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Vokietijos karo laivai bom-

Ispanijoj fašistų dūkimas už
duoda jiems smūgį kitose šaly
se. Suomijoj, Belgijoj, Japoni
joj ir Holandijoj fašistai daug 
prakišo. Tas parodo, kad darbo 
žmonės vis aiškiau pradeda su
prasti, ką fašizmas reiškia pro- 
gresyviams ir laisvę mylintiems 
žmonėms.

• Hitleris ir tautinei komisijai sako, kad 
pasitraukė iš du Ispanijos respublikos

Sovietą Atsiliepimas j Nazią 
Žudynę Almerijoj

Maskva. — Sovietų val
džia laukia smulkmeniškes-

Hayashi ministerių kabi
netas buvo karinis, pasviręs 
fašizmo pusėn. Jį rėme ar
mijos vadai. Bet jis išsilafy 
kė tik keturis mėnesius is

viename iš lėktuvų, kuriuos 
vežasi “Deutschland.” Nuo 
to ir kilęs gaisras.

steriai dar
darbininkų

Plieno D 
nizavimo Komitetas reika
lauja teišman

KRISLAI
Kapitalistų Naivumas, 
šnipo Melai.
Karo Laivyno Paradas.
Doriot Gavo Smūgį. 
Smūgis Fašizmui. 
Kapitonas Rossetti.
Rašo D. M. šolomskas
Keista kapitalistinė spauda. 

Kiek laiko atgal Sovietų Sąjun
goj buvo tūlų pergrupavimų 
Raudonojoj Armijoj. Maršalas 
Egorovas užėmė armijos šefo 
vietą, o maršalas Tuchačevskis 
perkeltas į Pavolgę. Sujudo ta 
spauda. Rašo, kad Egorovas 
“nežinomas” maršalas., Keista! 
Draugas Egorovas visą piliečių 
karo laiką kovojo Raudonosios 
Armijos priešakyj, bendrai su 
drg. Stalinu, Vorošilovu, Bu- 
dennu, Tuchačevskiu ir kitais, 
o dabar jis pasidarė “misteriš
kas”.

Francijoj pabėgo iš amerikie
čių tarpo tūlas Paul Burke, 26 
metų amžiaus. Sako, kad jis ir 
kiti vyko į Ispaniją. Tas ele
mentas pasakoja visokius nebū
tus dalykus. Vienas kvailas 
melas, būk jį Amerikoj priėmė 
kaipo patyrusį darbininką į is
panų darbininkų vietą, kurie iš
ėję kariauti. Bet jis toliau pa
sakoja, būk netoli New Yorko 
buvo karo kempėj, kur mokino
si durtuvų kovai ir tt. Kas pa
tikės tam? Juk jeigu jis stojo 
tik kaip darbininkas, tai kodėl 
nepabėgo iš tos kempės, bet vy
ko net į Franciją? Aišku, kad 
tas gaivalas tiksliai prisiplakė 
prie vykstančios grupės, atliko 
kelionę į Franciją ir dabar me
luoja prieš įstaigas, kurios ren
ka aukas Ispanijos liaudiečiams, 
kad toms įstaigoms pakenkus, 
kad tuom pakenkus Ispanijos 
liaudžiai, kad pagelbėjus Ispa
nijos, Vokietijos ir Italijos fa
šistams.

Naujas Anglijos karalius da
rė peržvalgą karo laivynui. Ties 
Portsmouth buvo sutraukta apie 
300 karo laivų, kurie užėmė 20 
keturkampių mylių plotą, čia 
buvo pakviesta ir kitų šalių lai
vynai dalyvauti. Sovietų Sąjun
gos Raudonąjį Laivyną atstova
vo šarvuotis “Maratas”. Ant 
vieno anglų šarvuočio buvo su
rengta maratiečių pagerbimui 
pietūs.

Francijos valdžia pavarė iš 
majoro vietos miestelyj Saint 
Denis renegatą Jacques Doriot. 
Francijos fašistai ir visi reakci
ninkai tuojau pasiėmė globon 
Doriotą ir ruošiasi mūšin prieš 
valdžią.

Savo laiku tas elementas bu
vo Komunistų Partijoj. Paskui 
jis paskelbė, kad ji negera, rei
kia taisyti. Iš karto dangstėsi 
revoliucinėmis frazėmis, bet vė
liau numetė kaukę ir parodė 
tikrą savo veidą.

Ispanijos liaudiečių laivynan 
įstojo italas kapitonas Gabriele 
Rossetti, kuris pabėgo iš fašis
tų kalėjimo. Kapitonas Rossetti 
pirmiau buvo Italijos valdžios 
apdovanotas aukso medaliu, nes 
laike pereito karo jis tarnavo 
Italijos laivyne ir nuskandino 
Austrijos šarvuotį. Bet negalė
damas pakęsti fašistinio režimo, 
jis kėlė prieš tą barbarizmą 
protestą. Už tai buvo įkalintas. 
Dabar jis įstojo ispanų liaudies 
kovotojų eilėsna kovoti prieš 
fašizmą.

San Francisco per Golden 
Gate (Auksinius Vartus) atida
rytas tiltas, kuris atėjo $35,- 
000,000. Tiltas buvo papuoštas 
įvairių tautų vėliavomis. Tarpe 
kitų iškabinta h* vokiečių švas-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Bropklyne $7.00 

Metams

Mirė Jau 5 Streiko Pi 
kietai, Peršauti Chi- 

cagos Policijos
Chicago, Ill. — Mirė ligo

ninėje jau penktas plieno 
streiko pikietininkas, polici
jos peršautas geg. 30 d. Tai 
Joseph Rothman, pašalpi- 
nis darbininkas, buvęs ka
reivis. Kiti policijos nušauti 
yra A. Causey, K. Reed, E. 
Hanley ir S. Popovič.

Gegužės 31 d. 10,000 Re
public Plieno korporacijos 
streikierių ir pritarėjų de
monstravę; išreiškė pagar
bą žuvusjęm ir sužeistiem! 
savo karžygiam pikietinin- 
kam; protestavo prieš žmo
gžudišką policiją, kuri taip 
kraugeriškai užpuolė ramų 
ir tvarkų ^treikierių marša-! 
vimą geg. i30 d. Tame už-1 
puolime, ajjiart užmuštų, po
licija ir kprporacijos geng- 

sužeidė virš 100

NAZIAI IR ROMA ATMETĖ BEPUSIŠKUMį;
/ATVIRIAU KARIAUS PRIES ISPANIJĄ

Londonk —
Mussolinis pasitraukė iš du Ispanuos respu01: 
tarptautiftės nesikišimo ko- lėktuvai “užpuolė (būk) 
misijos, neva palaikančios miai bestovintį” nazių karo 
“bepusiškumą,” kas liečia laivą “Deutschland” Iviza 
karą ’Ispanijos liaudiečių su ' salos prieplaukoj. — O yra 
fašistais^ p I žinoma, jog “Deutschland”

Nazių įr Mussolinio vai- bombardavo tuodu lėktuvu, 
džia reikalauja “užtikrini-1 Pasak Ribbentropo, res- 
mų,” kad Ispanijos respub-. t publikos lėktuvai pirmiau 
lika toliau negalėtų “ata-I bombardavo vieną Italijos 
kuot” Vokietijos ir Italijos laivą Majorca salos prie- 
karo laivų. O jeigu tarptau-| plaukoj ir užmušė šešis jo 
tinė komisija neduos Hitle- j oficierius. 
riui ir Mussoliniui tokių už
tikrinimų, tai jie daugiau 
niekad neprisidėsią prie Is
panijos “pikietavimo” laike 
dabartinio karo.

Vokietijos ambasadorius 
Ribbentrop savo notoj tarp-

I u-Liuierius.
(Bet juk nazių ir Musso- 

1 linio kariniai laivai laužė 
tarptautinę sutartį, pagal 
kurią jiem nevalia buvo ap
sistoti tų salų vandenyse. 
Šie vandenys buvo pavesti 
pikietuot tik Francijak) \

Almerijos Žudynė tai Naziam 
“Užbaigtas Dalykas”

Barcelona. — Tai Italijos 
submarinas nuskandino Is
panijos pasažyrinį laivą 
“Ciudad de Barcelona” su 
daugiau kaip 200 keleivių. 
Mussolinio submarinas taip
gi paleido dvi torpedas į ki
tą respublikos prekybinį lai
vą, bet nepataikė. Viena ne- 
sprogus torpeda įsmigo į 
krantą. Ją apžiūrėjus pasi
rodė, jog tai Italijoj gamin
ta topeda.

Ispanijos fašistai neturi 
nė vieno savo submarino. 

XT . . ... . . , I Taigi Mussolinis ir Hitleris
Naziai pareiškia, kad.su- “skolina” jiem submarinus. 

bombardavimas Almerijos 
negalima esą vadinti karo 
žingsniu, nes Vokietija ne
turi jokių diplomatinių ry
šių su Ispanijos respublika 
ir, be to, juk, girdi, “nega-

Berlin. — Hitleris išsiun
tinėjo įvairioms šalims sa
vo notas, būk Vokietija šiuo 
tarpu nedarysianti daugiau 
karo veiksmų prieš Ispani
ją. Sako, jog penki Vokieti
jos kariniai laivai tik su
daužė ir sunaikino Almeri
jos prieplauką, idant atker
šyt Ispanijos “raudonie
siem” už bombardavimą na- 
zių karo laivo ^Deutschlan- 
do;” ir dabar Hitleris lai
ko “užbaigtu” visą tą inci
dentą.

Įima esą vesti karo su jūrų ni pranešimų apie tai kaip 
banditais,” kaip kad naziai vokipfiios karo laivai bom- apšaukia Ispanijos respubli- A1^eriį IspanijOs 
Kiecius’ I respublikos prieplauką. So-

i vietai tėmija, kaip Anglija 
tika, bet nebuvo Sovietų Vėlia- j ir Francija atsilieps į tą na
vos. Iš to matosi, kas yra arčiau ' zių barbarizmo žygį. Sovie- 
prie širdies San Francisco ma-, tų vyriausybė užims tinka- 
joriil poniii Angelo J. Rossi. mą poziciją tuo klausimu.
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žmogžudiškus policininkus.
Illinois gubernatorius H. 

Horner šaukia Plieno Dar
bininkų Industrinės Unijos 
atstovus ir Republic Plieno 
korporacijos bosus į dery
bas dėlei susitaikymo.

Francūzai Suėmė Italą 
Fašistą su Bomba

Perpignane, Francijos 
miestelyj, stovinčiame prie 
sienos, birž. 1 d. suimta vie
nas italas su bomba. Pran
cūzų policija spėja, kad jis 
norėjo susprogdinti geležin
kelio tunelį tarp Francijos 
ir Ispanijos.

Roma, birž. 1.—Mussoli- 
nio organas “Giornale 
dTtalia” rašo, kad galėsią 
būt pasiųsta karinė bau
džiančioji ekspedicija “iš
naikinti Ispanijos raudo
nuosius.”

Italą Submarinas Nuskandino 
Ispanijos Laivą su 200

SENATORIUS REIKA
LAUJA NEPRALEIS! 

GINKLU NAZIAMS
i

Washington. —- ■ Republi- 
konas senatorius W. E. Bo
rah sako, jog Hitlerio karo 
laivai, bombarduodami Al
meria, tuomi įrodė, jog Vo
kietija, supraųtama, ir Itali
ja veda karą prieš Ispaniją. 
Todėl Borah ir progresyviai 
kongreso nariai reikalauja, 
kad būtų uždrausta ginklų 
ir amunicijos praleidimas iš 
Jungtinių Valstijų į Vokie
tiją ir Italiją, pagal Ameri
kos bepusiškumo įstatymą.

Prezidentas Rooseveltas 
jau svarsto šį klausimą.

Ispanijos Skundas Tautą 
Lygai prieš Vokietiją

Valencia, Ispanija. — 
Respublikos ministerių ka
binetas reikalauja, kad visi 
Vokietijos ir Italijos karo 
laivai būtų ištraukti iš Ispa
nijos vandenų. Vienas val
džios narys užreiškė, kad 
naziai, bombarduodami Al
meria, “padarė karo žings
nį, ir mes esame pasirengę 
apsiginti.”

Geneva. — Ispanijos dele
gatai su del Vayo priekyje 
įteikė Tautų Lygos. Tarybai 
protestą prieš Hitlerį, kad 
jo karo laivai bombardavo 
Almeria.

SSRS Smerkia Nazius už 
Almerijos Bombardavimą
London. — Sovietų, atsto

vas tarptautinėje' bepusiš
kumo komisijoje, Igor Ka
gan karčiai smerkė Hitlerio 
valdžią už bombardavimą 
Ispanijos prieplaukos Al
merijos. Pagal nazių pdliti- 
ką, tai karinė galybė jiem 
yra ir “teisybė;” ir jų nuo
žmus Žygis prieš Almeriją 
parodė, jog naziai pripažįs
ta tiktai tokią savo “teisy
bę,” pareiškė Sovietų atsto
vas.

Francijos atstovas Andre 
Corbin taipgi smerkė nazių 
padarytą skerdynę Almeri
joj-

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Anthony Eden 
kuždasi su Italijos ir Vokie
tijos ambasadoriais. Dar 
nėra žinios apie Anglijos 
nusistatymą dėlei Almerijos 
įvykio.

Paryžius. — Francijos ir 
Anglijos diplomatai tariasi, 
kas reikia daryt, idant ap
saugot Europą nuo karo. 
Nazių kariniams . laivams 
užpuolus ir išbombardavus 
Almerią, pavojus europinio 
karo ypač paaštrėjo.

Anglijos Laivyno Oficieriai 
Nazią Laidotuvėse

Gibraltar. — Laidotuvėse 
24 nazių, “Deutschland” ka
ro laivo įgulos narių, daly
vavo oficieriai ir orkestrai 
Anglijos karinių laivų 
“Arethusa” ir “Dispatch.” 
Pagal komandierių paliepi
mą, Anglų jūrininkai mušė 
tam tikrą skaičių šūvių 
oran, atiduodami pagarbą 
nazių jūreiviams, žuvusioms 
nuo Ispanijos lėktuvų bom
bų.

Kaip Nazių Karo Lai
vai Naikino Ispanijos 
Prieplaukų Almeria
Valencia, Ispanija. — Vo

kietijos karo Įaivas “Admi
ral Scheer” su keturiais ma
žesniais kariniais laivais pe
reitą pirmadienį, anksti ryte 
įtūžusiai bombardavo Alme
ria, Ispanijos respublikos 
piet-rytinę prieplauką. Ker
šijo už tai' jog du respubli- 
kiečių lėktuvai šeštadienį 
bombardavo karo laivą 
“Deutschland.”

Penki Vokietijos kariniai 
laivai atidarė savo kanuolių 
ugnį už 7 mylių nuo Alme
ria prieplaukos ir paleido 
300 šovinių į uostą ir mies
tą. Užmušė- bent 20 nekariš- 
kių gyventojų, bemiegančių 
moterų, vaikų ir vyrų, ir 
sužeidė daugiau kaip šimtą. 
Šaudė trijų pėdų ilgio šo
viniais. Apdaužė seną tvir
tovę ir sunaikino kelis de- 
sėtkus namų.

Respublikiečių pakranti-

KAIP ISPANIJOS RESPUBLIKOS LĖKTU
VAI SUŽEIDĖ NAZIŲ “DEUTSCHLANDĄ”

Gibraltar. — Vokietijos 
laivyno oficieriai pripažįsta, 
jog jų karo laivas “Deutsch
land” ir naikintojas “Iltis” 
stovėjo vandenyse prieplau
kos Ivizos, kuomet du Ispa
nijos lėktuvai pereitą šeš
tadienį mėtė bombas į 
“Deutschlandą.”—Iviza yra 
Ispanijos sala, kurią turi 
pasigrobę fašistai.

Tuo pripažinimu naziai 
patys parodo, kad jų karo 
laivai laužė bepusiškumo 
sutartį. Nes sutartis už
draudžia “pikiėtuojantiem” 
svetimiem laivam priplaukt 
arčiau kaip už 10 mylių nuo 
Ispanijos ar jos salų pa
kraščių. Be to, tarptautinė 

i bepusiškumo komisija buvo 
'pavedus tik Francijos karo 
laivynui pikietuot Balearic 
salas, kur priklauso ir Iviza. 
Taigi Hitlerio karo laivai 
neturėjo jokios teisės slan
kioti apie tas salas.

(Ispanijos lakūnai, kaip 
jau minėta, bombardavo 
“Deutschlandą” tik po to, 
kada šis nazių karo laivas 
pradėjo priešlėktuvinėmis 
kanuolėmis šaudyt pra
skrendančius Ispąnijos lėk
tuvus. Kol “Deutschland” 
nešaudė lėtuvų, tol jie ne
kliudė “Deutschlando.” Bet 
naziai dabar bando išsime- 
luoti. Jie pasakoja, būk “vi
sai nešaudę” į respublikos 
lėktuvus.)

Pagal nazių oficierių 
“liudijimus,” du Ispanijos 
respublikiečių lėktuvai skri
do 9,000 iki 10,000 pėdų 
aukštyj ir mėtė 550 svaru 
bombas. Į laivą pataikę dvi 
bombos. Viena kiaurai pra
mušė plieninį laivo denį 
priekyje ir praardė skylę 
dviejų ketvirtainių pėdų. 
Smūgis buvo toks smarkus, 
jog laivo pasturgalis pakilo 
30 pėdų aukštyn. Kita bom
ba pataikė į laivo kanuolių 
bokštuką 
nuostolių, 
pramušė

ir padarė daug 
Be to, bombos 

gazolino kubilą pusės.

nės kanuolės, atsišaudyda- 
mos, mušė 70 šūvių ir ma
noma, kad bent viena kulka 
pataikė kuriam nors nazių 
karo laivui. Nazių laivai tad 
pasitraukdami atgal,- palei
do tirštus dūmus, tuo būdu 
slėpdamiesi nuo respublikie- 
čių kanuolių.

Hitlerio • laivai taipgi 
šaudė į nekarinius Ispani
jos laivus, bet nė vieno ne
sužeidė.

Almeria, Ispanija. — Na
zių karo laivų šoviniai su
ardė 49 namus šiame gra
žiame istoriniame mieste ir 
apdaužė daugiau kaip 100 
kitų namų; sunaikino svar
biausią ligoninę, apgriovė 
katedralę bažnyčią ir kt.

Almerijoj paprastai būda
vo 45,000 gyventojų; bet 
karo metu į šį miestą subė
go dar kita tiek žmonių.

Worcester, Mass., Streikas 
Dėl Industrinės Unijos

Worcester, Mass.—Gegu
žės 25 d., 2 vai. po pietų, su
streikavo Reed and Prince 
darbininkai. Viskas, ko jie 
reikalauja, tai kad kompa
nija pripažintų C. I. O., in
dustrinę uniją, ir daugiau 
nieko.

Darbininkai taip sutarti
nai metė mašinas, kad nė 
vienas n e s t r eiklaužiauja. 
Tai labai gražu.

Gegužės 25 d. American 
Steel and Wire South 
Works fabrike elektros en
ergija užmušė vieną darbi- V1SO- _ . .
ninką. Suprantama, jog Smūgį Hayashio valdžiai 
kompanija apkaltins darbi- kirto paskutiniai seimo rin- 
ninką.—Jieškotojas. kimai bal. 30 d. Tuose rin-

____________ kimuose buvo seiman pra
vesta tik 11 valdžios atsto-- 
vų, o priešingų partijų at
stovų išrinkta 455. ■

Iš pradžios Hayashi grū
mojo valdyt šalį, nepaisant, 
kad jam priešingas seimas, 
bet pamatė, jog neatsilai
kys. Dabar Hayashi pasi
liks valdžioj tik tol, kol im
peratorius - paskirs ką kitį 
suorganizuot naują minis
terių kabinetą.

Seimo rinkimų vaisiai ir 
Hayashio p a s i t raukimas 
yra laikoma dideliu laimėji
mu konstituciniai-demokra- 
tinių partijų prieš fašistus 
karininkus.

FRANCIJA IR ANGLIJA 
PERSERGĖJA NAZIUS 

IR MUSSOLINĮ
PARYŽIUS, birž. 1.— 

Anglija ir Franci j a perspė
jo Italiją ir Vokietiją, kad 
jeigu Mussolinis ir Hitleris 
toliau atvirais veiksmais 
rems Ispanijos fašistus 
prieš respubliką, dėl to ga
lės kilti europinis karas.

Italija ir Vokietija Skubiai 
Siunčia Karo Laivus prieš 

Ispaniją
Paryžius, birž. 1.—Sku

biai plaukia daugiau Vokie
tijos ir Italijos karo laivų 
į Ispanijos vandenis. Dar į 
kitus jų karo laivus krau
nama kariniai daugiai amu
nicijos. Nazių ir Mussoli- 
nio laivams įsakyta šaudy
ti bile kokį Ispanijos respu
blikos lėktuvą ar laivą, jei
gu tik “matys pavojų” iš jo

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

DAUGIAU NAZIŲ IR 
ROMOS KARO LAI

VU PRIEŠ ISPANIJĄ
Berlin. — Nazių valdžia 

atsisako nuo pikietavimo 
rytinio Ispanijos pakraščio, 
kurį Vokietijai paskyrė 
tarptautinė nesikišimo ko
misija; bet užtat Hitleris 
siunčia daugiau savo karo 
laivų į Ispanijos vandenis 
apskritai. Tiem laivam įsa
ko be persergėjimo šaudyti 
Ispanijos laivus ir lėktuvus, 
kur tik juos pamatys.

Roma. — Mussolinis taip
gi pasiuntė daugiau savo 
karo laivų į Ispanijos van
denis. Jis pareiškė, kad lai
kysis išvien su Hitleriu 
prieš Ispanijos respubliką.

Baskai Atėmė Eilę
Pozicijų iš Fašistų

Bilbao, Ispanija. — Bas
kai respublikiečiai atakuo
ja fašistus Bilbao fronte 
nuo vidurio šio fronto lini
jos iki toliausio pietinio jos 
galo; fašistai nepaspėja ap
siginti.

Baskai atėmė iš priešų 
svarbią' Yurre poziciją ir 
Villaro kaimą, Amorebietos
srityje. Pietuose gi baskaiI 
užkariavo visus priėįitfiufi 
prie pat San Perdo kalno 
viršūnės, nors fašistai dar 
gina pačią viršūnę. Pereitą 
penktadienį baskai liaudie- 
čiai atėmė iš fašistų kalvą 
num. 11.

Sugriuvo Hayashi Mi 
nisterija Japonijoj/

Tokio. — Japonijos mini-j 
steris pirmininkas gen. Sen-J 
juro Hayashi įteikė rezig
naciją (atsistatydino) impe
ratoriui Hirohito’ui, geg. 31

ORAS
Pagal New Yorko Oro 

Biuro spėjimą, šį trečiadie-* 
nį čia bus abelnai giedrus ir 
vėsesnis oras, o šiaurinėj 
New Jersey apsiniaukę ir 
gal lys.

Temperatūra vakar — 86 
laipsniai, drėgnumas ore — 
80. Saulėtekis 5:27; saulė
leidis 8:20.
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Suvaldyti Žmogžudžius Fašistus!
Pasaulinio karo metu Vokietijos kai

zeriniai imperialistai sutrypė Belgiją, iš
degino jos miestus, gyvenamius ir daug 
išžudė civilių gyventojų. Vokietijos im
perialistai atsižymėjo didžiausiu žiauru
mu, kardami ir šaudydami civilius gy
ventojus Lietuvoj, Serbijoj, Rumunijoj, 
Ukrainoj ir kitose pavergtose šalyse. Jie 
didžiausiame pasiutime šaukė: “Vokieti
ja, Vokietija virš visko!” Bet kaizeri
niai imperialistai buvo parblokšti. Ne 
vien jie negalėjo pavergti kitas tautas, 
bet neteko net ir savo kolonijų.

Kaizerininkai generolai, admirolai, ka
pitonai ir oficieriai tapo energingiausi 
nazių organizatoriai. Su pasididžiavi
mu šaukia generolas Wilhelm Goeringas: 
“Aš nacionalistas socialistas!” Tokiu pat 
tonu traukia ir kiti Hitlerio fašistiniai 
žmogžudžiai. Juk kaizerininkai dabar
tinėj Hitlerio armijoj užima visas vado
vaujančias vietas, juk net pulkininkai 
ant 75% yra kaizerininkai. Ar gali 
bent kas prileist, kad jie neteko kai
zerinių apetitų? Ar galima prileisti, 
kad dabartiniai hitlerininkai netrokšta 
“didelės Vokietijos”? Ar galima prilei
sti, kad jie netrokšta pavergti Lietuvą, 
Sovietų Ukrainą, Pabalti ją ir kitas šalis? 
Ne! Ir to hitlerininkai-kaizerininkai ne
slepia. Hitleris tą išdėstė* kelis kartus 
savo prakalbose. Rosenbergas pagamino 
būsimos Vokietijos planą, kuris apima: 
Holandiją, Belgiją, gerą dalį Francijos, 
Šveicariją, Austriją, Jugoslaviją, Vengri
ją, Bulgariją, Rumuniją, Sovietų Ukrai
ną, Lietuvą, Latviją, Estoniją, Suomiją, 
Švediją, Norvegiją ir labai apraižo sąjun
gininkę” Lenkiją. Ir tą fašistai mano at
siekti tik per karą. .

Ne vien šie fašistiniai apetitai juos 
stumia prie karo. Taika—fašizmui ga-. 
las. Jie negali išrišti ekonominių namų 
problemų, sumindžiodami purvinais ba
tais Versalės, Locarno ir kitas sutartis. 
Vbkietijoj ir Italijoj auga neišpasakytas 
skurdas ne vien tarp darbo masių, bet ir 
tarp smulkios buržuazijos. Mussolinis 
tik laikinai sutvirtino savo viešpatavi- • 
mą pavergdamas Ethiopiją. Jau tas Šu
rnas praeina ir Italijos liaudis prasiblai- 
vo, Hitleris priverstas j ieškoti naujų 
avantiūrų, nes Versalės taikos likvidavi
mas jau ataušo.

Vokietijos ir Italijos fašistai pasirinko 
sau karo žvalgais Ispanijos fašistus, to
limiausiame ir neparankiausiame Sovie
tų Sąjungai Europos kampe. Prieš Ispa
nijos liaudį Italijos ir Vokietijos fašistai 
veda karą. Jie suteikė generolams Fran
cui ir Molai šimtus tankų, šimtus karo 
lėktuvų, apie 100,000 ginkluotų fašistų, 
daugybę ginklų, amunicijos ir karinius 
vadus. Italijos submarinai jau kelis 
kąrtus atakavo Ispanijos liaudies preky
bos laivus. Dabar vėl “nežinomas” sub- 
marinas nuskandino Ispanijos laivą “Ciu
dad de Barcelona.” Kiek pirmiau “ne
žinomas” submarinas , pralaužė šoną 
kreiseriui; kelis kartus ispanų liaudiecių 
laivus atakavo Vokietijos ir Italijos sub
marinai. Kelis kartus “nežinomi” laivai 
bombardavo liaudiecių prieplaukas, kelis 
kartus jūroj italų ir vokiečių karo laivai 
bhvo atsistoję pozicijon muštis su liau- 
diečių laivais.
JBet visi Vokietijos ir Italijos fašistų 

žygiai nedavė iki šiol jiems reikalingų 
pasekmių. Ispanijos liaudis ne tik su
laikė fašistus, bet stiprėja ir ruošiasi su
varyti juos į jūras.- Tas varo į pasiuti
mą Italiją ir Vokietiją. Pasiutęs fašiz
mas nori gauti priekabę ir atvirai užpul
ti Ispaniją. Vokietijos naziai jau pirma 
pasižymėjo baskiečių prekybos laivus 
grobdami.

Ispanijos liaudiečit] lėktuvai nuskrido 
bombarduoti Baelerica salas, per kurias 
ispanų fašistai gauna ginklų, amunicijos

ir padrūtinimus. Prie Ivize salos stovėjo 
Vokietijos keli karo laivai, kur sulyg 
Londono Komiteto nutarimo, jie neturi 
teisės plaukti. (Matyti, tie laivai buvo 
atvežę fašistams ginklų ir padrūtinimų). 
Kada liaudiecių lėktuvus pamatė, vokie
čiai fašistai atidengė priešorlaivinių ka- 
nuolių ugnį. Liaudiecių lėktuvai atsakė 
taip gabiai, kad vos nenuskandino vokie
čių fašistų šarvuočio “Deutschland.” Na
ziai įdūko ir pradėjo bombarduoti 'liau- 
diečių prieplauką Almerią ir grūmoja 
bombardavimu Valencijos ir kitų prie
plaukų. Tuom kartu fašistai šaukia, būk 
juos liaudiečiai žudo!

Kokia tai bjauri veidmainystė: užpuolė 
Ispanijos liaudį, degina iš lėktuvų Mad
ridą, Guernicą, Bilbao, Valenciją, Bar- 
celoną ir kitus miestus. Tūkstančiais 
žudo moteris, vaikus ir senelius. Naiki
na Ispanijos turtą, jos kultūros atsieki- 
mus ir tuom kartu skundžiasi, būk juos 
ispanai skriaudžią. Pasaulis dar nema
tė didesnės veidmainystės!

Nejaugi demokratinės šalys iki to nu
silenks Vokietijos-Italijos fašistams, kad 
neprivers juos laikytis, jeigu jau ne tarp
tautinių teisių, tai nors su jomis padary
tų sutarčių? Nejaugi viso pasaulio dar
bininkai neprivers tas demokratines val
džias suvaldyti sužvėrėjusį fašizmą!

Amerikos demokratiniai nusistatę 
žmonės ^privalo visomis jėgomis darbuo
tis padėjimui fašistų puolamiems savo 
broliams Ispanijoj. Ši savaitė—Ispani
jos liaudies rėmimo savaitė! Darbuoki
mės rinkdami medžiaginę paramą Ispa
nijos respublikos gynėjams!

Ispanija ir Pasaulio

Antroje dalyje gegužės 
mažai kas pasikeitė Ispani
jos kare. Iš visko matosi, 
kad karas bus ilgas, šiaurių 
arba Bilbao frontas vis dar 
yra vyriausias mūšių fron
tas dabartiniu metu. Fašis
tai, kaip praneša, jau nete
ko 50,000 užmuštais ir su
žeistais šiame fronte nuo jų 
kampanijos pradžios prieš 
Bilbao, 31 dienos kovo. Fa
šistai trečiu kartu maino 
atakų kryptį. Pirmiausiai 
jie puolė ant Ochandino— 
Amurrio fronto, bet ties 
Gorbea kalnu, apie 22 my
lios nuo Bilbao buvo sulai
kyti. Tada jie permetė savo 
jėgas į pajūrį ant Amore- 
bieta, Munguia, Plencia, 
bet čia sutiko didelį baskie
čių pasipriešinimą ir dar 
nepasiekę Bilbao galingų 
tvirtumų Plencia — Goldą- ldo" liaudiecių ir su anar- 
cano fronto buvo priversti chistais paskelbė atskirą sa- 
apsistoti. Dabar vėl štur- Vo valstybę. Šie jų žygiai 
triinio Įminei rieili- j---------------- • ----- - —

22 d. gegužės Franci j a ati
davė atgal baskiečiams 18- 
ką lėktuvų, kurie buvo pa
klydę ir Francijoj nusileidę.
23 d. baskiečių lėktuvai ap
daužė fašistų jėgas ties Di
ma, o sekančią dieną liau
diečiai iš lėktuvų bombar
davo fašistus Majorka sa
loj, ties Madridu ir kituose 
frontuose. Liaudiecių lėktu
vai daugiausiai koncentruo-laikomi uciugidiibicii auiicuiilj.uu- 

Madridas^*a a^a^as ant fašistų komu-

fronte pradėjo ofensyvą. Jie 
užėmė 7 miestelius ir su
griebė nemažai fašistų į ne
laisvę ir amunicijos. Madri
do priemiesty j, Universiteto 
Miestelyj, vis dar 
apsupti fašistai,
gauna daugiau maisto ir ge
riau apsaugojamas nuo fa
šistų lėktuvų atakų.

Trockistai Dūksta
Ispanijos anarchistai ir 

sindikalistai suskilo. Di
džiuma jų jungiasi su liau- 
diečiais bendrai kovai prieš 
fašistus. Tik maža dalis 
griebiasi kontr-revoliucijos 
žingsnių. Šiems desperaci- 
jon įpuolusiems gaivalams 
vadovauja fašistų šnipai — 
trockistai. Jie pagriebė mie
stelį Barbasto, 8,000 gyven
tojų. Trockistai ten sušaudė

'nikacijos kelių, orlaivių lau
kų, kareivių ir ginklų san
dėlių. Fašistų lėktuvai degi
na miestelius ir žudo civi
lius gyventojus, kad juos 
įbauginus ir privertus pasi
duoti fašistams.

“Taikos” Kalbos
Galima suprasti, kad ne

pergeriausiai fašistai jau
čiasi, kad pradėjo kalbėti 
apie taiką. Čia tik siūlė Ry-

mažai žydų. Gegužės 24 die
ną virš 3,000,000 žydų buvo 
paskelbę dviejų valandų ge- 
neralį streiką prieš terorą.

Francijos Bendro Fronto 
valdžia džiaugiasi, kad ji 
turi bendro apsigynimo su
tartį su Sovietų Sąjunga. 
Tai sutartis apsigynimui 
nuo Vokietijos fašistų... Į 
keturias dienas Ispanijos 
fašistai du kartus užpuolė 
Franci ją. Gegužės 22 dieną 
ispanų fašjstų lėktuvas iš 
kulkasvaidžių apšaudė pa
sienyj Francijos miestelius 
Portbau ir Culera, sužeisda
mas civilių žmonių, o 26 die
ną fašistų lėktuvai užpuolė 
pasažierinį francūzų lėktu
vą ir numušė, kuris skrido 
į Bilbao.

Daugiau imperialistai ren
giasi karan, daugiau kalba 
apie “taikos” politiką. Tą 
labiausiai daro Japonijos 
gaivalai. Jie tikrina, kad

mo katalikų popiežius, o I “nori” taikos, kad laivyną

Kovon prieš Reakciją!
Gegužės 30 dieną apvaikščiojama “Pa

puošimo Diena.” Chicagos darbininkai 
ir kartu su jais visos šalies darbo minios 
minės ją kaipo kruviniausį ant jų užpuo
limą. Virš 1,500 plieno darbininkų, jų 
žmonių ir. vaikų traukė South Chicagoj 
prie Republic Steel Corp, fabriko, kur 
yra užsidarę apie 700 streiklaužių. Strei- 
kieriai priešakyj nešė dvi dideles ameri
koniškas vėliavas.

Jiems pastojo kelią apie 200 ginkluo
tos nuo galvos iki kojų policijos, vadovy
stėje policijos kapitonų Kilroy, James P. 
Mooney ir J. Prendergarst. Jie užreiš- 
kė, kad streikierius neprileis prie fabri
ko ir tuoj aus paleido darban ašarų bom
žas, buožes, gumines švino pilnas dūdas 
ir revolverius. Peter Rimae, kuris ėjo į 
krautuvę ir netikėtai pateko į mūšio lau
ką, sako, kad į kokias tris minutes poli
cija paleido tarp 400 ir 500 kulkų. A. G. 
Patterson, C. I. O. 65-to lokalo finansų 
sekretorius, kuris pateko į mūšio lauką, 
sako, kad jis greitai buvo užtroškintas 
ašarų bombų, greta jo buvęs streikierys 
suklupo į pilvą peršautas. A. W. Ander
son, kitas C. I. O. organizatorius sako, 
kad virš 50 moterų yra sužeistų, didelis 
skaičius kulkų suvarstytos guli ligoninė
se. Keturi darbininkai nušauta; apie 100 
daugiau ar mažiau sužeistų paimti į apy
linkes ligonines ir kita tiek gydosi pas 
privatinius daktarus. Associated Press 
reporteriui pavyko nutraukti kelis pa
veikslus. Pirmieji parodo, kaip strei- 
kieriai tvarkoj, eilėmis maršavo linkui 
fabriko, o kiti vaizduoja baisų kovos 
lauką. Policija didžiausiame pasiutime 
muša, daužo, mindžioja kruvinus darbi
ninkus ir darbininkes. Chicagos polici
jos žiaurumas prilygo Hitlerio ir Musso
linio budeliams. Bet ponas Henry Hor
ner, Illinois valstijos gubernatorius ir po
nas Edward J. Kelly, Chicagos miesto 
majoras, užgiria policijos brutališkumą. 
Nors tuom pat kartu skelbia, būk darbi
ninkai galį ramiai pikietuoti fabriką!...

Kaip ramiai pikietuos, kada policija 
prie fabriko neprileidus pastojo streiki
ninkams kelią ir juos užpuolė? Kad po
licija buvo pasirengus streikierius pulti 
ir žudyti, tą paliudija ir Associated Press 
paveikslai ir reporteris, kurį policija jau 
prieš muštynes vaikė, grąsindama sumu
šimu, kad jis negalėtų nutraukti paveik
slų.

Budeliškas policijos užpuolimas ant 
streikierių yra tiesioginis laužymas 
Jungtinių Valstijų konstitucijos, Wagne- 
rio Labor Akto ir eilės,, kitų įstatymų, 
kurie leidžia darbininkams organizuotis, 
streikuoti, pikietuoti ir demonstruoti. 
Kad pateisinus savo budelišką žygį, po
licija meta kaįtę ant str.eikierių, būk jie 
ją užpuolę. Visų darbininkų ir laisvę 
mylinčių organizuotų piliečių pareiga pa
smerkti policijos budeliškus žygius ir rei
kalauti mušeikas nubausti.

Kai tik šis budeliškas policijos išstoji

muoja Gorbea kalną. < 
ma suprasti, kad jeigu 
Munguia frontas yra tik 9 
«— 10 mylių nuo Bilbao, o 
Gorbea apie 22 mylios ir fa
šistai vėl pasirinko ilgesnį, 
tai mažai vilties turi 
mušti pro Munguią.

Fašistų generolas 
jau bent dvidešimt

Gali-1 tarnauja fašistams. Ši troc
kistų — anarchistų “valsty
bė” yra tik apie 20 mylių 
nuo karo fronto, liaudiecių 
užpakalyj, ties Huesca.

Veikiaprasi- Orlaiviai
Ispanijoj jau kelintu kar

tu yra permainų “oro val-Mola
kartų dyme”. Pradžioj fašistų su- 

buvo paskyręs datą,kada jis kilimo liaudiečiai turėjo 250 
išdidžiai įžengs į Bilbao ir,lėktuvų prieš fašistų 100. 
sušaudys baskų valdžią —j Už mėnesio 
3 d. gegužės, 9 d., 13, 15, 17 fašistai gavo 
d. ir tt. Visos datos praėjo. 
Bilbao jam dar toli. Jau da
bar skiria datas tik Lemo- 
nai. Tuom kartu grūmoja iš 
kanuolių su žeme sulyginti 
Bilbao miestą, bet “naba
gas” negali pasiekti. Juk jis 
grūmojo ir lėktuvų pagelba 
jį paversti į kapinyną.

Baskiečiai sugavo Bilbao 
mieste daug užsienio šnipų 
— vokiečių, italų, belgų ir 
kitokių. Jų tarpe buvo ir 
vienos šalies konsulas. Šni
pai davė žinias fašistams. 
Baskiečiai kelis vokiečių 
lėktuvus numušė. Fašistus 
lakūnus teisė už žudymą ci
vilių žmonių.

Madrido Fronte
Ispanijos valdžia paskyrė 

visų karo jėgų komandie- 
rium generolą Jose Miaja. 
Ši centralizacija pagelbės 
kovoj prieš fašistus. Kad 
pagelbėjus baskiečiams,
liaudiečiai Guadalajara

laiko ispanai 
kelis šimtus 

lėktuvų iš Vokietijos ir Ita
lijos ir jie orą valdė. Lap
kričio mėrlesį liaudiečiai su
pliekė fašistų lėktuvus, daug 
jų sunaikino orlaivių lau
kuose ir liaudiečiai užvaldė 
orą. Apie du mėnesiai laiko 
atgal Vokietija ir Italija ant 
žūt-būt nusprendė užvaldy
ti orą ir kelis šimtus lėktu
vų pasiuntė. Dabar Bilbao 
fronte fašistų lėktuvai ima 
viršų ant liaudiecių, nes ten 
liaudiecių lėktuvams labai 
sunku veikti. Bet ir čia bas
kiečių lėktuvai vis daugiau 
gelbėja savo kovotojams ir 
atremia fašistų lėktuvus 
nuo Bilbao. Kituose fron
tuose liaudiecių lėktuvai tu
ri viršų, v

Gegužės 24 dieną fašistų 
lėktuvai bombardavo Bilbao 
priemiesčius. Tą pat dieną 
jų lėktuvai užpuolė liaudie- 
čių šarvuoti “Jaime I”, ke
lis jūreivius užmušė ir su
žeidė, bet laivą nesugadino.

ir Laughlin Co. darbininkai (Pittsburghe) bal-Jones 
suoja už savo pramoninę uniją ir CIO.

paskui apsisuko ir pasiūlė 
Anglijos valdžia. Dar kiek 
vėliau Mussolinis pareiškė, 
kad jis nori taikos. Ką Ang
lijos valdžia sako, tai reikia 
suprasti, kad ji kalba už 
Hitlerį, Mussolinį ir Franco. 
Ispanijos valdžia atmetė pa
siūlymus ir liaudis pasiry
žus tol kovoti, kol fašistai 
bus išvyti laukan.

Fašistų Intervencija
Ispanijos valdžia Tautų 

Lygoj pateikė 101 dokumen
tą — įrodymą, kaip Italija 
prieš ją veda karą. Ispani
joj veikia ištisos Italų armi
jos divizijos, jų komandier. 
gauna Mussolinio ir Italijos 
armijos generalinio štabo 

‘įsakymus. Ispanijos valdžia 
įrodo dienas, kada į Ispani
ją pribuvo Italijos armijos 
dalys, kaip jos veikia po Ita
lijos vėliava, kiek daug gin
klų fašistams pristatyta, 
kiek lėktuvų, tankų ir tt. 
Vien rankinių granatų vie
nu laiku buvo pristatyta 
120,000. Prieš Ispanijos 
liaudį veikia italų generolai 
Arnaldi, Mancini, Coppi ir 
kiti. Italija yra vyriausia 
Ispanijos fašistų pagelbinin- 
kė. žinoma, Vokietijos faši
stai irgi neatsilieka. Vien 
dabar Ispanijoj yra Vokie
tijos karo bombininkų lėk
tuvų : “Dorner” — 17; “Jun
kers—2” — 86; “Heinkel— 
2” — 111 lėktuų. Tai tik 
bombnešiai, o kur dar kito
kį? Ispanijos liaudies ap
kaltinimas prieš Italiją ir 
Vokietiją turi 90,000 žodžių 
ir pilnas faktų.

Kas Naujo Kitur?
Nors Ethiopiją jau pa

vergta fašistinės Italijos, 
bet ethiopų valdžia dar gy
vena Anglijoj ir kelia savo 
balsą Tautų Lygoj. Bet kas 
kreips atydą į nugalėtą ša-

Fašistų agentas Trockis 
kalba apie ketvirtą interna
cionalą. Žinoma, tas Hitlerio, 
Franco ir Mussolinio bernas 
viską darys, kad tik .dau
giau demoralizavus darbi
ninkus.

Albanijoj sukilimas nuslo
pintas. Ethem Toto, buvęs 
vidaus ministeris, kuris va
dovavo sukilimui, nušautas. 
Albanijoj eina varžytinės 
tarpe Italijos ir Jugoslavijos 
fašistų, tat ir šis sukilimas 
nebuvo liuosas nuo tų intri
gų..

Lenkijoj eina pasiutęs 
puolimas ant žydų. Lenkijoj 
žydų yra apie keturi milio- 
nai. Pogromuose- žuvo ne

mas supuola su atakomis iš Amerikos 
Darbo Federacijos reakcinės vadovybės 
prieš Komitetą Industriniam Organiza- 
vimuisi (C. I. O.). Bet nei ADF reakci
niai vadai, nei policijos budeliški puoli-

mai negalės sulaikyti plieno darbininkų 
nuo organizavimosi, streikų ir kovų. Jie 
nesulaikys ir kitų industrijų darbo žmo
nių organizavimosi į industrines unijas 
ir kovą už geresnį gyvenimą.

būdavo ja tik “apsigynimui.” 
Tuom kartu j ieško susitari
mo su Anglija Chinijos pa
vergimui. Gegužės 23 die
ną susikūlė karinis bombe- 
ris ties Osaka, vienas oficie- 
rius užsimušė, o penki susi
žeidė. Japonijoj labai tan
kiai lėktuvai nukrinta.

Vokietijos fašistų dikta
torius Hitleris sako: “duo
kite man dar 4 metus lai
ko,” žiūrėdamas į savo lai
vyną. Po to laiko jis mano 
valdyti visas jūras. Hitleris 
draudžia vokiečiams važiuo
ti į Pasaulinę Parodą Pary
žiun. Berlyne kėlė iškilmes 
pasitikimai 300 Japonijos 
oficierių ir jūreivių, kurie 
ten pribuvo. Fašistai dūks
ta prieš baskiečius, kurie 
nuteisė sušaudyti vokiečius 
fašistus lakūnus už žudymą 
civilių žmonių.

Anglijąsako, kad viso 
svieto bėdos sueina į Londo
ną, mat, prisigrobus visur 
kolonijų. Ispanijos fašistų 
karo lėktuvai metė bombas 
ant Anglijos prekybos laivo 
“Greatend” ir kelis jūrei
vius sužeidė.

Italijos fašistai patys ka
riaudami prieš Ispanijos 
liaudį vis garsiau šaukia, 
būk liaudiečius remia Fran- 
cija, Sovietų Sąjunga ir 
Amerikos Jungtinės Valsti
jos. Kitko nesurasdama, 
skaitliuoja, kiek Fordo tre
kų pirko liaudiečiai Ameri
koj. Liaudiečiai turi teisę 
pirkti, nes jų valdžia lega- 
liška. Mussolinis liepia žy
dams būti ištikimais fašis
tams, arba — “lauk iš Itali
jos.”

Sovietų Sąjungos įtaka 
pasaulyj auga, nes visi ma
to, kaip ji energingai kovo
ja už taiką. Namie valo sa
vo įstaigas nuo trockistų ir 
baigia išrinkti Japonijos ir 
Vokietijos šnipus. Pasaulį 
sujudino, kada keturi dideli 
lėktuvai nuskrido į Šiaurinį 
Polių ir ten įsteigė orlaivių

Jungtinės Valstijos ne 
juokais karo srity j ruošiasi. 
Portsmouthe nuleido du 
naujus naikintojus “Blue” 
ir “Helm.” Laivynas baigia 
manevrus Ramiajame Van1 
denyne. Atlikta didelis 
karo laivų pergrupavimas.

S i k o rsky-42B,” 42,000 
svarų jūrinis lėktuvas, ke
turiais motorais, darąs 188 
mylias į valandą, skrido į 
Bermudų. Tuojaus po to 
valdžia užsakė vienuoliką tų 
lėktuvų už $1,960,790. Iš
bandė keturis “Boeing Y- 
17” bomberius, kurie turi 
po keturis motorus. Jie 
skrido 1,700 -mylių be apsi
stojimo. Generolas And
rews sako, kad Amerika 
permažai ore prisirengus. 
Jis reikalauja daugiau 
bombnešių, kurie galėtų 
skristi bent 35,000 pėdų 
aukščio. Ir kada jiems bus 
gana karo pabūklų?

D. M. š.
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kožna rūpintis, 
daugiau pinigų

Lenkiu aš galvų ir tariu: 
Garbė kovos karžygiai! 
Tėvynei laisvę per audras, 
Atnešit savo žygiais!.. .

Kalėjimų urvus tamsius 
Daina pasiekt norėčiau, 
Gal būt ir saulės spindulį 
Atnešt jums sugebėčiau.

klų 
tas. 
gai

Moterų Lyga Kovai už 
ir Laisvę jautėsi per- 
viena ką nors tokio įspū- 
parodyti, kad pastatyti 
propagandą prieš karo

Mes, 
turime 

karo, 
prieš
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3
3
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moterimis, bet menis duona, o ne, tai griaužti 
Taip praneša juos kietus, ir kitokius velniai

Sesutės mano mylimos, 
Dienų audringų draugės, 
inžinierės, kolchoznikės, 
Rašytojos ir slaugės.

Sesučių, ką dar kūdikiais 
Gimtinėj bėginėjom, 
Ir buožių kiaules ar žąsis 
Po lauką varinėjom.

Šalies Sovietų gerbiamos, 
Kovingosios pilietės, 
Kovo aštuntą sveikinu 
Aš jus stachanovietės!

Užmiršt taip pat aš negaliu, 
Belaisvių kapitalo, 
Ką neša vėliavą kovos, 
Garbingai iki galo.

Nesveikint šiandien negaliu 
Ir Lietuvos sesučių, 
Draugių kovotojų jaunų, 
Ir skurstančių senučių.

tik 
nuo

Šiandieną taipgi sveikinu 
Ispanijos drąsuoles, 
Laisvos respublikos dukras, 
Karingas komjanuoles.

reikala- 
priešin- 
jį, jog

Tai- 
New 
Toje 
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nūs nešiodavo, 
vams) liepdavo

jiems (die- 
paversti ak-

prisimena, kaip mote- 
svarbią rolę vasario 
rinkimuose. Kaip 

matau ašarotus vei-

Ernestina Gonzales Fleischman 

yra galingiausias jos ginklas.”
Ji labai įvertina reikalą mo-

Dvi Moterys Balsuotojos

Nesenai išgavusios balsavi
mo teisę Ecuador’iaus moterys 
gėlės pirmu kartu balsuoti rin-

bilizuoti
technikų pagelbą, kuri orga
nizuotų industriją

O kaip nesveikint, jei kartu 
Ten vargą mes ragavom, 
Ir pirmą pamoką kovos 
Nuo bolševikų gavom!

O Cle- 
rengiamam Taikos 
nežiūrint vėsulingo,

Parėmė “Virėją”

Ispanijos rėmėjų

tai už tai, kuriems teks dau
giau mirusių žmonių dūšių, ir 

(religijos augdavo, kaip grybai,

r
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Darbininkė ir Seimininkė
Daugeliui jau matyta ir gir

dėta liekna, švelnutė ispanė 
Ernestina Gonzales Fleischman, 
kuri muzikališkai skambiu 
balsu sako entuziastiškas pra
kalbas apie didvyriškas loja- 
listų kovas prieš juos užpuo- 
lusį fašizmą. Ji dabar važinė
ja su prakalbomis Jungtinėse 
Valstybėse.

Jos negirdėjęs neatspėtai, 
kad toj mažoj moteriškėje 
randasi stipri pajėga ir meilė 
kovojančiai ispanų tautos liau
džiai. O-tai jinai yra viena iš 
penkių didžiųjų moterų, kuri 
su Izbele Palencia, La Pasio- 
naria ir kitomis Prieškarinio- 
Priešfašistinio Komiteto mote
rimis vadovėmis Madride su
tvėrė galingą moterų organi
zaciją, kuri aprengia respubli
kos armiją, paskirsto maistą, 
veda platų higienos srity ir 
abelno švietimo darbą.

Taikos metu ji buvo atsižy
mėjus mokslingumu ir veiklu
mu Ispanijos Mokytojų Uni
joj. Ji buvo viršininke Madri
do Universiteto Dailės knygy
no. Tūlą laiką ji mokino Jung
tinėse Valstijose./ Tas labai 
svarbu atsižvelgiant i tai, kad 
Ispanijos moterys iki pastarų
jų laikų buvo supančiotos vi
duramžių tradicijomis ir 
šiame šimtmetyje pradėjo 
jų atsipalaiduoti.

Jos dar ryškiai žymūs 
bia lotynų tarme žodžiai verž
te veržiasi, kada ji pasakoja, 
kaip Ispanijos moterys užėmė 
fabrikus, atidarė šapas, sumo- 
biližavo tūkstančius moterų 
dirbti po 8 valandas į dieną. 
Jos turėjo būti ir išradėjomis. 
Ji sako:

“Mes turėjome išrast naujus 
diržus patronams, nes seni ar
mijos diržai ėmė perdaug šikš
nos. Mes suradom, kad. tankiai 
persiūlėjimas standaus audek
lo jį sustiprina ir dabar taip 
darome diržus.

“Lojalistų milicija atsisakė 
dėvėt armijos uniformas, nors 
jiems labai reikėjo šiltų dra
bužių. Mes suplanavom naują, 
darbininkų uniformą.

“Mes turime sunkiai dar
buotis mokinime savo vaikinų 
švaros dėsnių, kad apsisaugoti 
epidemijų. Mes jiems nuolat 
kartojame: ‘Vartokit dantim 
šepetuką, prauskitės, maudy
kitės, kur tik prieinat upelį’. 
Reikia suprast, kad mūs vaiki
nai yra daugiausia beraščiai 
kaimiečiai, kurie tų dalykų vi
sai nežinojo. Mes jiems sako-' 
me: ‘Mes žinom, kad jūs galit 
sumušt Hitlerį ir Mussolinį, 
bet jūs taip pat privalot išnai
kint utėles’.”

Visas jų darbas ir kova tam
priai rišasi su skleidimu ap- 
švietos. Ji sako:

“Mūs kariai greit mokinasi. 
Jie taip pat reikalauja knygų, 
kaip ir ginklų. Moterys nori 
politinių žinių, nori žinot, su
prast viską, kas joms buvo už
drausta prieš įsteigimą res
publikos. Mes įsteigėm mote
rim tris laikraščius, kad su
teiktų žinias iš fronto ir aiš
kintų karo įvykių priežastis. 
Net ir karo krizio metu yra 
galimybių matyt liaudį au
gant, protaujant, vystant savo 
didelę jėgą, kuri pirmiau bu
vo užgniaužta.”

Ji nušviečia moterų greitą 
atsipalaidojimą nuo buvusių 
tradicijų sekamai:

“Tik nuo įsteigimo respubli
kos yra veltui mokyklos ir 
abelnai proga moterims siekti 
mokslo, amato, darbų ir dau
gybės mažesnių, bet ne ma
žiau brangių moterims laisvių. 
Moterys gerai žino, kad Fran
co ir fašizmo laimėjimas 
reikštų galą laisvam, naujam 
gyvenimui. Jos tą pradėjo per
matyti jau net prieš karo pra
džią.

“Man 
rys lošė 
mėnesio 
šiandien 
dus tarnaičių, dirbusių namuo
se, kur aš gyvenau. Jos per 
radio išgirdo, kad dešinieji

gauna daugiau balsų tūlose 
provincijose. Jos atbėgo pas 
mane raudodamos: “O, ‘senio- 
ra’, mes pralaimėsime rinki
mus.” Politika jau ir tuomet 
reiškė jų gyvenimą. Moterys 
supranta fašizmą iš atžvilgio 
į savo ir vaikų gyvenimą. Tai 
dėlto
laimės. Stipri liaudies valia iš
gelbėti Ispaniją nuo fašizmo

užpakaly 
barikadų. Jos pačios vyras 
Leo Fleischman, amerikonas 
inžinierius, tapo užmuštas sa- 
botažninko bombos tik už sa
vaitės po to, kaip jis suorga
nizavo pirmą amunicijos fab
riką Madride. Ji sako:

“Mes negalėsim laimėt, jei 
už barikadų neturėsime orga
nizuotos industrijos. Mums la
bai svarbu Amerikos technika, 
kadangi, jūs privalote neuž
miršti, jok daugelis aukštai 
apmokamų inžinierių, fabrikų 
viršininkų, natūralu, pritaria 
Franco. Vienas nesenai atvy
kęs Ispanijon amerikonas su
organizavo auto taisymo šapą 
ir viena savaite sutaisė 48 mo
torus, kurie buvo numesti, 
kaipo negalimi pataisyt. Tai 
puiki auka. Juk imtų daug 
tūkstančių dolerių, nupirkti ir 
atvežti 48 motorus. Mums rei
kia daugiau tokios pagelbos.”

Brangina ji Ispanijos kūdi
kius, demokratinės Ispanijos 
priaugančiąja gentkartę. Ji 
šaukia kiekvieną ir visus viso
mis išgalėmis per šią Ispanijos 
savaitę pasidarbuoti rinkime 
pinigų, maisto ir drabužių Is
panijos demokratijos gynėjų 
našlaičiams ir abelnai nuken- 
tėjusiems nuo karo vaikams.

Alisa.

Nelabai tolimoje praeityje 
gimė dar viena metinių šven
čių, tai Motinų Diena. Ji gimė 
sumetimu pagerbti tas moti
nas, kurių sūnūs žuvo praeita
me pasauliniame kare. Moti
nos tiek daug vargo pakenčia, 
tiek sunkių bėdų pergyvena 
iki užaugina savo kūdikius, 
tad pagerbti motinas nors sy
kį į metus yra prakilnus dar
bas.

žiūrint iš darbininkiško taš- 
karegio į motinų pagerbimo 
ceremonijas, rodosi, kad jos 
nebuvo taip pagerbtos, kaip 
kad turėtų būti. Jos buvo ger
biamos daugiausiai dėl biznio, 
nes tą dieną daugelis žmonių 
nešioja gėles kaipo pagerbi
mui motinų ir, žinoma, dėl mi- 
litarinės propagandos moterų 
tarpe, tai ir viskas.
Darbo Klasės Moterys Vysto 

Motinų Dieną į Motinų 
Taikos Dieną

Moterys darbininkės minė- 
damos Motinų Dieną bandė 
paskleisti plačią agitaciją dar
bininkų tarpe už taiką ir lais
vę. Moterys taikos šalininkės, 
susispietusios į Moterų Lygą 
Kovai už Taiką ir Laisvę, nors 
ir nebūdamos kairiai kovingo
mis, tačiau pastebėjo, kad 
Motinų Diena yra naudojama 
biznio reikalams. Tos moterys, 
būdamos taikos šalininkėmis, 
suprato reikalą užbėgti už 
akių džingoistams ir pasukti 
moterų sentimentą kovai prieš 
karą ir fašizmą.

Bet 
Taiką 
silpna 
dingo 
taikos
propagandą moterų masėse. 
Tad ji talkon pasikvietė Pro
gresyvių Moterų Tarybą, ku
rią nors daugelis jų laikė ko
munistine organizacija, tačiau 
žinojo, kad ji moka sutraukti 
mases ir net demonstracijas 
surengti. O Progresyvių Mote
rų Taryba mielai sutiko ir 
bendrai sušaukė Motinų 
kos Dienos konferenciją 
Yorke apie metai atgal, 
konferencijoje dalyvavo
moterų organizacijos. Tos kon
ferencijos obalsiai prieš karą, 
prieš fašizmą; už taiką if lais
vę nuskambėjo po visą plačią 
Ameriką. Ir šiais metais jau 
daugelyje miestų buvo pasek
mingi taikos susirinkimai.

Šiemet ta pati Progresyvių 
Moterų Taryba, bendrai su ki
tomis organizacijomis, turėjo 
sušaukusi antrą konferenciją 
13 d. balandžio, kurioje daly
vavo įvairių tautų moterys, at-

stovaudamos jau 63 organiza
cijas su 31,000 narių, 
velande 
Parade,
šalto oro, 3,500 žmonių gatvė
mis maršayo, kur ir mūs lie
tuvės ALDLD narės sudarė 
lietuvių būrį. Kituose miestuo
se taipgi rengta masiniai mi
tingai. Detroite maršavo 1,500 
merginų — moterų. Tas paro
do, kad Motinų Diena išsivys
tys į milžinišką judėjimą prieš 
karą.
Kodėl Mes, Darbo Motinos, 

Kovojame už Taiką ir

klausia ar jų augantieji sūnūs 
turi ką valgyti ir kuom apsi
rengti? Ne, jie to nedaro ir 
nedarys. Bet iškilus kitam pa
sauliniam karui ta pati val
dančioji klasė ateis pas tas 
darbo klasės motinas ir parei
kalaus bei atims jų sūnus ir iš
veš į karo lauką, panaudos 
juos kanuolėms pašarui, o mes, 
darbo klasės motinos, neorga
nizuotos nepajiegsime pasi
priešinti tam.

Ženkime vieną žingsnį to
liau ir pažvelkime į Ispanijos 
karą, šiandieną Ispanijoje ka
riauja ne tik vyrai, bet ten ka- 
ri’auja moterys ir jaunuoliai, 
žodžiu sakant, kariauja visa 
Ispanijos liaudis prieš ispanų, 
Vokietijos, Italijos ir viso pa
saulio fašizmą.

Ispanijos liaudis kariauja 
ne todėl, kad pavergti ką nors 
ar išauklėti tam tikrą skaičių 
naujų milionierių. Ne. Ispani
jos liaudis kariauja už demo
kratiją, už visų darbo žmonių 
teises, už teises geresniam gy
venimui, už laisvą ateitį. Ka
riavimas dėl grobių, dėl pelnų, 
ir kariavimas už demokratiją, 
už teises gyventi skiriasi taip, 
kaip diena nuo nakties ir Is
panijos lojalistus kiekvienas 
laisvę mylintis žmogus turėtų 
paremti pagal savo išgalę, nes 
Ispanijos liaudies pralaimėji
mas būtų didelis smūgis visai 
darbo žmonijai ne tik pačioje 
Ispanijoje, bet visame pasau
lyje.

Tad mes, prisižiūrėjusios į 
mūsų drauges Ispanijos darbi
ninkes, į jų karžygiškas kovas 
už demokratiją .ir laisvę, stoki
me į darbininkiškas organiza
cijas, kurios 
darbo klasės 
darbo klasės 
budėti, kad 
turime remti 
karą, prieš 
ir laisvę.

Lai Motinų Dienos iškeltas 
taikos obalsis pasiekia kiek
vieną darbo klasės motiną ir 
iššaukia ją į organizuotą vei
kimą, kad nė vieno vyro ir nė 
vieno cento netektų karo ren
gėjams, o visa spėka ir energi
ja darbo klasės judėjimui!

O. Girnienė.

Vyrų jieškotoja — mylėto
jų bažnyčia, Oklahomos mies
te, užsikimšus 
tuščia vyrais.
“The Literary Digest”, gegu
žės 22-ros dienos laida.

“Mes turime būrį gražiai 
atrodančių vyrų tame kampe 
bažnyčios”, sakė savo pamoks
le mylėtojų bažnyčios dakta
ras W. A. McKeever.

Dideliu ūžimu, 150 moterų 
pasuko savo smailius kaklus 
ištyrimui šešių krūvoj susirin
kusių vyrų kampe mažos baž
nyčios. Raudonveidžiai šeši 
vyrai, suklimpę žemai bažny
tiniuose suoluose (laukose), 
atydžiai klausė, kaip naciona- 
liai žinomas autorius ir psicho- 
logistas reikalavo moterų pa
gauti, atvesti daugiau bailių 
vyriškių.

“Ateis jų ir daugiau”, jis 
pranašavo, “susisarmatinę pa
tys savęs, kad anksčiau čia 
nepribuvo.”

Daktaras McKeever, eiles 
metų tyrinėjęs nepasisekimus 
ir sutikimus vedybose, — pa
juokė farmerius, kad jie moka 

telyčias parodoje, 
supranta kaip pasi- 

pačias.
pasiimti pusininkes 
darbo,
socialio susitaiky-

jau kovoja už 
reikalus.

motinos,
nedaleisti
judėjimą 

fašizmą, už taika *•7 *•

iš dievų neleistinus šposus 
krėsdavo.
prieš 
nagų 
nors 
dyti, 
juos 
kimui tų 
Tai buvo pamatas tvėrimo se
noviškų religijų, kurių pasakos 
neišlaiko šių dienų kritikos. 
Tad čia vietoje reikėtų pa
klausti : kaip atrodė tos nau
jos lytinės religijos dievas, kas 
jį nukryžiavojo, tarp kokių 
latrų pakorė ir kada, paga- 
liaus, jis iš numirusių kėlėsi? 
Be šio visko, kas čia suminėta, 

.— religija be galvos. O tas se
nis turėtų tai žinoti, nes para
šęs kelias knygas, turįs de
šimts tūkstančių apie save vi
sokių iškarpų ir jų nėra skai
tęs. Tai visgi jis yra svarbus 
žmogus.

McKeeverio demagogija vir
šija visas šių dienų demagogi
jas, vienok, kaip matome, turi 
pasekėjų. Buržuazinė spauda 
rašo apie tai be jokios kriti
kos. Neragina jokios valdžios 
įsikišti ir sustabdyti tokias 
žmonių apgavystes, o juk yra 
trys valdžios: miesto, valstijos 
ir valstybės.

Oklahomos miestui yra sun
ku kvėpuoti, kuomet ant jo 
užgulė tamsiųjų amžių gady
nė. O ar tas yra leistina dvide
šimtame šimtmetyje?

J. N.

Kad atsilaikius 
velnius ir išpirkus iš jų 

žmonių dūšias — kas 
turėjo tuos dievus nužu- 

nukryžiavoti ir pakarti 
tarpe dviejų latrų išjuo- 

pačių nusidėjėlių.

Pereitame pasauliniame im
perialistiniame kare gauti pri
tyrimai kiekvieną darbo kla
sės motiną verčia budėti ir ko
voti prieš karą. Pereitas pa
saulinis karas pagimdė daug 
naujų milionierių. Jie gimė 
iš kraujo darbo klasės išaugin
tų sūnų, padėjusių galvas už 
milionierių reikalus. O mes, 
tų laikų motinos, nesuprasda
mos imperialistų tikslų, gami
nome amuniciją, kad tik dau
giau gyvasčių būtų išžudyta ir 
daugiau kapitalistams pelnų 
sukrauta.

.Ta praėjusi baisioji skerdy- 
nė už vis brangiausiai atsiėjo 
viso pasaulio darbininkam iš 
atžvilgio į darbininkų gyvy
bes. Dešimtis milionų jaunų 
vyrų, padėjo savo galvas. Kiti, 
desėtkai milionų grįžo iš karo 
lauko sužaloti, be rankų-kojų, 
ir be sveikatos. Treti, taipgi 
desėtkai milionų, prarado gy
vastis nuo bado ir nuo įvairių 
ligų, paeinančių nuo karo. Ir 
čia dar ne viskas. Kiek namų 
likosi sumaišyta su žeme. Kiek 
milionų šeimynų paliko be 
duonos, drabužių ir pastogės. 
Tai buvo karas už grobius, už 
pelnus ir už didesnį darbo Į 
klasės .žmonių pavergimą. Tad 
mes, darbo klasės motinos ko
vojome ir kovosime prieš to
kius karus, kurie yra rengia
mi dėl pelnų.

Pažiūrėkime darbininkių 
motinų akimis į šių dienų mū
sų šalies tvarką ir pamatysi
me, kad darbo klasės paver
gimas bei išnaudojimas neap
sakomai sunkus. Pramoninis 
krizis dar vis tebevargina dar
bo klasę, o valdžia nors ir; 
duoda kiek pašalpos, bet toli 
gražu neužtektinai. šiandieną 
valdančioji klasė nemato tų 
milionų jaunuolių^ kurie vaikš
čioja nuo miesto prie miesto, 
jieškodami nors kokio darbe
lio, bet jo neranda. Taipgi 
valdančioji klasė neateina pas 
darbo klasės motinas ir nepa-|

Knygą “Virėja” baigiant 
ruošt spaudai dar kartą pra
šome visus dar galinčius gauti 
prenumeratų pasidarbuoti ir 
surinktus pinigus prie pirmos 
progos prisiųsti. Štai šios sa
vaitės atsiliepimai:

W. ROXBURY, MASS.

Draugės:
Prisiunčiu už “Virėjos” pre

numeratas $9.75, tad su šiuo 
jau turėsite ir bostonietes pa
sidarbavusių sąraše.

H. Tamošauskiene.

WASHINGTON, PA.

Gerbiamos Draugės:
Prisiunčiu $4.50. Už tuos 

pinigus malonėkit man prisių
sti 6

Kuopos Darbuotė
Nors ir ne balsiai, bet mūs 

moterys visuomeniniam darbe 
neblogai darbuojasi. Jeigu tik 
darbščiosios draugės turėtų 
kiek daugiau liuoslaikio ir 
dažniau rašytų į laikraštį, be 
abejo, tas veikimas atrodytų 
daug didesniu, bet dabar daž
nai paskęstame smulkmenose,*' 
apie savo triūsą nei žodelio 
nepranešdamos kitom mote
rim, kurios irgi įdomauja mūs 
darbuote.

Įvykusiam kuopos susirinki
me, praeitą ketvirtadienį, na
rės, apart kitų kuopos reikalų, 
daug laiko pašventė svarsty
mui, kaip sėkmingiau pasidar
buoti rinkime paramos Ispani-* 
jos kovotojams už demokrati-" 
ją. Kiekviena kuopos narė pa-_ 
sižadėjo dalyvauti rinkime au
kų, drabužių ir maisto. Kuopa 
nusitarė paimti globai vieną 
Ispanijos našlaitį, mokant po 
$5 kas mėnuo jo užlaikymui. 
Kadangi kuopos ižde nedaug 
pinigų, tai nutarta užmokėti 
už našlaičio užlaikymą už du 
mėnesiu ir tuom patim laika , 
narės privalo 
kaip sukelt 
tam tikslui.

Nors dar 
darbšti kuopos sekretorė drg. 
Stankaitienė, 29 d. gegužės/*' 
išvažiavo į Lietuvą. Pakol 
d. Stankaitienė sugrįš, jos dar-; 
bą apsiėmė atlikti d. Sasna. 
Kuopos narės atsisveikinimui 
savo draugės, jai nesitikint, po 
susirinkimui surengė išleistu- 7 
vėms vaišes. Laike užkandžių ; 
narės ir pati d. Stankaitienė 
pasakė po prakalbėlę. Kiek-p 
viena kalbėtoja pageidavo, , 
kad draugės kelionė į Lietuvą’.! 
nepasibaigtų vien tik pasisve- ' 
čiavimu, bet kad ji ten nuvy-i 
kusi prisirinktų kuodaugiausia, 
įspūdžių, kuriuos čion sugrįš' 
žūsi paskleistų.

Drg. Bonkevičienės sumany
mu, narės pakuždomis suau
kojo $3, už kuriuos įteikta ke 
leivei dovanėlė.

Skruzdė.

išsirinkti 
bet mažai 
rinkti sau 
jog reikia 
laipsniu 
liuoslaikio
mo, religinio gyvenimo ir svei
katos.

Mylėtojų bažnyčia, pranešė 
daktaras, pašvęs trumpas ap
eigas sekėjams.socialio susiar
tinimo. Sykį ant visados, jis 
prašė parapijonų pramušti le
dą. Paskui jau ateis ‘susimai
šymas’.

Dr. McKeever aiškino, kad 
jam atėjo galvon mintis apie 
mylėtojų bažnyčią jau 25 me
tai tam atgal, kada jis buvo 
Kansas valstijos kolegijos pro
fesorium, nes tyrinėjimas pa
rodė, kad iš 400 baigusių ve
dybų mokslą Manhattan, Kan
sas, mokyklos, jis rado tik du 
divorsu. Tas jį pertikrino, jog 
mokslą baigę buvo geriau ap- 
sidrūtinę tūlais pamatais, ne
gu neturėję tam tikros lavy- 
bos. Čią jis ir nusprendė su
teikti tokią lavybą.

Nuolatinis moterų 
vimas suartinti jas su 
ga lyčia pertikrino
Oklahomos mieste reikia my
lėtojų bažnyčios. Ir tik dievas 
žinojęs jo projektus pirmiaus, 
negu jis juos iškėlė viešumon.

Narystė susidės iš moterų 
virš 20 metų, o vyrų 25 arba 
ir senesnių. Duoklės nebus 
mokamos,. o bažnyčios randą 
užsimokės iš rinkliavos. Šitas 
viskas plačiai pasklido tarpe 
Oklahomos moterų ir mylėto
jų bažnyčia atsidūrė naciona- 
lėj spaudoj.

Praeitą savaitę (kalbant 
prieš minėtą laikraščio laidą), 
palaikymui parapijonų, dr. 
McKeever paskelbė dvi dova
nas po $25 bile ypatai Suvie
nytose Valstijose, pagaminan
čiai geriausį 10 punktų planą 
išrinkimui vyro bei pačios. 
Viena dovana eis vyrui,' kita 
moteriai. Tas daktaras sako :

“Idėja mylėtojų bažnyčios 
nėra vedybiniam suporavimui, 
bet išplėtimui jos narių gyve
nimo. O jeigu tas netyčia ir 
privestų prie vedybų, tai irgi 
būtų, gerai”.

Kas sakė, kad dabar jau 
būtų sunku sutverti naują re
ligiją, nes žmonės jau prasi
blaivę, apsišvietę, — kokiam 
apgavikui lengvai nepasiduos, 
tas skaudžiai pats save apsi
gavo. štai atsirado methodis- 
tas, 69 metų senis, šalinantis 
politikos, bet priešingas naujai 
dalybai (man tas jo šališku
mas politikoj nesuprantamas 
— J. N.) ir, pasinaudodamas 
ekonominėmis sąlygomis, ma
žais ir nepastoviais darbinin
kų uždarbiais, kas yra di
džiausia priežastis šioj siste
moj viengungio gyvenimo— 
o moterys, merginos, matyt, 
jo labai bijosi, — sutvėrė ly
tinę bažnyčią, religiją...

Tai kaip keičiasi laikai! 
Pirmiaus tverdavo religijas pa
matuojant tuomi, kad dievai kimuose, kurie bus 12 šio mė- 
ir velniai mušasi kaip varijo-' nėšio. Pradėta registracija.

Per pirmas tris dienas užsire
gistravusios dvi moterys, Flora 
Guzman ir Emma Ortiz, dar
buotojos už balsavimo teisę. 
Ir jos abi balsuosiančios už 
socialistus.

O šiandien, draugės, noriu aš
Daina bent prisidėti,
Ir mūšio sprendžiamo metu nes velniai ant dievų imdavo 
Su jums greta stovėti.
1937 m. kovo 3 d.

viršų susikirtimuose. Veik visų 
religijų dievus velniai po kal-

Virėjas.” 
Draugiškai, 

M. Yanavičienė.

AUBURN, ILL.

Gerbiamos Draugės:
Prisiunčiu $2.25. Meldžiu 

man prisiųsti 3 “Virėjas.” 
Su pagarba, 

George Pelton.

AUBURN, ME.

Drauge:
Prisiunčiu $3.75 už 5 pre- 

numertas “Virėjos.” Daugiau 
turbūt jau nebegalėsiu užra
šyt. Siųskit visas knygas mano 
vardu. Iš viso jų bus apie 17. 
Bet vistiek pagarsinkit ligi kol 
prenumeratos bus galima rink
ti.

Draugiškai, 
A. Kaulakis.

Kaip Ilgai Rinksim 
„ Prenumeratas ?

Prenumeratas rinksim
“Virėja” bus atspausta, tad vi
siems dar yra proga užsirašy
ti ją už 75 c. Spaudon tiki
mės paduoti šį mėnesį, kaip 
buvo iš anksto planuota. At
spausta knyga kainuos $1. Ta 
pati kaina bus ir ALDLD na
riams, kadangi knyga nėra 

įleidžiama iš ALDLD Centro 
iždo, bet prenumeratomis.

“Virėjos” Sekr.
E. Vilkaitė.

, Amerikoj Moterys; 
Traukia Žagrę

Tragiška biednuomenės,' 
ypatingai moterų ir vaikų pa^ 
dėtis iš naujo iškilo aikštėn^ 
su mirčia Tennessee mažaže-,. 
mes moteriškės Davis’ienės,* 
kuri 25 gegužės žuvo asilo- 
vietoj traukdama žagrę ir del.-* 
neturėjimo gimdymo kontrolės 
žinių bei saugumo motinystė
je.

šeštadienį buvo perklaus^:'
(Pabaiga pušį. 4)

VALGIU GA1WI 
NIKAS

Razinkų su Rubarbu 
Marmeladas

1 puodukas razinkų. 
2i/2 puoduko cukraus.
1 kvorta rubarbo, pusė puo

duko vandenio.
Numazgok gerai * rubarbą, 

supjaustyk į mažus šmotelius, 
užpilk * vandeniu, cukrum ir 
biskį pavirinus supilk razin- 
kas (geriau, kad razinkos bū^j 
tų supjaustytos), virink po- 
valiai apie 50 minučių. Turėk 
užtektinai švarių, išvirintų sti- 

ir supilstyk kol dar karš- 
Gerai uždangsčius gali 

stovėti.
Rubarbo Pajus

puodukai rubarbo. 
puodukai cukraus, 
šaukštai miltų, 
kiaušiniai.
šaukštai kakavo (cocoa) 

Supjaustyk smulkiai rubar 
bą, sumaišyk miltus ir kakavą; 
su cukrum, išplak kiaušinių 
trynius ir sumaišyk viską kar-, 
tu su rubarbu. Turėk dvi blė: 
tas išklotas kaip dėl bile pa 
jaus, pripilk tuo mišiniu ir iš
kepk. Paskiau padaryk “me
ringue,” plakant kiaušinių bal- i 
tymus su apie puse puoduko j 
cukraus. Išplak kietai, užpilk 
ant viršaus ir pakepk iki paa
rus.

E. Vitartiene, 
Johnson City, N.
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis PASAULINES ŽINIOS
AMERIKOJ MOTERYS 

TRAUKIA ŽAGRĘ 

(Tąsa iš 3-čio puslapio)

nėjimas žuvusios vyro, pus
antro akro žemės savininko, 
John W. Davis, kaltinamo už 
žmonos mirtį po padarymo 
žirklėmis nelegalės operacijos 
ir arimo ją pasikinkius į žag
rę. Moteriškė, svėrus apie šim
tą svarų, buvo nėščia.

Kvotime vyriausiu liudinin
ku buvo taip pat menkas, įdu
busiais veidukais 14 metų 
Charley Hensley, mirusios su 
pirmuoju vyru prigyventas sū
nus, už kurio su 11 metų se
sute Evelyna maitinimą jo 
motina traukė žagrę. Vaikas 
pasakojo:

“Aš ir mama, ir sesuo visa
da traukėm žagrę. Patėvis 
siūlė pasimainyt, bet mes 
buvom užtenkamai stiprūs 
ravot žagrę.

“Mes arėm 
dvį savaiti iki 
tadienio. Arėm
da mudu su sesute nuėjom į 
krautuvę. Kada sugrįžom, ma
ma sirgo ir rėkė. Ji norėjo pa
šaukt daktarą, bet papa sakė, 
kad jis gali padaryt tą, ką 
daktaras”.

Toliau vaikas pasakojo, 
kaip jo motina vaitojo per vi
są naktį, o patėvis miegojo 
tam pačiam kambaryje. Sek
madienį patėvis jau pašaukęs 
daktarą, bet “barėsi už mokes
tį.” Jis sakė nematęs, kad pa
tėvis darytų operaciją. Tačiau

ne-

Jis 
sa-

ne- 
kė-

perkas dieną 
pereito penk-

ir tą rytą. Ta-

pripažino patėvio žiaurumą 
sakydamas, kad antradienio 
rytą mirštanti motina prašius 
vandens, bet patėvis nedavęs. 
Jo sesutė norėjusi vandens 
paduot, bet patėvis ir jos 
prileidęs tą padaryti.

Davis sakėsi nekaltas, 
mylėjęs žmoną ir įrodymui
vo nekaltumo sakė, kad jinai 
traukusi žagrę dar prieš vedy
bas.

Skurdas ir jo pasėka—be
galinis tamsumas ir žiaurumas 
—yra užviešpatavęs milžiniš
kus Amerikos plotus, kuomet 
saujalė buržujų lėbauja per
tekliuje. Darbininkai organi
zacijos keliu kovoja prieš ver
giją, bet buržuazija kulkų, 
gaso bombų ir buožių pagelba 
nori subrukt ir miestų darbi
ninkus atgal vergijon. Tos 
prievartos pavyzdis yra nužu
dymas keturių streikierių per 
policiją ir Republic Steel Kor
poracijos mušeikas pereitą 
sekmadienį, Chicagoj.

Amerika įsigijo kruvinąjį 
sekmadienį. Kruvinojo Atmini
mų Dienos Sekmadienio darbi
ninkų klasė niekad nepamirš 
ir pašauks atsakomybėn jo 
su rengėjus.

M-tė.

AMELIA EARHART VĖL 
SKRIS APLINK PASAULĮ

Amerikos lakūnė Amelia Ear
hart žada greitu laiku pradėti 
antrą kelionę aplink pasaulį. 
Šiuo kartu ji skris iš vakarų į 
rytus ekvatorinėj zonoj.

Fordas Terorizuoja Daugiau Unijistų
Detroit, Mich. — Negana, 

kad H. Fordo gengsteriai 
žvėriškai sumušė Jungtinės 
Automobilių D a r b i n inkų 
Unijos organizacinį direk
torių Frankensteeną, loka- 
lo pirmininką Walterj Reu- 
therį ir kelioliką kitų uni
jistų, kurie dalino darbi
ninkas unijinius lapelius 
prie Fordo Rouge fabriko, 
Dearborne. Fordo pasiųsti 
padaužos pastojo kelią ir 
dviem kitiem unijistam, va- 
žiavusiem automobiliu; iš
metė juos laukan iš masinos 
ir budeliškai mušė ir spar
dė.

Detroit, Mich., geg. 28.— 
Apskričio prokuroras Mc- 
Rea žada išduot warrantus 
areštuot Fordo gengsterius, 
kaip tik bus jų vardai suži
noti.

Fordas gi bando išsime- 
luoti, būk tai patys jam “iš
tikimi darbininkai” terori
zuoją unijistus.

Prieš Fordo muštukus pa
duotas skundas ir šalies 
Darbo Santikių Komisijai.

J u n g t inės Automobilių 
Darbininkų Unijos prezi
dentas Homer Martin sa
ko, kad jokie fašisto Fordo 
“juodmarškiniai nesulaikys 
jo darbininkų organizavimą 
į uniją... Fordizmas tai 
yra fašizmas. Bet patys jau

kruvini Fordo darbai prieš 
darbininkus galingai pastū
mėjo juos organizuotis j sa- 
ivo uniją.”

Pavogta Karinės Akademijos 
Kanuoiė Arti “Džėlos”

Ossining, N. Y.—Nežinia 
kas pavogė seną kanuolę, 
kuri buvo pastatyta aikštė
je prieš St. John’s Karinę 
Akademiją. Kanuoiė buvo 
istorinė, likusi nuo Pilieti
nio Karo, ir svėrė 350 sva
rų. Ossininge yra didžiulis 
Sing Sing kalėjimas, 
plėšikam atrodo, kad jis— 
kitiems, o ne jiems.

Bet

Išardytas Fašistų Sukilimo 
Planas Minorca Saloje

Barcelona, Ispanija.—Mi
norca salos fašistai buvo pa
darę sąmokslą pervest ir šią 
salą į gen. Franco rankas. 
Respublikos valdžia, kuriai 
ši sala priklauso, suėmė 
dvyliką fašistų; o vyriau
sias jų vietinis vadas nusi
žudė, kada pamatė, jog val
džia susekė jų plana.

bombardavimas turėjo pa
tarnaut Minorca fašistam 
kaip pradžia sukilimo prieš 
respubliką; o Majorca salos 
fašistai tada būtų atsiuntę 
3,000 savo kareivių į talką 
sukilėliams. Bet respubli- 
kiečiai keturis priešų lėktu
vus nušovė žemyn, suėmė 
Minorcos fašistų vadus ir 
tuom išardė jų planus.

Penki lėktuvai, atskridę Į 
iš fašistų valdomos Major
ca salos bombardavo Mahon 
miestą Minorca saloj. Tas

PIKNIKAS - ŠOKIAI - KONCERTAS
Rengia Lietuvių Parko Bendrovė Kartu su Kitomis Organizacijomis

Įvyks Sekmadienį 6 Birželio-June
PUIKIĄ MUZIKOS IR DAINŲ PROGRAMA DUOS LIETUVIU MENO GRUPE

Už Lakewood Ežero,Lietuvių Parke,
Šokiai Prasidės 1-mą Vai. po Piety, Grieš Merrymakers Orkestrą

Waterbury, Conn

MB

Z

Aido Choras iš Worcester, Mass., kuris dalyvaus Programoje.
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Taipgi dalyvaus programoj Jaunimo Choras iš Torrington ir Laisvės Choras iš Hartfordo.

Bus daug svečių iš visos Connecticut valstijos ir iš daugelio Massachusetts valstijos miestų. Tai bus puiki 
proga pasilinksminti, girdėti ir matyti puikią programą ir įsigyti daug naujos pažinties. 

.. ... , _ Įžanga 25c. AsmeniuiPikniko Pradžia 12 Vai. Dieną 1

Wilkes Barre, Pa
Darbininku Streikas Cleveland 

Wrecking Co.

Gegužės 25 dieną prie grio
vimo Coal Exchange ir An
thracite Buildings ant West 
Market St. buvo iššauktas 
streikas. Streikas yra už tai, 
kad bosas išrinko iš kitų tar
po 15 darbininkų ir pasakė, 
“jums čia darbo nėra,” o jų
jų vietoj paėmė kitus už daug 
mažesnę algą į valandą. Bet 
šie darbininkai pasipriešino 
atiduot savo įrankius ir atsi
kreipė prie kitų dirbančių, ku
rie visi vienbalsiai nutarė ko
vot prieš tokį bosų pasimoji- 
mą prieš darbininkus. Darbi
ninkai pareikalavo pakelt al
gas nuo 40 centų į valandą iki 
50c, nes kompanija moka 65c 
tiems, kuriuos turi atsigabe
nus iš kitur darbininkus.

Streiklaužių nėra ir daug 
jaunų vyrukų pikietuoja. Jei
gu darbininkai laikysis vieny
bės, yra proga 
kompanija turi 
mus bėgyje 60

* *
West pusėj

yra pilama siena, kad apsau
got Kingston su apylinke nuo 
potvinio, kuris čia neretai pa
sikartoja. Darbo jau yra daug 
atlikta, bot su labai mažu 
skaičium darbininkų. Viskas 
yra atiduota kontraktoriams 
ir jie atlieka darbą mašino
mis.

nas ir siųskite iždininkui A. 
Kairūkštis, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Dabar, draugai ir draugės, 
platinkit tikietukus dėl “Lai
svės” pikniko, kuris įvyks 
Maynarde 4 d. liepos ir reng- 
kimės visi į šį pikniką ir kitus 
raginkim, nes tą dieną yra 
Naujos Anglijos lietuvių dar
bininkų dienraščio “Laisvės” 
šventė.

Ateinantis ALDLD 11 kuo
pos susirinkimas įvyks birželio 
27 d., 29 Endicott St., 10:30 
vai. ryto. Visi dalyvaukite

ALDLD 11 kuopos koresp.
J-. M. Lukas.

Rochester, N. Y

laimėt, 
nugriaut 
dienų.
*
Kirby’s

nes
na-

Park

* * *
Vietos teisme metodistų ku- 

nigužis iš Avoca, Pa., pralei
do nesmagias valandas. Jis 
buvo kaltinamas užpuolime ir 
išžaginime jaunos mergaitės. 
Laikui bėgant patys kunigė
liai vis daugiau atidaro akis 
savo parapijonams.* * *

Kasyklos šiuom laiku, ku
rios neuždarytos, dirba gerai. 
Bet ir tų nelaimių kasyklose 
labai daug.
laikraščius, 
tos dienos 
nelaimės.

Pavarčius vietos 
tai tik marguoja 
darbuose visokios

Nors čia bedarbė ir buvo di
desnė, kaip kur kitur, bet 
alaus išdirbystė daro didžiatL 
sius pelnus. Pavyzdžiui, viena 
iš didžiausių alaus išdirbysčių, 
tai yra Stegmaier’s. Bet jie 
jau netelpa savo pastogėje. 
Eina didelis darbas budavoji- 
me naujų trobesių dėl dau
giau įtalpos. Veisiejiškis.

Worcester, Mass.

rėmime Liaudies Valdžios ir 
fašistų, tai tą jųjų pasidalini
mą kunigas O’Flanagan paaiš
kino, khd turtingesni vyskupai 
ir kunigai, nenorėdami nustoti 
savų turtų, nuėjo pas fašistus, 
o biednesni pasiliko Liaudies 
Valdžios pusėj. Susirinkusiems 
kunigo prakalba patiko.

M. Duseika.

Gegužės 20 d. Convention 
Svetainėj surengtose prakal
bose, sakė prakalbą kunigas 
O’Flanagan. Prakalbos buvo 
surengta rūpesčiu North Ame
rican Committee for Spanish 
Aid vietinio skyriaus. Publikos 
buvo virš tūkstančio, kurie už
simokėjo po 25c įžangos. Au
kų surinkta medikalei Ispanų 
paramai $246.80.

Kunigas O’Flanagan savo 
kalboj nurodė dėl ko išsivystė 
Ispanijoj civilis karas, kodėl 
jisai remia bendro fronto val
džią ir kodėl darbo žmonėms 
svarbu matyt Liaudies Val
džia pergalėtoja. Kadangi Is
panų kunigai yra pasidalinę

Iš 23 d. Gegužės Susirinkimo 
ALDLD 11 Kuopos

Nežinia kodėl mūsų nariai 
nelanko susirinkimų. ALDLD 
knygas visi gauna laiku.' žur
nalą “šviesą” visi gauna lai
ku. Kaip tik išeina iš spaudos, 
tuoj nariams būna išsiuntinė
ta. Visi džiaugiasi aplaikytom 
knygom ir žurnalu “šviesa”. 
O j susirinkimus visada ateina 
tik keli draugai. Kodėl tokis 
nesvietiškas apsileidimas?

Draugai, lankykit susirinki
mus, užsimokėkite duokles, su- 
sirūpinkit savo draugijos rei
kalais. Pusmetis jau prabėgo, 
o dar duoklės nesumokėtos. 
Nepalikit grupelei draugų vi
sus darbus nudirbti ir dar jū
sų jieškoti dėl duoklių.

Šiame susirinkime likos iš
rinktas delegatas į Tarptauti
ni Komitetą Gelbėjimui Ispa
nijos Kovotojų Prieš Fašistus. 
Ir buvo skaitytas ir priimtas 
laiškas nuo komiteto, kuris 
rengiasi išleisti lietuvių jau
nuolių žurnalą iš Brooklyn, 
N. Y. Laiškas palikta apkal
bėti ateinančiame susirinkime. 
Šis žurnalas bus leidžiamas 
per lietuvius jaunuolius anglų 
kalboj. Išeis kas mėnesis. Pre
numerata metams bus $1.50. 
Užsirašydami, Money Orde
rius išrašykite sekr. J. Orma-

Montello, Mass

Tinkama Užeiga
Lietuvių Tautiško Namo Pa

talpoje Yra Tinkamiausia 
Lietuviams Užeiga

ANTANO RAILOS
Restauracija ir Gėrimai

Puikus Valgiai, Amerikos Išdirbi
nio ir Importuotos Degtinės, 

Vynai ir Geras Alus

Dekoracijų Dienos Šventėm, 
Lankydamiesi Montello Už

eikite Pas Railą

Pasižymėkite Antrašą:

666 MAIN STREET
MONTELLO, MASS.

Atdara ir Sekmadieniais nuo ank
sti ryto iki vėlai vakare.

PUIKI VIETA VAKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York,
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, Cauterskill Road
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

Ši

Josephine Kasmočius’ Pavilion
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 

į naujai įtaisė puikiame sodne, po tyrum dangum 
! šokiam platformą bei pavilion.

JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION
į 91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y.
i Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or-
| kestros kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Tad norė-

1 darni pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius į puikų 
i sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.

Čia yra Restauracija, kur gaminama visoki valgiai ir 
yra geriausią Amerikos išdirbimo ir Importuotą

j Degtinią, Vyno ir Alaus
į •
| Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko
I jaučiasi pilnai patenkintas.

————————

Sekmadienį, 4 Liepos-July
Prašome visų pasižymėti, 
jog sekmadienį, 4-tą liepos, 
įvyks “Laisves” piknikas 
Brooklyne. Bus laikomas

ULMER PARK MUSIC"HALL
Gale 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

DVI DIENOS ŠVENTE
Ant rytojaus, po “Laisvės” pinikui, bus neprigulmy- 
bes pasiskelbimo šventė, paprastai vadinama Fourth 
of July. Kadangi 4-ta liepos pripuola sekmadienį, tai 
Neprigulmybės Pasiskelbimo Šventė būna perkelia
ma į pirmadienį. Tai turime šventę po piknikui ant 
rytojaus. Puiki proga iš kitų miestų atvažiuoti į 

pikniką ir pasisvečiuoti New Yorke.

Daly vaus chorai iš arti ir toli 
ir bus sportiškų grupių.
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BOSTONO ŽINIOS Gaukite šį EKSTRA Užvalkalą ir Jūs Gaunate
Trumpai Kalbant

Bostono laikraščiai, gegužės 
22 d., stambiomis raidėmis 
įdėjo žinią, kad 11 Sovietų Są
jungos vyrų laimingai nusilei
do ant šiaurinio poliaus. Įdėjo 
prof. Otto Schmidt ir E. V. 
Vodopjanovo paveikslus.

Tai didelis atsiekimas. Sov. 
Sąjunga gal pirmutinė paro
dys svietui patogiausią kelią 
tarp senojo ir naujojo pasau
lių.

Pažiūrėsim ar ir šį atsieki- 
mą mūs kunigų “Darbininkas” 
pavadins “kova prieš religi-

darbininkas, tuojau privalo i lom stipriai susiorganizuoti ne
gauti pensiją. Bet, kad nerei- 
ketų pensiją mokėti, bosai jie- 
ško visokių priekabių ir, žino
ma, jų randa ir darbininką pa
leidžia. O jei kurį ir atgal pri
ima, tai jau jis skaitosi, kaip 
ir naujai darbą pradėjęs.

Taigi, prie unijos reikia 
tinai ir tuojau dėtis ir tai 
prie CIO. Jau dabar, vos 
susiorganizavus unijai, 
darbininkai džiaugiasi, 
darbo sąlygos pagerėjo.

Bosai CIO neapkenčia,
patys agituoja, kad darbinin
kai rašytųsi į Amerikos Dar
bo Federaciją. Bet kur Darbo 
Federacija buvo anksčiau? Ir 
jei bosai patys pataria dėtis 
prie Federacijos, tai-aiškiai ži- 
nokim, kad jie tikisi federaci
ją savo reikalams panaudoti. 
A. D. F. šiuo tarpu kaip il
gy vas lavonas. Tuo tarpu CIO 
jau laimėjo daug ir didelių 
streikų.

žiūrint pažiūrų ar įsitikinimų 
skirtumo. Tik tuomet pagerin- 
sim savo būklę.

J. K. Patrimpas.

tikrai ŠVIEŽIUS Cigaretus
bū- 
tik 
tik 

visi 
kad

Jie

PITTSBURGH, PA

“Darbininko” visa išmintis, 
tai kun. K. Urbanavičius. Jis, 
pasirašydamas raide “K,” pyš
kina editorialus ir visas “filo
sofijas” apie komunizmą. Jis 
pasišovė Įrodyti, kad komuniz
mui nerūpi ekonomine šalies 
gerovė, darbo klasės padėtis. 
Komunizmui, esą, rūpi tik iš- 

* griauti bažnyčias, išnaikinti ti
kėjimą, išpjaut kunigus.

Dirbtuvės visai 
ir raštinių durys 

Niekas nedirba.
linijos gerai sutvar- 
centralinių durų vi-

Kad kunigas Urbanavičius 
taip “filosofuoja” — stebėtis 
nereikia. Bet štai, su kun. Ur
banavičium labai plačią pole
miką ėmČ varyti kitas komu
nizmo “žinovas’ 
gos “Naujienų’ 
Pijus Grigaitis, 
dažnai, “nufilosofuoja 
toliau, negu kun. 
čius. 
dėkuoja Grigaičiui, 
pededa pilti vandenį ant kuni
gų malūno.

— tai Chica- 
redaktorius, 

Ir Grigaitis, 
daug 

Urbanavi- 
Pastarasis džiaugiasi ir 

kad tas

Taigi, taigi ... “Darbinin
kui” parūpo, kam “lietuviai 
bolševikai-socialistai ir sanda- 
riečiai nepasidalina Petraus
ku.”

Mat, kunigų “D-kui” Mi
kas Petrauskas dabar buvęs 
tik “apsileidęs katalikas arba 
pasyvus laisvamanis.” O jei 
dar prisiminsim, anot “Darbi
ninko,” kad “sugrįžęs Į Lietu
vą apsivedė bažnyčioje ir pa
laidotas katalikiškai, tai ir 
gausim Petrauską 100% kata
liką.

Kaip viskas lengvai pada
roma. Bet kam jūs keikiat Dr. 
Šliupą? Juk ir tas ėmė šliūbą 
bažnyčioje — taigi katalikas.

Bet mes puikiai žinom, kaip 
kunigija Lietuvoj kratosi civi- 
lės metrikacijos. Jie duoda 
šliūbus “bedieviam,” laidoja 
juos, nes ten yra desėtkai litų.

“Darbininkas” Prieš Dar
bininkus

O štai, pasiskaitykite, ką ra
šo mūsų kunigų leidžiamas 
“Darbininkas.” Jis sakosi esąs 
darbininkų sąjungos laikraš
tis. Bet vietoj stoti už darbi
ninkų reikalus, jis stoja už bo
sų reikalus. Kneižiuks nupos- 
muoja štai kaip:

“Gegužės 14 d.- CIO unija 
vėl buvo sušaukus So. Bostono 
American Sugar Refining 
kompanijos darbininkų susi
rinkimą. Dalyvavo nedidelis 
skaičius darbininkų, lietuvių 
visai mažai, nes lietuviai, ypač 
senesnieji darbininkai nepri
taria CIO unijai. Susirinkime 
tarėsi kaip įtraukti visus dar
bininkus į CIO uniją, bet dar
bas sunkus. Tas darbas dar la
biau pasunkėjo, nes cukernės 
darbininkus organizuoti atvy
ko ir Amerikos Darbo Federa
cijos atstovas. CIO karštai re
mia tokis elementas, kuriam 
rūpi pasaulinė revoliucija. 
Amerikos Darbo Federacija 
kaip tik “revoliucijonierius” 
šluoja lauk iš unijų. Labai 
svarbu darbininkams pasirink
ti uniją, kuri tinkamai atsto
vautų darbininkus ir gintų jų 
reikalus. Amerikos Darbo Fe
deracija nėra politinė ir jos 
vadai neleidžia kam nors 
naudoti unijos svetimoms idė
joms. Ji neremia Maskvos 
Stalino ar Lenino idėjos, bet 
ji gina Jung. Valstybių kons
tituciją ir darbininkų reika
lus.”

Matot! Taip gražiai bosams 
nepasitarnaus nei Hearsto gel- 
tonlapiai. Ir meluoja “Darbi
ninkas,” ir nerausta iš gėdos.

Minėtas susirinkimas buvo 
gan skaitlingas, šiame susirin-

Miko Petrausko kataliku da
bar jūs nepadarysit, žmogui 
mirus, gali jį palaidoti kaip i 
nori — jis protestuot negali. ' 
Revoliucines Petrausko dainas Į<įme buvo pranešta, kad jau
mes dainuojam ir šiandien. 
Bet bažnytinės jis neparašė 
nei vienos.

Murza Neglosto.

Iš Darbo Lauko
yra

Heinz Darbininkai Laikosi 
Tvirtai Streiko Lauke

Geg. 28 Heinz Co. darbi
ninkai dar vis tebestreikuoja. 
Tai jau ketvirta streiko diena. 
Entuziastingai jie laikos kovos 
lauke. Visai nemano kompani
jai nusileisti.
uždarytos 
uždaryta.

Pikietų 
kyta. Prie
sas 24 valandas į dieną pikie- 
tuoja su visokiomis iškabo
mis. Darbininkiškos dainos 
nuolatos skamba. Prie kitų du
rų ir vartų visur unijos sargai 
pastatyta. Niekas be unijos ži
nios negali į vidų įeit.

Kompanijos viršininkai iš 
sykio visai nenorėjo su unijos 
atstovais skaitytis, bet jau da
bar daro nusileidimų. Jie sako 
sutinką jau dirbtuvėse balsavi
mus leisti, bet sykiu bruka 
priekin savo kompaničną uni
ją. Kompaničnos unijos agen
tai griežtai reikalauja, kad 
ant balsavimo balotų būtų ir 
jų unija padėta. Streikieriai, 
žinoma, su tuo nesutinka. Sa
ko, ant baloto turi būt viena 
tikra unija, darbininkai tada 
balsuos už ar prieš uniją.

Trečia diena derybos tęsia
si, bet prie sutarties neprieina. 
Vakar ir šiandien miesto ma
joras Scully bando abi pusi su
taikyti.

Streikieriai labai mėgsta 
skaityt “Daily Workerj,” kuris 
juos lanko kasdien ant pikie
tų linijos. Sako, šitas laikraš
tis geriausia jų reikalus gina.

yra 235 užsimokėję nariai. Jie 
visi pasipuošę unijos ženkle
liais ir bosų nebijo, nors bosai 
nespėja aplinkraščių dirbtu
vėj kabinti, kad jie CIO uni
jos nepripažinsią.

Iš Amerikos Darbo Federa- 
! cijos pavojaus nėra. Ji mer
dėja. Už poros dienų po mi
nėto susirinkimo, einant iš 
dirbtuvės buvo paskleisti A. 
F. of L. lapeliai. Susirinkimą 
šaukė St. Omers Hall. Bet į 
susirinkimą atėjo apie 8 žmo
nės ir susirinkimas neįvyko.

. tu
rinti apie 30 narių savo uni
joje. Tai tikra mizerija!

Gerai “D-kas” sako: “Labai 
svarbu darbininkams pasirink
ti uniją, kuri tinkamai atsto
vautų darbininkus ir gintų jų 
reikalus.” Mes ir pasirenkam 
industrines (CIO) unijas. Am
erikos Darbo Federacijoj, po
nas Greenas, tiesa, šluoja iš 
unijų visus tuos, kurie reika
lauja geresnių darbo sąlygų ir 
žmoniškesnio atlyginimo. Di
delė streikų banga praūžė per 
visą Ameriką ir Green nei 
vieno piršto nepridėjo.

Kaišiot čia Maskvos, Stali
no ar Lenino idėjas — tai ir gi 
kvaila. Mums Maskva Ameri
koj būvio nepagerins, jei mes 
patys^ to nepadarysim. Tegul 
ADF gina Jungt. Valstybių 
konstitucijų—jos iš mūs nieks 
neatima. Ir ta konstitucija 
mes sotūs nebūsim. Mes priva-

Kaip žinia, So. Bostone 
didelė cukraus dirbtuvė. Kita 
tokia yra sale Bostono—Char- 
lestowne. Darbas šioj pramo
nėj gana sunkus, darbo sąly
gos blogos. O taip yra todėl, 
kad darbininkai buvo neorga
nizuoti. Bandė kadaise susior- | Dabar, girdėt, federacija 
ganizuoti į uniją, bet bosai su 
policijos pagelba darbininkų 
judėjimą užgniaužė.

Šį kartą mūsų cukerninkai 
pasirodė kovingi. Jie jau su
siorganizavo į CIO. Gegužės 
14 d. susirinkime jau buvo 250 
užsimokėjusių Į uniją darbi
ninkų. Ir vis rašosi.

Tiesa, daugelis darbininkų 
vis dar lūkuriuoja. Bijosi į uni
ją stoti. Ir tais bailiais), pasi
rodo, daugiausiai yra lietuviai, 
lenkai ir kiti. Airiai greit susi
rašė į uniją.

Keista, kad tų bailių tarpe 
randasi vienas kitas ir iš pa
žangiųjų. Nekurie tikisi tuojau 
išsitamaut pensiją ir todėl Į 
uniją nestoja. Bet tie žmonės 
nesupranta, kad per uniją jie 
greičiau pensiją iškovos.

Reikia atsiminti, kad bosai 
dažnai iškerta darbininkui to- 
kį šposą: daug metų dirbęs

iffy V’ k vMJį

PAKELIS Dvigubai-švelnių OLD 
GOLDS yra vertas minutės 

pastudijavimo. Tas pakelis atei
na apvilktas Ekstra Cellophane už
valkalu. Jis yra dvilinkai apvynio
tas. . . du užvalkalai vietoje vieno. 
Bet dar ne viskas.

Temykite, kaip moksliniai tie du 
Cellophane užvalkalai yra uždėti... 
taip, kad vienas užvalkalas užlipdo 
pakelio viršų, o antras užlipdo apa
čią. Niekur nėra atvirų siūlių... 
Tai orą uždarąs, klimatą apsaugojąs 
pakelis.

Tai yra stebuklingas padaras šis 
pakelis! Jis suteikia jums ŠVIE
ŽIUS cigaretus, kur tik jūs pirksite 
juos. Ar tai klimatas būtų aukštas 
ir sausas. Ar tai klimatas būtų 
drėgnas ir minkštas.

Jūs nerasite pakinko Dvigubai- 
Švelnių OLD GOLDS visai išdžiūvu
sių nuo šilumos nei išsipūtusių iki 
drėgnumo laipsnio dėl didelio apšar- 
mojimo.

Nuvėsę cigaretai yra liežuvio de
gintojai ir gerklės erzintojai. Bet

ŠVIEŽI cigaretai—tie švieži, Dvigu- 
bai-švelnūs Old Golds—yra priim- 
nūs nuo ryto iki vakaro.

Reikalaukite Dvigubai - švelnių 
Old Golds dėl šviežumo. Dėl pertek
lingo šviežumo pasaulio išrinktiniau- 
sių 1 prizinio derliaus tabakų. Dėl 
naudingumo. Dėl teisingo susijaudi
nimo teisinga kokybe, puikiausiais 
vietos ir turkiškais tabakais, kokius 
tik pinigas gali pirkti.

P. LORILLARD COMPANY 
(Established 1760)

Pasismaginkite Savo Šviežiais OLD GOLDS Šiandien!
nis bankietas, 1322 Reedsdale 

Lietuvis Jaunuolis Užmuštas į St. Bus proga pasimatyt su 
svečiais iš tolimų miestų.Elektros

Jaunuolis Bartlingis, 20 me
tų, geg. 27, elektros užmuš-i 
tas. Jis dirbo trasformerių pri- GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
žiūrėtoju Allis-Chalmers Ma
nufacturing Co., Preble ir Co
lumbus Ave. Nelaimė ištiko' 
jam betestinant elektros vie
las, rankom pasiekus tvirtą 
elektros sriovę.

Feliksas Bartlingis gyveno 
1623 Pennsylvania Ave., N. S. 
Pittsburgh. Buvo baigęs elek
tros amatą ir mylėjo savo dar
bą. Taipgi 
sportą.

Buvo palaidotas geg. 
bažnytinėmis apeigomis.

DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

PRANEŠIMAI Iš KITUR

BURLINGTON, N. J.

Birželio 6 <1. įvyks puikus ir tinka
mas piknikas Lietuvių Laisvės My
lėtojų Pašalpinės Draugijos Cambrid
ge, N. J. Pradžia 10 vai. ryto. Įžan
ga 25c. Gerb. Philadelphijos, Cam- 
deno ir apylinkes visuomene, visi 
skaitlingai dalyvaukite šiame pikni
ke, kuris įvyks gražiame parke. Yra 
didelė naujai perdirbta svetainė, tu
rėsime gerą orkestrą šokiams ir taip
gi skanių užkandžių ir gėrimų. Čia’ 
galėsite susitikt su pažįstamais ir 
Įsigyti naujos pažinties.

KELRODIS: Iš New Yorko apy

Copyright,* 19^7, by P. Lorillard Co., Inc.

linkės automobiliais važiuojant nuo 
Trentono važiuokite River Road, per
važiavus Riverside miestelį už pusės 
mailės privažiuosite Cambridge, N. J. 
Pasisukite po kairei per gelžkelj, ten 
stovės vienas draugas, kuris nurodys 
Pikniką. Važiuojant busu, paimkite 
su užrašu “Philadelphia”.

Kviečia Kom.
(129-131)

10 kp. pikniko. Tai matote, kiek tu
rėsime svarbių dalykų išgirsti ir 
išspręsti, kur tuos pinigus dėsime.

Kp. Sekr. J. S. Rainys.
(129-131)

WORCESTER, MASS.

Birželio 6 d., sekmadienį, Įvyks 
LDS 57 kp. piknikas, Olympia parke 

. prie ežero kranto, kur galima mau-
labai mylėdavo j(jyįjs Yra moderniška sale, bus mu- 

Izikalis programas. Brolių Streimikių 
31 SUorkestrą grieš šokiams, žaislų pro

grama su lenktynėmis ir dovanomis, 
vaikų ir mergaičių bėgimo lenktynės, 

’ ; su- 
kalstys i medį. Bus įvairiausių gė
rimų ir užkandžių. Todėl kiekvienas 
nepamirškite dalyvauti. Turėsite 
smagų laiką. LDS 57 Kp. Korėsp.

(129-131)

Susirinkimai Ispanijos Dem'o-' moterys darys lenktynes, vinis

slauge (nursė) 
tik sugrįžusi iš

rengia

kratijos Gynimui

Medikalis Biuras Ispanijos 
Demokratijos Gynimui rengia 
prakalbas penktadienį, birže
lio 4, Mayfair viešbutyj, 423 
Penu Avė. Pradžia 8 vai. va
kare. Kalbės 
Lini Fuhr, ką 
Ispanijos.

Komunistų
Ispanijos demokratijos reika
lais masinį mitingą šeštadienį, 
birželio 5, ant Federal ir So. 
Diamond St., prie Boggs ir 
Buhl krautuvės, North Side.

Taipgi ir kitose vietose to
kie mitingai šaukiama. Visi 
turėtumėt dalyvaut sykiu gy
nimui Ispanijos demokratijos. 
Visi bendrai kovokime prieš 
fašizmą.

Susirinkimai ir Parengimai.

Ketvirtadienio vakare, bir
želio 3 įvyksta svarbus mėne
sinis Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj 50 kuopos 
susirinkimas, 1339 Medley St. 
Visi nariai kviečiami dalyvaut, 
taipgi atsivest naujų narių, 
nes dabar eina APLA vajus 
su pusiau numažintu įstojimu.

Sekmadienį, birželio 6, 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 87 kuo
pa rengia pikniką Pine Fork 
sodne, šalę South Park, labai 
gražioj vietoj. Maudynės ir ki
ti parankumai. Įžanga veltui. 
Kviečiama visi naudotis proga 
—dalyvaut piknike.

Visi atsiminkime, kad birže-1 
lio 20 bus didysis APLA sęimi-

Bitininkų Atydai
Nclaukit iki inspektorius ateis ir 

privers bites sudegint dėl Amerikoniš- 
ko-Europiško Įpuolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

Negana, kad turėsit nuostuolj, bet 
būsit priversti atlikti barbarišką dar
bą.

Minėtos ligos lengvai yra išvengia
mos. Mes padirbanti prietaisą ir para- 
šom patarimus, lietuviškai ir angliš
kai, ir siunčiam i visas dalis pasaulio, 
tik už Vieną Doleri. ♦

Naudojant mūsų patarimus su prie
taisais, netik ligos dingsta, bet ener
gija su produkcija padidėja iki 75 
nuošimčių. Į kitokius klausimus per 
laiškus neatsakinėjam.

K. S. BARANOWSKY
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas Įvyks 
d. birželio, 735 Fairmount Ave.7

7:30 v. v.‘Brangūs Draugai ir Drau
gės, visi dalyvaukite šiame susirin
kime, nes bus išduoti du raportai, 
vienas “Laisvės” bankieto, o antras

BINGHAMTON, N. Y.

AI DLD 20 kp. Moterų skyriaus 
susirinkimas Įvyks penktadienį, bir
želio 4 d. pas drg. N. Macukienę, 16 
Carver St. 7:30 vai. vak. Draugės, 
šis susirinkimas bus gana svarbus, 
kviečiame visas nares dalyvauti ii 
išgirsti visą raportą nuo pereito 
bankieto. Taipgi atsiveskite ir naujų 
narių prie Moterų Skyriaus.

M. Kulbienė, Sek r.
(129-131)

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

(J 29-131)

HAMTRAMCK, MICH.

ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, birželio 4 d., 7:30 vai. 
vak. 3014 Yemans. Visi nariai būkite 
laiku, nes yra dabg svarbių reikalų 
aptarti. A. V.

f
į LLLietuvių Anglių Kompanija

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome Įsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cal;e, 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.



Puslapis šeštas Trečiadien., Birželio 2,1937

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
• <9

me šio sezono išvažiavime šį 
sekmadienį, 6 birželio (June).

Išvažiavimas bus Forest1
Parko giraitėje nuo pietų iki 
vėlybo vakaro. i

I------------------ - I

NATURAL - LAX - HERB TEA

Reikalauja Prieglaudos 
Politiniam Ateiviam

Protestui prieš deportavimą 
iš Amerikos Jungtinių Valsti
jų priešfašistinius pabėgėlius 
iš fašistinių šalių 12-tos birže
lio popietį yra šaukiama de
monstracija Union Square, 
New Yorke. Taip pat to mitin
go tikslu yra paremti reikala
vimą įstatymo, kuris sugrąžin
tų teisę prieglaudos Jungtinė
se Valstijose pabėgėliams iš 
fašistinių šalių.

Demonstraciją bendrai ren
gia Am. Ateivių Gynimo Ko
mitetas, Am. Civilių Laisvių 
Unija, Am. Vokiečių Kultūros 
Lyga, Darb. Gynimo Lyga, 
Tarpt. Darb. Apsigynimas, Ge- 
neralė Gynimo Lyga, ir Fer- 
rero-Sallitto Gynimo Konfe
rencija.

Ar Tinka Kongrese To- 
kis Kongresmanas?
“Sunday Workeris,” kuris 

visuomet pasitranauja parody
damas darbininkams jų prie
šus, gegužės 30-tos laidoj pa
talpino New Yorko kongres- 
mano John O’Connor laišką— 
atsakymą į vieno jo distrikto 
piliečio raginimą protestuot 
prieš sumušimą unijos orga
nizatorių per Fordo ger\gste- 
rius. O’Connor atsakė seka
mai :

“Mr.' Ralph L. Martin,
240 East 20th St., 
New York City, N. Y. 
“Gerbiamasai:
“Gavau jūsų atvirutę iš ge

gužės 27-tos. Ir aš muščiau 
Fordo organizatorius, jei galė
čiau elgtis sulyg savo noro ta
me klausime.

“Su Pagarba,-„
“John O’Connor.”

Nieko sau jo norai! Kad ga
lėtų . . .

O’Connor gyvena 211 E. 
35th St., atstovauja 16-tą Kon
gresinį Distriktą. Yra miesto 
raštininko Michael A. Cruise 
Tammany Kliubo nariu.

Ar tas neparodo, kad darbo 
žmonės privalo turėti stiprią 
savo Amerikos Farmerių— 
Darbo Partiją ir išrinkti jos 
kandidatus? Kiekvienas darbo 
žmogus turėtų apie tai pagal
voti, ypatingai po nuotikių 
prie Fordo šapos Dearborn, 
Mich., ir prie Republic Steel, 
Chicagoje.

Rekordinis Karštis 
Atminimų Dieną

Pirmadienį oras stipriai 
įkaito ir termometras rodė 88 
laipsnius. Tai buvo rekordinė 
šiluma tai dienai. Pora žmonių 
apalpo nuo karščio. Apskai
čiuojama, kad 765,000 vėdi
nosi apylinkės pajūriuose, ne
skaitant išvykusių iš miesto į 
tolimesnius rezortus gale sa
vaitės. i

Vandeniui esant dar vėso
kam ne daugelis maudėsi ir 
tik vienas plaukiotojų buvo 
pakliuvęs bėdon, bet laiku iš
gelbėtas.

Suspendavo 25 Policistus 
Už Gembleriavimą

Policijos komisionierius Va
lentine suspendavo iš tarny
bos 25 polic. iki bus pravesta 
tyrinėjimas. Juos užklupo slap, 
policijos agentai lošiant kau
liukais (dice) iš pinigų, 428 
St. Nicholas Ave., N. Y. Poli- 
cistai aiškinosi, kad jie nelo- 
šę, bet organizavę • “žvejų 
kliubą.”

Septyni 11 iki 13 metų vai
kai išvažiavo luoteliu pasiva- 
žinėt nuo 67th St., Jamaica 
Bay. Jie greit pastebėjo, kad 
luotelis kiauras ir vanduo ky
la, bet vilnys nunešė juos to
lyn virš 3 mylias. Laimei,, prie 
Far Rockaway jie dasigavo 
mažiukėn salukėn, nuo kurios 
juos išgelbėjo kol nepakilus

Lietuvis Laimėjo Rimtos 
Muzikos Meno Mokyklos 

Konkursą
Šiomis dienomis muzikos 

meno mokykla, 206 W. 52 St. 
kampas Broadway, New York 
City, buvo pakvietusi didelį 
būrį muzikos mokytojų laimė
jimui toj mokykloj muzikos 
mokytojaus vietas, šiame bū
ryje matėsi įvairios tautybės 
rimtų muzikos menininkų.

Kalbamas konkursas bei de
biutai praėjo labai įtemptoj 
nuotaikoj. Kožnas muzikas sa
vo žinybos bagažu stengėsi su- 
konkuruoti vienas kitą. Bet ši 
laimė nusišypsojo kaip tyčia 
mūsų broliui lietuviui. Pasibai
gus debiutui komisija paskel
bia rezultatus, kad laimėtoju 
šio konkurso yra Lithuanian 
Singer Mr. Pranas Rimkus.

Tiesa, menininkas Rimkus 
jau du metai kai mokytojauja 
muzikos meną tarpe svetim
taučių su labai gera renome. 
Tas jam buvo didelis pliusas 
gal ir laimėti šioj svarbioj 
muzikos meno įstaigoj.

Tariamos mokyklos vedėjas 
yra įžymusis Metropolitan 
operos pirmasis smuikininkas 
ir dirigentas prof. Albino Di- 
Janni, kuris jau 30 metų toj 
operoj ir kuriojo buvusieji 
mokiniai jau griežia toj pa
čioj Metropolitan op. orkestro- 
je. Kita šios mokyklos stambi 
pažiba yra Mrs. Stella Bona- 
sorsi, buvusioji Milano garsios 
La Skala’s operos dainininkė, 
ir plataus masto mokytoja. Dir. 
Prof. DiJanni pareiškė, kad ir 
visi kiti kalbamos muzikos įs
taigos labai rimti muzikos 
menininkai su plačiais moky
tojavimo patyrimais, ir Euro
pos kvalifikacijomis. Progra
ma šios mokyklos taipgi esan
ti labai plati. Apart dainavi
mo meno dar mokinama: dik
cija, tarena, smuikas, vijon- 
celio, partapijonas, muzikos 
teorija, kompozicija ir tt.

Rimtai siekiantiems muzikos 
meno viršūnių, patartina kal
bamąja muzika meno mokyk
la pasinaudoti. O ypač vasa
ros metu, direktorius pareiškė, 
kad vasaros muzikos kursas 
esąs žymiai papigintas. O vai
kams ir jaunimui yra specia
liai parinktas pritaikintas ir 
išpraktikuotas muzikos moki
nimo metodas pagal vaikų ir 
jaunimo psichologiją taip, kad 
mokinys be jokių šlubavimų 
laipsniškai žengia pirmyn tvir
tu pagrindu muzikos meno 
kriptin...

Dėl smulkesnių žinių, žino
ma, reikia kreiptis tiesiog į 
šios mokyklos direktorių prof. 
DiJanni. Telefonas Circle 
6-1689, 206 W. 52nd St., kam
pas Broadway, New York Ci
ty. Rep.

LDS 1 Kuopos Susirinkimas 
Ir Pamoka “Kaip Valgyt, 

Kad Būt Sveiku”
Kas išgalit paaukuot Pikelį, 

atsineškite. Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo pirmos kuo
pos susirinkimas bus ketvirta
dienio vak/, birželio 3 dieną, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St. Į šį susirinkimą kvie
čiami atsilankyti ir nenariai, 
nes po mitingo bus skaitoma 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus para
šyta prele-kcija “Kaip maitin
tis. kad Būti Sveiku.”

Dabar LDS vajaus laikotar
pis, tai kas galite atsiveskite 
ir naujų narių prirašyti. Taip
gi kurie dar negavote knygą 
“Tūli Mūsų Parazitai,” šiame 
susirinkime galėsite gaut, o ne 
nariai galėsite pasipirkt. ši 
knyga labai svarbi.

Kadangi dabar dėl Ispanijos 
kovotojų už demokratiją rė
mimo savaitė, ir per visą šalį 
yra renkamos aukos, drabu
žiai, maistas ir gyduolės, tai ir 
jūs, draugės ir draugai, kurie 
išgalite, atsineškite nors po 
nikelį arba kad ir ant viso pa
kelio cigaretų lietuviams jau
nuoliams, kurie kovoja Ispani
joj prieš fašizmą, už demokra
tiją.

Medikas Apsinuodijo 
Morfiną

Profesorius John Wykoff, 
kuris pr.r eilę metų buvo New 
Yorko Universiteto Medikališ- 
kos Kolegijos vedėju, ir yra 
žinomas kaipo vienas žymiau
sių Amerikoj širdies specialis
tų, rastas kolegijos anatomi- 
nėj laboratorijoj, 477 First 
Avė., parkritęs ant grindų be 
sąmonės. Nugabentas skersai 
gatvę į Bellevue Ligonbutį.

Pravedus tyrimą, surasta, 
kad jis paėmęs dvi dožas mor- 
finos. Sakoma, parašęs žmo
nai notą, bet kas toje notoje 
yra—nepasakoma, žmona šiuo 
tarpu nebuvus mieste, taipgi 
du jo vaikai randasi mokyklo
se kituose miestuose, o vienas 
Europoj.

Ispanijos Savaitei 
Prasidėjus

Vakar prasidėjo Ispanijos 
Savaitė po obalsiu, “Kad Is
panijos Vaikai Gyventų.’’ Per 
visą savaitę, baigiant su 9 bir
želio, bus renkamos aukos dė
žutėmis, kurias išdavė šiaurių 
Amerikos Komitetas Gelbėji
mui Ispanijos JJemokratijos. 
Dėžutes gausite “Laisvės” sve
tainėje, pas ALDLD Moterų 
81-mos kuopos komisiją, kuri 
ten bus kas vakarą šią savaitę.

žmonės Ispanijos demokra
tijos gynėjam prijaučia. Drg. 
E. Vilkaitė, moterų kuopos or
ganizatorė, paėmė pirmutinę 
dėžutę ir už dienos sugrąžino 
gana pilną. Pasidarbuokite, 
padėkite palaikyti gyvybę Is
panijos našlaičių ir kitų nuo 
karo nukentėjusių vaikų.

Rinkliavos Vakarai
Ketvirtadieni ir penktadie

nį, 3 ir 4 birželio, bus siunčia
mi rinkėjai po stubas. Visi no
rintieji pasidarbuoti ateikite 
“Laisvės” svetainėn tarp 7 ir 
8 vai. vakaro. Čion gausit dė
žutę, rasit sau porą (jei vienas 
nenorėsite eiti) ir paskyrimą 
vietos, kad nesueit keliem į 
vieną vietą.

Drabužiai ir Maistas
Nors piniginė rinkliava šią 

savaitę vyriausiai taikoma 
maitinimui vaikų, tačiau mais
tas ir drabužiai reikalingi vi
siems Ispanijos žmonėms. Tu
rintieji dar dėvėtinų drabužių, 
nuo mažiausio iki didžiausio, 
vasarinių ir žieminių, atneški
te juos “L.” Salėn bile vakarą 
šią savaitę. Taipgi kenuoti’ir 
sausi maišto produktai reika
lingi.

Moterų Komisija.

Visų Darbininkiškų Draugijų 
Parengimas 6-tą Birželio

Ispanijos Paramai
Lietuvių darbininkiško^ or

ganizacijos, East New Yorko, 
Williamsburgo, ir viso didžio
jo New Yorko bendrai minės 
Ispanijos Savaitę draugiška
me išvažiavime, kuris rengia
mas eastnewyorkiečių ir visų 
apylinkės darb. organizacijų. 
Išvažiavimo pelnas eis aprūpi
nimui Ispanijos kūdikių, kurie 
nukentėjo nuo fašistų užpuo
limo kilusiame kare.

Visi demokratinės Ispanijos 
draugai jau dabar privalo mo
bilizuoti visus savo sandarbi- 
ninkus ir pažįstamus dalyvavi
mui smagiame ir svarbiausia-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos 
Susirinkimas

Draugijos narių mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, birželio 2 d., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo Svetainėje. 280 Union 
Ave. Brooklyn, N. Y. šiame susirin
kime visi nariai prašomi būtinai da
lyvauti, nes bus renkama puse drau
gijos komiteto. Be to bus ir dau
giau dalykų apkalbėjimui.

Reikia prisirengti prie pikniko, ku
ris įvyks šeštadienį, birželio 26 d. 
Dexter Parke.

Sekr. J. A. Draugelis

P A.J IEŠKOJIMAI
Aš, Marijona Staliulionienė, pa- 

jieškau savo sūnaus Aleksio Staliu- 
lionies, Lepelionių kaimo, Stakliškių 
vai. 1929 metais jis išvyko Amerikon 
į Worcester, Masš. Prašau jo paties 
atsišaukti, arba kas žino jo antrašą, 
malonėkite pranešti, už ką būsiu la
bai dėkinga.

Marijona Staliulionipne, 
Lepelionių kaimas, 

Stakliškių' vai.,
Alytaus- Apskričio.

(128-130)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins i
(ŠALINSKAS) į

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai- , 
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią ! 
ir salę del po iermenų pietą, j 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie* Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y. į

FOTOGRAFAS

Vaikai Iškrito Pro Langą
Tėvui prasišalinus iš virtu

vės trečio aukšto apartmente, 
308 7th St., Norman Whit
more, 5 metų, įlipo prie palan
gės pritaisyton dėžėn (į žiemi
nį ‘aisbaksį’). Dėžės raištis 
trūko. Vyresnis 7 metų bro
liukas Clifford bandė jį sulai
kyti, bet dėžė nutraukė ir jį 
kartu. Abu vaikai nukrito ant 
cementinio kiemo ir pavojin
gai susižeidė.

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

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Nori Naujos Subvės
Bay Ridge srities politikie

riai užklupo miesto kontrolie
rių Taylor su .reikalavimu įs
teigti toje miesto dalyje naują 
subvę, kurios statybai reika
lauja $25,000,000 paskyrų. 
Siūloma pratęst subvę nuo Mc
Donald Ave., Flatbush, iki Co
ney Island. Jie sako, kad toje 
miesto dalyje naujų lihijų ne- 
pravesta per pastaruosius 50 
metų, nors miestas daug paau
go. ,

Taipgi kas turite atliekamų 
aukščiau sunkinėtų daiktų at
sineškite. 7

Atsilankykite visos ir visi, 
kuriems tik leidžia aplinky
bės.

Pirmininkas,
M. Stakoff.

Dr. Herman Mendlowifo
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 vhkare 

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Juozas Levanda
\ (LEVANDAUSKAS)
GRABORIUS

BALZAMUOTOJAS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis į
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-71 T9 

Brooklyn, N. Y.

Charles' Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromislds 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo 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. 

rnrnr r'
Stanley Masiulio įstaiga Yra

518 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

MEDI-

CINAL

HERBS
IN

1 BOX
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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą ;
Dieną ir Nakt|
šeštadienio nakt{ 75c. 

Speciales kainos savaitei.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subat4 
karšta vakarienė* ■ 
Atskiras kamba
rys, užėjimui sii 
moterimis. Neriš
liomis a t d aras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET,
Blokas nuo Hewe» eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikžtynom ir kitokiem 

. reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avebue)

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 4 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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