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žemių. Lenkijos fašistai eina 
tuom kėl u. Jie jau susibrolia- 
vo su Vokietijos fašistais.

Geriausiai Lenkijos, Vokieti
jos ir Japonijos karo planus pa
rodo buvęs Lenkijos ministeris 
Vladislav Studnicki tik išėju
sioje savo knygoje: “Politinė

Sovietai už Šalių Susitarimus Įvairiose 
Srityse, kaipo Būdą Palaikyti Santaiką; 
bet Hitleris ir Pilsudskis Planuoja Karą

Situacija Europos ir Lenkijos.” ; --------------------------- —
MASKVA. — Sovietų vy- j orlaivynų sutartį su Anglį-! 

riausybė pasiuntė pareiški-- ja. Tuo būdu jis nori tik su-1 
mą Anglijai, ir Francijai, stiprinti savo ranką prieš 
apleisiu dviejų salių bendrą pranciją, taip-sakant, įv&ry- 
pasiūlymą delei taikos ap-1 įj pyjį įarp Francijos ir An- 
saugojimo Europoj. Tas . glijos< O tatai, kaip: Sovie-! 
pasiūlymas buvo išdirbtas !tų spauda rašo< ne tik ne-' 
konferencijoj tarp Anglijos .tarnautų santaikai, bet di- 
ir Francijos atstovų Londo- djntų karo pavojų. !
ne vasario 3 d. š.m. Pama
tinė jo prasmė yra tame, 
kad kaimyniškos šalys įvai- ] 
riose srityse turėtų padaryt I 
sutartis, jog viena toj sri-; nį0 apsigynimo sutartys 
tyj šalis nekariaus prieš ki-|tarp valstybių įvairiose sri- 
tą, bet visos susitarusios ša- j tyse. tad jejgu ir ki]tų ka. i 
lys eis į talką viena kitai, |ras. gerįau galima būtų jis 
jeigu kuri pašalinė valstybė |apriboti tam tikrose vieto- 
arba valstybių grupė mė-|se jr neleisti jam išsivystyt, 
gintų kariškai užpulti bent j vjsos Europos karą arba!

i vieną iš padariusių sutartį liaują pasaulinę skerdynę. Yorko valstijos seimui įneš- 
n . i ... sa^u- 'Bet Sovietai sako, jog to- ta sumanymas romyti silp-
Bet kitaip tas buvęfe socialis-1 Minirnną Frnnmina ir An-’t • . . . . -. I v. , . . 1tas (PPS narvs) įdeda anie j;linima; _1 ranciJ°s 11 A kios sutartys turėtų but su-. papročius bei-nepataisomus L .Y 7,' narys' Heaa aPie ghjos pasiūlymas taipgi sa- mPp-QtnQ ne tik tarn vipnoq1 - -rSovietų Sąjungą; jis rašo: . J . į. . . , i^niiltn ^^St0S n? . tarP_vienos prasizengellUS.

“Priešrusiškas Lenkijos frontas “°’ .Kaa JeiXu užpultų sallų grupes; JOS turėtų ap- 
nedvejojančiai nustatytas pa- kur1^ n(?rs salb _
čios istorijos... Bolševistinė savitarpinę taikos ir apsi- (tinę Europą.- 
Rusija mažiau pavojinga L^n- gynimo sutartį, tuomet ki-; 
kijai kaipo priešas, negu drau- ftos valstybės turėtų duoti | 
gas. Taikus sugyvenimas su bol- greitos pagelbos užpultąją! I 
Ševistine Ritsija nutiesia kelią prieš užpuolikus.

' Studnicki ant 9 puslapio ra
šo: “Jeigu paimti mūsų rube- 
žius su Rusija, tad nors jie su
gadinti Rygos taikos ir nesie
kia nei augštutinio Dniepro nei 
Berezinos, bet visgi prie Lenki
jos užpuolimo ant Rusijos mes 
galime pasiekti tas upes: ant 
apsigynimo upių Nemuno ir Bu- 
go mes galime sudaryti apsigy
nimą.” Toliau jis rašo, kad Len
kijos rubežiai su Sovietų Są
junga, kurią jis vįsur vadina 
“Rusija,” yra 500 kilometrų il- 
^io, o su Vokietija 1,912 kilo
metrų. Ir sako: “Lenkijos-Vo- 
kietijos karą aš skaitau katas
trofa Lenkijai ir pavojum Vo
kietijai. Dalyvavimą Lenkijos 
bloke prieš Vokietiją skaitau 
smūgiu Europos civilizacijai.

Karo Ploto Apribojimas *
Sovietai nurodo, kad jei- j 

T 'gu būtų padaryta savitarpi-' 
’ _.1j apsigynimo sutartys

kurią nors šalį,_ vykdančią jmti vakarinę, pietinę ir ry-

jos įtakai.” Ir tas ponas toliau 
tęsia, kad jeigu Lenkija gražiai 
sugyvens su Sovietų Sąjunga,, 
tai Lenkijos darbininkai suži
nos, kaip gyvena Sovietų Sąjun
gos darbininkai, ir pas save tą 
padarys, tai yra sutvers Sovietų 
Lenkiją.

Studnicki toliau rašo: “Euro
pos gyvavimas, iš vienos puses, 
reikalauja susitelkimo, o iš kitos 
pusės, apraižymo Rusijos vaka
ruose, pietuose ir rytuose. Ypa
tingai svarbu atimti nuo jos 
Kaukazą su jo turtingais sluog- 
sniais geležies ir marganco. 
Svarbu atplėšimas Turkestano 
su jo medvilne.’1

Argi reikia atviresnio pasi
sakymo už karą prieš Sovietus? 
Ne! Iš to jau aišku, ko siekia 
Lenkijos ir Vokietijos imperia
listai. .

kokisToliaus jis pasakoja, 
blokas turi būti prieš Sovietų 
Sąjungą, tai Lenkija, Vokieti
ja, Austrija, Vengrija, čecho-

Nauja Sovietų elektros stotis, duodanti 
pajėgą Jhroslavlio dirbtinos gumos fa

brikui, didžiausiai tos rūšies įmonei 
pasaulyje.

R0MIJ1M0 IR “MOKSLINIV" ŠNIPU CENTRO 
SUMANYMAI NEW YORKO VALSTIJAI

ALBANY, N. Y. — New rodyt, kad tie sumanymai 
daromi tik prieš kriminalis
tus. Bet jeigu sulig jų bus 
išleista įstatymai, tai tyri
nėjimų biuras bus užkinky
tas darban ypač prieš ko
munistus, kovingus streikie- 
rius, ateivius . darbininkus, 

kaipo nepageidaujamus bur-................ .......... ...... .............
žuaziniams valdovams. Ro- Federacijos I š v e ž i o t olų

Kitas sumanymas prieš 
prasižengėlius tai seimo at
stovo Hayes įnešimas, kad n

Užsiliepsnoja N a u j a; 
Didelė Streikų Audrą 
Jungtinėse V aisti jose |;

’ ’ - ; ■ ! j H ! ' __ ____________________ ' i ■ I I H ! Hit
Wilkes-Banie, Pa. — Te-

bestreikuoja :apie 20,000 darbininkai nubalsavo strjei- 
Glen Alden Kompanijos an- kuot, jeigu bošai, nepatenki, 
gliakasių

Haverhfl,1 Mass. — Jau . South Bend, Ind. 
i kelios savaitės streikuoja siasi streikas prieš 
iLaganas čeverykų dirbtuvės Plūgų kompaniją. 
!darbininkai, protestuodami 
prieš trijų unijistų išmeti
mą iš darbo.

Išreikšdami jiems pritari
mą ir iškeldami savo reika
lavimus, dabar sustreikavo 
virš 1,000 čeverykų darbi
ninkų Lowellyj, Mass.

Chicago, HI. — Trečiadie
nį streikan išėjo apie 3 000 
anglies išvežioto jų, reika
laudami pakelti dieninę al
gą nuo $6 iki $7. Jiems va
dovauja Chicagos Team
sters and Helpers- Unija, o 
pačią uniją kontroliuoja at
žagareiviai. Prieš streikie- 
rius rankioja skebus reakci
niai vadai Amerikos Darbo

Akron, Ohioi — Degtuku Į į

kins iu reikalkvimų. ■
- Tę\‘ 
Oliveri

Sumoksiąs prieš Šešis 
Glen AMen Mainierius
WILKES-BARRE, Pa.— 

Suimta 6 Kietosios A nelies 
M^‘niev. Unijos nariai. Glen 
Alden kompanijos privatiš- 
ka policija ir valstijos kazo
kai susimokine “liudija.” 
būk tie darbininkai bandę 
dinamitu išsnrogdint No. 
20 Tunnel Glen kasykla. 
Vietiniai kapitalistu lai
kraščiai spiegia nrieš strei- 
kierius. kaipo “teroristus.” 
Minimi šeši mainieriai lai-, 
komi teismui po $10,000 na-* 
rankos kiekvienas. Bet 
streiklaužis F. Trebendas, 
kuns nušovė streiko pikiėti-*

. Rytų. Europos tarpsavi- • valStija įsteigtų “mokslinį _________ __
nio apsigynimo sutartį, kaip tyrinėjimų biurą, panašų j, mijimas taipgi būtų prieš Brolijos. Sumobilizuota noli-, .
žįnoma, jau pirmiau-pasiū- Anglijos šnipų centrą, vadi-'juos pritaikomas, kaipo “vi- cija prieš streikuojančius ninką Fr. Petrovski. paleis-f 
lė-Sovietų Sąjunga ir jai namą- “ScotlandfY’ard.” supmenes a p s a u g ojimo” ■ vežikus. Jai įsakyta ypač f tas po $2,500 kaucijos.Hitleris Jieško Karinės

Orlaivynų Taikos
Sovietų vyriausybė svei

kina tą pasiūlymą, matyda- dr ' 
ma, kad jis gali patarnaut ipa^ Lenkija ir Vokietiją, j*
taikai, jeigu tarpsavinio ap-|Bet prieš rytinės sutarties 
sigynimo sutartys bus daro-j darymą spardosi Hitleris ir 
mos pilnai ir sąžiningai, o i Pilsudskis. Jiedu dar neatsi- 
ne taip, kaip dabar Hitleris'sako nuo savo plano “trauk- 
manėvruoja. Iš Anglijos ir ti į rytus,”—užimti Lietuvą, 
Francijos pasiūlymo delei ipajungti kitus 
bendros sutarties 
pasirenka iš viso 
punktą — daryti kariškų Ukrainą.

pritarė Franci j a. Pagal tą
sumanymą į rytinę sutartį
turėtų įeit, apart Lietuvos i ... •• i • •• ni

kitų Pabaltijo šalių, taip Kapitalistai ’Steiifflasij Žydu Persekiojimas rul- F T nnlriio iv» AZnVinfiia i K 11 II* 1 • v* Tl* •
Paslėpt Savo-Pelnus do Hitleneciy Bizni

WASHINGTON. — Įvai-1 BERLYNAS. — Vokieti- 
rios kapitalistų grupės įtei- jos dirbinių išvežimai ir 

pardavimai į užsienius vis

Iš paviršiaus gal kam at-. įrankis. Desėtkams streikuojančių

i Pabaltijo 
Hitleris kraštus ir užpulti Sovietų 

vieną Sąjungą, ypač Sovietinę

rios kapitalistų grupės įtei
kė šalies kongresui reikala
vimą, kad atšauktų 1934 žemiau puola. Žydų biznie-
metaisūšleistą įstatymą, kas boikotas kituose kraš-
liečia gaunamų per metus 
įplaukų skelbimų viešai. Su
lig įplaukų, jie turėtų mokė-1

užkirsti kelia “skrajo jau
tiems” streikieriu būriams, 'mainieriu šeimynų įsakyta 
kurie išvedinėia kitus to a- išsikraustyt ■ iš kompaniškų 
mato darbininkus į streiką.'namelių. Jeigu-ne, tai jos 

I Chicago] skelbiama strei- ’ 
kas 10,000 medvilnės drabu
žiu siuvėjų.

Fayette apskrity j, Penn- 
sylvanijoj, sustreikavo 3,000 I 
mainieriu.

New Yorko mieste, ynač 
Bronxe ir Brooklvne, 
desėtkai tūkstančiu

bus su policija išmėtytos į 
gatvę.

dar 
namų;

Pratęsia NRA dar 
Dviem Metam

WASHINGTON, —Prezi- 
dentas Rooseveltas atsikrei-

Daugiau Yra Sovietuose Pa. Draugy Užuojauta 
Mėsos ir Ji Atpigo

MASKVA. — Dabartiniu

tuose prieš vokiškus dirbi- ( .
inius skaudžiai jaučiamas, aptarnautojų rengiasi strei- P® i kongresą, kad dar

SwSmXS dX I ūkiui smunkant. «k»- knot, nepaisydami, L. "J211 muk", ,y»k“i“ s“?- ii™ •*“« “i
v 1 1 irius dr. H. Schacht, issireis- Įkyti James Bambnck. Na

ke, kad reikėtų panaikint mų Aptarnautojų Unijos 
nazių išstojimu^ prieš žydų |.prezidentas, ir ' nežiūrint, 
biznius Vokietijoj. Tuo bū- kad miesto majoras La-
du, gal šalis atgriebtų gerą Guardia skelbia paliaubas 
valią užsieninių žydų biznie-isu samdytojais.
rių linkui hitlerizuotos Vo-! Willoughby, Ohio.—Strei- 
kietfos. Bet yra abejoja-1kuolą 900 Ohio Gumos kom

una, ar Hitleris* pritars tam panijos darbininkų.
i savo ūkio ministerio Scha-1 Decatur, III, — Atsiųsta 

aiinranymm, Nes vo- valstijos milicininkai prieš
i kiečių “arijų” kėlimas ir žy- 300 streikuojančių siuvėjų.

i i jr v njT* .• jie nusuka. O jeigu bus pade! RapSUKO Mirties naikinta viešas kapitalistų
WILKES-BARRE, Pa. —► pelnų skelbimas, tuomet jie 

dar drąsiau galės apsukti

kad I dviem metam pratęstų NRA 
kodeksus ir kitas taisvkles. 
Anot Roosevelto,panaikinus 
NRA, pasidarytu didelė be
tvarkė pramonei ir ūkyj. 
Svkiu jis sako, kad “pama
tiniai principai įstatymų 
prieš trustus turėtu būt tik
sliau naudojami.” Bet nieks 
pirmiau taip labai neišau^i- 
no trustų galvbę ir sauvalių 
kain Roosveletas su savo 
NRA. kuri yra pritaikvta ' 
naudai stambiuiu kapitalis
tų prieš darbininkus.

laiku Sovietų Sąjungoj ne ALDLD Dvylikto Apskričio va|(jžią, šmeruodami atski- 
rus valdininkus, kurių pa
reiga yra tikrinti įplaukas 
ir apskaičiuoti mokesčius į 
šalies iždą.

Bet kapitalistų reikalavi-< . . XT-v ikj. • x • - i ;chto sumanymui. Nes vonias neskelbt viešai ju įplau-:. J

tik yra daugiau duonos ir, Pildantysis Komitetas ir 
mėsos negu buvo pereitų Komunistų Partijos Trečio 
metų lapkričio mėnesį, bet Distrikto Lietuvių; Frakcija 
duona ir mėsa dabar piures- vasario 19 d. pasiuntė se
nė 15 iki 40 nuošimčiu. Taip kančią užuojautos ' telegra-

Slovakija, Rumunija, Jugoslavi- praneša N. Yorko “Times” mą delei drg. Kapsuko-Mic-
ja, Graikija, Turkija, Finlan- korespondentas Walter Du. kevičiiaUs mirtfes; tellegra- kų"t , ....

ma adresuota drg. Z. Anga- tarp daugelio kongresmanų. i V au os jue įnimąs yra 
— neenu j 'Maskvą: ■ '' > paltnkumą pelnagro-ls hltlenZmo pnnp-
Popieriniai; “Perduokite mūsų gilią biams rodo ir kongreso at-' v; * . i m n

nistų Partijai:į del;; draiigxi ’BįT?H
i Vinco Kapsuko mirties r U , t 
užuojautą] jo k šeimynai/(j I i ■>. i

ja, Graikija, Turkija, 
dija, Lietuva,- Latvia ir Esto-; 
nija.

čechoslovakiją jis 
“geografiniu benkartu, 
turi sutikti ir laikyti už 
buvimą tame bloke.

Californijoj tebestreikuo- 
ja aukso kasyklų ir daržo
vių darbininkai. Maskva. — Apart ponie-

.......... - ___  rinių pinigų, Sovietu šalyj ...
J«•«.J • //.Trr/rnumo t. .r... cirkuoliuoja 500.000,000 ru- -fHITLERIO SEBRAS APŠAUKĖ “NUODYTOJAIS” bliu vertės sidabro, nikelio’ 

ŽYDUS MOKSUNINKUS IR GYDYTOJUS " . .
BERLYNAS, — Julius lytiškos ligos) perus; dr. ^ateTSOIlO DarbilŪllkani 

: Jau- Steicher, bene artimiausias Augustą von Wassermanną, Į Svarbu!
”............................................  . ir į

i Sekmadienį, vasario 24 d., 
kai 2 vai. po pietų, Svetai
nėje po num. 62 Lafavette- 
St.. Paterson, N. J., įvyksta 
svarbios prakalbos bėgamai
siais dienos reikalais. Kal
bės “Laisves” redaktorius . 
R. Mizara ir mūsų smarki 
jaunimo organizatorė — 

prieš Berta Paltanavičiūte (Ful- 
Prakalbas rengia 

nimo jėgas, kad atrėmus impe- ir už' paėmimą $2,000,000>iš karo tikslams. Jo išradimui išradėją čiepų prieš difteri-išduoda sau paliudijimą kai- ALDLD 84 kuopa. Suaugu- 
mokslo šieji ir jaunimas kviečiąm|į^ 

skaitlingiausiai dalyvauti.

išvadina 
kuris _____ _ ____ _ _ ______ __ _
garbę Sovietų pinigai yra užtik- užuojautą Lietuvos Komu- stovu ' rūmo i pirmininkas

Maskva.

“Lietuva turi būti po Lenki
jos įtaka, ir Lenkija per ją 
turi gauti priėjimą prie Liepo
jos” — rašo Studnicki. Iš to 
yra aišku, kad Lenkijos ir Vo
kietijos fašistai mano pavergti 
tuos visus kraštus ir suplėšyti 
Sovietų Sąjungą. Neveltui jau 
Vokietijos fašistai sutraukė į 
Tilžę ir Klaipėdos krašto pa
sienį 50,000 kareivių, ir tiek pat 
ten yra jų buvusių kąreivių.

Toliaus iškeliamas bendras 
suokalbis prieš Sovietus su Ja
ponijos imperialistais. Studnic
ki rašo: “Lenkija labai suinte
resuota Japonijos ’ 'pergale 
prieš Rusiją? Kaip 1904

 NAUJOVIŠKIAUSIAS KA- j
rui lėktuvas

Pernagrinėja Nuospredį ' ! . Helsingfors: - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pries Ispanijos Sukilimo nas finas išradėjau -V* Lou- Hitlerio sėbras, išspausdino kraujo tyrimų išradėją, 

Vadus h.ia Pabudavojo;UhelikoPtC“ žurnale “Vokiečių Sveika- kt. .
v»i ” Ixlrj-.1T.TC1 cvci l-ivi+i ViciTTCkilr, X* _____

P Koch ir Behring nebuvo 
‘ižydai, tik apsivedė su žydė- 
Imis, bet už tą “veislės suter
šimą” Steicheris- padaro žy
dais ir juos pačius, o Vir- 

išvadina “Žydijos 
klapčiuku.” •

to ir Lenkijos neprigulmybės, | 
taip Japonijos pergalė būsima-J 
me kare bus sąlyga Lenkijos su- 
stiprėjim'o. Lengviau atakuoti 
svarbius Rusijos centrus: Pe- ' 
terburgą, Kijevą ir Maskvą iš 
Lenkijos pusės, negu nuo /Rusi- j 
jos-Japonijos rubežiaus.”

Ir toliau i tas niekšas rašo, 
kad Lenkija gali pulti Sovietų 
Sąjungą iš vakarų tik ta.da, ka- . . v .. . , . . - v , .. - ... .... , . uais u
da ji turės sutarti su Vokietija, ’DUVUS1US sahesi seimo atsto- ir šalutinių sparnų; yra tik net tokius mokslo vyrus: .

' Vsidus ■ rį,” lėktuvą galintį beveik ta” varjotišką savo straips- 
MADRID. — Augščiau- stačiai augštyn ! iškilti bei nį prieš žydus gydytojus.:

šiame Ispanijos teisme bū- žemyn panašiai nusileisti, ir Juos Steicher apšaukė vo-
sią pernagrinėjąma mirties daryti 250 mylių per valan- kiečių tautos “nuodytojais”,
nuosprendis, išneštas prieš dą. I čktuvas' be propellerio Jis išvadino “šarlatanais”

o Japonija puls Sovietus iš ry- vus T. Menendezą ir Gon. besisukanti viršutiniai spar- atradėją džiovos bakterijos, 
tų pusės. Peną. Jiedu buvo nusmerk- nai, virš lėktuvo liemens, dr. Robertą Kpchą; garsų

Taigi Sovietų Sąjunga yra už vadovavimą darbinin- Išradėjas sako, kad;toks or- patologą dr. Rudolfą Vir-.l Tokiais riksmais
priversta tvirtinti savo *apsigy- kų sukilimui Oviedo srityje laivis bus < ypač < naudingas chową; dr. E. von Behringą, mokslo vyrus hitlerininkai ton).

metų Japonijos pergalė buvo rialistus jr fašistas nuo Darbi- valdžios bąnko revoliucijos bus padaryta platus išban- ją; dn Al.;Neisseri, kuris iš- po didžiausiems 
pradžia Rusijcte galybės bankru- ninkM Tėvynės. ' " ‘ ‘ * .............. ‘ ‘ ............! reikalams. ;- dymas Anglijoj. i .1 skyrė igonorejos (puliatekio, priešininkams.
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Šviesiausias Smetona”
Vienas kunigų laikraščių cituoja iš 

“Lietuvos Aido” (sausio mėn. 12 d., 1935) 
sekamą:'

Jo E. šviesiausias Lietuvos Ponas Prezi
dentas padovanojo 40 žąsų Vaikelio Jėzaus 
Draugijai. ■
Taip, Lietuvos išnaudotojams Smeto- 

nA patapo “šviesiausias”, kadangi jis 
smaugia Lietuvos liaudį, Lietuvos darbi- i 
ninkus ir varginguosius valstiečius. Bet 
persekiojamiems darbininkams Smetona 
yra niekas daugiau, kaip “Smetona ! 
Kruvinasis.” j

Drg. Vincas Kapsukas Sako:
Penktoj žemės ritulio daly j jau nebe 

darbininkai ir jų reikalų gynėjai kišami 
j kalėjimus, o jų budeliai ir išnaudotojai. 
Bet kitose šalyse, dargi plačiai garbina
mose seniau “laisvoisje, deniokratingose” 
valstybėse, kalėjimų durys dabar da pla
čiau atsidarė darbininkų klasei ir dažnai 
juose da žiauriau apsieinama su kapita
lo belaisviais, negu buvusiuose caro ka
lėjimų urvuose. Tą patį mes matome ir 
“laisvoje, demokratingoje” Lietuvos res
publikoje. Visiškai . neperdėdamas, aš, 
valgęs buizą iš daugelio cam kalėjimų 
katilų, galiu pasakyti, kad <airo • laikais 
Lietuvos kalėjimai ir “ųchran^os?' urvai 
nėra^matę tokių žvėriškų kankiiiiriių, mut; 
Šimų ir tyčiojimosi iš politinių kąįinių; 
kaip “laisvosios,” ; “demokrtftingosios■ 
Lietuvos respublikos žvalgybos it; kalė j L į 
mų urvai. ; ' į’ ‘ .! : > ' •'*•!:* ■ ‘į
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Kaip 19-to Šimtmečio Anarchistą Kvailybe 
Virto Soc. Partijos 20-to Šimt. Programa

“Keleivio” r e d a k torius bystės šakų. Dalis šėrininkų 
Michęlsonas Brooklynė pa- tenai dirbsią ir produktai 
skelbė, o^ Naujienų redak- ^us parduodami šėrinin- 
SS SuciS nPerr° Tktikams tokia kaina> kiek 
šia nes socialistai ivvkdv<ėaita zalla medzlaSa> Padedant 
šią, nes socialistai įvykdysiu darbų (tie ščrininkai nemo- 
socią iz ą gėluoju, nuper- jokio pelno) ir (2) jeigu 
kant is kapitalistų fabrikus,: a \ °
ėeležifikeiįufei ir’ kitus- tui-: *a.ąid.^yt«.Perviršis d^ktų, 
? .X. ' i •; i , i-'. . L . r>tai ne hutu nardnndnmi

Drg. IV1 aiškio Prakalba Londone
Pasaulio spauda duoda nepaprastos 

svarbos prakalbai, kurią Sovietų Sąjun
gos ambasadorius, Ivan M. Maisky, pasa
kė Londone pereitą antradienį. Drg. 
Maisky kalbėjo apie Vokietijos ir Len
kijos atsisakymą stoti į “Rytų Lokar- 
ną” arba rytinės Europos valstybių ben
drą nepuolimo sutartį. Pastarasis Vo
kietijos valdžios pareiškimas Anglijai ir 
Francijai ypačiai pasižymi savo akyplė- 
šiškumu prieš SSSR, todėl ambasadorius 
Maisky matė reikalo oficialiai prieš tai 
išstoti. '

“Negali būti taikos Vakarų Europoje, 
iki taika nebus užtikrinta Rytų Europo
je,” nurodė jis. “Turi būti kiekvienam 
aišku, kad, jeigu audinys bus padegtas 
kuriam nors Europ. kampe, sakysim, kur 
nors rytuose arba pietrytuose, tai visa 
Europos struktūra pradės pleškėti lieps
nose. Mes privalom turėti saugumą vi
sose Europos dalyse tuo pačiu laiku.”

Toliau d. Maisky nurodė:
“Vokietijos spauda bando sukelti opi

niją, būk toji šalis negalinti stoti į Rytų 
Paktą, kadangi ji bijanti SSSR puolimo. 
Sun^u man tikėti, kad bent kas nors su
tiktų su tokia išsvajota be pagrindo bai
me. Bet jeigu taip ir būtų, tai Vokieti
ja turėtų žinoti, .kad geriausiai ji galėtų 
apsisaugoti nuo tokio užpuolimo, stoda- 

’ ma į Sovietų pasiūlytą Rytų paktą.”
Vokietijos fašistams ir Varšavos po

nams taika, pasirodo, nerūpi. Joms rū
pi karas. Joms rūpi—Vokietijai pasi
grobti Pabaltijos kraštai, o Lenkijai So
vietų Ukraina.

Dėlto tose šalyse pastaruoju laiku pra
dėta spausdinti apie Sovietų Sąjungą iš
galvoti melai apie badą ir kitokias nesą
mones.

Nesenai įvyko Londone ir Muniche. 
konferencijos neva “Sovietų baduolįams 
gelbėti,” bet ištikrųjų priruošimui prieš 
Sovietus karo. Tose konferencijose, kaip 
praneša buržuazinė spauda, dalyvavo 
slaptų Ukrainos baltagvardiečių organj- 
zacijų atstovai!

Fašizmas neriasi iš kailio, matydamas 
milžiniškus pasisekimus darbininkų val
domoj šalyj. Todėl jis ruošiasi supaikim 
ti Sovietų Sąjungą. Mūsų uždavinys 
skelbti griežtą karą fašizmui ir kovoti 
prieš karo pavojų!

“Tautos Vienybes” Skelbėjui 
Mulkintojai . '

“Naujienose” tūlas “Rytietis” rašo:

Mūsų politjški. ruožai taip suraukšjėjo mū
sų Amerikos lietuvių draugijinį kūną, kad 
vargiai bus bent kada galima ■ tas raukšles • 
ištaisyti. Visi mes esame lietuviai. Tauti
ninkai, komunistai, sklokininkai, sandąrie- 
čiai ir, galop, davatkos, prabaščiai ir geri 
bei blogi katalikai,—visi pučiame šavas: dū
deles. . i

Ten pat toliau: . i

Bet su laiku gali viskas pasikeisti ir mes 
visi, gyvenimo verčiami,:gal: suprasime, kad 
mes visi esame lietuviai.- Skiriamės tik sa
vo nuomonėmis bei įsitikinimais. Tai ir

■ viskas. ' . L

Išspausdinęs šitą “gudrybę” savo laik
raštyj be jokio prierašo, Grigaitis eina 
toliau. Tam pačiam “N.”,; numeryj jis 
spausdina Smetonos konšūlo Kalvaičio 
prakalbą, sakytą - meniėvikų “skridimo 
komiteto” suruoštam masiniam mitinge 
(Chicagęje), kurioj Kalvaitis pasakęs:

Mes visi esame lietuviai, ir mes lietuviais . 
turime būti. Mes galime būti socialistai, 
fašistai, katalikai, bet tuo pačiu laiku mes 
esame lietuviai...

Jei kandidatuoja lietuvis į valdininkus, 
ar jis butų vienoks, ar kitoks, bet mes lie
tuviai turime jį remti, už tai, kad jis yra 
lietuvis.

už vas. 19 d., 1935)

Sulyg Grigaičio bendradarbių išeina, 
ar tu būsi išnaudotojas fabrikantas, ar 
išnaudojamasis darbininkas, ar tu ban- 
kierius ar skurdžius, jei tik lietuvis — 
ura už lietuvį! Lietuvis gali lupti tau 
devynis kailius, lietuvis gali būti, šnipas, 
lietuvis gali būti žvalgybininkas, lietuvis 
gali būti didžiausis niekšas — jei tik jis 
lietuvis, tu, “Naujienų” skaitytojau, dar
bininke (jei tokių bent keli yra), turi 
remti jį, nes jis lietuvis.

Smetona buvo kadaise carizmo patai
kautojas, paskui kaizerio ir lenkiškų po
nų—tū jį turi remti, nes jis lietuvis!

Smetona su savo klika smurtiškai pa
grobė valstybės galią Lietuvoj, sušaudė 
keturis, geriausius Lietuvoj - darbininkų - 
kovotojus—Giedrį, Požėlą; Greifenberge- 
rį ir diorpį — o tūkstančius darbininkų . 
sukišo, į kalėjimus.; Bet Smetona lietu- 
visj tiidel tu jį, darbininke, '■ tūri remti, J 
pdŠak/jNaujiepų”. f. ' .įd( ■■ ; : \ /

tfoiiįš . Aleksą—caro - šnipas, • o dabar 
Smetohcis; ministeris. • j Jis? įšdavė V. caro

1 valdžiai' d. ^Kapsuką, bęT J Alėksa^liėtu
vis, todėl jis turį būti remiamas. ; ; f

kitokių “tautos vienybę”’“skelbia; Gri-i 
gaįtįs per šavo . orgaųą, j šitaip tūs zmo- 
gus nuprogresavo! :Ąr: įstabu, kad rpa-’ 
staruoju laiku jis nei- žodelio nerašo prieš 
Smetonos Kruvinojo; režimą?!,

grųbė/valstybės galią Lietuvoj, sušaudė

REDAKCIJOS ATSAKYMAI i kia, bile tiktai tie vąrguO- Angelo Dale, 32 pietų am

V- r

šių skatikų, kad galėtų užei-'nės, kurią manome pasiekti? 
ti į vynštorį tą vakarą, kuo-Pei du nariai gautą vieną nau- 
met laiko susirinkimą, nori Ja ^arb ta\ ?fbaigus^vajų jnū- 
nupirkti visą Franci ją savo 
taupmenomis! Rothschild ir, 
kompanija yra tiktai papra
sti mokiniai sulyginus su 
tomis milžiniškomis ryklė- 
mis. Užtenka gavimui epi- * Amerikos Lietuvių Darbininkų 
lepsijos. Grunas (anarchis- r avinimosi Universitetą, iš ku
tų vadas—A. B.) taip SU- rio knygų daugelis; iš mūsų 
pudlavojo šiuos žmones,' prasilavinome tinkamai rišti 
kad jiems kvailiausia frazė darbininkų klausimus ir dar- 
turi daugiau reikšmės, negu buotis savo klasės naudai, pa

žinome savo vietą ir kokias 
pareigas turime eiti, kad pasi- 
liuosavus iš šios kapitalistinės 
sistemos. Visi draugai-draugės, 
22 kuopos nariai, pasidarbuo
kime, kad galėtume išlaikyti 
tą seną mūsų kuopos prestižą, 
kokį t-u r ė j Pm e praeityje.

i “Well,” iki sukatos, kur visi 
I tikimės pasimatyti ir su drau
gais susitikti.

sų kuopoj būtų virš 100 narių. 
Užsidekime, draugai ir drau
gės, kad minint mūsų organi
zacijos 20 metų sukaktuves 

įgalėtume pasidžiaugti, jogei 
įkainavome ALDLD, kaipo

/ v

t

paprasčiausi ekonominiai 
argumentai. Ištikrųjų sar
mata, kad žmogui prieina 
atmušti tokia barbariška 
nesąmonė. Bet reikia turė
ti kantrybės ir aš nepalei
siu, kol Grunas nebus išgrū
stas laukan ir kol aš neap
valysiu jiems jų galvų.”

Tai šitaip išjuokė ir plie-.. 
kė Engelsas anarchistų pra- ■ 
monės nupirkimo programą 
ir parodė, kokia baisi nesą
monė yra skelbti, kad dar
bininkai, kurie pavalgyti 
neturi, arba vos galą su ga
lu suveda, galėsią nupirkti 
iš kapitalistų fabrikus ir iš
varyti juos iš biznio.

O Marksas 1865 metais 
šitą proudoninių; anarchistų 
kvailybę pavadino “smulkia
buržuazine fantazija.”

Prabėgo virš 80 metų nuo 
Engelso laiško ir apie 60

11 l\/I n n Irc, rli

k
, bendrovės (draugijos) ka- 

pitalas. padidės, per naujus 
UjnkHdš arba tolimesnėmis 

iį taupmenomis senųjų šėri- 
: htįikų,; jis (kapitalas) bus 
j panaudojamas įsteigimui 
Į naujų dirbtuvių ir fabrikų 
ir tu,į ir tt.—visi proletarai' 
turės darbus, visos krašto 
produktyvės spėkos bus su
pirktos ir tuo būdu kapita
las buržuazijos rankose ne
teks galios komandavoti

feią ‘•hlozofiją”
įkalbėti / į Amerikos 

(Pereitais
lAtd rinkimais Socįa- 

|ip|iįį ^artijos vądas Nor- 
; man Thomas taip pat lygiai 
karštai įtįvirfiįo, kąd išpir
kimo: keliu būįsią daug leng
viau ir igęriiu įVesti sočia- , . . . . ,
lizinas Amerikoje. Jis labai ir (įar^1 P^^s.. .. 
smerkė Iko^nistus, kurie xzmo?es. (anarchistai- 
sako, kdd reikės revoliuci- ^-) neturi nieko kito sa- 
jbš keliu! nuvergti kapitalis- 
tų‘ yaĮštybę, įsteigti‘proleta
rinį į ’diktatūrą < {ir paskui 

ik<nrfiikiipti Kiatiūiti; be atly
ginimo) kapitalistų turtus. 
Girdi, sakė jis, šitokia pro
grama veda prie “sukiršini- 
mo” kapitalistų.

Bet iš kur šitą taip “skais
čią” mintį pasigavo mūsų 
broliai socialistai? Nei Mi-į 
chelsonas, nei Grigaitis, nei 
Norman Thomas jos neiš-1 
laužę iš.piršto. Galvot jie ir-dįį.bimnkai čionai gi negalėjo išgalvoti. Kyščiai, dai bininw, čionai, 
; Šitas kapitalistų turtų šlamštui; jie, kurie 

negali išlaikyti kišenių j e še-1

< *
i'-

M.

Pittsburgh, Pa

i

tuo tarpu, visos Francijos, o 
vėliau gal būti taip pat viso 
pasaulio, pagelba proleta
rų taupmenomis ir atsiža
dėjimu pelno ir ' nuošimčių 
ant savo kapitalo. Jeigu 
toks šaunus planas yra iš-'metų nuo Markso pavadini- 
rastas ir jeigu kas nori eiti mo “smulkiaburžuazineTan- 

jtour de force, tai argi nebū- tazija.” Šiandien šita fan
tų greičiau atsiektas tikslas tazija, šita kvailyste yra 
prisikalus penkinių frankų 
iš sidabrinės mėnulio švie- 
|sos? Bet šitie paiki vai-

gi negalėjo išgalvoti.
kapitalistų turtų 

supirkimas” turi savo isto-1 
riją. Nebe šiandien eina 
ginčai tuo klausimu: kaip 
darbininkai nugalės buržua
ziją, kaip jie ją nusavins? 
Revoliucionieriai visuomet 
stojo, kad reikės kapitalistų 
turtus konfiskuoti, o visoki 
darbininkų klaidintojai sa
paliojo apie galimybę nupir- Atsiminimai, 
kimo.

Michelsonas, Grigaitis ir 
Thomas veikiausia nežino, 
kad jie tik pakartoja labai 
seną, labai nudėvėtą ir, ži
noma, kvailą anarchistų 
programą, kurią jie siūlė 
darbo žmonėms apie vidurį 
dar pereito šimtmečio, arba 
apie 80 metų tam atgal.

Viduryje 19-to šimtmečio 
Francijos ir viso pasaulio 
anarchistų pripažintu teore
tiku buvo Pierre Joseph 
Proudonas. Iki pat Pary
žiaus Komunos laikų (18- 
71 m.) jo teorijos turėjo la
bai daug įtakos' Francijos 
darbininkuose. O praktiš
kais Proudono teorijos pra- 
vadyriais buvo Bakuninas 
ir kiti anarchizmo šulai, su 
kuriais taip sunkiai prisiė
jo Marksui ir Engelsui ko
voti Pirmajam Internacio
nale. Jų idėjas, jų mokslą,

Kas Pas Mus Veikiama?
Sekmadienį, vasario 24, AP 

LA. Pirmas Apskritys turės 
metinę konferenciją LMD sve
tainėje, 142 Orr St. Pradžia 
1 vai. po pietų. Visos kuopos 
kviečiamos pasiųsti delegatus*" 
laiku. Daug svarbių klausi
mų teks apsvarstyti, k. a., 
siuntimas delegatų į 26 Sei
mą, APLA vajus ir kiti klau
simai.

f

5
ALDLD 87 kuopos valdyba 

prašė manęs pranešti spaudo
je, kad šios kuopos susirinki
mas įvyks vasario 24, sekma
dienį, Liet. Darb. Kliube, 1335 
Medley St., N. S. Susirinki
mas prasidės lygiai 7:30 vai. 
vakare. Susirinkimo pradžia 
perkeliama nuo 2 vai. po pietų 
ant 7:30 vai. vakare todėl, 
kad po .piet įvyksta APLA. 
Pirmo Apskričio konferencija, 
kurioj delegatais yra ir ALDL 
D. 87 kp. narių. Todėl visi 
nariai atsiminkite susirinkimo 

i pradžią ir būkite laiku. Dabar
“Revoliucionieriaus Atsimi- eina ALDLD vajus, todėl rei- 

mai” bus rodomi šeštadienį, kia stengtis gauti naujų 
23 d. vasario, nuo 6:30 vai. riy. 
vakaro, Simpson, Pa., “Neu
tral Theatre,” ant Main L- 

592 Čia gali atvykti ir Scrantono 
draugai ir pamatyti šį judį.

Įžanga suaugusiems 25 cen-

virtus net pamatu visos So
cialistų Partijos progra
mos! Ją skelbia tos partijos 
vadai. Ją bando įkalbėti lie
tuviams darbininkams Mi- 
chelsonai ir Grigaičiai.

Matykit Sovietų Jodžius
pietų iki vėlyvos nakties,; Ru
sų Liaudies Name, 88 Hay- 
torn St. f

Rusų draugų laikraštis “N'o- 
vy Mir” ruošia rodymą Sovie
tų gamintų judžių “Zlatyje 
Qory” ir “Revoliucionieriaus 

>>
“Zlatyje Gory” bus rodo

mas sekamose vietose:
Springfield, Mass.,' penkta

dienį, 22 d. vasario, nuo 7 v. 
vakaro, Liberty Hali, 
Dvait St. .

Lynn, Mass., sekmadienį, 24
d. vasario nuo 7 v. vakaro, Ru- tai ypatai, vaikams—15 cep- 
sų Darbininkų Kliube, 24 Ge-itų. Paremkite 
orge St.

Chelsea, Mass., sekmadienį, dienraščiu ir patys pamatykite 
24 d. vasario, nuo 3 vai. po | gerus veikalus.

' ‘ > rusų draugų 
j laikraštį, kurį rengiasi leisti 
Ji Anvnčnin iv. nofirc namafvlritn

CLEVELANDO ŽINIOS
ALDLD Vajaus Reikalais 

Apskričio Ribose

22 KUOPOS VAKARAS 
SUBATOJ

na-

St. Lietuvių Darb. Mokykla 
reitą pirmadienį oficialiai 
sidarė. Susirinko nemažai 
draugų ir draugių, bet galėjo 
daug daugiau būti. Vasario, 
25, veikiausia, bus skaitlinges- 
nis susirinkimas, nes visi atsi
lankiusieji pasižadėjo darbuo
tis pakvietimui daugiau drau
gų ir draugių.

pe- 
at-

Kovo 2 Tarptautinis Darb. 
Ordenas, darbininkiška pašal- 
pinė organizacija, rengia kon-

15 įvyksta mūsų 22 kp. vakaras, certą ir šokius International 
I, . --_•----  t—j....: ... goc< Lyceume, 805 James St.,'

N. S. Programe dalyvaus ir 
Liet. Darbininkų Choras, 
kiams dvi 
zikos.

I kurį rengiame bendrai su vie
tos Lenkų Darbininkų Kliubu. 
čia, kaip tik bus proga, jiems 
(colinwoodieciams) atsimok et, 
pasistengiant gaut naujų na-

svetainės ir dvi
šo-

mu-

Vasario 17 d. ALDLD 190 rių mūSų ALDLD 22 kp. , 
kp. perstatyme “Kryžius” co- 
linwoodieciai tikrai udarnikiš- ras udal.ninkes tai dd. 
kai verbavo naujus narius.1.

Mūsų kuopa taipgi turi ge-j Kovo 4 atvyksta Hans 
’ . Va-per» garsus vokiečių i__ ;

, r - , . . lentukonienę, Plungienę ir ki-inisx .kompozitorius. Parengimas
mate. Jų idėjas, jų mokslų, Draugai Mazan, Kąlakauskas, las Pastaroji gavo daugiausia 805 .'James Str.
yų tas kvailystes marksistai, Ikiek patyriau, tai suėmė (ga- naujų skajtytojų -vilniai” iri '

“Laisvei”, ji mokės gauti AL
DLD narių. Užtikrinu, kad tas;

• dvi dd. galime išstatyti prieš;

: tai. yra, tų laikų komunistai Įvo) mūsų 22 kp. teritorijos ri-

i Eis-
Va-jler, garsus vokiečių revoliuci- 

i • ni C iPnvi n c? Do vonrriynno

į Reporteris.

šypsenosbose 3 naujus narius. Iš to tu
rime imti sau gerą pamoką, i 
kad galima • gauti naujų narių ; kp? dTVei7kėj^ir'jofbus • 
mūsą organizacijai. Iš jų pa- rįmtajs jųjų konkurentais už 
siryžimo matosi, kad 190 ^P-1 apskričio skiriamas dovanas, i 
udarninkai siekia prie laimėji-| 
mo net dviejų dovanų, kurias1 
paskyrė apskr. komitetas ir 
konferencija pataisius užtvir
tino.

22 kp. nariai taipgi turi 22 kp. nariai būkime čion, kad 
komisiją iš energingų draugių- išlaikyti mūsų kuopos gerą 
gų. Iki šiol rodosi eina lenk- vardą, t, y., kiekvienas narys- 
tyniavimas su 190 kp. “neck 
in neck.” Bet su pereito ne- 
dėldienio parengime pasiseki
mu, tai colinwoodieciai pra
lenkė mus, gyvenančius cenU 
rex Mano įsitikinimu yra, kati 
męs galime per kovo mėn. at-

griežčiausiai atmetė, kaipo 
apgavystę, - • '

Frederik Engelsas, Mark
so bendradarbis, begailes- 
tingai. supliekė šitą Proudo- 

;; no “išpirkimo” programą, 
Tai buvo'1846 metais, dar 
prieš “Komunistų Manifes
to” pasirodymą, savo laiške 
Marksui Engelsas sekamai 
pajuokė tą' nelaimingą “iš
pirkimą:” 1

° Proletarai turės taupyti 
smulkius šėrus. Tais Šerais 
pirmoje vietoj (pradžios vi
sai nėra, žinoma, su nema
žiau, kąjp puo 10,000 iki 
20,000 dąrbįninkų) viena ar 
kita dipbtųyė ? bus įsteigtą

Pasikalbėjo
Kartą susitiko du sene- 

!. Ateinančio j subatoj, 23 d. j liai, kuriuodu drūčiai nepri- 
vasario, Lietuviu Darbininkų girdi, abudu turi meškeres 
svetainėj, 920 E. 79th St., bus’ant peties ir kitus prisiruo- 

iTnūsų kuopos vakaras ir nau- Šimus žuvims žvejoti. Ir SU- 
1 111 1A O M TTO1OHO 1 a .

i jų suriko: 
“Kaimyne! Ar ir tu beeinąs 
žuvauti?!”

Kaimynas: “Visai ne!” 
Atšovė antrasis dar gar
siau. “Aš einu žuvauti!”

Pirmasis: “Oh!” Dar 
smarkiau pirmasis ryktelė- 
jo. “Aš maniau, mažu tu ei
ni žuvauti!” •

J. J, Butkus.

liai pritaria įvedimui ap- žiaūs, 'brooklynietis, ■ yra nu 
draudos sistemos. r ‘teistas ant 32 metų: į kalėji

mą. Jam buvo pateikta 33 ap- 
i kaltinimai vagysčių ię- kitokių 

Juozui, Phila., Pa. —Apie žuhkysčių, Kartu.nuteistas dar 
v . pasimokėti ’ ir $22,000 pinigi-minėto G. žmonos pąbegi- 'nės pabaUdoS) bet jis ti* ne- 

mą nenaudosim, kadangi tai pinigų, tai gal jįr iįž tai 
nėra visuomeniškas dalykas. įdar tur^ ^d®ti kalėjimu.

Sbcialės Didelis gaisras '.Išdilo jįame
draudos pilių H. R; 2827, Naujienos ir ' gaLbūt Ma* puaufeutiniai ^uk^Ufebai• 
Koael tie? Galima ir reL hanojaūs “baulė.” • H Isudegė, 1 a - j

Kom. Veteranui. — Jūsų 
straipsnelį prie progos su
naudosime “Laisvės” špalto- 
se. Klausiate, ar būtų ge
rai, jeigu “pūrauzės” įna
miai paremtų Darbininkų; 
Bedarbės ir ! '* w

jų narių vajaus iškilmė. Visi sitikus vienas
i 99 Lrri nariai IinVima baJ 1___  . .

vienoš ar' daugiau rankdai*- sigriebti. Ateinančio j subatoj

gerą

narė būkime ir kaimyną-drau- 
gą pakvieskime dalyvauti. Aš 
nuo saves prižadu porą kan
didatų atsivesti. Jei visi mė
sinės į darbą nors po. vieną 
narį gauti, udarpinkai savo 
pąreįgas atliks.

Kode! nepasistątytį skaitli-




