtaisė puikiame sodne, po tyrum dangum 

šokiam platformą bei pavilion.

Paraše V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION
91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y.

Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or- 
kestros kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Tad norė
dami pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius į puikų 

' sodną, tyram ore' pasišokt ir pasivaiŠint.

Čia yra Restauracija, kur gailinama visokį valgiai ir 
yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 

Degtinių, Vyno ir Alaus

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų h* Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFNTŲ.

Protokolas ALDLD 9-to Aps
kričio metines konferenci
jos, įvykusios bal. 25, 1937, 
Najaus Svetainėj, Shenan
doah, Pa.
Konferenciją atidarė aps

kričio org. drg. K. Naravas, 2 
vai. po pietų. Į mandatų ko
misiją paskyrė dd. K. Motuzą 
ir M. žiobą.

Mandatų komisija raporta
vo, kad dalyvauja 8 delegatai 
nuo 4 kuopų, 1 delegatas nuo 
Priešfašistinio Komiteto ir 4 
apskričio komiteto nariai, viso 
13 delegatų.

K o n f erencijos pirmininku 
išrinkta d. K. Naravas, sek. O. 
žiobienė.

Skaityta protokolas iš pir
mesnės konferencijos ir priim
tas kaip perskaitytas.
Apskričio Komiteto Raportas

Komiteto susirinkimai lai
kyta 3 bendrai su Priešfašisti- 
niu Komitetu. Surengta balius 
ir koncertas apsk. naudai, bet 
pelno buvo (gal nebuvo?— 
Red.).

Surengta prakalbų maršru
tai drg. šolomskui ir drg. An
druliui.

Išaukota d a r b in inkiškiem 
reikalam $43.00.

Ižde pinigų yra $28.00.
Kuopų Raportai

17 kp., Shenandoah. Susi
rinkimus laiko kas mėnesis, 
narių kuopoj yra 42, už šiuos 
metus užsimokėjusių 13, nus
tojo kuopa 10 narių. Pinigų 
ižde turi $15.00. Užlaiko sa-

Gazolino išvežiotojai ir 
čių aptarnautojai laimėjo 
kėlimą algų $8.5'0 į mėn., kuo
met tikrai pagrasino streiku. 
Kompanijos laikėsi iki pasku- 
tinios, bet valdžios atstovui 
pasiūlius kompromisą, unija 
priėmė ir darbininkai užgyrė.

Geg. 19 d. Fisher Body dar
bininkai pradėjo darbą po 
kompanijos pasidavimo tartis 
su AADU unijos lokalo 45 ko
mitetu dėl išrišimo skubos 
klausimo ir kitų kompanijos 
pasikėsinimų ant organizuotų 
darbininkų.

Dviejų savaičių 160 cabinet 
m oi k erių streikas baigtas su 
laimėjimu algų pakėlimo. Su 
geg. 1 jų alga bus doleris va
landai. Streiką vedė karpento- 
riu lokalas 1365. u

American Stove Co. pasira
šė sutartį su unija, kur pake
liama alga ir sutrumpinama 
darbas į 40 valandų savaitėj. 
Čia dirba apie 1,000 darbinin
kų. Unija yra pramoniečių. 
Su ta pačia unija pasirašė su
tartį ir Globe Steel Barrell 
Darbininkai gavo pakelti 
gas 5c. valandai. Dirba 
darbininkų.

- Geg. 18 d. Industrial Ray
on Corp. 1,200 darbininkų su
streikavo. Reikalauja unijos 
pripažinimo. Streikui vado
vauja CIO komitetas. Kompa
nija atsisako tartis, čia dalis 
darbininkų sėdi dirbtuvėje. 
Laukiama pribūnant iš Co
vington, Va., streikierių gru
pės tos pačios korporacijos. 
Tenai tokis pat skaičius dar
bininkų streikuoja nuo kovo 
29 d. Norima tuomi išvystyti 
vienų antriems pagelbą kovoj 
su bosais.

Buddistu Maldos Bovelnai 
Ir Šilkvabaliams

vo kambarius dėl susirinkimų 
ir parengimų.

14 kuopa, Minersville. Su
sirinkimus laiko kas mėnesis, 
narių kuopoj 48, pilnai užsi
mokėjusių 36, gauti 5 nauji 
nariai. Pinigų ižde $39.00.

Taipgi yra paaukota darbi
ninkiškiem reikalam $15.00.

60 kp., Coaldale. Susirinki
mų nelaiko, narių turi 6, už
simokėjusių—4, ižde pinigų 
turi $9.10.

76 kuopa, St. Clair. Susirin
kimų nebuvo, narių turi 6, už
simokėjusių 2, pinigų ižde ne
turi.

Priešfašistinio Komiteto 
Raportas

Laikyta susirinkimai ben
drai su . apskričio komitetu. 
Pinigų išaukota darbininkų 
reikalam $54.00, ižde pinigų 
yra $46.00.

Visi raportai priimti.
Nutarimai

1. Kad prisidėti prie 1-mos 
Gegužės demonstracijos.

2. Kad apskritys surengtų 
pikniką šią vasarą, kur bus 
galima.

3. Paaukoti $15.00 Ispani
jos liaudiečiams.

Komitetas išrinkta iš 7 na
rių : org. K. Naravas, sekr. O. 
žiobienė, ižd. O. Kaunienė; 
kiti komiteto nariai: J. Stag- I 
niūnas, E. Arminienė, O. Šem- 
berienė ir E. Motuzienė.

Sekanti konferencija bus 
laikoma Coaldale, Pa.

Konferencija pasibaigė 5 v.
Pirm. K. Naravas, 
Sekr. O. Žiobienė.

Štai tipiškas jau kelintu 
panašus jo atrajojimas: 
tokių, kurie iš tingėjimo 
ri dirbti. Praeityje iš
darbų buvo pavaryta 8,000 to
kių, kurie visai nenori dirbti, 
tinginiauja, pasivėluoja ir tt.”

Reiškia, tie 8,000 darbinin
kų, kuriuos pabaigoje praeitų 
metų ir pradžioje šių WPA 
adm. atleido, “nenorėjo dirbti, 
tinginiavo ir pasivėluodavo.” 
Bet čia ne viskas. Pas tą žmo
gų yra tikslas apkaltinti ir 
tuos, kuriuos rengiasi WPA 
dar atleisti.

Buddistu tikybos kunigai 
Tokio mieste, Japonijoj, 
pereitą sekmadienį per iš
kilmingas pamaldas dėkavo 
“dvasioms” šilkvabalių ir 
bovelnos augalų. Pas bud- 
distus ir negyvi daiktai 
gamtoje turi “dūšias.”

5,000 tuščiatikių dalyvavo( 
tos pamaldose.___________
Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaitytojų

Nauja Literatūra
Tuojau įsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ
ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

Tą pačią dieną 1,000 Wea- 
thefrhead Čo. darb. paskelbė 
sėdėjimo streiką. 400 darb. 
sėdi, o kiti juos gelbsti iš lau
ko pusės. Streikas įvyko dėl 
pavarymo iš darbo 7 unijistų 
darbininkų. Streiką veda AAD 
U (CIO).

Kuomet stambesnių įmonių 
darbininkai streikuoja, tai ir 
viešbučių darbininkai pradeda 
judėti. Lake Shore ir West
lake viešbučių darbininkai 
rengiasi ne juokais kovon už 
pakėlimą algų įr sutrumpini
mą valandų. Jau reikalavimus 
pridavė savininkų atstovams 
ir jei nebus tartasi išpildyti, 
streikuos.

Geg. 20 Cleveland Wor
sted Co. Redfern dirbtuvės, 
kuri randasi Revena, O., 250 
darbininkų textiliečių išėjo į 
streiką prieš vieno darbininko 
—unijos darbuotojo— pava- 
rymą iš darbo. Jojo prasikal
timas buvo tame, kad jis va
karykščiai lankėsi CIO teks
tilės komiteto pasitarime Cle- 
velande. Manoma, kad ir Cle
velando tos pačios kompanijos 
darbininkai mesįs kovon už 
teisę organizuotis.

Geg. 17 d. 500 miesto viešų 
knygynų aptarnautojų susira
šė į unijos lokalą 68, kuris 
apima, kaip Cuyahoga pavie
to, taip ir vietos municipalius 
raštinių aptarnautojus. šių 
darbininkų organizavimo dar
bą veda ADF ir mokytojų uni
ja.

“Bombos, ašarų dujos, skys
čiai nuėjimui dažų, vandalai 
—yra pasekmė darbininkų ne
susipratimų.” Tokiais šūkiais 
apdėjo priekinius puslapius 
vietos Prekybos Buto organai 
geg. 20 d., kad pasėjus ne
apykantą prieš besiplečiančius 
darbininkų streikus. Tiesa, ke
liose vietose buvo iš nakties 
padaryti pačių Darbdavių As- 
sociacijos yandališki darbai. 
Bet tas tik parodo, kaip bosai 
su savo spauda yra despera
tiški, kad griebiasi tokių bū- 

kdų šmeižimui organizuotų dar
bininkų.

Karpius ir vėl storai apme
luoja bedarbius. Kuomet da
bar eina prieš bedarbius 
“third degree” perklausinėji- 
mai ir perregistravimas jų, tai 
p. Karpius nebūtų fašistu to 
žodžio prasmėj, jei jis nesis
tengtų jų įkąsti—apšmeižti.

IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?
Parašė A. M. METELIONIS.

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

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

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

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

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 33 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Josephine Kasmočius’ Pavilion 4



LICENSES

Binghamton, N. Y

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
132 A of the Alcoholic Beverage 
Law at 1239 Nostrand Avenue, 

County of Kings, to

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

šiomis dienomis sunkiai su
sirgo Paulauskienė. Linkime 
greito pasveikimo.

Ukrinas.

SKUTIMAS 15c I
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Ave.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Rochesteriečiai Bus Pas Mus ktvssie’ kui bfr ' an
C Lietu- 85 Hudson Avė.

Pirmad., Gegužes 24, 1937

DETROITO ŽINIOS
Packard Pasirašė Sutartį

ri

Elizabeth, N. J
Iš24 va-

O

arba 
darbi-

neliečia lavin- 
Visi mokiniai,

darbi- 
nuoš.

gauna

6 mė- 
teisių 
atleis-

Darbininkų Unija be 
Unijos pastatyti kom- 
reikalavimai — 22 

pripažinti. Pilnas pri-

dienų 
už 6 mėn. 5c

žinta, rišamas departamento 
vyriausio “steward” ir užveiz- 

,.jv. . ^dos, perduodant klausimą 
didžiųjų : dumtuvės komitetui. Sumažė

jus produkcijai, arba sulaikius 
darbą, ne iš priežasties darbi
ninkų, darbininkai neatsako 
už nuostolius.

Sulūžus dirbtuvėje, 
esant stokai materiolo,

Tai pirmutinė iš < 
automobilių kompanijų pasira
šė sutartį su Apvienyta Auto
mobilių 
streiko, 
panijai 
punktai 
pažinimas U. A. W. Unijos. 
Minimum alga moterims 65c į ninkai siunčiami namo ir ne- 
valandą, vyrams 75c. 10c dau-' skaitoma laužymu kontrakto 
giau mokesties popietiniam ir , iš kompanijos pusės, šaukiant 
naktiniam darbininkam. Pilna I į darbą - šeštadienį darbinin- 
ir pusė mokestis už viršlaikį ir 
šventadienių darbą. Senesnių 
darbininkų teisės. 30 valandų 
darbo į savaitę, sumažė
jus darbam. Teisė atsisakyti 
dirbti darbą, kuris pagamin
tas, ar tai pradėtas gaminti 
neunijistų darbininkų. Kiti vi
si sutarties punktai liečia be
veik visas automobilių indus
trijos dirbtuves. Pripažinta 
dirbtuvės “steward”, kuris ves 
nesusipratimų derybas su už- 
veizdomis, ir negalėdamas su
taikyti darb. su užveizda, per
duos dirbtuvės komitetui, ku
ris riš klausimą su kompani
jos viršininkais. Dirb. komite
tas susidės ne iš daugiau, kaip 
penkių ypatų, ves derybas su 
kompanija savais iškaščiais.

Samdyme, atleidinėjime 
ir sulaikyme nuo darbo dar
bininkų, negali būti jokios dis
kriminacijos. Atleisdamas, su
laikydamas nuo darbo arba 
perkeldamas darbininką į ki
tą dirbtuvę, ar tai darbavie
tę, užveizda turi pranešti ir 
pasitarti su “steward,” kuris 
praneš dirbtuvės komitetui. 
Prisiėjus kompanijai mažinti 
darbo spėkas, turi laikytis 
“seniority” (sendarbio) — tai
syklės nuo to laiko, kada jis 
buvo • priimtas į darbą. Šau
kiant darb. atgąl į darbą, turi 
remtis “seniority” ir leisti 5 
dienas sugrįžimui į darbą. Pir
miau, pakol kompanija pradės 
masiniai atleidinėti darbinin
kus iš darbo, turi sutrumpinti 
laiką iki 32 valandų savaitę. 
Darbininkas, neišdirbęs 
nėšių dirbtuvėj, neturi 
“seniority” ir gali būti 
tas iš darbo pirmutinis.

Darbo dienoje nepranešus 
darbininkui, kad dirbtuvė ne
dirba, atsilankiusiai* į darbą, mo unijos ir pakėlimo* algų, 
kompanija užmokės už 2 va
landas. Už nepažymėjimą lai
ko ant laikortės, bausmė netu
ri būt didesnė kaip 15 minu
čių. Visi Unijos pranešimai, 
bizniški *ar politiniai, formoje 
plakatų ar kortelių, iš kalno 
turi būt pranešta kompanijai, 
ir kabinami tik tam tikrose 
vietose ant “Bulletin Boards,” 
kurias kompanija pagamins. 
Dalinimas kitos visokios lite
ratūras reikalingas kompani
jos leidimo.

Unijos išrinktų darbuotojų, 
neatliekančių dirbtuvės darbo, 
vienus metus nepaliečia “se
niority”. Bile vienas unijos na
rys, išrinktas unijiniam veiki
mui keletui savaičių, gauna 
leidimą nuo nedarbo. Moterim 
būtinas reikalas apleisti dar
bą, leistina 10 minučių pir
miau užbaigimo darbo dirbtu
vės. Klausimas skubumo siste
mos, kuri būtinai bus suma-

kus, turi būt pranešta 
landas iš kalno.

Pasamdytas naujas 
įlinkas gauna algos 10 
mažiau, už 30 
pakelti 5 nuoš., 
į valandą.

Šita mokestis 
tu darbininkų, 
pradedant, per šešias savaites 
gaus 15 nuoš. mažiau mini
mum algos. Kiekvieną metą 
kiekvienas darbininkas gaus 
vieną savaitę apmokamų va- 
kacijų, išskiriant ligą ir susi- 
žeidimus, kuriuos aprūpina 
įstatymai.

Nuo 16 d. gegužės visiem 
darb. alga pakelta 3c į va
landa.

šitas kontraktas yra galioje 
nuo pirmos dienos gegužės 
1937 metų ir veiks iki pirmai 
gegužės 1938 m., kurio nei 
viena pusė negali laužyti. Vi
sus nesusipratimus ir reikalus 
riša unijos ir kompanijos at
stovai

darbininkų, kad nepasiektų 
juos namuose. Pasiuntė į kiek
vieno Fordo darbininko butą 
porą šnipų, atgrasinti darb. 
nuo stojimo į uniją. Sutvėrė 
taip vad. “Labor League,” kur 
Fordo bosai ir mušeikų vadas 
II. Bennett duoda “pamokas” 

, kovai su raudonaisiais ir uni
ja.

Dabar unija įsteigė pačioj 
Fordo karalystėj — Dearborn 
raštinę organizuoti darbinin
kus. Nors Fordas dėjo di
džiausias pastangas neleisti, 
bet miesto darbininkai įsteigė 
ir stropiai saugoja nuo vigi- 
liantų užpuolimo, kurie jau 
kelis kartus bandė užpulti.

Lietuvių organizacijos ir pa
vieniai darbininkai kol kas sil
pnokai žiūri į organizavimą 
Fordo darbininkų. Todėl' For
do darbininkai stokite patys ir 
kitus traukite į U. A. W. U. 
Pas Fordą darbas šių metų 
jau pasibaigė, tūkstančius 
darbininkų neva perkelia į ki
tus departmentus ir dirbtuves, 
o iš ten už vartų. Tai jau ži
noma Fordo metodą atleidi
mui iš darbo darbininkų. Tik 
unija pakeis šitą metodą, ke
turių mėnesių, darbą į metus 
— alkį ir skurdą gatvėje. Bro
li, kalk geležį, kol karšta!

Šermukšnis.

Pasikorė Skebas.

Pasikorė savo namuose V. 
T. Rappe. Paliktam raštelyj 
savo broliui sako: “Aš nega
liu pakęsti ‘raudonųjų’ pri
kaišiojimų, kurie visuomet ma
ne vadina SCAB. Gero likimo, 
jus mylintis, V. T. Diff.”.
Bijo Saviškių Dėl Komunizmo

“Ponas redaktoriau laikraš*- 
čio ‘The News.’ Sulaikykite 
siuntinėjimą laikraščio, nes 
negaliu pakęsti jūsų komunis
tinės agitacijos. Jūs kritika- 
vot premierą Hepburn, kad jis 
nurodė, kad visi streikai yra 
padaras komunistų. Jūs ban
dot pataikauti Maskvai, kad 
įgyti užuojautos Amerikos 
darbininkuose. Jūs, Prez. Roo- 
seveltas, Sekretorė Perkins, 
Gub. Murphy esate išdavikai 
Amerikos demokratijos 
žmonių laisvės. Ponia E 
Peck.”

Tai štai kaip nusistačius pa
razitų klasė prieš
kus. Jei bent kiek pažangiau 
kalba ar veikia jų pačių žmo
nės, tai jau “išdavikai,” “rau
donieji.”

Todėl organizuokite Far
mer-Labor Party ir stokite į 
uniją. Tik šiaip darbininkai 
apginsime savo reikalus.

Burtininkas.

“Kounter-Ataka Prieš A. W. 
U.”, Sako H. Ford.

Apvienyta Automobilių Dar
bininkų Unija, Fordo karalys
tėj, Dearborn City, ir arti For
do dirbtuvės atidarė dvi raš
tines verbavimui darbininkų 
į uniją. A. W. U. prezidentas 
H. Martin pranešė, kad grei
toj ateityje unija statys H. 
Fordui reikalavimus. Fordas 
persigandęs suriko nesavo 
balsu. “A. W. U. pradėjo ata
ką ant mūsų dirbtuvės darbi
ninkų. Todėl jus reikia per
sergėti, nes unija yra nelaimė 
darbininkam, įdeda, jų spran
dą į geležinį kalnierių ir api
plėšia finansiniai.” Todėl išlei
sta 150,000 lapelių, pe^sergė-

jimui savo darbininkų ir Ame
rikos piliečių. Po pranešimu 
pasirašo Fordo mušeikų va
das II. II. Bonnett. Matot, 
kaip pagailo Fordui sprando 
ir kišeniaus darbininkų. Visi 
žino, kad dabartiniu laiku 
sprandas Fordo darbininko 
yra plieniniam kalnieriuje ir 
visa sveikata iškraustyta. For
do darb. atsakymas Fordui tu- 

būt 100% stoti į A. W. U.
Fordo Darb.

Lietuvių Laisvės Svetainė 
turėjo surengus balių geg. 16 
d. Buvo leidžiama 40 dolerių 
ant laimėjimo. Pirmą dovaną 
$20 laimėjo Aušros Draugija. 
Kitus laimėjusius neteko gir
dėti.

šiame baliuje daugiausia 
buvo jaunimo ir linksmai lai
ką leido iki vėlai nakties.

' Puslapis Penktas

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4336

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
L-699 has 
to sell 
Section 
Control 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the premises.

SOL MEYER AND HENRY MEYER 
(D-B-A Meyer’s)

1239 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 67 Jay St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN GENESKE
67 Jay Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 85 Hudson Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con-

_______ KULBER AND ANNA BALLAS 
(Anna Pulokas)

" ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
It J812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Ė. 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DUMCHES
FRANK’S GARDEN - RESTAURANT 

1307 E. 92nd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 341 Occnn Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MANNIX’S RESTAURANT, INC.
311 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

Aušros Draugijos Veikimo

Aušros Draugijos pusmeti
nis susirinkimas, kuris atsibu
vo 13 dieną gegužės, iš prie- 

I žasties lietaus nebuvo gana 
skaitlingas, bet atliktais dar
bais gana geras.

šiame susirinkime tapo pri
imta trys nauji nariai. Reiškia, 
vajaus pasekmės gerai eina. 
Iš raportų, tai įdomiausia bu
vo nuo “Grigučio” operetės 
parengimo, kuris atsibuvo 4 
dieną balandžio/ Paliko labai 
gražaus pelno, būtent $239.05. 
Už tokį gražų darbą Aušros 
Draugijos nariai paskyrė ko
misijos nariams, P. Grigučiui, 
D. Krūčiui ir A. Gudaičiui $15 
dovanų.

Teisybę pasakius, darbas 
buvo sunkus, bet pasekmės ir 
gražios. Aušriečiai ir verti pa
gyrimo už gerą širdies atjau
timą komisijos nariams. Tai 
tikra kooperacija.

Reikia nepamiršti, atiduoti 
kreditą ir V. Jasinauskienei 
už puikų pasidarbavimą plati
nime įžangos tikietų šiam pa
rengimui. Rodos, išplatino net 
40 tikietų.

Iš tarimų reikia pažymėti, 
jog nutarta laikyti draugijos 
archyve visus dokumentus nuo 
visų rengiamų draugijos pra
mogų.

Taipogi užvesti alfabetinį 
narių vardų ir antrašų surašą 
tam tikroj knygoj.

Peržiūrėjimui draugijos fi
nansinio stovio už šį pusmetį 
paskirta šie draugai: J. Uso- 
nis, P. Poškus, M. žebaraus- 
kienė. Ši komisija laikys savo 

i posėdį 27 dieną gegužės.
darbinin-

Komunistų Partijos 
vių Frakcija rengia Lietuvių 
Dieną, kuri įvyks birželio 12 
dieną, šiam pokiliui progra
mą pildyti atvažiuos Gedemi- 
no Choras iš Rochester, N. Y.

Binghamtono publika dar 
nepamiršo draugų rochesterie- 
čių ir visuomet jųjų laukia, 
nes žino, kad jie nesuvils 
mus. Savo atsilankymu jie pa
tenkins mūsų publiką. Tad 
mes, rengėjai, prašome kitų 
organizacijų nieko nerengti mi
nėtą dieną, o dalyvauti šiame 
parengime ir dar sykį pasima
tyti su rochesteriečiais.

Minima pramoga įvyks Lie
tuvių Svetainėje. Prašome vi
sus įsitėmyti.

Lietuvių Frakcija.

Telephone: EVergreen 8-8770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
saindo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.
Rochester, N. Y.—Suva-j 

žiavę 318 Amerikos katali-' 
kų laikraščių klerikalai re-i 
daktoriai skelbia kovą prieš 
komunizmą, kurį apšaukia: 
“herezija.”Fordo

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ir

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

ir

Visokios Naujienos

Singer’s Sewing kompanija 
paskelbė, kad su birželio pir
ma diena pridės darbininkams 
10 nuoš. algų. Šiuo laiku ši 
kompanija neblogai dirba.

Lietuviu Angliy Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit j jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

Per 
Fordo 
lą įstojo 9,800 darb. 
raštinė užsikimšus Fordo dar
bininkais kasdieną, nors ap
link raštinę pulkais Fordo šni
pai patroliuoja. Vienas darbi
ninkas priėjęs prie Fordo šni
po sako: “štai paliudijimas, 
prisirašiau į A. W. Uniją ir 
pasirengęs kovai už unijos rei
kalavimus. Pranešk Henriui.”

Generalinė unijos raštinė 
kasdien užkimšta lokalų dele
gatais, laiškais ir telegramo
mis. Reikalauja viršininkų 
tuoj pradėti derybas su II. 
Fordu, reikalaujant pripažini-

šiame laikotarpyje.
Šeškupis.

Dirbtuvės Unijos Kvota 
Arti Išpildyta

pereitas dvi savaites į
U. A. W. Unijos loka-

Lokalo

Bilbao, Ispanija. — Res
publikos laivas “Habana” 
išvežė 4,000 Baskų mergai
čių iš Bilbao į Angliją.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

sulaikymo skubumo sistemos 
ir tt. Unijos viršininkai štai ką 
sako: “Neužtenka turėti di
džiumą unijistų Fordo dirbtu
vėj, kad užtikrinti pilną lai
mėjimą unijos reikalavimų. 
Reikia turėti mažiausia 80% 
arba net ir 100%. Geriausi or
ganizatoriai ir unijos tvėrėjai, 
tai jūs patys dirbtuvės darbi
ninkai. Daugiau energijos ir 
pasiryžimo, ir tuoj Fordas iš
girs ir pripažins uniją ir jūsų 
teisingus reikalavimus.”

Darbininkai tuoj pradėjo 
vaikščioti po stubas, rašinėti 
laiškus, kviečiant Fordo darb. 
stoti į uniją, ir štai tūkstan
čiais pradėjo stoti į uniją. For
das baisiai persigando tokios 
organizavimo metodos. Pasta
tė prie kiekvieno laikrodžio 
po du sargus, kad darb. nepa- 
siimtų numerius ir pavardes 
darbininkų. Užtepliojo juodu 
juodylu antrašus ir pavardes

Laivas, atgabenęs Baskijos žmonių v aikučius ir motinas, bėgančius nuo a - - . . _ *

nes. Į Jungt. Valstijas šitų pabėgėlių neįsileidžia. Girdi, jie neįeiną

Aklamacijos būdu tapo už
tvirtinta ta pati valdyba ki
tam pusmečiui, kuri susideda 
iš šių narių. Pirm. S. Liutkus. 
Vice-pirm. P. Grigutis. Nuta
rimų rašt. B. Barkauskas, Fin. 
rašt. A. P. Grigutis, ižd. A. 
Gudaitis. Duoklių rinkėjas 
Dom. Grigutis. Iždo globėjais: 
A. Lukoševičius ir A. Saulė- 
nas. “Laisvės” organo rašt. 
korespondentas D. Krūtis.

Aušros Korespondentas.

Šuo apkramtė š'ešius vaikus 
pradinės mokyklos, kuri ran
dasi ant Ripley PI. Vaikai nu
vežti ligoninėn patikrinti, kad 
nebūtų pavojaus. O šuo pa
gautas ir laukia nužudymo.

Shipyard darbininkai išėjo 
į streiką Kearny, N. J. Kovos 
lauke randasi 2,000. Streikas 
prasidėjo geg. 18 d. Darbi
ninkai reikalauja daugiau al
gos ir trumpesnių darbo va
landų. Streikui vadovauja 
CIO.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 33 kuopa gerai pa
sirodė, paremdama jaunuolių 
žurnalą “The Voice” su auka 
$3. Taip pat kuopa žurnalą 
užsiprenumeravo, šį jaunuolių 
darbą turėtų paremti kitos or
ganizacijos ir šiaip pavieniai 
žmonės.

ši kuopa taipgi pasiuntė pa
sveikinimą “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavimui ir auka $3. šia
me susirinkime j kuopą įsira
šė nauja narė draugė Saka
lauskienė. Draugai vajininkai, 
pagalvokite, ar ne laikas stoti 
į darbą ir gauti naujų į LDS 
narių ? Yra gera proga visiems 
įstoti į šią savišalpos organi
zaciją.

Abelnąi Elizabetlio darbai 
dar vis šlubuoja ir randasi ga
na didelė armija bedarbių.

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 25, 7:30 v. v., Lietuvių Svet., 29 
Endicott St. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, taipgi kviečiame ir paša
linius atsilankyt, paklausyt mūsų 
darbuotės ir norint, galėsite įstoti i 
mūsų garbingą organizaciją ir veikti 
su mumis kartus darbininkų apsigy
nime. Org. H. S.

(121-122)

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠKOS
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmes

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarmj Sugedimai, Hemorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervii Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerkles, Plaučių, Plau
šinių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis mėto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 

. kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ii’ jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri* 
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir Čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien 
Sekmadieniais 9 A. M.1 iki 3 P. M.

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, melų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, , 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

««

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

NEW YORKO IR APELINKES ŽINIOS
Įspūdingas Ispanijai 
Remt Susirinkimas

Gluck Bros. Streikieriai 
Gerai Laikosi

Iš L. A. Piliečių Kliubo 
Bazaro Užbaigtuviu

Browderis Kalbės apie 
Aukščiausj Teismą

šios šapos rakandų dirbėjai 
streikieriai pavyzdingai laiko
si, kas rodo, kad kova turės 
būti laimėta. Iš karto ne visi 
buvo išėję streikan, bet išėju
sieji dėjo pastangas įtikinti’ 
reikale streiko,ir likusius. Da-

i bar veik visi streikuoja ir lan
ko susirinkimus bei dalyvauja 
pikiete prie šapos, 36 Maujer 
St. Susirašė į uniją ir yra pa- 
sirįžę išgaut unijos pripažini-

Streike randasi ir lietuvių.
Rep.

ma.

Vaiko “Kidnaperė”

nurodo, 
žmonės

Brooklyniečių Academy of 
Music suruoštasis mitingas Is
panijos rėmimui buvo tikru at
spindžiu budavojamo bendro 
fronto kovai prieš tarptautinį 
fašizmą Ispanijoj ir čion Ame
rikoj.

Apsidairius svetainėj, ma
tai didžiumoje jaunimą, įvai
rių tautų paėjimo amerikonus. 
Jų drabužiai ir išvaizda taip 
pat rodo, kad daugelio padė
tis skirtinga kasdieninės duo
nos klausimu, bet jie visi sie
kia vieno—nugalėt fašizmą.

Programos pildytoji) sąsta
te taip pat—tikroji Tautų Ly
ga. Pirmininkauja amerikietis 
negras Newton. Jis 
kad, kuomet darbo
grupuoja savo spėkas gelbėt 
Ispanijos demokratijai, čia 
pat Brooklyne švaistosi Ge
rald K. Smith, aršus fašistų 
šulas,. kuris prieš rinkimus 
yra pasakęs, kad rinkimai nie
ko nereiškią. Jis tada pasisa
kė suorganizuosiąs 100,000 
komitetą, o dabar jau organi
zuoja miliono komitetą, kad 
nušluot demokratijos laimėji
mus rinkimuose. Dėlto, sako 
Newton, remkim visomis pajė
gomis Ispanijos demokratiją ir 
saugokim ją savo šalyje, kad 
J. V. netaptų antraja Ispani
ja.

Perstatoma Sol Kaplan, 
Philadelphijos Simfonijos Or- 
kestros solistas. Atrodo tik 
vaikinėlis, bet pianas po jo 
rankomis stebėtinus balsus iš
duoda. Jis priešingas fašizmui, 
tad savo talentu prisidėjo ko
vai prieš jį.

Puikiai dainuoja Leopoldo 
Gutierrez, Madrido Operos 
solistas. Jis buvęs karaliaus 
apdovanotas garbės ženklais 
už savo talentą dainoje, bet 
mažiausia tų ženklų paiso; jo 
visas troškimas, kad lojalistai 
laimėtų prieš fašizmą ir jis 
jiems padeda dainomis.

Mordecai Bauman davė vi
są rinkinį revoliucinių dainų 
ir dar turėjo pridėt daugiau, 
kad išpildyt publikos audrin
gą reikalavimą.

Rex Ingram su savo “Deep 
River Boys” žavinčiai dainuo
ja negrų spiritualus, kurių 
tūli jap pavirtę Ispanijos 
“spiritualais.” Sophia Delza, 
garsi šokikė, negalėjo šokti 
dėl negalėjimo tinkamai pri
rengi sceną, tačiau visą laiką 
buvo susirinkime ir 
visuomet patarnaut 
gynimui.

Kalbėjo Ernestina 
Fleischman, ispanė,
Rosenfeld, buvęs Prūsijos t^is- 
darybės ministeriu. Jiedu abu 
—puikūs kalbėtojai, tačiau 
kaipo nesenai čion gyvenančių 
anglų kalbos tarmė dar ne
aiški. Tas apsunkina klausy
mą.

Gauta telegrama nuo Vito 
M^rcantonio, kad jis Wash
ingtone užimtas neatideda
mais Puerto Rico politinių ka
linių gynimo reikalais, nepri
bus. Jo vietoj trumpai kalbė
jo Dr. Leider, brolis kritusio 
Ispanijos kovoj prieš fašizmą 
Ben Leiderio. Jis atpasakojo, 
kas buvo Ben Leider, jo tar
nybos ir mirties aplinkybes Is
panijoj, kviesdamas visus tęsti 
ir stiprinti kovą prieš fašizmą.

Rinkliavą aukų pravedė ra
binas Ben Goldstein. Surinkta 
$310.00. Komunistų Partijos 
sekcija 8-ta, kuri išleidusi Is
panijon 14 narių, aukojo $40.

D-s.

Mrs. Caroline Blair buvo 
areštuota ir sulaikyta po $100 
kaucija už pagrobimą savo 6 
metų sūnelio nuo jo tėvo, savo 
buvusio vyro, nuo kurio jinai 
jieško perskyrų. Vaikutis gy
venęs pas tėvą, Malden, Mass. 
Ji ten nuvyko, pasigavo sūnų 
ir atsivežė į šį didmiestį, tikė
damosi nuo vyro pasislėpt, bet 
jis susekė ir areštuodino. Ta
čiau menkutė, 90 svarų mama 
sakė vaiko neatiduosiant, nors 
ir kalėjime teksią pabūt.

Išlikusį Gyvu Vaikutį 
Paims Giminės

Penkių metų amžiaus 
tuolis Jimmy Tiernan, 
sunku papjaut ir nušaldyti, 
matomai, gaus namus pas sa
vo dėdę, tėvo brolį John Tier
nan. Jimmy su perrėžta gerk
le, pusnuogis, žudeikos moti
nos buvo paliktas Brookhaven 
miške, šalę papjautos ir Apde
gintos 7 metų sesutės lavono, 
bet jis atsipeikėjo, pergyveno 
šaltą naktį ir už paros su virš 
buvo atrastas dar gyvu.

Sveikstantį vaikutį ligonbu- 
tyje atlankė jaunas dėdė su 
žmona. Malonus vaikutis juos 
suinteresavo ir jie pradėjo for- 
malio priėmimo procedūrą. 
Dėdė sako, kad jis prijaučia 
našlaičiui, nes jis pats ir jo 
brolis, vaikučio tėvas nuo 5 
ir 8 metų buvo paimti ir už
auginti kitų, tėvams mirus. Jie 
neturėjo ryšių su vaikučio tė
vais pastaruoju laiku, bet pa
skaitę laikraštyje susiinteresa- 
vę vaiko likimu.

pažadėjo 
Ispanijos

Gonzales 
ir Kurt

drū- 
kurį

Jauni “Profesionalai”
įvai-Tūkstančiai šviesų, 

riausiomis vaivorykščių spal
vomis mirgėte mirga, tartum 
kokia pasakiška juosta slan
kioja aplink New York Times 
Bildingą, pačioje New Yorko 
širdyje, Times Square, lyg 
auksinėmis raidėmis, prane
šant “geriems” piliečiams vė
liausias žinias; sakytum kokia 
neužtvenkiama upė — plauk
te plaukia—vieni į ten, kiti į 
ten,—tai New Yorko piliečiai 
spaciruoja miesto aikštės tra- 
tavarais; čia matysime slen
kant storus frakuotus ponus, 
plonus, milžiniškai didelius, ir 
trumpučius neužuoaugas, — 
vieni skubina, kiti lėtai slen
ka.

Bet, štai, ant vieno šaligat
vio sutvinsta praeiviai ir vie
ni pro kitus buriasi vis į vie-1 — — — o

Kaip Einasi Lincolno 
Batalionui?

Šios 
“Daily 
dintaš. 
pi laiškų nuo mūsų vaikinų, 
kovojančių Abraham Lincoln©- 
Batalione, Ispanijoj. Įsigykite, 
kurie galite skaityt angliškai. 
Nupirkit savo jaunimui.

dienos (panedėlio) 
Workeris” išeina padi- 
Jame telpa visas pusla-

ną vietą.... Kas čia yra? 
Nieko nepaprasto! Trys jauni 
v a i k u č i ai, pasimainydami, 
trepsi, sukaliojasi, — šoka; 
baigdami šokti, parodo trupu
tį “burlesko”—pakrutina sė- 
dynukes;—tą darydami, 
kodėl užsidengia akutes, 
žiūrėtojai tą matydami neuž
sidengia akių. Šokėjams už 
tai iškrinta keletas penų nuo 
praeivių.

Kas tai iš būrio 
poliemonas!—Ir tie “profesio
nalai” šokėjai, kurie atrodo 
nepaprastai suvargę, apšepę 
—liesi, o veikiausia ir alkani, 
—dingo tarpe praeivių užgir- 
dę pranešimą.

Veismūniškis.

kaž 
bet

suriko:—

Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubo bazaras oficialiai užsi
baigė su geg. 16 d. Darbas bu
vo kaip ir baigtas, bet, anot 
rengėjų, “mazgas nebuvo už- 
megstas”. Taigi, pereitą penk
tadienį tas jau padaryta—įvy
ko paskutinis likusių daiktų 
išpardavimas varžytinių būdu.

Publikos buvo gana daug ir 
smarkiai varžėsi daiktų išpir
kime. Smarkiausiais ' ir gar
siausiais “aukšenieriąis” bu
vo A. Velička ir Vaitukaitis,— 
dar ir dabar vaikščioja užki
mę...

Rašančiam šiuos žodžius te
ko sužinoti, jog šios varžyti
nės Liet. Am. Pil. Kliubui da
vė virš $60. “G-o-o-d!”

Visas kliubas—o ypač jo 
darbuotojai—labai patenkinti 
savo sunkaus darbo vaisiais. 
Drg. V. Michelsonas entuzias
tiškai reporteriui pareiškė: 
“Vienybėje galybė. Visi bend
rai veikdami mes daug naudos 
padarėme mūsų kliubui. Mano 
didžiausiu troškimu yra, kad 
visuose pažangiuose darbuose 
mes eitume petys petin. Liet. 
Am. Piliečių Kliubas smarkiai 
ruošiasi prie savo didžiulio 
pikniko, kuris įvyks liepos 31 
d., Dexter Parke. Manome, 
jog visuomenė muš nesuvils.”

“Let’s pull together”, drau
ge Vincai!

Komunistų Partijos genera- 
lis sekretorius Earl Browder 
ateinantį trečiadienį, 26 gegu
žės, kalbės apie Aukščiausio 
Teismo reformą. Masinį mitin
gą rengia žurnalas “New Ma
sses”, Carnegie Hall. Tikietai 
parsiduoda žurnalo raštinėj ir 
darbininkų knygynuose po 35, 
55 ir 83 centus.

Jis nuodugniai išdėstys, ką 
reiškia dabartinė teisėjo Van 
Devanter rezignacija, taipgi 
atsakinės į klausimus.

Kaltinami už sėdėjimo strei
ką žydų Ligonbučio 38 darbi
ninkai tapo išteisinti Specialių 
Sesijų Teisme.

Byla panaikinta ligonbučio 
viršininkams atsisakius toliau 
kaltinti streikierius sulaužyme 
Baudžiamojo Kodekso 1910- 
tos Sekcijos, kuri laiko prasi
kaltimu pertraukimą darbo 
ten, kur statoma pavojun 
sveikata ir privatinė nuosavy
bė.

Aštuoniolika pirmiau nuteis
tų buvo pripažinti kaltais, ta
čiau jų bausmę panaikino. Uni
jos prezidentas Berlin pareiš
kė, kad tai yra didelis unijos 
laimėjimas. Iš karto buvo gra
sinama streikieriams ilgų me
tų kalėjimu.

Dr. Herman Mendlowitz

“L.” Rep.

Komunisty Susirinkimas
Šį Vakarą

Pirmadienį, 24 gegužės, 
Laisvės” Svetainėj, Komunis-

“Senutė” Pavirto į Meilužį
Charles II. Miller, 72 metų, 

sakosi apalpęs ir be sąmonės 
išbuvęs 4 valandas, kada pa
tyręs, jog jo 33 metų žmonos 
“senutė,” pas kurią žmona net 
po pusmetį svečiuodavus—pra
simanyta. Vieton “senutės”, jo 
žmona turėjusi sau lygų am
žiumi meilužį ir su juo paūž- 
davusi. Dar daugiau senukui 
pasidarę pikta, kad pirmam 
su juo susitikime radęs “senu- 
tę”-meilužį vilkint jo nakti
niais drabužiais.

33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Saugokitės Stovinčių 
Automobilių

Tel. Virginia 7-4499

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.

I SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE

Rusiškas ir Turkiškas Pirtis
THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.

žinomos Kaipo The Morrell Street Baths
29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.

Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750
ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

Vyrams 
dieniais, 

niais

Nors pastatyti automobiliai 
neina, tačiau jie yra buvę 

I priežastimis daugelio nelaimių 
j pėstininkams, daugelio mirčių. 
I Pereitais metais 22 asmenys 
I užmušta ir 735 sužeista tik 
I dėlto, kad jie išėjo ant kelio 
| iš už pastatytos mašinos. Rei- 
Ikia suprast, kad jeigu jūs ne
matot ateinančios mašinos, 
tad ir jos vairuotojas jūsų ne- 

'mato. Apsidairyk į abi puses“Laisvės” Svetainėj, Komunis- • ilFU1uuUi,n t
tų Partijos Lietuvių Frakcija j prieš einant ir neįeisi bėdon.
turės susirinkimą, kuriame vi-

nariai privalo dalyvauti.
Valdyba.

Trafiko Stotis “I.”

(ŠALlNSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&žtų. 
Turim puikiai įtaisyti) Koplyčią 
ir salę del po žermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priefi Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Pcnktadieniais, šeštadie- 

ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktj 75c. 

Speciales kainos savaitei.

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI
CINAL

HERBS
' IN
1 BOX

si

Audra Tarp Geoghano ir 
Sveikatininky

Geoghano vajuje ant “skle- 
pinių” (taip jis vadina bied- 
nuomenės jaunimo kliubus) 
kliubų išsibliovimas, būk tarp 
vidurinių mokyklų mokinių 
esą baisus nepadorumas, kurį 
jie atneša iš tų kliubų, iššaukė 
pasipiktinimą s v eikatininkuo- 
se. Jie sako, kad pirm visko 
turi būt visuomenės ir asmens 
sveikata, kurią kaip tik apsau
go galėjimas laisvai nusipirkti 
profilaktikų.

Geoghanas, vaitoja, kad tu
rėjimas profilaktikų akstinas 
į paleistuvystę. Jis radęs mo
kinį juos “pardavinėjant po 
tris už dešimtuką.” (Ak, kad 
nors būtų brangūs!) Tačiau 
jis negalėjo išaiškinti, dėlko 
neturėjimas profilaktikų nesu
laikė nuo lytinių santikių tuos, 
kurie apsikrėtė venerinėmis li
gomis. Bet kam čia daug ar- 
gumentuot, kad gali be argu
mento paimt už sprando. Ge
oghanas taip ir padarė, sume
džiojo keletą vaistininkų, par
duodančių profilaktikus ir 
areštavo.

Pasipiktinę vaistininkai ir 
kiti sveikatininkai sako, kad 
profilaktikai New Yorko val
stijoj buvo ir yra legali prekė, 
reikalinga visuomenės ir as
mens sveikatai, ir kad jie tęs 
pardavinėjimą, nežiūrint areš
tų.

Keistai mano apskričio pro
kuroras Geoghan apie savo pi
liečių prigimtį ir kultūringu
mą, jei jis bijo, kad dėl tu
rėjimo profilaktikų jie nebeži
nos kur ir kada sustot lytinėse 
problemose.

Dabar Už Pačias Neapmoka

Prieš teisėją Taylor pasta
tyta dvipatis Morris Leibo
witz. Teisėjas jį pašiepė, sa
kydamas, kad “daugpatystė— 
paika kriminalybė.” Jis sakė, 
kad Saliamonas turėjęs tūks
tantį pačių ir 10,000 sugulo
vių, bet taksų mokėtojai 
mokėdavo jo bilas. .

ap-

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Valgykite Medų
“Laisvė*' tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.
, Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA gražus kambarys 

su valgių ar be valgio. Geram žmo
gui gera vieta. Kam reikalinga pra
šau kreiptis: P. A. 233 Avenue B 
(50th St.), Bayonne, N. J.

, (118-124)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA vedusi pora prižiūrė

jimui žydų tautos Synagogos. Po
ra gali būt lietuvių arba lenkij tau
tos, be vaikų. Alga $30.00 į menesį. 
Gaus kambarius su gasu ir elektri
ku veltui. Kreipkitės bile laiku pas 
Mr. Weisblum, 329 So. 5th Street, 
Brooklyn, N. Y. (Ant viršutinių lu
bų).

(119-121)

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
1 (LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
IA senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61I1

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

_ _ Stanley Masiulio įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N, L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brookfyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewe« eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

A. J. BUKENAS 
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service 
436 E. Girard Avenue 
PHILADELPHIA, PA.
Didelė įstaiga Taisymui 

Visokių Automobilių 
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Notary Public

AAWIMIUIIVII

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
G60 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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