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KRISLAI
Hans Eisler Amerikoj.
Nuo žodžių prie Darbų.
Be Melo nei žingsnio! z 
Paleidžia.
Svarbūs Raštai.

Rašo R. M.
New Yorko darbininkai greit 

turės progos matyti žymų žmo
gų ir draugą — tai HANS EIS
LER, garsųjį proletarinį vokie
čių kompozitorių, kurio paga
mintas dainas ir mūsų chorai 
dainuoja. Tai “Kominterno” 
ir “Red Front” dainų kompo
zitorius. Kiekvienos didesnės 
lietuvių kolonijos • darbininkai, 
be abejo, girdėjo, ypačiai “Ko- 
minterną,” tą masinę, nepapra
stai sujaudinančią klausytojus 
dainą. Newyorkieciai pirmi 
turės laimės su juo susitikti.

Kovo 2 dieną yra rengiamas 
vakaras (Mecca Temple), ku
riame dalyvaus d. Eisler ir ten 
bus jo dainos dainuojamos, o be 
to įvairi kitokių pamarginimų 
koncertinė ir prakalbinę pramo
ga.

Ar nevertėtų ir lietuviams 
darbininkams pasirūpinti su
ruošimu d. Eisleriui kokio va
karo ar vakarėlio? Ką mano 
mūsų menininkai?

Pravedę kampaniją protestų 
ir reikalavimų del laisvės Lie
tuvos politiniams darbininkų 
kaliniams, dabar turime imtis 
didesnių konkrečių darbų: su
kelti jiems kiek tiek medžiagi
nės paramos palengvinimui to 
baisaus skurdo, kurį Smetonos 
valdžia jiems antmetė. Lietu
vių Priešfašistinis komitetas iš
leido specialiskas štampas tuo 
reikalu, kurios bus išsiuntinė
jamos įvairioms organizaci
joms, prašant jas pardavinėti 
darbininkams.

Kiekvieno mūsų draugo par
eiga pasiimti tų stampukių ir 
pardavinėti jas.

Grigaitis ima už pinigą savo 
melagio korespondento taška- 
lus, būk komunistai baubė Bro
oklyn© jaunuolių (Ormano-Mi- 
chelsono) debatuose. Jis tuo 
reikalu išpyškino editorialą. 
Kas bus debatuose, puikiai ži
no, kad nieko panašaus nebu
vo. Argi socialistai mano, kad 
šitokiais nenaudėliškais būdais 
jie pakels savo įtaką lietuviuos 
darbininkuos? Jie klysta!

Hitleris paleidžia smoginin- 
kus. Organizuodamas juos ir 
ruošdamasis pagrobti valdžią, 
jis jiems sakė į vesiąs šalyj so
cializmą. Jauni vyrai, be abejo, 
daugumoj darbininkai, stojo į 
smogininkų eiles ir kovojo prieš 
komunistus, padėdami Hitleriui 
prisisukti prie valdžios vairo, 
prie įvedimo fašizmo. Dabar 
smogininkai mato, kad tai bu
vo klasta, melas; jie tapę ap
gauti. Jie, todėl, pradėjo bruz
dėti, kovoti prieš, patį Hitlerį, 
ruoštis prie sukilimo. Todėl 
Hitleris juos nuginkluoja ir pa
leidžia. Tačiaus, jis labai klys
ta, manydamas, kad paleisti 
smogininkai nutils ir nieko ne
veiks. Net. buržuazinė spauda 
pripažįsta, kad komunistinė 
(nelegali) literatūra smoginin-1

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PAR f ONE

Apdraudos Reikalavimų 
Audra Washingtone
WASHINGTON.—Į Jung- 

tinių Valstijų kongresą su
eina tiek reikalavimų įves
ti bedarbių apdraudą sulig 
Darbininkų Bedarbių Bi- 
liaus H. R. 2827, kad “kon
gresas 
mais,” 
Yorko 
dėntas. 
veltas
per kongresą šulerišką neva 
“socialę apdraudą” sulig 
Wagnerio įnešimo, kuris ne
žada nei sulūžusio cento ke
liolikai milionų dabartinių 
bedarbių.

užverstas reikalavi- 
kaip praneša New 
“Times” korespon- 
Prezidentas Roose- 
skubinasi pervaryt

Išplėšė $129,000 Pašto 
PinigŲ Fall River

FALL RIVER, Mass. — 
Keturi plėšikai, ginkluoti 
kulkasvaidžiais ir revolve
riais, sustabdė pašto troką, 
vežusį $129,000 pinigų ir 
daug registruotų siuntinių. 
Troko vežikas tapo įvarytas 
į plėšikų automobilį, suriš
tas ir užrišta jam akys.

Atvažiavus su troku ir 
automobiliu ties South So- 
merest, ten laukė penktas 
'piktadarys su kitu automo
biliu. Plėšikai tuomet grei
tai išrausė troką,, pasigro
bė $129,000 ir nuvažiavo sa
vais keliais. Valdžia žada 
$10,000 atlyginimo už 
piktadarių suėmimą.

tų

Judžiii Aktoriai Išnaujo 
įtariami Streiko Rėmime

SACRAMENTO, Cal.— 
Teisme prieš 18 darbininkų 
buvo perskaitytas laiškas, 
kurį Ella Winter, esą, ra
šius Carolinai Decker, vie
nai iš teisiamųjų. Tame lai
ške tarp San Francisco 
streiko rėmėjų yra įtartas 
ir žinomas judamųjų pa-

Rossville, Ga.—Priekyje stovi trys “buldogai” milicijos oficieriai, pasi
rengę šaudyti mezgyklos streiko pikietininkus, jeigu tik jie prisiartins. 
Milicininkai areštavo 60 streikierių, tarp jų penkias moteris darbininkes.

PASALP1NWSE DARBUOSE ROOSEVELTAS
ŽADA TIK PO 12 DOLERIU PER SAVAITE Kl

WASHINGTON.—Iš ad- per savaitę; tačiaus, sako, kun. Zasas ir dvarininkas^ Ro-
•__ i. __ t n___ i__ .•* • • • j • j __ v-, . ,___ vvcia nti ei cnlriS Vari iio vnikp VO-

Klaipėdos Hitlerininkų 
Vadai Teisinasi

KAUNAS. — Teisiamieji
Klaipėdos hitlerininkų vadai

pirmoj vietoj į pašalpinius Pas pasisakė,kad jie veikė vo- 
darbus turėtų būt imami 
eks-kafeiviai. Tuom jis no
ri pakenkti kovai už tuoj au
tinį išmokėjimą bonų per
eito karo veteranams.
Kom. Partija ; Reikalauja 
Balso Socialės Apdraudos ( 

Klausimu
Komunistų. Partija pasiun

tė telegramą kongreso lėšų 
komisijai, kad leistu Parti
jos atstovams kalbėti, kuo
met bus s vartoma apgavin- 
gas Wagnerio-Lewiso “

’cialės

mirolo Chr. J. Peoples iš
gauta žinia, kad Roosevel- 
tas skiria tiktai po $50 per 
mėnesį, arba po $12 per sa
vaitę trims milionams ir 
penkiems šimtams tūkstan
čių šeimyniškų bedarbių, ■ 
kuomet jie bus paimti' į vie
šus valdiškus darbus. Tie 
darbai atsidarysią apie vi
durvasarį. Bet milionams 
senesnių bei nesveikų dar
bininkų valdžia žada atimti 
visokią savo pašalpą, prade
dant nuo vasario 1 d. Jie 
bus palikti ant atskirų mie- 'gas Wagnerio-Lewiso “so
stų ir valstijų labdarybės. ;cialės apdraudos” bilius.

Kongresmanas Connery, Komunistu atstovai pasirv- 
pirmimnkas k o n g r e sinės že ten in 
darbo komisijos, protestuo- liaus blogumą ir R 
ja, kad Rooseveltas tokią .kodėl kongresas turi išleisti Rusijoj _ , ------------ -
mažą algą skiria pašaipi-!tikra andraudos istatvmą vieno tūkstančio gyventojų

kiškumui; bet nieko nedarę, 
. kad atplėšt Klaipėdą nuo Lie
tuvos ir pervest ją Vokietijai. 
Įrodyta, kad jie turėjo ryšių su 
naziais Berlyne. Kol kas tik 
vienas išskaltinamųjų, Meilinus 
prisipažino, kad darbavosi, 
idant Klaipėdą sugrąžint Vokie
tijai.

52 Kapitalistų Tūzai 
V aido Ameriką,-Sako 
Kun. C. E. Coughlin

#*. - »/ * *

Tas “Radio Kunigas,” Rsmia iras Rockefelhrio ir Fordo, > 
Organizuoja Fašistus Padaryt Perversmą Šioj Šalyj j . 
ROYAL OAK, Mįch. —į Coughlin su jį remiančiais L j 

Katalikų “radio kunigas” į kapitalistais ?-—Nė ko kįttf, 
Charles E. Coughlin pereitą kąip fašistinio šalies “per- 
savaitę dalyvavo slaptame Į tvarkymo.” Todėl jis gau- 
bankiete, kurį prekybos mi- 
nisteris Roper surengė' 52 
žymiem bankieriam ir trus- 
tiniam kapitalistam, suda- 
rantiem tikrąją Jungtinių 
Valstijų valdžią. Jie yra 
slaptas diktatoriškas Wall 
Stryto bankininkų ir fabri-, kurios, faktinai, nesiskirtų 
kantų komitetas, kurį pasi- nuo fašistinių. Tokiais su
skyrė Rooseveltas. Ir pir- metimais jis yra susirišęs ir 
ma negu koks svarbesnis, su 
sumanymas būna įteikia-* 
mas šalies kongresui. Roo
seveltas duoda jį peržiūrėti, 
užgirti, taisyti bei atmesti 
tiems savo patarėjams. Jų 
priekyje, stovi J. P. Morgan, 
John J. Raskob ir amunici
jos fabrikantai Pierre ir 
Irenee du Pontai.

Tokį pranešimą padarė 
kunigas Coughlin, kalbėda
mas savo koplyčioj pereitą

i na piniginės paramos is 
Fordo. Rockefellerio ir kitų 

1 kapitalistų. Tuo tikslu 
Į kun. Coughlin organizuoja 
'savo “Visuomeniško Teisin- 
jgumo Sąjungą” ir stengiasi 
, priveisti tokių darbo unijų,

[ Tiesioginių Paskolų 
Draugija, pusiau-fašistine 
organizacija.
Hitleriškai Monija Darbi

ninkus ir Farmerius
Iki šiol Coughlin susiries

damas girdavo prezidentą 
Rooseveltą. Bet kada da
bar dauguma darbo žmonių 
yra nusivylė ir pradeda ma
siniai bruzdėti prieš Roose- 
velto politiką, tai ir kun.

įlieto oavu nupijvivj .. . v <. . •
antradienį, dejuodamas, kad Coughlin kitaip užgiedojo. • 
faktinai‘jau išnyko demok- .Nepasitenkinančius Roose**

Amerikoj valdžia, i velto x n 1 1• ratinė
Na, o ko siekia pats kun.

ŽMONIŲ SVEIKATA SOVIETUOSE ŽYMIAI 
PAKILO, MIRIMAI 30 NUOŠ. SUMAŽĖJO 

' »J" M *

MASKVA.—Sovietų R.u- taigi kiekvienam gyventojui 
[sijos kongrese sveikatos ko- vidutiniai po 30 rublių; o 

v. , • T<qmjnąid rnnnrtn caro laikais sveikatai būda-odyti Wagnerio b’- misaras Kaminski raportą- vq išleidžiama tik 92 kapej. 
------- - .. .šdėstvti. ''°> Jog savo laikais pačioje :^og kiekvienam gyventojui 

•i išleisti Rusijoje kas metai is kiek-L
mažą algą skiria pašaipi-Į tikra andraudos iststvmą 
niams darbininkams. Con—visai šaliai pagal Darhinin- 
nery reikalauja, kad jiems į ku Bedarbių H. R. 2827 bi- 

veikslų aktorius James C.ag- būtų mokama po $27 iki $36 lių.
ney. O valstijos proknro-1
ras apšaukia visus tam - . n . - ..... . - .
streikui aukojusius “rėmė- Japsnai rradfijo Naują Anglijoj Įvesią Šalpą 
jais sukilimo prieš valdžią”. | 
Apart Cagney buvo įtarta! 
ir tūli kiti judžių aktoriai, 

i kaipo davusieji “maištinin
kams” pagelbos.

Svarbiausiais
teisiamuęsius yra lai- provinciją Chahar, esančią Jiems nebuvo jokios valdiš

kuos šiandien platinasi geriau, koma, Komunjstų . Partijos palei Manchukuo sieną ir fkos pašalpos. Dabar val- 
negu kituos gyventojų sluogs- narystės knygelės ir. aplika^ taįp pat praeinančią pro p At 'džius paskirtas 1 komitetas 

ciios įstojimui į Partiją, chinnos’sostinę'Poi/ . .
Aišku, kad tie darbininkai pį^gą (PeĮdn^ą). Kariški bių apdraudos ir farmų dar?

Karą prieš Chiniją
SHANGHAI. — 4,000 Ja-

! ponijos ir Manchukuo ka- 750,000 bedarbių, kurie pir- I
įrodymais reivių laužiasi į Chinijos ,miaus dirbdavo farmose; ir

ir Farmą Bedarbiams
LONDON.—Anglijoj yra

sieną ir jkbs pašalpos. Dabar vai-

per metus, vidutiniai imant.
Sovietų vyriausybė sten

giasi pagerinti žmonių svei-

niuos.
Greitu laiku “Laisvėje” tilps 

labai svarbi Amerikos Komunis
tų Partijos Centro Komiteto re
zoliucija trimis svarbiais klausi
mais: (1) darbo unijų, (2) 
bendro fronto ir (3) farmerių- 
darbo partijos klausimais. Ta
sai neilgas, bet labai brandus 
ir svarbus dokumentas turi bū
ti skaitomas kiekvieno mūsų 
skaitytojo. Jis reikia studijuo
ti.

“šviesoj”, kurios 1-mas nu
meris pasirodys greitu laiku, 
tilps svarbus straipsnis apie 
stalinizmą, o be to, draugė Ma
tulaitytė rašo ten Vilnijos klau
simu, duodama puikią apžval^1 
gą lietuviškos politikos ir orga- 
nizaeiju padėties. Telpa ten miesto valdžią į savo ran- 
visa eilė ir kitų gerų straips- kas, paskelbdamas jį “savo 
nių. sostine.”

iyra pamatiniai, teisiami už 
p r i k 1 a u symą Komunistų 
Partijai bei už pritarimą 
jai. Fašistinis teismo cha
rakteris ypač matomas iš 
to, kad ir streikų rėmimas 
laikomas nusikaltimu prieš 
“kriminalio sindikąližmo” 
įstatymą.

Minimi darbininkai buvo 
sumedžioti *per policijos ir 
fašistu ablavas laike San 
Francisco visuotino streiko.

Baton Rouge, La.—Loui
siana senatorius , Huey 
..ong pasigrobė visą šio

sostine.”

svarsto apie' įvedimą bėdai

Japonų orlaiviai bombar-; bininkams. ; Sulig to >sumati 
duoja tris ;
nų miestus. Iš kanuolių ibiams būtų mokama po $3 į 
bomb a r duojama istorinė. savaitę,- o moterims mažiau. 
Chinijos siena. Užpuolikai

' veikia * ir šarvuotais auto
mobiliais bei tankais.

Kiek pirmiau Japonija 
paliepė ištraukti visus Chi
nijos kareivius iš 
srities ir palikti ją 
beginklę.

i "Naująja .Dalyba 
darbininkus ir farmeriuS 
jis stengiasi suburt apie sa
vo ir fašistuojančio senato
riaus Huey Longo vėliavą. 
Tuo tikslu jis “kairiai? de- 
klamuoja ir visokių gerovių 
žada, nanašiai kaip daryda
vo Hitleris, kol dasivarė tį 
Vokietijos diktatoriaus sos- 
*a. Stambiausios gi para
mos kun. Coughlin gauna iš 
tu kapitalistu, kuriem nau- 
r’ino’a. kad dnldtis būtu dar 
labiau nupigintas. Tą jis 
nuolat ir skelbia, bet tas iuo 
labiau pablogintų būklę dar
bo minioms. • *
Atakuoja žydus: Reikalau

ja Karo prieš Meksiką 
Fašistinį savo veidą kun. 

Coughlin parodė ir atakuo
damas žvdus. ’Krikščionys, 
girdi, įsteigė šią šąli, ir to
dėl žydai neturi būti įlei
džiami į jokia valdžios vie
ta. Imperialistinius gi savo

vidutiniai mirdavo po 30
v • v f vv* UI A A A LA ZJAAAVFAAAIA 0VU1“

katą ir sportais. Dabarti
niu laiku įvairioms sporto 
organizacijoms Sovietu Ru- 

• sijoj priklauso 9,000,000 as
menų, daugiausiai jaunuo- • 
lių. I

Sovietai įsteigė 35 centra- 
linius ir 154 distriktinius 

i sveikatos tyrinėjimų insti
tutus. kur darbuojasi 8,000 
mokslininkų.

'Sovietų valdžia jau pake- ... .
lė žmonių sveikatą desėt- 
kais nuošimčių augščiau ne
gu buvo caristinėje' Rusijo
je. Pažibs skaitlinės yra at
sakymas priešams, meluo
jantiems,' būk žmonės So
vietuose “badaują,” “gaiš- 

n j. }

se po 40. Dabar gi 18-tuo- 
se metuose nuo bolševikiš
kos revoliucijos mirimai yra 
visu trečdaliu sumažėję, ly-' 
ginant su cariniais laikais.' 
Kūdikiu mirijhai net pusiau 
sumažėjo.

Ligoninių dabar Sovie
tuose yra pustrečio sykio 
daugiau negu buvo pirm 
pasaulinio karo. Skaičius 
prieglaudų motinoms ir 
naujagimiams kūdikiams 
šiuo laiku yra 6 kartus di
desnis jnegu 1913 metais. 
Prie (čaro tose ligoninėse-laiViai LĮUIIluai-■ uuiiuncimo. ; tu jOMtiiiar į , į. -i- -i , , ■

pasieninius Chi- nymo, vyrams laukų bedar-‘p.^^f.ydose tegalėdavo su 
x ■__ - . bilnb bib- III 111 If 1 n onhnnii wtilpt tik 10,000 asmenų iš

viso; dabar tos įstaigos tiek
išplatintos, kad jose šutei- .. ,

17 ŠimtŲ Tekstiliečų

Chahar 
visiškai

(Iš dirbančiųjų < farmose bū-, 
tų imama po 8 centus, mo
kesčių per savaitę į apdrau
dos fondą. Tai prasta an-::¥_vv ___.......... ................
drauda, bet ir jos valdžia kitų Sovietinių Respublikų,.) 
nežadėtų, jeigu darbininkai 22 milionai darbo žmonių 
nepriverstų.

pa 3,700,000.
■ ’ r

Pereitais metais vien So
■ vietų Rusijoj, neskaitant’

veltui gavo medikalius na- 
tprnavimus: •

p-ė. kuomet pareiškė, kad 
išvien su Meksikos klerika
lais vra daroma Amerikoje 
didelis spaudimas į Wash
in "tono valdžia, kad kariš
kai įsikištu i vidujinius 

į Meksikos reikalus ir “iškar
tų” bedievius , meksikiečių 

siaurinančius 
bažnyčios teises.

Kai del načios Jungtinių 
Valstijų valdžios, kun. Coų- 

Ip-hlin atvirai pareiškė:- 
Sustreikavo 1,400 Merrimac! “Mes nenurimsime, kol vi-

Streikuoja Pietuose
HUNTSVILLE, Ala.

iv izivž 9 non fabriko verpėjų, re'ikalau-^a P'alin paamsime į sąyo
1 ' ne vir1 uo. II Vilo AVvvr ji • a. • i i m

Buenos Aires.-—Paraguay.000 darbininku ir kolektv- da?Px Pavary* ,„V1.SUS bos^ rankas.
.. .s/ I . . . nrnmrns npiininnmc davhi. ----------------------------

n

armiia užėmė vieną iš svar- ,viu farmeriu buvo valdžios 
japonų biausių Bolivijos tvirtovių, 

universiteto profesorius Mi- Carandaitį.
nobe protestuoia, kad vai- --------
džia leido policijai kankinti Amerika dar žada nesi- 
buvusius ministeriuš, įkal- kišti į Japonijos karą prieš 
tintus suktybėse.

Tokio.—Vietinio

Chįniją.

priimtus neunijinius darbi
ninkus. PHTLA DELPHI A. Pa.— 

--------  c ---------- ( )Pereitą sekmadienį buvo tf- 
jas pasitaisyti sveikatą. t | CHATTANOOGA, Tenn.— , laikyta bendra korfferchci- 

Šiems metams Sovietu vv- Streikan išėjo 300 Chicka-! ja jaunų darbininkų ir stu- 
riausybė skirią 4,073,000,-'inauga mezgyklos darbinin-1dentų kovai už Scottsboro 
000 rublių sveikatos ir soci-,kų protestuodami-prieš uni- negrų jaunuolių paliuosavi- 
alės apdraudos reikalams, jistų persekiojimą. mą.

lėšomis pasiusta į sanatori-
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Organizuokimės!
Desėtkai metų tam atgal K. Marksas, 

įkūrėjas mokslinio socializmo, parašė 
garsų dokumentą—“Komunistų Manifes
tą”, kuris užbaigiama su šūkiu: “Visų 
šalių proletarai, vienykitės!” Tai nebu
vo taip sau šūkis, paleistas į pasaulį, bet 
šūkis, kviečiantis prie vienybės, prie or
ganizacijos ant tų pamatų ir programos, 
išdėstytos “Komunistų Manifeste”—šau
kimas prie kovos prieš kapitalistinę sis
temą ir už įsteigimą socializmo-komuniz- 

|mo.
Šiandieną, praėjus keliems desėtkams 

metų, jau matome pasekmes. Socializ
mo pamatai jau statomi praktikoj. O 
tuo inžinierium yra Komunistų Interna
cionalas. Pradžia padaryta, tačiaus dar 
kapitalistinė sistema egzistuoja penkio
se dalyse pasaulio. Dar tas K. Markso 
.šūkis tebėra gyvas, kaip ir tada, kada 
buvo išleistas.

Aišku, Markso įpėdiniai — komunis
tai, organizuoti į Kom. Partijas, tęsia tą 
darbą už darbininkų klasės pasiliuosavi- 
mą iš kapitalistinės vergijos visame pa
saulyje. Aplink Komunistų Partijas taip
gi yra susispietę ištisa eilė pagelbinių or
ganizacijų, kurios taipgi gerą dalį atlie
ka to prakilnaus darbo taip tarptautinėj, 
kaip ir tautinėj dirvoj.

Apšvietos srityj tarpe lietuvių, yra 
smagu žymėti, gyvuoja Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros Draugija, 
ši Draugija, kaip žinome, leidžia veik iš
imtinai marksistinio turinio raštus — 
knygas, gi dabar ir žurnalą. Be to, ne-

atsiliekama nei praktiškame darbe kovo
je už tą patį tikslą, nustatytą K. Markso.

Daug jau buvo aiškinta ir rašyta apie 
šią organizaciją — ALDLD, jos nuveikti 
darbai taipgi už save kalba. Dabar, kuo
met eina šios organizacijos vajus, kiek
vieno darbininko ir darbininkės yra par
eiga stoti jon be jokių atidėliojimų. Tu
rime suprasti, kad be vienybės negalima 
pasekmingai vesti kovą, o vienybės ne
gali būti be organizacijos. Gi lengvesnių 
sąlygų priklausyti prie organizacijos, 
kaip ALDLD, niekur nerasime. Naudos 
gi labai daug ir asmeniniai ir organiza
ciniai iš darbininkų klasės taškaregio. Iš . 
praktikos afkartotini patyrimai mums 
rodo, kad kapitalistai skaitęsi tik su or
ganizuota spėka, tik ir bijosi tų organi
zacijų, kurios pastatytos:ant klasinio pa
mato. ' ;
. Dar reikalinga prisiminti vieną Mark-: 
so dėsnį, būtent, kad “Darbininkų pasi- 
liuosavimas yra jų pačių reikalas”. Reiš
kia, be kovos nieko nebuvo, ir nebus lai
mėta, taipgi kova nėra vieno, bei kito as
mens dalykas. Pavienis, nepaisant;visų 
gabumų, labai mažai tereiškia, tik 
masinė kova ir organizacijos mūšų ‘pačių 
darbininkų tepajėgs įkūnyti visos darbi
ninkų klasės tikslą, apie kurį jau augš- 
čiau kalbėjome.

Taip pat, mano supratimu, reikėtų at- 
sipalaidoti nuo to įsigyvenusio suprati
mo: “o ką aš gausiu (asmeniniai), pri
klausydamas prie tos bei kitos organiza
cijos?. .” Tolds supratimas yra buržua
zijos įgyvendintas, nes ši sistema yra in
dividualizmo sistema, viskas paremta ant 
privatinės nuosavybės, saumylystės. O 
mes siekiame prie kolektyvizmo, tokiu 
būdu, kaipo darbininkų klasės nariai, 
pirma privalome tai klasei duoti savo 
gabumus ir energiją, idant gauti abelnus 
vaisius.

Tad prie darbo, draugai ir draugės, 
šiame ALDLD vajuje. Burkime jėgas; 
ant šūkio “vienykitės!” atsiliepkime, or- 
ganizuokimės ir organizuokime kitus sa
vo klases narius į marksistiniai-leninisti- 
nės apšvietos organizaciją — Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
giją. Čia susipažinsime plačiau su Mark- 
so-Lenino mokslu ir apsiginklavę tuo 
mokslu, dar vieną žingsnį padarysime— 
stosime į Lenino partiją.

V. J. Senkevičius.

Lenino Mirties Sukaktuvių 
; Minėjimo Koncertas 

ir Šokiai
šeštadienį,,sausio 26, Interna

tional Soc.; Lyceum auditorijoj, 
805 James St., N. S., Komunis
tų Partija rengia Lenino mir
ties 11 metų sukaktuvių minėji
mą. Prasidės 7 vai. vakare.

Programa bus puiki: Daly-,
vaus Lietuvių Darb. Choras, I tepriguli prie Komunistų Parti- 
Lietuviai Jaunuoliai, Merginų jos. Arne sarmata? Stokime 
Stygų Trio, Kazokiški šokL partijom 
kai,: Vengrų : Jaunuoliai ir ' tt. 't_! J : : ..
Bus: geras kalbėtojas, kuris ..'t-.'' ; . . •,J.v,t • N- t- dirbta delei spaudos ypatiskai Leniną pažino. Jis 
kalbės dpie Lenino gyvenimą ir į 

darbus. .
Šokiai prie puikios Jaunuolių 

, orkestros. Įžanga iš anksto 20 
centų, prie durų 25 centai. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Komitetas.

darbai kyla. Tai kapitalistų me
las. Tokiems melams nereikėtų 
tikėti, bet kovoti 
padėtį.

Čia buvo gana 
bių Taryba, bet 
visai apleistas, 
griebtis už darbo, kad vėl subu- 
davojus gerą ir veiklią Bedarb. 
Tąrybą. Taipgi lietuvių mažai

veikli Bedar- 
dabar darbas 
Mes turėtume

Vajaus laiku taipgi
s. Dabar ei- 

1 nd:Vajus ALDLD. Turime sto
ti darban, kad padvigubinus 
mūsų kuopos narių skaičių. Jei
gu Visi dirbsime, tai ir pasek
mės bus geros.

tų laikraščiai^ ir bubnija, kad Nesjgjrdi Nieko Apie ALDLD
Vajų Mūsų Apielinkėj

Kiek matosi iš spaudos,' kitos 
kolonijos jau darbuojasi gavi
mui naujų narių į ALDLD, bet 
Pittsburghe ir apielinkėj dar 
nieko nesigirdi. Spaudos vaju
je gavome šeštą dovaną—$37. 
Tai didelis laimėjimas. Kodėl 
ir dabar nepasiryžti smarkiai 
pasidarbuoti?

ALDLD Ketvirtas Apskritys 
nusitarė vajaus laiku rengti 
visoj apielinkėj prakalbų mar- 

inažai šrutą. Visos kuopos turėtų prie 
prakalbų gerai rengtis. Drg. 
Pipiras ir Lekavičius išduos ge,- 
rus raportus iš Washington© 
kongreso. Taipgi bus ir kiti 
kalbėtojai ir muzikalėš progra- 

i mos.
ALDLD Narys.

Kalbės “Daily Workerio” Re
daktorius Clarence Hathaway

“Priekalo” Reikalai
Esu gavęs daugelį laiškų

Rochester, N. Y

j Vilijos Choro Atsišaukimas 
Į Waterburiecius Ir Apie- 

linkės Simpatikus ir 
Rėmėjus

Vilijos Choras stropiai ruo
šiasi prie savo parengimo, tai 
yra prie perstatymo veikalo. 
Vienok choras tik tuomi nega
lės pasidžiaugti, kad suloš vei
kalą bei atliks savo užduotį, bet 
svarbu ir tas, kad šis choro pa
rengimas būtų pasekmingas. 
Tadgi choras atsišaukia ’ . į vi
suomenę, kad nepamirštumėt 
dalyvauti mūs , darbininkiško 
choro parengime.

Minėtas parengimas įvyks 
sekmadienį, 27 sausio, 7 vai. 
vakaro, Venta HąU, 103 Green 
Sf. Bus suvaidinta gana juo
kinga komedija “žentai iŠ Arne-., 
rikės.” Po vaidinimo tęsis šo
kiai prie geros muzikos. Tad 
kviečiame dalyvauti choro pa- 

4’ėngime ne tik vietinius,«kater- 
buriečius, bet ir iš kitų koloni
jų. O choras iš anksto prižada 
tuom pačiu atsilygint ateityje.

Choro Korespondentė.

Įvairios Žinios

Per pastaruosius tris mėne-Pirmadienį, sausio 28, Fifth su užklausimais apie “Prie- 
Ave. High School Auditorijoj kalo” reikalus. Turiu drau
gėjimas iš Forbes St.), • Ko- 'gus atsiprašyti, kad taip ii- sius Rochesteryje buvo surink- 
munistų Partija ir Jaunųjų Ko-,gai užtrukau su atsakymu.' 
munistų Lyga rengia minėjimą Dalykas, mat, tame, kad aš '
Lenino, Liebknechto ir Luxem- pats nežinojau, ką atsakyti, 'kiems tikslams sekamai. $1101 
burg.. Pradžia 8 vai. vakare. 'Dabar gavau laišką nuo'alkanu maršavimui į Albany

j “Priekalo” leidėjų, kuris pil-1 v.rš ‘ <<Dail Workel,, 
Hathaway/nai atsako į draugų pakel-:

redaktorius, tus klausimus. Tad, vietoj $60,000 vajaus fondan (kvo-
Tarptauti-

bėtojai. Bus gera muzikalė pro- 'gįinJ tą laišką. Tai bus ge- iniam Darb‘ Al»igynimui

burg.. Pradžia 8 vai.
Kalbės vienas geriausių kal

bėtojų, Clarence 
“Daily Workerio”
Komunistų Partijos Centro Ko- kiekvienam atsakinėti ats-! ta buvo $165.) . 
miteto narys. Taipgi ir kiti kai- kirai, čionai ištisai perępau- 1—1 • • *1 1 — . _ I — _ _ . .. - _
grama. Įžanga tiktai 10 centų. 1 1

Visi rengkimės šiame paren-
gimė dalyvauti. Garsinkime jį 
visur, kur tiktai galima.

Liet. Biuras.

Sausio 28, 1935, sueina vie
nas metas nuo mirties- mano 
buvusio gyvenimo draugo, Vin
co Mankaus. Atminčiai buvu
sio savo mylimo vyro aukoju

ta aukų įvairiems darbininkiš-lsekančiom lietuvių darbininkų 
i įstaigom:
Lietuvos politiniams kali

niams
J. V. K. P. Liet. Frakcijai $5 
Dienraščio “Laisves” naujo

preso išmokėjimo fondan $2 
Nors Vincas Mankus nepri

klausė organizacijose ir neda- 
darbininkų Yevoliuci-

$5

’ | ly vavo
riausias atsakymas visiems $300, Scottsboro ir Daivis teis- niam judėjime, bet neatsisaky-
draugams. | $165 bedarbių kongre-’d»'? .aMkoti tiems tikslam5 pi-

. . v . i. linginiai ir automobiliumi ne-
Taipgl pianesu diaugams, Sui (5-6-7 d. sausio 1935)— mažai natarnaudavo.

” Laisvės ” V a jaus 
Ūda r ninku Balsai

Gražu, kai draugai rūpinasi štai laiškas iš mažo miestelio 
savo dienraščio platinimu. Su Bridgewater, Mass.
stipriu pasirįžimu remia inica- 
tyvą darbuotis iki Pirmos Ge
gužės. Pasiskaityk ime draugų 
laiškus f

“Gerb. Drg. Bukny: Tariu 
ačiū už čeki $40 vertės, kurį 
prisiuntėte kaipo dovaną. Bet 
nemanykite, kad mes Lawren
ce vajininkai sustojome dirbti.

I Tai dar ne. Mano raudonoji 
armija jau pridengta vėl dirb
ti, kad ir pasibaigus “Laisvės” 

' vajui, mes nesėdėsim ramiai. 
Štai, mūsų korpuso pareiški
mas: ‘Iki pavasario gausim 25 
naujus skaity|ojus!’ Štai var
dai draugų, dalyvavusių ‘Lais
ves* vajuje: - Ig. Čulada, V.

j Kralikauskas, A. Taraška, A. 
Kavaliauskas, P. Tamošauskas 
ir M. Dvareckienė. Lowelliš-

■ kiai: F. Zula, J. M. Karsonas, 
S. Paulenka, V. Mikalopas ir

i GraŠka. Nashviečiai: J. Egeris 
>■ it J. šimutis. Jie visi prisižadė- 
| jo dar geriau darbuotis, kad 
t parodyti tikrai ištikimą darbą, 
I kaipo raudonarmiečiai karei-
I viai.

“Draugai:
“Aš ir noriu išreikšti-ištarti 

žodį, kas link ‘Laisvės’ vajaus. 
Kaip pasirodo, tai vajininkų 
skaitlius buvo pusėtinas. Bet 
‘Laisvės’ dovanos buvo per- 
augštos. Darbininkų laikraščiui 
tokias dovanas išmokėt, rodos, 
perdaug.

“Matau, kaip vajininkai at-; 
siliepia ir su noru pasiryžę ant 
toliaus tęsti naujų skaitytojų 
gavimo darbą. Gerai, bet ar 
mes atlikom savo užduotį, ką 
buvom pasiryžę? Ne! Ka-

baigė, bet vajininkų darbas 
neturi su tuom pasibaigti. Mes 
turim dirbti, verbuoti naujus 
skaitytojus ‘Laisvei,’ ruošti 
juos darbininkų klasės ko
voms.

“Čia siunčiu vieną naują 
skaitytoją ir iki Pirmąjai Ge
gužės prižadu gauti dar ketu
ris naujus ‘Laisvei’ skaityto
jus.

“Įdomu žinoti, ką veikia 
mano kaimynas ir gerai pažįs
tamas Rochesterip vajininkas 
drg. P. Žirgulis? Kaip manai, 
drauge, ar pralenksi mane šį 
sykį? Ar gausite daugiau skai
tytojų, ar vėl pasiliksite, kaip 
ir pirmiau? Pagalvokite apie 
_ i gerai!

“Draugiškai,
“O. GIRNIENĖ,

“Binghamton, N. Y.”

Iššaukimas į lenktynes drg.

kad jau gavome “Priekalo” 
No. 11. O kur yra No. 10, 
tai nežinia.

Laiškas Skamba:
Drg. Geo Kuraitis.

Brangus drauge! Paskuti
nius du laiškus su prenume- 
ratais gavome. Siuntinėsim 

įsu numr. 1 1935 m. Kol kas,

Vakarėlis Liet. Lygos Prieš 
Karą ir Fašizmą

Sekmadienį, sausio 27, Lietu
vių Darbininkų Kliube, 1335 
Medley St., N. S., Lietuvių Ly
ga Prieš Karą ir Fašizmą ren-1 
gia draugišką vakarėlį ir kvie-1 .... v . .v. 
čia ‘visus dalyvauti. Vakarėlis labai mažas skaičius, 
naudai Lietuvos politinių kali- Kaip^ eina kampanija ^1Ū35 
nių, kurie kankinami kalėjimuo
se. Turime dėti pastangas kiek' 
galima pagelbėti savo broliams 
Lietuvos kovotojams, kurie kan
kinami už visų mūsų reikalus..

Bus gražūs šokiai. Kliube 
įdėta nauja padlagė ir todėl ant 
naujos bus daug geriau šokti. 
Tad nepamirškite šio svarbaus 
parengimo.

I tai

dangi sunkios dabartinės ap- žirgulio irgi drąsus žingsnis. Į

sui (5-6-7 d. sausio 1935)— mažai patarnaudavo.
viso $825. Čia neįeina— tau
tiniai surinktos aukos, kaip 
tai, virš $100 “L.” presui ir 
Lietuvos politiniams kaliniams. 
Taip pat ir kitų tautų.

Rėmimas viršminėtų vajų, 
tarptautine papėde reiškia ki
limą klasinio supratimo Ame
rikos darbininkuose. Bet vis 
dar tenka išgirsti iš mūsų 
gerų draugų išsireiškimą, kad 
amerikonai vis dar yra žiop
li politikoj ir nieko neveikia. 
Taip mananti draugai apsižiū
rėkite, kad amerikonai darbi
ninkai pasivys ir paliks 
klasiniame kovingume.

L. Mankienė.
NUO RED.—Pinigus perda

vėme skirtoms įstaigoms.

Vasario 9 d., 103 Green St., 
Waterbury, Conn., kdtacertas, 
šokiai ir vakarienė. Koncertinę 
programą pildys Brooklyno ar
tistai. Pradžia 7 vai. vaka
ro iki 2 vai. ryto. Įžanga $1.25. 
Kviečiami visi Waterburio ir 
kitų miestų lietuviai dalyvauti.

Rengėjai.m.? Kaip su atskaitom?
Prie progos. pranešam, 

kad iš numr. 1 1935 metais 
“Priekalo” spausdinimą per- 
vedam į kitą spaustuvę—to
kiu būdu iš 1935 m. “Prieka
lą” galėsim daug regulia
riau leisti — nugalėti tai, 
kuo taip skundės skaityto- 
tojai—“Priekalo” vėlavimą- 

Lygos Valdyba. si. Numr. 1 gal būt išeis 
----- I (dar maž-daug senais tem- 

F Pifkhnrffli ir Wilmprdintf pais“tenka iš vienos tip0" L. rittSDurgn ir vviimennng grafijos> išleidus numr. 12,
Naujienos

Sausio 5 d. Lietuvos Sūnų 
Draugija svarstė apie prisidėji- f 
mą prie APLA. Pasirodo, kad 
nariai norėtų prieiti prie vie-, 
nybės su APLA, kaipo gera ir 
naudinga darbininkams draugi
ja. Dabar apie tai plačiai pas 
mus diskusUojama.:

Sekm'adienį, sausio 27; dau-< 
giau naujienų išgirsime šiuo 
kląusinfu.< Atvyksta d. J. Gašlu-:

jus

ko-

Fort William, Can.
Kovoje Prieš Kapitalą

Mes, Fort William ir Port 
Arthur alginiai vergai ir be
darbiai kovojame prieš paver-

Adolfas Sereika, buvęs 
vingas darbininkas, išmestas iš 
A. K. Partijos už ėjimą prieš 
partija, nepildymą disciplinos, . . v .
ii- atsisakymą atiduoti Lietuvių lr, az y18?. gyventb

leidus iš darbų šimtus ir tūks
tančius darbininkų šioje apie- 
linkėje, bedarbių armija pasida
rė labai didelė, o kas labiausiai 
ponams nepatiko, kad šioji re
zervo armija atsišakė mirti ba
du. Kova už tuojautinę pašal
pą ir už socialę apdraudą bosų 
ir valdžios lėšomis augo ir au
ga. To nepakęsdamas R. B. 
Bennett’as pasimojo visam tam 
padaryti galą, išsiųsdamas be-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Bedarbių Tarybos pinigų, ku
rios jis buvo iždininkas, tarp
tautinei bedarbių tarybai be
darbių reikalams.' Bedarbių ta
rybai atsakęs: “Suvalgiau, ne
turiu ir tai ne mano kaltė.” 
Partijos atstovams atsakė: 
“Ne partijos pinigai ir jums 
neduosiu.”

Sakoma, kad jis turįs ir kitų 
organizacijų skolų ir atsisakąs 
tą paskolą mokėti.

“L.” Skaitytojas.

.pervežti šriftą, užbaigt vi- 
'sus 1934 m. darbus, — o nuo 
num. 2 jau stengsimės, kad 
dargi Amerikoj skaitytojai 
gautų numerį ne vėliau mė
nesio gale (už vasarį—vasa
rio gale ir panašiai.) 
. Ar mėginot statyt klausi
mą*‘kad “Pr.” platinimu už
siimtų vietęs organizacijos 
—kad jos pasiimtų uždavinį 
surinkt bent po keletą “Pr.” |"

I

Mes manome, kad drg. žirgulis 
tinkamai į tai atsakys.

Drg. J. Šimaitis jau davė 3 
naujus skaitytojus po vajaus; 
drg. M. Dobinis davė

linkybės nedavė mums sėk
mingai vajų išvesti paskirtu 
laiku, tad, draugai vajininkai, 
sukruskime ir atpildykime sa
vo užduotį dar su kaupu. Gau
kime svirš 1,000 naujų skai- drg. Girnienė vieną, 
tytojų. j. Smithas rašo, kad

“Nors, mano kolonija ar'pradėsiąs darbuotis

Darbai plieno dirbtuvėse vi-
P. Ęuknys. sai prastai eina, nors kapitaiis-

I

nasį APLA Centro Sekretorius, prenumeratų, išskirtų pla- 
- ir jis kalbės, kaip galima pri- f “

eiti prie vienybėš su APLA.! kreiptis ir į
.hi:___ t : u..___ I

“Draugiškai, 
“S. PENKAUSKAS,

“Lawrence, Mass.”
Ištiesų drg. Penkauskas turė-

■ jęs puikią armiją laike praėju
sio “Laisvės” vajaus. Tai gru
pė draugų, kurių žodžiais gali- 

. ma pasitikėti. Visai neabejoja- 
?. me, katį 25 naujus skaitytojus 
i iki pavasario jie duos savo 
dienraščiui.

Norime žinoti, ką apie toli
mesnę darbuotę mano draugai 
worcesteriečiai ?

viena ir 
Drg. A. 

greit vėl 
________ . dienraš- 

apielinkė yra labai bedarbės čiui. d. Žemaitienė, iš Water- 
huvarginta, bet nenustokim bury, žada darbuotis, o drg. Bo- 
vilties, stosiu į darbą, kirsiu kas praneša, kad oficialiu “Lai- 
į akį Geo. Šimaičiui tr Pen- svės” agentu Waterbury yra 
kauskui. Dar gausiu 7 n a u- V. Marinas, bet ir pats d. Bo
jus skaitytojus. Na, pasigirki- kas padėsiąs veikti.
te, didmiesčiai, kur lietuvių di
delės kolonijos.

“Draugiškai,
“ČEO. KRANCE.”

Norime priminti drg. Krance,1 
kad nuo drg. Šimaičio po vajaus 
gavome 3 naujus skaitytojus sa
vo dienraščiui.

Skaitykime dar vieną įdomų 
laiškelį:

“Gerbiami Draugai: Nprs ’ nė j imas “Laisvės”.
specialia ‘Laisvės’ Vajus pasi

Aišku, kad draugai pittsbur- 
ghiečiai, matydami rytiečių ge
rą ūpą, taip jau mesis į darbą 
jieškoti naujų skaitytojų. 

! šiuom momentu, kada karo 
J pavojus darosi vis didesniu, 

kuomet bedarbei galo nesimato, 
darbininkai iš tautininkų ir kle
rikalų įtakos lengvai krypsta 
linkui revoliucinio judėjimo, 

t ToHel labai svarbu yra užraš'i- I UT jul_

tintojus ir tt. .Reikėtų 
j organizacijų 

Bus Visiems Lietuvos Sūnų'centrus, kad jos padėtų. 
Draugijos nariams ir pašalie-' šiuom dalyku rašau laiškus 
čiams .labai svarbu išgirsti. įr dd. Šolomškui ir Bovinui. 
Taipgi, ;kaip/girdėt, but ir iš, Pakalbėkit ir Jūs su jais 

šiuom dalyku. Reikėtų sten
gtis, kad 1935 m. iš tiesų 
galėtum kiek išplėsti “Pr.” 
platinimą, ypač jo prenu
meratų ska’cų.

Rašykit!
Su draugiškai linkėjimais,!

P. Užkalnis.
16-XII-34 m.

Visais “Priekalo” reika
lais rašykite: Geo. Kuraitis, ' 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

Pittsburgh© jaunuolių su muzi- 
kale programa. Kadangi šiuo 
laiku sueina 11 metų sukaktu
vės Lenino mirties, tai ir apie 
tai bus kalbama, žodžiu, vi
siems bus žingeidu dalyvauti.

Nepamirškite laiko ir vietos. 
Sausio 27, Liet. Sūnų Draugi
jos svetainėj, 110 State St., 
Wilmerding, Pa. Pradžia 1:30 
vai. po pietų.

WORCESTERY VAKARIENE
• • •

Rengia Am. Liet. Darb. Literatūros Dr-jos Vietos Kuopos
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Dainuos Adelė Mickevičiūtė ir Ignas Kubiliūnas, 
pasižymėję radio dainininkai

Taipgi bus ir iš vietinių, kurie prisidės prie išpildymo 
programos

VAKARIENĖ BUS NEDĖLIOS VAKARE

January 27 Sausio, 1935
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 Endicott Street, Worcester, Mass.
< • . "*

Rengėjai kviečia vietinius skaitlingai atsilankyti ir taip 
pat nori pasimatyti su draugais iš So. Bostono, Lawrenco, 

Montello ir kitų apielinkės miestų.
Įžanga 50 Centų Ypatai




