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Užkalnis apie Kapsuką.
Skaitykite Brošiūrą. 
Naziai Pirmiau ir Dabar. 
Seni Kaizerininkai.
“Gen Osten!”
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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IN TWO PARTSPART ONE

Draugas P. Užkalnis, vienas 
iš “Priekalo” vedėjų, rašo laiš
ke: “žinia, apie ištikusią mus 
visus nelaimę pasiekė jus, re
gis, ant rytojaus po drg. Kap-1 
suko mirties. Mes netekome 
Draugo Kapsuko asmenyje vie- ■ 
no puikiausių lietuvių komunis
tinio judėjimo vadų ir mokyto
jų. Be abejo, tai tiesioginiai 
liečia ne tik Lietuvą, o taip pat 
Sovietų Sąjungoje ir Amerikoje 
gyvenančius lietuvius.

I

“Prūseikiniai renegatai, ku
riuos tokiu aštrumu ir begailes- 
tingumu drg. Kapsukas ne kartą 
išvilkdavo į švarų vandenį, da
bar, jam mirus, mėgins išnaujo 
pulti mūsų judėjimą. Tačiaus, 
drg. Kapsukas savo ilgų metų 
darbo praktikoje paliko nema
žai nurodymų—daugybę straips
nių, kaip partijos darbo, taip 
ir kovos su nukrypimais, rene
gatais, socialpatriotais klapsi- 

* mais. Mums varant darbą pir
myn, teks išnaudoti visą tą d. 
Kapsuko palikimą,—ką Kapsu
kas patyrė, visą savo gyveni
mą pašvęsdamas darbininkų 
klasės reikalams, ir mums pali
ko.

“Pagaliaus, nuėjimas nuo sce
nos vieno geriausių Lenino- 
Stalino mokslo vykdintojų lie
tuvių komunistiniame judėjime, 
stato mums reikalavimą padvi
gubintomis — patrigubintomis 
jėgomis arčiau, visoje pilnumo
je, pažinti šį proletarinės revo
liucijos mokslą, ginkluotis Le- 
nino-Stalino mokslu, nes tik šiuo 
keliu galėsime mes tvirtai pir
myn žengti.”
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Toliaus drg. P. Užkalnis pra
neša, kad jie pasiuntė “Laisvei” 
500, o “Vilniai” 300 egz. bro
šiūros apie d. Kapsuką, kurią 
jie išleido. Sovietų Sąjungoje 
tos brošiūros per dvi dienas dar
bininkai išpirko virš 1,000 ko
pijų. Išpirks greitai ir ameri
kiečiai. Brošiūra gauta ir jau 
siunčiama į kolonijas.

Kada Hitleris atėjo į valdžią, 
tai jo partija turėjo 1,400,000 
narių ; 1933 metų gale—1,900,- 
000 narių, o su kandidatais net 
4,000,000. Tais pat metais Hit
leris gyrėsi, kad jis turi 2,000,- 
000 smogininkų, 2,000,000 na
rių fašistinėje moterų organiza
cijoje, 5,000,000 jaunųjų orga
nizacijoje, 1,500,000 susivieni
jime pereito karo dalyvių ir 
28,000 kuopų labdarybės orga
nizacijoj.

Skaitlinės didelės, bet milio- 
nai buvo apgauti. Taigi 1934 
metais 30 d. birželio buvo pada
rytas ant neištikimų elementų 
puolimas, ir nuo tp laiko išny
ko fašistų pasigyrimo didelės 
skaitlinės.

1935 metais fašistai išleido 
knygą vardu “žinios apie Vo
kietijos Vadus 1935 Metais.” 
Joje yra 1,547 biografijos da
bartinių vadų. Ir kas gi? Pasi
rodo, kad Hitlerį palaiko seni 
kaizerininkai. Iš to skaičiaus 
1,022 yra dalyviai pereito im
perialistinio karo, buvę kapito
nai, oficieriai, pulkininkai ir ki
ti elementai. Kiti buvę kaize
rio kitoki viršininkai. 90% da
bartinių Hitlerio valdininkų tai 
buvusieji kaizerio valdininkai ir 
komandieriai.

Ar gali ko gero laukti Vokie
tijos darbo žmonės nuo senų 
kaizerininkų? žinoma, kad ne. 
Jie tik yra pasiutesni, žiauresni, 
nes darbininkai ir valstiečiai, 
pasimokinę iš pereito karo, iš
naudojimo ir revoliucijos, yra 
kovingesni.

Nestebėtina, kad ir užsieni
nė Hitlerio politika nieku nesi
skiria nuo buvusios kaizerio po-

Lietuva Reikalauja 
1 Bendros Apsigynimo

Sutarties Rytuose 
I LONDON. — Pas Angli- 
jos užsienio reikalų ministe- 
rį Sir John Simoną atsilan
kė Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovai ir iš.reiškė pa
geidavimą, kad būtų pada
ryta tarpsavinė esamųjų ru- 
bežių apgynimo sutartis Ry
tuose. Tokią Europos ryti
nių valstybių sutartį suma
nė Sovietų Sąjunga, kuriai 
greit pritarė Francija. Bet 
prieš siūlomąją sutartį 
spardosi Lenkija ir Vokieti
ja. Fašistiniai jų valdovai, 
mat, tebesvajoja užkariauti 
Lietuvą ir kitus Pabaltijo 
kraštus, ypač gi užpulti So
vietų Sąjungą ir atplėšti 
nuo jos Ukrainą.

Kadangi Anglijos minis
teris J. Simon kovo 24 d. iš
keliauja į Berlyną, o kitas 
Anglų pasiuntinys Eden lan
kysis Lenkijoj, tai Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovai 
kreipėsi j Simoną, idant pa
sidarbuotų patraukti Vokie
tiją ir Lenkiją prie tarpsa- 
vinio apsigynimo sutarties 
su Pabaltijo šalimis ir su 
Sovietų Sąjunga.

Namų “Mazete” Išsiperėjo 
Krokodilius iš Kiaušinio

MELBOURNE, Australi
ja. — Seserys Margaret ir 
Jean Bignall buvo kiek pir
miau parsivežusios krokodi- 
liaus kiaušinį iš Solomon 
Salų, kur jų tėvas turi ūkį. 
Tą kiaušinį jos pasidėjo na
mie į “klazetą”; sakė, kai 
važiuos pas savo, draugus i 
Sidney miestą, tai nuveš 
jiems parodvti ta keisteny
bę. Dabar gi, atidarius kla
zetą, Margaret nustebo, iš 
kur čia atsirado driežas? 
Bet žiūri, kad krokodiliaus 
kiaušinys sutrukęs. Tai. va
dinasi, šiltame “klazete” iš 
kiaušinio išsiperėjo kroko
diliukas.

Seserys dabar i j auklėja 
namie; o kai krokodiliukas 
paaugs, tai atiduos jį į žvė- 
rinčių.

WASHINGTON. — Belgijos ambasadorius Straten-Ponthoz, pirmas iš kai
rės, ir veikiantysis Jungtinių Valstijų Užsienio reikalų ministeris Wm. 
Phillips (antras iš kairės) užbaigia prekybos sutartį tarp tų dviejų šalių. 
Bet Rooseveltas stengiasi siaurinti prekybą su kur kas svarbesne šalim— 
Sovietų Sąjunga todėl, kad Sovietai nesutinka pilnai atmokėti carines ir 

kerenskines Rusijos skolas. '

NAZIAl UŽDRAUDŽIA ŽYDAMS IR AMATUS;
STENGIASI JUOS IŠVYTI IŠ VOKIETIJOS

BERLYNAS. — Vokieti
jos ūkio ministeris Hjalmar 
Schacht savo aplinkraštyj 
pabrėžė, jog šiemet sausio 
18' d. buvo išleistas įstaty
mas; kad norintįeji užsiimti 
amatais turf išlaikyti meis
trų kvotimus. Pirm' to rei
kia mokintis ir praktikuotis 
paskirtą skaičių metų pas 
pilnus meistrus. Bet meist
rams fašistai yra prigrasi
nę,- kad žydu neimtų moky- 
bon. Dar daugiau. Jeigu 
koks fašistinis prekybos rū
mas užprotestuoja prieš žy
do įdėjimą i amatninku są
rašus. tai jis turi būt iš
brauktas.

Savo aplinkraštyje ūkio 
ministeris, tačiaus, skelbia, 
kad yra specialės žydams 
amatų mokyklos; bet jos

taikomos tik tiems žydams, 
kurie ketina iš Vokietijos iš
važiuoti. Ministeris atvirai 
pasako, kad žydų išvažiavi
mas į užsienį yra fašistams 
pageidaujam^ J Adatinių 
gi - mokyklų kursai jiems 
yra trumpį ir blogai veda
mi, taip kad žydai negalėtų 

l išlaikyti kvotimų Vokieti
joje

Išviję žydus iš valdviečįų 
ir įvairiu profesijų, (dabar 
hitlerininkai treipia į juos ir 
iš amatų. Tapti žydams ūki
ninkais faktinai užkirstas 
kelias. Ką. jiems fašistai 
palieka, tai tik paprasčiau
sius darbus ir dar teisę pre- 
kvboje. Bet ir žvdąi pre- 
kėjai yra nazių boikotuoja
mi

400,000 Angliakasių j Ohio Seime Atmestas 
Ruošiasi Streikuoti j Bilius prieš Korn. Part

WASHINGTON. — Pra
sidėjo konferencija tarp 
minkštosios anglies mainie
riu atstovų ir kasyklų sa
vininkų. Jungtinė Mainieriu 
Unija reikalauja naujos su
tarties, kuomet išsibaigs se
noji balandžio 1 d. Darbi
ninkai sako, kad turi būt 
įvesta 6 valandų darbo die
na, 5 dienu savaitė, vietoj 
dabartiniu 7 valandų, 5 die
nų savaitės. Kasyklų, savi
ninkai spiriasi, kad būtų 
panaujinta senoji sutartis, 
ir nieko daugiau nežada. 

Ukrainą ir korė darbininkus ir Taigi gresia 400,000 mainie- 
Soviety vadus. To jie ir dabar piu streikas.
norėtų. Bet tada gavo nuo So
vietų šalies darbininkų tik pa
du į sėdynę, o dabar, jeigu iš-1 
drįs pulti Sovietų Sąjungą, tai 
gaus galvas nusukti.

Cincinnati, Ohio. — Ame
rikos Dukterų Organizaci
jos kuopa remia bedarbių ir 
socialės darbininkų apdrau- 
dos bilių 2827.

litikos. Juk tie patys pulkinin
kai ir. štabų oficieriai prie kai
zerio šaukė: “Gen Osten!” (Į 
rytus!) ; tą pat ir dabar jie da
ro. Tada jie buvo įsiveržę į

Iš Sovietų Sąjungos praneša, 
kad buvo labai gera žiema, ir 
žieminiai pasėliai labai geri. 
Pavasaris ankstyvas ir geras. 
Jau pabaigoje vasario Ukrai
noje, apie Azovo jūras ir kituo
se pietų plotuose buvo šilta, kas 
suteiks progą gerai įsėti pava
sarinius laukus.

Dubline, Airijos, sostinėje, 
jau dvi savaitės tęsiasi gat- 
vekarių ir busu darbininkų 
streikas. Streikieriai atme
tė valdžios paraginimus su
sitaikyti be tikro laimėjimo.

Irving Meyer, 49 metu am
žiaus, 61-91 Jūrove St., Brook- 
lyne, mirė nuo gazo savo na
mo virtuvėje. Ligoninės pribu
vusi pagalba negalėjo jį jau 
atgaivinti.

Kuboj Išnaujo Verda 
Revoliuc. Kova prieš 
Fašistinius Budelius

i

Švelnina Kaltinimą Soc. 
Vadams Austrijoje

X

VIENA. — Neužilgo pra
sidės teismas prieš 21 social
demokratą del to, kad 1934 
m. laike darbininkų sukili
mo prieš fašistus vasarįo 12 
d. jie buvo vadai respubli
kos sargų, kovoje prieš gin
kluotas fašistų jėgas.

Vienas iš kaltinamųjų, J. 
D. Sichelrader teisinasi, kad 
jis nuolat perkalbinėjo dar
bininkus nesipriešinti fašis
tų kareiviams; už tai, sako, 
darbininkai man net “asme
niškai grūmojo.”

Taigi dar svki pasirodo, 
kad Sichelraderio plauko 
vadai ne padėjo darbinin
kams kovoti, bet vedė juos 
prie pasidavimo fašistams. 
Atsižvelgdama i tokius pa
siaiškinimus, fašistų val
džia. todėl, palengvina jiems 
kaltinimą. Jie dabar bus 
teisiami ne kaipo “užpuoli
kai”, bet kaino pasipriešin- 
tojai prieš fašistų kariškius.

HAVANA. — Kubos fa
šistinė Mendieta-Batista val
džia buvo pranešus, kad 
gelžkeliečiai ir kiti darbi
ninkai nubalsavę mesti re
voliucinį streiką ir grįžti 
darban. Dabar pasirodo, 
kad streikieriai yra karei
vių durtuvais ir šautuvais 
varomi darban. Tūkstančius 
iš varomųjų, nėr prievartą 
grįžtančių jų dar areštavo. 
Valdžia tęsia darbininkų 
šaiidvmus gatvėse.

Prieš tuos žiaurumus už
sikūrė nauja darbininku ko
vos liepsna, kaip rašo N. Y. 
“Times” korespondentas. 
Darbininkai nudėio J. D. 
Villa, armiios šnipą ir dar 
kelis policininkus.

Valdžia “nanaikino” 
sas darbininku ir tarnauto
jų unijas, kurios dalyvavo 
revoliuciniame streike. Įka
linta 300 šalies iždo tarnau
tom. kurie buvo sugrįžę 
darban: suimta 200 Hąva- 
nos gatvekariu stoties tar
nautom; areštuota 100 vie
nos departmentinės krautu
vės tarnautom. Daugeliai 
gresia mirties bausme.

Policija ir iūrininkai an- 
šaudė ir iškrėtė butą ameri
kono R. Armstrong, Inter
national Žinių Agentūros 
kore<mnndenM. Visi nefašis- 
tiniai laikraščiai uždaryti.

40,000 Šalies Valdžios 
Policijos Amerikoje

WASHINGTON.' ;
art miestų ir valstijų polici
jos, Jungtinėse Valstijose 
yra 40,000 centralinės val
džios policininkų. Viena iš 
jų pareigų yra šnipinėti re
voliucinį judėjimą ir gaudy
ti ateivius kovingus darbi
ninkus deportavimui.

Ap-

__________________ 'TT

Protestai prieš John 
Strachey Deportac.

CHICAGO, Ill. — Anglų 
rašytojas John Strachey yra 
laikomas deportavimui po 
$500 parankos. Ateivybės 
komisionierius MacCormack 
rengiasi jį atgal išbugdint 
Anglijon kaipo “komunis
tą,” nors Strachey nebuvo ir 
nėra Komunistų partijos 
narys nei Anglijoj nei Ame
rikoj. Jis, kaip ir daugelis 
kitų inteligentų ir profesio
nalų, tačiaus, įsitikino; jog 
vienintelė išeitis darbo ma
sėms iš krizio yra tuom ke
liu, kurį rodo Marksas ir 
Leninas.

• Prieš pasimojimą depor- 
tuot Strachey iš Amerikos 
protestuoja Columbijos Uni
versiteto'profesorius, socia
listas John Dewey, liberalų 
žurnalo “Nation” leidėjas 
O. Garrison Villard ir dau
gelis kitų amerikonų inteli
gentų. O darbininkai įvai
riuose miestuose tariasi su
ruošti masinius susirinki
mus protestui prieš Stra
chey deportavimą.

Minėtina, kad Roosevelto 
valdžia laisvai įleidžia į 
Ameriką fašistinius Musso
lini “benus,” jo studentų de
legacijas, Japonijos milita-// 
ristų grupes, hitlerininkus 
Haenfstangelius t ir kitus 
juodašimčius. Bet inteligen
tui, remiančiam klasinį dar
bininkų judėjimą, tai nėra 
v i e t os “demokratinėse” 
Jungtinėse Valstijose.

Amerika Netiki Karo
Laivyną Mažinimui

WASHINGTON. — Jung
tiniu Vaistini karo laivvno 
ministeris Swanson sako, 
kad visos didžiosios kapita
listinės šalys skiria kas kar
ta daugiau pinigu apsigink
lavimui. tai nelabai salima 
naši tikėti t a r p t a u tinėms 
konferencijoms bei sutar
tims. kurios daromos neva 
del sumažinimo karo laivy
nu. Jis nrimena. kad Fran- 
cijos valdovai dabar planuo
ja našistatyt dar du milži
nišku karo laivu, no 35.000 
tonu italnos, nepaisydami 
Washinpfono ir Londono 
“nusiginklavimo” sutarčių.

Anglijos valdžia paskuti
niu laiku padare atvira na- 
reiškima savo šalies seime, 
k«d reikia stinriau ginkluo
tis. r»oq nepriima nerdaug 
na si tikėti nekariavimo su
tartims.

O nati Jungtiniu Valstijų 
valdžia šiemet kariškiems 
reikalams skiria virš biliono 
doleriu, taigi daumau už 
bet kuria kita sali. Tačiaus. 
“taika mvb’nčio” Roosevelto 
ministeris Swanson temato 
tik kitu imperialistiniu kra
ntų besi rengimus karui.

Sn-
250 mainieriu

Sužeistas Paskutinis
Amerikos Dirižablis

LAKEHURST, N. J. — 
Smarkus vėjas buvo nuplė
šęs “Los Angeles,” vienati
nį, Amerikos baliūninį orlai
vį, nuo geležinių stiebų, prie 
kurių jis buvo prikabintas; 
ir orlaivio dalys tapo, aplam
dytos. Komandierius Ro- 
sendahl greitai pašaukė iŠ 
kareivinės 100 vyrų, kurie 
griebė už kabančių nuo or
laivio virvių ir suturėjo 
“Los Angeles”. Kitaip, or
laivis būtų nežinia kur vėjo 
nuneštas. Tuo tarpu jame 
buvo, devyni darbininkai.

“Los Angeles”, gautas iš 
Vokietijos po karo, iki šiol 
išsilaikė gana sveikas. Ame- 

60 radio telegrafistų. Vėl riko j gi statyti ' dirižabliai 
gali išsivystyt didelis laivi- “Akron” ir “Macon” greit 
ninku streikas. | . sutruko.

Lordas Alfred Byrne, Ma-
yoras miesto Dublin, Airijoje,, UŽKANKINTAS NEGRAS 
^atplaukė į New Yoyka “Qlym-' RALEIGH, N- C. Rete- 
pic” laivu. Airįai surengė jam žiais prie sienos prirakintas 
pasitikimą. Sakoj kad jis d a- ir visąip kankintas, stačias, i - .........—♦ .... .

' " ' “Stį. mirė negras kalinys L. Bo- darni nrieš navarvmą dvie-

C O L U M B US, Ohio. — 
Valstijos seimo atstovų rū
mas atmetė p., Zonos įneši
mą, kuriuo Jis reikalavo 
baustinai uždraustą Komu
nistų Partiją šioj valstijoj. 
Jo įnešiųią smerkė ne tik 
komunistai, bet Progresyvė 
Amerikonų Sąjunga, Mote
rų Pažangos Lyga, Sąjun
ga Kovai prieš Karą ir Fa
šizmą ir kitos darbininkų 
organizacijos. Taigi atme
timas to bjauraus sumany
mo yra masinio veikimo lai
mėjimas.

NAUJAS LAIVININKŲ 
STREIKAS CALIF.

SAN PEDRO, Cal. 
streikavo žibalo u 
bininkai. Streikan išėjo ir
streikavo

Su- 
aiviį dar-

lyvaus šeštadienį airių 
Patrick” dienos parodoje. gan.

WHliamston. W. Va 
streikavo C ?
Fordo kasyklose, protestno-

jų unijistų iš darbo.

Ketina* Panaikint 550 
Nauj. Dalybos Kodeksą

WASHINGTON. — D. R. 
Richberg, vyriausias direk
torius Roosevelto Nepapras
tų Reikalų Nacionalės Ta
rybos, kalbėdamas finansi
nėj senatorių komisijoj ko
vo 13 d., pranešė, jog val
džia žada panaikinti 
N RA kodeksų ir palikti ga
lioje tik 181 kodeksą kaipo

MSpriverstiną. Pagal tą .plan: 
yra panaikinama visokį 
darbininkų apsauga tokios 
pramonėse, kaip miestų*el
ektros, geso ir šimtuose ma
žųjų bei vidutinių p: 
nių.
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nių^darbįnfhkų ir ihtėlėktūalų—pėrpil-1 
dė svetainės/ kuribsė jis kalte j o. Tas. ir 
privedė Amerikos reakęininkus prie ' pa
dūkimo.

Strachey buvo įleistas į Ameriką kaipo 
svečias-lekcijų d^Vejūs—šešieSnsE Mėne
siams , laiko. fV$lęĮĮžiar gerai žinojo apie 
jį; kuomet jis čiori ‘‘atvyko. Dabartinis 
valdžios žygis todėl yra nieku nepateisi
namas. Darbirtihkai privalo kovoti,' rei
kalaujant palikti ’ StračKey Jungtinėse 
Valstijose, iki* išsibaigs jo laikas;’’kurį 1 
originaliai davė pati valdžia;!

39-ta KNYGA!

Graikijos “Sukilimas” 
Užgniaužtas

Išvažiuodamas j užsienį, Venizelos, sa
koma, pareiškė, kad jis daugiau savo gy- 
venime nemanąs sugrįžti atgal į Graiki
ją. Matomai, jis tikisi, kad dabartinė 
valdžia, jo oponentai, dar ilgai Graikiją 
valdys, o jis jau persenas ką nors tikėtis, 
kas bus už ilgesnio laiko.

’Vadinasi, išstojimas, kuriam vadova
vo'Venizelos, tapo sukriušintas. Tsalda- 
rio valdžia dabar bandys rūsčiai' atsi
skaityti su savo oponentais. Be abejo, ne
mažai žmonių žuvo ir nemažai žus, kaipo 
keršto pasėka.

Bet ar tuomi esminiai Graikijos reika
lai bus išspręsta? Ne! Ekonominis (su 
tuo susirišęs ir politinis) krizis tebesitęs 
ir tebegimdys naujus išstojimus, naujas 
niovynes buržuazijoj ir visuos valdan- 
čiuos sluogsniuos. Kapitalizmo krizib ga
lo juk nesimato. Vienintelė Graikijos 
viltis, tai darbininkų klase, su savo Grai
kijos Komunistų Partija priešakyje. Ant 
kiek Partija galės greitai išaugti ir Va
dovauti darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių kovoms su buržuazija, ant kiek ji
nai galės greit privesti darbo žmonių ma
ses’1 prie nuvertimo kapitalistines siste
mos, ant tiek vi^a Graikija, visa šalis, vi
si darbo žmonės susilauks gfėiči'aū’ lai
mingesnio gyvenimo!

Rengiasi
Washingtono zimbs rimtai kalba apie 

tai, kdd’ su 1 dienabalą 
š.m., gali išeiti į streiką 400,000 minkš- ' 
tosios .anglies kasėjų;'Šų (uęnaV.kaip 
žinoma, išsibaigia su samUytbjafs pada- . 
ryta jų sutartis. ŠiuoTžitpu 'WąšUįn^d- 
ne tęsiasi ’konferencija šąfaįfytbjtį' ir Mąi- 
nierių ūnij’os —

Eiliniams nariams, niaimėriaMs reika- 
linga tėmyti,' kad popai ūhijdš Viršinin
kai nepadarytų pardavikiškos sutarties, 
nes tuomet kebliau. būtų jos nusikratyti.

Tolydžio mainieriai tufi rūbstiš įrie 
streiko! . . . <l . ■ ? . > .-•<

John Strachey Norima Išdeportuot
J. V. Imigracijos komisionierius D. W. 

ĄlacCormack įsakė suareštuoti garsų an
glų teoretiką ekonomistą-marksistą, ra
šytoją ir prelegentą, John Strachey, ku
ris šiuo tarpu važinėja po Ameriką su 
lekcijomis.

Strachey suareštuotas neva del to, kaęl 
jis savo kalboj ir raštuos “prisipažinęs 
esąs komunistu,” sako Mr. MacCormack. 
Prisipažinimas, vadinasi, komunistu yra 
baisi kriminalybė, pasak to pono?"'

Mes nežinome, ar Strachey yra Angli
jos Komunistų Partijos nariu, ar h'ė/ ir 
tai šiame atsitikime nesudaro svarbos. 
Mums svarbu, kad Straęhey savo kalboj 
ir raštuos niekur neragino klausytojus 
ir skaitytojus nuversti Amerikos valdžią. 
Viską, ką Strachey pabrėžė ir pabrėžia, 
tai tą, būtent, faktą, jog kapitalizmas 

, yra nepagydomas, jog jis turės žlugti ir 
kad jo vietą užims komunizmas.

* Del tokio svečio nusistatymo ir tokių 
pažvalgų labai pasiuto Hearstas ir jo re- 

I daktoriai. Jau kiek laiko atgal Hearst 
spauda ‘reikalavo Strachey išdeportuoti. 
Dabar, matyti, valdžia bando vykihli gy- 
veniman fašisto Hearsto užmačias.

John- Strachey yra žymios Anglų šei
mynos sūnus. Jo tėvas Jfūvo garsūs pub
licistas ir1 žurnalistas. Jis pats yra ūni- 

| versiteto žmogus ir tūlą laiką buvo dar- 
bietis, o taipgi Anglijos parlamento na- 
ryš. Vienok paštarųjų Metų įvykiai ir 
jų studijavimas pakreipė šį mūsų svečią į 
radikališką pusę, į komuništirię pus£ Jau 
parašė jis visą eilę žymių veikalų, išvers
tų į kitas kalbas' Jis nepaprastai gra
žiai moka rašyti ir logiškai kalbėti.

Sitiį žodžių rašytojui teko girdėti nese
nai jo lekcija New Yorke hpie kapitaliz
mo krizį.r Tai būvo ko pasiklausyti!

į Visur, kur tik jis važiavo, masės žmo-

TrumpaAtmintis!
Prūseikbs organei" Sutkus klausia: 

“Kokiu tad būdu sOcialistąŠ ’ galf ’būt ir 
fašistas arba ‘socialfašistaš’?”';Tėh pat 
jis ir “atsako”: “SocialfaŠizmo terniihą 
išgalvojo—mandagiai sakant—politiniai 
analfabetai.”

Grigaitis .pasigauna šitą Butkaus iš
minties perlą ir sušunka, kad Komunis
tų Internacionalo pleniimas susideda “iš 
politinių šarlatanų.”

Ai, kiek džiaugsmo Butkui ir Prūsei- 
kai—abudu, juk, jiedu yra ne šarįątanąų 
bet jau “razumni žmonės,” nes ąt>u,zįpot 
draug su Grigaičiu,’-atakuoja Komunistų 
Internacionalą ir visą komunįstinį judė
jimą. ! “ ■. ’ J ;
"Mes tačiaus, norime priminti lįięm po

nam tą, ką” jie taip greit “pamiršo,” 
“Lietuvių Komunistines Opozicijos Kon
ferencija”; balandžio 1? d., 1931 m., va
dovaujama P'rūsėikos įr Butkaus, priėmė 
rezbliūčiją, kurioje sekamas dalykas 
murhs puola į akis:

/
“Mes raginame darbininkus nekreipt do

mės į'fašistinę spaudą, kuri kiša savo snapą 
į darbininkų klasės reikalus. Opozicija nie
ko bendro neturi ir nemano turėti sū savo 
klasės priešais ir jų spauda/ Lai tokios 
“Vienybės,’,’, '“Tėvyųės”,'' “Naujienos” bėi 
“Keleiviai” rūpinaši reikalais ' fabrikantų, 
sbcialfašistų ir "fašistų,' kbrią organais jie 
yra. Komunistinio nusistatymo darbininkai 
išris savo klausimus be pagelbos tokių lapų', 
kurie yra permirkę nėapykainta lirtk darbi
ninkų judėjimo ir visados gatavi paskandin
ti jį pragaišties jūroje. (įtmam iš .“^ulęti- 
ho”, Opozicijos organo, num. 1-mo, 1(931.— 
Visur tnūsų pabraukta.).

Tegul kiekvienas/‘opozicijos” darbinin
kas tai' įsitėmija.J 1931' MėtMs prūseika 
Šu 'Būtkuift šakė, kad jie “nieko bendro 
neturi ir riemdnb tūleti” su^STauji^Aom” 
ir ’ aKe)*eiI/iil,” kadangi ąitie laikraščiai 
“rūpinasi rėikalaiš fabrikantų, sdcialfa- 
šištų ir fašištjį; ’ ‘6 mbtais “^iaiujoji 
Gadyne’r išvien su '.“Naūjięri6m”' jj.uolą 
kdmųnistūš! fees tuoįrįėt sakėme, kad 
panašiai Prūseika su Butkum darys. Mes 
nu'rodŽMe, jį ‘ W .kairių ffą'zįį yąr-! 
tojimas tuomet buvo daromas tik tam, 
kad suklaidinus daugiau darbininkų, ku- • 
rfe yrafoMunWinte’Iftiis^ t ' /

Žiuresimį'ar’G^ jo
Prušeiką: ’ ir Butkųf‘“politiniais ' Šarlata- 
nąm.,r'’ .

Prie progos priminsim, kad Prūseika 
nuolatos vaišindavo Grigaitį' daug ašt
resniais žiužiais, negu social-fąšistu. flū- 
dimesi, abejojam, kuris kurį jiedu su

karstu. ' ' ’ ,

irife del to

Lowell, Mass.
Daktaro Pavlo Paskaita
•*' ***** > *4

Lowellio Darbininkų 
ro, Kliubas savo _________

338 Central St., rengia paskai
tą, kitaip suprasti, lekciją 
sveikatos klausime, temoje: 
“Tuberkoliozas—Džiova Socia-

lė—Visuomeniška Liga.” Ka- tiek, juk mes nesame jau to- 
dangi ši liga yra labai baisi kie “žali,” kad nieko nesupra- 
viesnia tarpe darbininkų skiir- stumėm angliškai, o paskaita 
džiai gyvenančių žmonių, to- moksliška ir iš jos bus galima 

Cent- del darbininkams reikia dau- daug ką pasimokinti, to’del vi- 
!o svetainėje, giau apie ją žinoti ’ir* žiiioti, 'ši Ūėtuviąi yra kviečiam/daly- 

kaip apgisau’g0£ nuo j0St (į 'įai Vaiiti?' ‘Kffesldte’ ir1 ahiėrikohus 
yra višTente 7be galo iVaūdfngd. kalMynuš'. Paskaita įvykš' nš- 
Virš rfiOta ’ paskaita 'buš ’lžįi- d^diehįEkovO 17 d., 7.’:30' vai. 
koma anglų, kabėje, bet Vis vakare. J. M. K.

. šiemet Ąmępkos Lietu
vių Dąrbinįinkų Literatūros 
Draugija išleis 39-tą • savo 
leidinį-khygą (nepriskaitant 
žurnalo “Šviesos”). Vadina
si, laike 20 mėtų savo gyva
vimo, mūsų ALDLD beveik 
kįekyięnais metais išleido 
po dvi. knygas.

.Pasižiūrėjus į šitą didelį 
ir įdomų 39-tą numerį, man 
ųžsįnoįęjo susipažinti pla- 
ęiąų 7 sų . bendru musų ap- 
švietoš darbu, kurį riuvei- 

j kerėė’ ’ per Mft^ų ĄLDLĮ) ir 
spaudą. Deja, iškarto pąsi- 

' kad? tai yhęra^įėilgvąs 
dąrbąšfsūrįnkti viską' į .krūl 
vą ii’ sudaryti tam tikras 
iš tų žinių išvadas. ■ 
^Bandžiau surinkti >kon- 

. kvėcįįąJ'/ duomenų apie tai, 
'kiek'Męs ištįso esame išlėį- 
jię knygų ir brošiūrų, ' bet 
ir čia nęra lęngvąš darbas.

Nępaįšaht visų trūkumų, 
galiM'a sudaryti' tainr tikras 
bendras paveikslas iš to, 
kiek Mūšų orgamząci j oš ir 
įstaigos išleido .knygų bei 
brošiūrų, javiniais, kųrįuos 
aš ‘..turiu, tasai paveikslas 
yra sekamas:

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga išleido 42 pavadinimais 
knygų bei brošiūrų'.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų' Literatūros Draugija 
—38.

Lietuvių Moterų Progre- 
syvis Susivienijimas ’Ame
rikoje—14. ‘

Lietuvių .Prolbtąrų feęno 
Sąjunga (apie)' 12.

.“Laišyė”' išleido apie, 35;
“Vilnis” ąpie 10/1 'E' j, 
Lietūkiu Darbininkų’ Su

si viėhijimas—1. *'■' / : 
” Sudėjus viską į krūvą, su
sidarys 152 pavadinimais 
leidiniai. *( Pakartoju: ši 
skąitįihč nėra pilnai auten
tiška, 'bet arti to).

Kitais žodžiais, Amerikos 
liętūVių socialistinis, o vė
liau komūništiųis judėjimas 
sUVo” gyvavime išleido pus
antro 'šimto įvairių knygų 
bei brošiūrų.’' Tume skai
čiuje rasime įvairių knygų: 
'grožines' literatūros, visuo
meninių mokslų, scenos, 
kritikos, politikos, tikybos 
ir kitais ’ kiaušiniais/ Tai 
milžiniškas darbas! Tiesa,. 
iš to skaičiaus surasime 
ne vieną leidiųj netikusį, 
sŽvd ctMnas’ atgyvenusį; tūli 
jš tų leidinių "yra mažos 
brošiūros, bet didžiuma • jų 
atatinka savo tikslui;' did
žiuma *jų apystambės afba 
ir Ubai Štambidš ir svarbios 
knjy^oš, veikalai.

‘ Iš’’tokio ‘ Skaičiaus leidi
nių, bile asmuo jau galėjo 
ir dabar dar gali' gerokai 
pasirfrikti, ką skaityti. Sair- 
mUta šiandien būtų; bile 
kaiti prisipažinti nesant ap- 
sisviettišiū’ del stokos kny-

Rolė, kurią suvaidino švie
timo darbininkų srityj AL 
DLD, yra neįkainuojama. 
Atsiminkim, kad khygų lei
dimas 'yrU tiktai...dalinas
ALDLD darbas. Nemažes
nis jai kreditas priklauso už 
tą da'rbą, kurį ALDLD atli
ko gyvu’žodžiu. Tiek masi
nių mitingų, tiek įvairių 
paskaitų, tiek daug vaidini
mų josios kuopos suruošė! 
Jęigu lifttąifkięlįyiena' Kuo
pa sykį į metus būtų šurųo- 
šusi kokį nors kųĮfųrįhį ar
ba apšvįętos vakarą, tąi ir 
tuomet kiek tąi’daug būtų 

buvę atlikta. Bet juk dauge-

lis jos kųopų kur kas daž
niau parengimus daro: .po 
tris, keturis į metus.

.Pridėjus įvairiais klausi
mais lapelius, ALDLD iš
leistus ' ir josios narių pa
skleistus lietuviuos darbi
ninkuose, ir kitus “mažmo
žius”, susidarys nepapras
tai dideli darbai už '' mūsų 
organizacijos pečių.

"Laisves”
Bendrovės Šėrininku

| Suvažiavimas 7 Bal
t * < t t C »‘ *

Draugai Šėrininkai! “Laisvės” Spaudos Bendro
vės šėrininku suvažiavimas įvyks sekmadienį, 7 dieną 
bąlandžio, 1935 metų, Grand Paradise svetainėje, 318 
Grand . St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 10-tą Valandą 
ryto.

Daug rašyti apie svarbą dalyvauti šėrininku meti
niame suvažiavime, kuriame parodoma visų metų 
biznio apyvarta, laikraščio politinis stovis ir viskas, 
kas rišasi su viso pasaulio darbininkų judėjimu—nė
ra reikalo, nes jūs visi, draugai, ir be to žinote. Tad, 
kam leidžia laikas ir finansai, kviečiame visus daly
vauti šėrininku suvažiavime.

Kas iš draugų1 negalėsite pribūti, o turite kokių 
gerų sumanymu “Laisves” dienraščio gerovei, —•' pri- 
siųskitė laišku,. ir suvažiavimas atkreips į tai atydą. 

■] Eidami suvaži.aViman, pasiimkite savo Šerus, nes be 
jų nebus įleidžiami suvažiavimam

• ‘ J. Nalivaika, Direktorių Sekretorius.

ALDLD ?07ties pietų su
kaktuvių jubilėjaus proga, 
ramiai ir pasitenkinančiai 
galima pažiūrėti ąįgal. Lai
kąs Įr dąrVąs; bę^bejo, ne
buvo sūęįkvpta vėlĮui. Jei 
ne ALpEĮ); tai nebūtum iš
leidę visos eiles svarbių 
knygų ir . nebūtum gąlėję at- 
ilkti visos eilės kitų dide
lį ‘švietimo ir .kultūros sri- 
?yj darbų/

Ateityj mus ląukia tie 
patys uždaviniai. Reikalin
ga daugiau niųms ' knygų; 
ręikaHhga kur’ kas uoliau 
ir plačiau plėsti žurnalas 
“Šviesa.” Kalbant apie žur
nalą, menu, kiekvierias pri
pažins jo nepavąduojamą 
rolę. Tuo būdu reikalinga 
jis1 ne tiktai turiniu gerin
ti, bet ir dažninti. ALDLD 
CK pasisakė už ruošimąsi 
prie leidimo “Šviesos” sykį 
į du meheęiu. Jei pavyks 
tas, tai, beabejo, ateityje 
gal .bus galima ir kartą į 
mėnesį leisti.

Tolydžio, ALDLD CK jau 
rūpinasi rankraščiais būsi- 
mohi knygom. ‘ j 

1 žodžiu, išgyvenusi 20-tūs 
metus, ALDLD nesijaučia 
ne tik nepašenstelėjusi, ’ bet 
kur kas gaivesnė ir šupran- .• . •
ta atsakomybę kur kas di- sulošt durąio rolę, vėliaus 
desnę prieš’ darbininkų kla- Pašyti susimylėjimo. . 
sę. Šiandien ką dirbame, pėtnyčrii 
dirbame, rodosi^ atsargiau, j _____ •_____ ’
rūpestingiau, negu kada I . \ ..... ~
hčrs.
Reikalinga Visiems Sukrust 

■■ h '! ' f > » ’ .

Kad nuveikus tuos didžiu
lius ' darbus, kurie stovi 
prieš mūsų akis, reikalin
ga įsitraukti į tą darbą vi
siems . darbininkams, vi
siems ALDLD nariams. Pri
valome įtraukti į mūsų eiles . 
kuodidžiausį skaičių lietu-1 į 
vių darbininkų. ’ Kur nėra 
ALDLD kuopų—įsteigkime. Į t

Amerikos Liet. DarbĮnin- 
kų Literatūros Draugija )ŪSV atsakymo į mano klaųsi- 
sjąndien yra popųliąriškiau- Per “Laisvę.” Ar yra pa- 
sia masinė organizacija lie- V°jm£a svaiginanti gėrimai ? 
tuviuos darbininkuos. Įra- Man. teko girdėt1’ kad gydy’ 

darbmmką, nerei- ;l aJrtoti svaįffįlų. sako/kad 
kia žiūre,tl į JO amžių (kaip pavojinga sveikatai. Tai kaip 
į fraternales organizacijas, tas gaji būti* Visai nesųpran- 
pav.), bei fizinę sveikatą, tama. Juk degtinė tik nėra 
etc. Svarbu tik, jei darbi- nuodai. Juk, jeigu kokia bon- 
ninkas sutinka remti da^bi- jka yra pavojinga ar nuodin-

Swpyer (svečias iš kito coun
ty) teisė pirmesnio teisėjo tik
rą brolį, irgi squire Mussman, 
Už pahašų prasikaltimą. Bet : 
kas liečia lėšas, kurias turėjo 
užmokėti Mussman, tai teisė
jas padarė patvarkymą, kad 
tą j išlygintų county. (Judge 
Mųsmanno ir McKees Ročko 
skvajeris Mussman yra tikri 
broliai). Mat, perdaug viešu
mon dalykam išėjus, visgi 
reikia teisti—sulošti komedi- 
j'4'

rPittsburgho lietuviams labai 
Žinomas “tyro kraujo lietuvis” 
farmerys Ądomas Amšiejus, 
kuris nušovė darbininką, dir
bantį vielų pravedįme ir už ką i 
gavo amžiną kalėjimą, dabar 
sėdi’4 kalėjime; Teko ■ sužinoti, už-socialę bedarbių apdraudą. 
kąd jo teišmas nebus apeliūb- Jame kalbės daug kalbėtojų 
teis su išrokavimu, kad pase- ir nurodinės, kodėl reikia vi

siems darbininkams daugiau 
kovoti už socialę bedarbių ap
draudą. Taipgi bus aiškinępia, 
.kokias pasekmes davė guvusis 
darbininkų kongresas Wash
ingtone. Tad visi lietuviai da
lyvaukite skaitlingai.

Philadelphia, Pa.
,Kas Xr.a Veikiama Šią .^avaitę

Kovo 15 dieną bus didelis 
masinis mitingas už socialę be
darbių apdraudą. Kalbės kon-> 
gresmanas Lundeen, kuris įne
šė šį.bilių į kongresą, ir James 
H. Gildea. Taipgi bus ir dau
giau kalbėtojų. Mitingas bus 
Lulu Temple, Broad ir Spring 
Garden Sts., 8 vai. vak.

Tad visi ir visos dalyvauki
me tame susirinkime.

Kovo 17 d. bus masinis mi
tingas, 2 vai. po pietų, Lietu
vių Svetainėj, 928 E. Moya- 
mensing Avė.

šį mitingą rengia komitetas

dėjus porą metų, bus ,prašorųa 
gubernatoriaus -susimylėjimo. 
Ljabai gražu, gudriam būnant, 
nušaut darbininkas, laike teis-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 .Lake Street'' , ' New ar

Telephone: Humboldt 2-7964 
i '* . | i. |> , • p r. < <

DARBININKŲSVEIKATA
Ar Pavojinga Svaiginami 

Gėralai?
• f . k ,

Gerb. gydytoiau, prašau

ninkįšką apš vietą, tai jis ir 
priimamas.

Todėl,- draugai aldiečiai, 
pasidarbuokime dabar, lai
kė vajaus!
' .. R, Mįzarą.

McKees Rocks, Pa.
Politiška Komedija

“Squire,” Ąntjiony SayaĮtt ir 
jo “‘Constable”'D.uffy,' dė
lei jų “ilgų pirštų papročio”, 
buvo priversti per teismą' ir 
šugražinbl'Ši,144/00 del' coun
ty, bet dab began a to, teisė
jas Musmannb' prisakė minė- 
tiem viršininkam rezignuoti iš 
savo urėdų arba ėiti yięnįems 
metams į kalėjimą, žinoma, 
kalėjiman jie neis, suras Uų+ 
dus del apeliacijos įr ištisu-, 
kimo nuo bausmės.

Tuo pačiu kartų teisėj aš

— — -- -----------
ga, tai jau ten gali ištolo ma
tyt, kad ant bonkos smertis, o, 
žiūrint ant mūnšaino bonkos, 
visai nieko nesako, kad pa
vojinga. Jr kodėl jį būtų pa
vojinga? Mat, teko patirti: 
kuris žmogus kas diena pat
raukia gerai svaigalų, tai tas 
ilgai gyvena ir sveikas laikos. 
O kurįs mažiau patraukia, tai 
bežiūrint pagauna kokią ligą 
ir sudiev. Tai aš prašau jįįsų 
atsakymo: kokięms ir kodėl 
ne visi žmonės lįgiai supranta 
ir jaučią svaigalų nuodingu
mą? Mano vardo prašau ne
žymėti “Laisvėj.’’

Atsakymas.
Gerai, gerai, Drauge, vardo 

nežymėsiu.^ Vardų juk ir taip 
niekad nededu. Dabar, Drau
ge, atsakymas. Atsakymas tė
ra trumpas ir storas: SVAI
GI N Ą M I G£RĄĮ-AI YRA 
KUORAI |R DARO ŽALOS 
KIEKVIĖNAM, KU^S TIK

DAUGIAU AR DAŽNIAU 
čia' 'jdsį, 

Drauge, patyrimai visai neti
kę, visai į atbulą pusę nusuka.

Kad svaigalai, alkoholiniai 
gėralai nevienodai veikia, tai 
tiesa. jQaug priguli nuo to, ko
kia kieno sveikata ir kokie 
papročiai. Jeigu geri ant tuš
čių vidurių, geri, išsipagirioji 
ir vėl geri, o valgyt mažai ką 
tevalgai, tai greičiau nusmuk
si nuo koto, greičiau sulepšėsi, 
ištyši, išsigimsi ir greičiau ta
ve “kvaraba palinks.” Kai gir
tuoklis geria, geria, o mažai 
tevalgo, tai’jani netik kad or
ganizmas nuodijasi alkoholiu, /j »*• ' ' t *■ J • • . ' . ( t ’ l
bet jam organizmas kenčia ir 
dėl stokos vitapiinų ir minera
lu- ’ •

Silpnesni alkoholiniai gėra
lai—alus, vynas tai da pusė 
bėdos. Bet jau tie smarkieji 
marmalai—mūnšainas, degtinė 
ir kitokiais vardais svaigalą! 
—tai ir tvirčiausį organizmą 
pakerta.

Kad ant butelių nėra pa- 
ženkliptą “nuodai” ir nėra 
kaukolės virš sukryžiuotų 
kaulų, tai da nereiškia, kad 
nėra ir pavojaus. Pavojaus, 
Drauge, yra ir yra RJMTO , 
PĄVOUĄUS.

AJIpMis Yra prptopląznjos 
nuodas: sugrumuluojd; suke- 
pina ir sutraukia kūno me
džiagas. Jos genda, kūnas gen
da ir tyžta, išsigema, degene- 
ruojąsi.




