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ANTROJI DALIS

(Puslapiai 7-12)

Puslapis Septintas

Nulauži Priešsovietinį Durtuvą mokslo jstaigosjov. sąjungojeGegužės Pirmą Dieną, 
1886 m., streikas buvo did
žiausias Chicago j. Bet taip- 

igį streikai įvyko New Yor- 
! ke, Baltimore, Washingto- 
Įne, Milwaukee,' Cincinnati, 
■ St. Louis, Pittsburgh, Det- 
I roit ir kituose miestuose. 
: Kad ir neiškovojb 8 valandų 
i darbo dienos, tačiaus dau
gelyje vietų darbininkai lai
mėjo šiokį tokį darbo valan
dų sutrumpinimą.

Liepos 14 d., 1889 metais, 
šimtmetinėse sukaktuvėse 
nuo sugriovimo Bastilijos, 
Paryžiuje suvažiavo revo
liucionierių darbininkų va
dai iš įvairių šalių vėl suda
ryti tarptautinę darbininkų 
organizaciją, kokią buvo 
sudaręs Karolis Marksas su 
revoliuciniais darbininkais 
25 metais anksčiau. Suva
žiavę atstovai įsteigė Ant
rąjį Internacionalą, kuris, 
kaip žinoma, patekęs į bur- 

Federacijos konvencija i žuazijos agentų rankas, vė- 
p , ,1885 metais priėmė rezoliu-i liaus išdavė

ciją. paskelbti streiką 
mą Gegužės sekamaiš me- 

! tais. Taipgi kelios nacio-

Iš Kovos Už Trumpesnę Darbo 
Dieną į Kovą Prieš Kara ir Badą

Besivystant kapitalizmui, jų nutaria, kad aštuonios 
beaugant pramonei Jungti-I valandos turi sudaryti Ie
nose Valstijose darbininkai j gališkos dienos darbą nuo 
buvo verčiami dirbti po še- pjrmos Gegužės, 1886 me-
šioliką ir aštuoniolika va
landų į dieną. Vietomis 
darbininkai buvo priversti 
dirbti net iki dvidešimts savo patvarkymus-, kad 
valandų į dieną. • sutaikyti savo veikimą su-

Jau 19-to šimtmečio pra- lig ta rezoliucija nužymėtu 
džioje Amerikos darbiniu-; laiku.” 
kai pradeda bruzdėti prieš 'Tuo laiku ta organizaci- 
ilgas darbo valandas. |ja turėjo apie 50,000 narių.

Tarp 1820 ir 1830 metui jį dėjo pastangas, kad kuo- 
įvairiuose pramoniniuose [ plačiausias darbininkų ma- 
centruose darbininkai skel- sės įtraukti į kovą, iššaukti 
bia streikus ir kovoja už su- į streiką Gegužės Pirmą, 
trumpinimą darbo dienos iki i 1886 metais, už 8 valandų 
10 valandų. ' • darbo dieną.

Darbininkams vedant ko- ■ 
va už sutrumpinimą darbo 
valandų 
prie prezidento Van Buren 
administracijos 1837 metais 
išleido įstatymą del 10. va-^s nutari rengtis 
landų darbo dienos v.siems i strei]< t 
darbininkams, dirbantiems ,v. . . J. /ų. <1]v. r TZ ;dziu ir cigaru dirbėju uni- prie valdžios darbo. Kova i . " 'py ••i .. . _ . . . jos. Vedant agitacija uztohaus tęsėsi uz sutrumpi- į.e imasi ie g*reikoJ ge. 
mmą darbo dienos įvairiose; guž|g pirnU, metais> 
pramonėse. . g vaĮan(ju darbo diena,

Kuomet po keliu desetku . . • . •. , , / . . . -. . . *- įvairios esamos unijos ga-metu darbininkai įvairiose i4 , • „ . -G.v. • -.a vo daug nauju nariu. Ne-pramonėse -iškovojo 10 va-' ranra„tai „markiai * antro 
landų darbo diena, jie pra-1 < , .v. -n v d-i-- “i u- • o i j i nariu skaičium Darbo Ridėjo kelti obalsį 8 valandų i . • ‘ ztZ • i , -e t u \J 1 helerių (Knights of Labor)

tu, ir kad mes rekomenduo- C 7
jame darbininkų organiza
cijoms, idant jos taip ves-

ly Workeryj kitas darbinin
kas rašo iš to pat miesto, 
kad Henry Distono Pjūklų 
Kompanijos fabrikas ten 
veikliai gamina plieninius 
pridengtuvus (skydus) ka- 
nuolėms. Žinia iš Charlot
te, N. C., skelbia, kad Du
pont Parko ir kitų kariškų

įvairiuose

darbo dienos. Ėjo smarkus 
darbininkų organizavimas j 
unijas nuo 1850 iki 1857 
metais pasireiškųsio ekono
minio krizio. Nekurtose 
vietose gerai organizuoti 
darbininkai laimėjo trum
pesnę darbo dieną pirmiau 
krizio.

Smarkus judėjimas už 8 
valandų darbo dieną prasi
dėjo Amerikoj 1884 metais, 
iš kurio gimė Pirmoji Gegu
žės, viso pasaulio darbinin
kų kovos diena.

Spalių 7 d., 1884 metais, 
jauna Amerikos darbininkų 
organizacija — Jungtinių 
Valstijų ir Kanados Fede
racija Organizuotų Amatų 
ir Darbo Unijų, kuriai var
das buvo vėliau duotas Ame
rikos Darbo Federacija, sa
vo ketvirtoj konvencijoj 
priėmė sekamą rezoliuciją:

“Jungtinių Valstijų ir Ka
nados Federacija Organi
zuotų Amatų ir Darbo Uni-

K az aks tane, Kirgžstane, 
Turkmenistane ir t.t.).

Mokslas surištas su darbu 
dirbtuvėse.

Mokinimai daugiausiai ei
na be atitraukimo studentų 
nuo darbo dirbtuvėse. ; Su
jungimas mokinimoęįį su 

j darbu praktikuojama Amo 
automobilių išdirbystėj, Dy
namo, Pjautuvo ir Kūjo, 

> vardo ir kitose iš-

Kuomet caristinėj Rusi
joj aukštesnio mokslo įstai
gas buvo galima ant pirštų 
suskaityti, skaičių studentų 
buvo galima skaityti tik de- 
sėtkais tūkstančių, tai vien 
tik Rusijos Socialistinėj Fe
deracinėj Sovietų Respubli
koj 1931 m. buvo 287 aukš
tesnio mokslo įstaigos su [ 

45 nuo-Į 
šimčiai iš jų darbininkai, o 
aukštesnio pramoninio

Japonija yra, kaip kokis 
visų kapitalistų durtuvo ga
las prieš Sovietų Sąjungą; 
o Jungtinės Valstijos dabar 
labiausia remia Japoniją 
karui prieš Sovietų Respu- 

: bliką. Tą matome iš ginklų 
i ir amunicijos padidinto dir- 
i bimo šioj šalyj ir jos gabe
nimo į Japoniją; tą parodo i sprogstamųjų medžiagų 292,000 "studentų,
; ir Amerikos kapitalistų biz- kompanija nupirko daugybę 
|nio “žinys”

Babsonas savo 
j balandžio 25 ‘ d. 
bankininkams ir fabrikan
tams, kurie jam apmoka už 
patarnavimus, kad jie turė
tų mintyje karą, darydami 
tolesnius biznio planus. Jis 
patvirtina, kad Japonija 
ruošiasi karan' prieš Sovie
tus, norėdama užimt nau
jas ten rinkas ir gamtos 

[turto šaltinius; sako, “tas 
. ! darbininkus. | japonijai reikalinga, kad

Pir-1S u v ažiavimas, išklausęs [ jįnaį galėtų sustiprint savo1 
Amerikoj delegatų prane- j ekonominę būklę, nes ji da- 
šimo apie kovą Amerikoj, bar taip svirduliuoja, jog 
už 8 valandų darbo dieną, |gap sugriūti.”

organizacija. Ji buvo ge
riau žinoma, negu Federa
cija, ir buvo skaitoma ko
vinga organizacija. Per tą 
laikotarpį jos narių skai
čius paaugo nuo 200,000 iki 
arti 700,000. Taipgi narių 
skaičiumi augo ir Federaci
ja. Bet artinantis streiko 
dienai, vadai iš Darbo Ri- 
cierių organizacijos pradė
jo sabotažuoti judėjimą ir 
net slaptai patarė savo uni
joms nestreikuoti. Tačiaus 
abiejų organizacijų eiliniai 
nariai entuziastiškai rengė
si prie streiko.

1886 metais siaučia strei
kų banga. Įvyksta 1,572 
streikai, apimanti 600,000 
darbininkų. Nepaisant Dar
bo Ricierių organizacijos 
vadų sabotažo, aprokuo- 
ja'fna, kad su virš 500,000 bu
vo tiesioginiai įvelti strei
kuose už 8 valandų darbo, 
dieną. !

nutarė paskelbti Pirmą Ge
gužės tarptautine darbinin
ku kovos diena už 8 valan
dų darbo dieną. Suvažiavi
mas priėmė sekamą rezo-

“Kongresas nutaria su
organizuoti didelę demons
traciją, taip, kad visose ša
lyse ir visuose miestuose 
vienoj nuskirtoj dienoj dar-

Roger Babson, tam tikros medvilnės (bo- ° ! ... v :. auKSivsiuu pramoniniu namu,
velnos), reikalingos šovinių moųs]o įstaigose 58 nuošim- Stalino 
--------- - Panašių naujie- darbininkų. Ukrainoj dirbystėse.

- - . - Ibuvo 167 aukštesnio mokslo
įstaigos su 90,000 studentų. 
Donbase, kur pirma revo- daros yra ir moterims dar- 
liucijos nebuvo nei vienos, bininkėms, narėms kolekty- 
aukštesnio mokslo įstaigos, j vių ūkių, valstietėms mote- 
dabar yra 13 universitetų, riams ir darbininkėms mo- 

Ypatingai smarkiai auga ! terims abelnai.
skaičius technikos aukštes- Gerokas nuošimtis mote- 
nių mokyklų, kolegijų. į rų randasi aukštesnio mok- 
Kuomet 1914 metais tokių i slo įstaigose, technikos ko- 
kolegijų buvo 12, tai dabar legijose, darbininkų fakul- 
yra 170 su 115,000 studentų, tetuosę; technikos mokyk- 
Kaipo pasekmė agrikultū
ros kolektyvizacijos ir me
chanizacijos, dabar jau yra 
98 agrikultūros kolegijos, 
kurias lanko 49,000 studen
tų, o 1932 metais skaičius 
pasieks iki 152 su 80,000 
studentu.

Visose Sovietų Sąjungos 
respublikose, kurios buvo 
pavergtos prie carizmo, da
bar yra daug universitetų, 
technikos kolegijų ir techni
kos mokžyklų. Baltarusija 
dabar turi 26 universitetus, 000 moterų mokinasi įvai 
kuomet pirma revoliucijos 
neturėjo nei vieno. Yra 
universitetų Sovietinėj Ar
mėnijoj, Gruzijoj, Azerbai
džane ir Centrąlinės Azijos 
Sovietinėse Respublikose 
(Turkestane, Tadžikistane,!H.

raporte 
pataria

Amerikos kapitalo oraku
las, Babsonas atvirai kalba, 
kad

“Anglijai, Francijai ir 
kitoms didelėms šalims bū
tų smagu, jeigu Jaaponija 
taip padarytų” ‘(tai yra sto
tų į karą prieš Sovietus). 
“Net Jungtinės Valstijos 
galėtų atleisti Jaaponijai už

bo masės reikalautų valsty-1 kitus josios žingsnius^ jeigu 
bių viršininkų įstatymiškai1'Japonija duotų tą smūgį ko-

munizmui.” ' ■ ■
į Nors Wall Stryto patarė

jas Babsonas būk tai neuž- 
giria Japonijos įsiveržimo į 
Chiniją ir baisių skerdynių 
Shanghajuj, bet jis sako, 
kad tas “gali išeit ant nau
dos atgaivinimui biznio.” 
Mat, Japonijos karas Chini- 

kaip priren-

sumažinti darbo dieną iki 
8 valandų, taipgi pravesti 
ir kitus Paryžiaus Kongre
so nutarimus. Kadangi 
Amerikos Darbo Federacija 
savo konvencijoj St. Louis 
mieste, gruodžio mėnesį, 
1888 m., nutarė panašią de
monstraciją surengti Pirmą 
Gegužės, 1890 m., tai ta die- joj tarnauja, 
na priimama del tarptauti- giamas žygis karui prieš 
nės demonstracijos. Įvair Sovietus. -
rtu šalių darbininkai turi 
suorganizuoti tą demons
traciją pagal esamas sąly
gas kiekvienoj šaly.”

1890 metais Pirmą Gegu
žės įvairiose Europos šaly
se įvyko darbininkų demoii- 
stracijos. Įvairiuose Vokie
tijos pramoniniuos^ cent
ruose įvyko darbininkų su
sikirtimai su policija. Tas 
.pats buvo ir kitose Šalyse.

. (tąsa 8 pusi.)

laikais atei-'Paskutiniais 
na daugiau pranešimų, kaip 
įvairias dirbtuves kapitalis
tai Amerikoj paverčia į 
ginklų ir amunicijos gami
nimo fabrikus.

Kiek pirmiaus, darbinin
kas iš Philadelphijos prane
šė, kad viename fabrike nu
stojo dirbt automobilių “ka- 
įamaškas” ir jų vietoj dir
ba kariškas plieno kepures.

dirbimui. . 
nu yra ir iš kitų vietų.

Tokios amunicinės bovel- 
nos Japonai 1930 metais 
parsigabeno iš Jungtinių 
Valstijų 889,000 pundų, o 
1931 metais jau 1,741,000. 
Nitrogeno (azoto) ęhemika- 
lų per ištisus pereitus me
tus iš Amerikos į Japoniją 
išvežta išviso 2?000 tonų; o 
taPtyra būtiniausia reikalin
gi šoviniams ir sprogimams 
chemikalai. Šiemet gi ni
trogeno chemikalų išvežta į 
Japoniją per vieną tik sau
sio mėnesį 1,900 tonų, arba 
beveik tiek, kaip per ištisus 
1931 metus. Pernai metais 
vidutiniai per mėnesį būda
vo išvežama $12,000 vertės 
šaunamųjų ginklų iš Jung
tinių Valstijų į Japoniją, o 
šiemet sausio mėnesį tų gin
klų- nuvežė Japonams už 
virš $30,000, ' arba mažne 
tris kartus tiek.

Nepaprastai taipgi pa
daugėjo Amerikos išvežimai 

i į Japoniją žibalo, plieno ir 
kitų karui būtinųjų reikme
nų. Tie gi reikmenys pir
moj vietoj bus Japonijoj 
panaudoti kariškiems tiks
lams prieš Chinijos Sovie
tus ir prieš Sąjungą Socia
listinių Sovietų Respublikų.

Wall Stryto galvočių Bab- 
soną ir kitus tokius dau
giausia gąsdina vienas da
lykas; tai revoliucinis dar
bininkų ' judėjimas, kuris 
gali suardyt imperialistų 
planus prieš Sovietų Respu
bliką. Pats Babsonas juk 
sako, kad “augantis nera
mumas ir varginga būkle 
Japonijos žmonių gali bile 
laiku permainyt Japonijos 
politiką.” .

Juose j'o, žodžiuose yra 
tiesa, pritaikoma ir prie im
perialistines. Amerikos, bū
tent, kad per galingą revo- 

‘ su

Tos įstaigos pilniausia at-

apie
nuošimčiai, palyginus su 
vyrais studentais; medika- 
lėse mokyklose moterys su
daro 51 nuošimtį, o pedago
gijos skyriuose—40' nuo
šimčių. Dirbtuvių mokyk
lose sudaro 30 nuošimtį.

Rusijos Socialistinėj Fe
deracinėj ’ Sovietų Respubli- 
ko j 70,000 moterų lanko 
aukštesnio mokslo įstaigas, 
Ukrainoj — 20,000, o visoj 
Sovietų Sąjungoj—virš 100,-

rių profesijų.
175,000 moterų lanko 

technikos kolegijas, 40,000 
lanko darbininkų fakultetus 
ir'125,000 merginų tarpe 15 
ir 18 metų amžiaus mokina- 

• si dirbtuvių mokyklose. 
: Darbininkės moterys, ku- 

komunistais priekyje mes I r^os ^an^° aukštesnes mo* 
galime sulaikyti ir šios ša- kyklas, gauna paramą 
lies kariškus užsimojimus ir savo vaikams.

sau

Pereito ketvirtadienio Dai- bucinį minių! judėjimą ’

prieš Sovietų Sąjungą.
Svarbiausia, tai reikia su- Kuomet 1918 metais

44.1 nuošimčiai moterų,
tik 
na-.organizuot amunicijos dir-r?x

bimo ir vežimo darbininkus r1^
išaugint drūtas prieška- skaityti ir rašyti, tai 1931ir

rines grupes tose pramonė
se, kaip ir kitose pamatinė
se industrijose; o dabar 
Pirmojoj Gegužės turime 
didžiausiomis masėmis išei
ti į demonstracijas prieš 
imperialistini karą ir už So
vietų Respublikos apgyni
ma.I v

m. mokančių skaityti ir ra
šyti jau buvo 92.9 nuošim
čiai.

Tik šalis, kuri panaikino 
privatinę nuosavybę žemės, 
dirbtuvių, tik šalis, kur so
cializmas budavojamas su- 

I lig plano gali atsiekti ta
ikius rezultatus.



'.•ač.v.vA'

er lavonus milionų darbininkų išeiti iš ekonominio
Karo vaizdai iš Shanghai aus miesto, biednuomenės apgyventos 
dalies Chapei, kur Japonijos imperialistai išskerdė šimtus tūks
tančių nekaltų Chinijos darbo žmonių, vyrų, moterų ir vaikų. 
Bombomis susprogdino ir išdegino šimtus namų. Vien tik.grio- 
vėsiai matyt

rengiasi į griovėsius paversti darbininkų valdomą šalį, Sovietų 
(Sąjungą, ir per lavonus milionų darbininkų išeiti iš ekonominio 
krizio. Ar darbininkai sutiks žūti už kapitalistų reikalus? Ko
vingieji, klasiniai sąmoningi darbininkai pasiryžę vesti kovą 
prieš imperialistinį karą po Komunistų Internacionalo vadovybe.

tūkstančių žmonių gyvasčių. '.Tūkstančiai sužeista. Nuostolių 
padaryta už suvirs $500,000,000. •>« ft1 \ K' j i

Imperialistai tokią pat skerdynę .rehgia ir'kitų šalių darbinin
kams.- , Visu įsiutimu imperialistinės šalys rengiasi prie naujoš 
pasaulinės sskerdynės, dar ♦baisesnės, negu buvo ’pereita. Jie

rogdino ir išdegino šimtus namų. Vien tik grio- 
hapei distrikte. Tarp tų griovėsių žuvo šimtai
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AltfRASIS BALTARUSIJOS LIETUVIŲ 
DARBO MASIŲ SUVAŽIAVIMAS

ro;dė, kad kiekvienam to su
važiavimo atstovui yra be 
galo brangūs socialistines 
statybos uždaviniai, kad 
kiekvienam rūpi greičiauMINSKAS. — Kovo 28- mėjimu, kuriais su pasige-j. . < r ... .. . .

30 d. Minske įvyko Antras rėjimu galima demonstruot pvy/ Odelių daibų pla
Sov. Baltarusijos Lietuvių visam pasauliui. Sovietų! nus‘

Kolektyviečių i Baltarusija iš smulkiai ag- Suvažiavimo
• rarinės šalies, liko pramoni- aktyviai dalyvavo

Į suvažiavimą at- ne-agrarine šalim. . Sovietų > B a 1 tarusijos Komunistų 
proletariatas Partijos sekretorius drg. 

tarusijos vietų 57 delegatai, kelius kartus savo skaičium Žebrauskas (drg. Žebraus-

Darbininkų 
ir pavienių valstiečių suva
žiavimas. [ 
vyko iš įvairių Sovietų Bal-1 Baltarusijos

Suvažiavimo darbuose

kovoj pergales.
Lietuvos, fašistinė ir so- 

cialfašistinė spauda be ato
dairos šmeižia Sovietų Są
jungą, stepgdąmiesi paslėp
ti nuo pląčių darbo masių 

i tuos ištikrųjų didelius So
vietų Sąjungos darbo masių 

Sovietu Ininiėjimus socialistinėj sta-

! Baltarusių Darbininkų ' Iš Kovos iiž Trumpesnį Darbo Dieną Į Kovą 
Organizacijos Reikalu 
Man esant Sovietų Są/ 

jungoje, Minsko baltarusiai

Prieš Karą ir Badą!
Tąsa iš-7 pusi.) Pirmą Gegužės darbininkai

I

i

VILU J » A V V LA LZI IIVAAVVU AK UV A V V V A W W K į

iBe Sovietų Baltarusijos lie- išaugo, materiale jo pade- kas yra kilęs iį Kauno, dar- r^os* 
tuvių kolektyvų ir pramo-Mis nuolatos gerėja, kultu-, bininkas, senas 
nes darbininkų, šuvažiavi- rinis lygis kįla.

; me dalyvavo lietuvių darbi- < 
ninku atstovai iš Leningra- buvo apie 70 nuošimčių ne-

- do ir Maskvos.
Antras Sovietų Baltarusi-j Baltarusija neturėjo beveik 

jos Lietuvių Darbininkų > nei vienos augštesnės mo- 
ir Kolektyviečių suvažiavi- kyklos. 
mas įvyko labai svarbiam Sovietų Baltarusija šiemet 
momente, kuomet visos So- lieka visuotino raštiškumo 
vietų Komunistų Partijos I Respublika. Iki gegužės 
XVII partinė konferencija pirmos dienos Sovietų Bal- 
ir XIV Baltarusijos Komu-; tarusijoj nebeliks nei vieno 
nistų Partijos suvažiavimas i nemokančio rašyti ir skai- 
priėmė istorinės reikšmės i tyti. Beraštės likvidavi- 
nutarimus. XIV Baltarusi-' me Sovietų Baltarusija už
jos Komunistų Partijos su- i ima pirmą vietą visoj Sovie- 
važiavimas savo nutarimuo-1 tų Sąjungoje.
se pažimėjo milžinišką BS-i Sovietų Baltarusija da-; pastangas, kad artimiausiu

tyboj, stengėsi sumažint 
Lietuvos darbo masių sim
patijas prie Sovietų Sąjun-

t revoliųcio-' Apie Antro Sovietų Bal- 
; nierius ir ilgai buvo Kau-, tarusijos Lietuvių Darbinin- 

Caro laikais Baltarusijoj no ir Vilniąus kalėjimuose1 kų ir kolektyviečių suVažia-
• kankinamas), B SS R. Cent-Jvimo' darbo eigą ir jo re- 

■ mokančių skaityti ir rašyti.; ralinio Vykdomojo Komi-1 zultatus. iš Miluko radio
' teto pirmininkas drg. Čer- stoties r buvo- kasdieną per- 
vekovas, BKP. CK. genera- duodama plačioms lietuvių 
lis sekretorius drg. Gikalo. radio klausytojų masėms.
Drg. Gikalo. daug laiko, pa- Suvažiavimo ' delegatai 
aukavo, pavieniam pasikal-j j vjetas: žemės ūkio 
bėjimųi su Suvažiavimo de-1 
legatais^ Draugiškai tarda- j 
masis su atskirais Antro 
Lietuvių Darbininkų ir Ko
lektyviečių Suvažiavimo de
legatais, drg. Gikalo, išaiš
kino daug opių darbo klau
simų ir pasižadėjo dėt visas

darbininkai — komunistai Jungtinėse Valstijose Chi- - susiduria ne vien tik su ko- 
ir visi priešakyje organiza- ^^&bj ir New Yorke buvo-A^ už suti umpinimą daibo 
cijų ir kitų įstaigų darbuo- įspūdingos demonstracijos; dienos, 
tojai — domiai klausinėjo tūkstančiai darbininkų mar-. 
apie ‘veikimą baltarusių savo gatvėmis, reikalauda-i 
darbininkų Jungtinėse Vai- mi 8 valandų darbo dienos, j 
stijose. Jie prašė apie tai T
pasirūpinti čia. Paniški, kad tos vokiškos laidos Komu- gą savo spėkų kovai pries 
Jungtinėse Valstijose ran-- nistų Manifesto, kurią jis imperialistinį karą; gynimui 
dasi gal būt virš 100,000: paraše gegužės men. 1 die-1 darbininkų tėvynėSj-Sovietų 
baltarusių darbininkų, ku-: ną, 1890 metais, Engei-!Sąjungos; kovai už tuojau- 
rie,- betgi, neturi savo jokios sas sekamai pažymi apie tinę pašalpą badaujantiems

Šiandien prieš darbinin- 
■kų akis stovi badas, karas! 

i o včiičtnuų uai lhj menus. Šiandien Pirmą Gegužės 
Savo įžangoj prie ketvir- • darbininkai daro peržval- 4
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Antrojo Sovietines

Stė ne tik savo ar

timuosius reikalu;

bet taipgi jie sąvo

rialistų rengiamos

atakos.

Suvažiav. prezid. Iš kairės i dešinę : drg. Biučiukas, Matulaitis, Klys, Kubickis, Kapsukas.

gihti Sovietu Są

jungą nuo > impe-

’ 7" Į buose. 
metU I 

kad --
V • i • • i ♦ j » • n— J. Y. Ct UOkiekvienas pilietis privalės va^ova j

Baltarusijos lietu

vių j dąrbb niasių

S U v aziąvihio at-i
5 n /■ ' ■' ■ '* - T • x

stovai. Kovą 30 d.,
•f i r :■ . • f

1932 m. Jie svar-

suvažiavime pasi

sakė pasiryžpsiai

SR. socialistinio ūkio ir na-, bar jau turi 26 augštesnes 
cionalės kultūros statybos j mokyklas (universitetus, 
programą. akademijas), kuriose mo-

Antras Sov. ;
Lietuvių Darbininkų ir Ko- 
1 e ktyviečių suvažiavimas j 
įvyko smarkiai paaštrėju
siose klasių kovos sąlygose, 
sąlygose išplėsto socialisti
nio puolimo visu frontu, tuo 
Buku, kuomet, tarptautinė 
padėtis yra be galo įtempta.

Sov. Baltarusijos Cent. 
Vykdomojo Komt. sekreto
rius drg. Gnilekevičius savo 
pranešime apie vidujinę ir 
tarptautinę Sovietų Sąjun
gos padėtį visu griežtumu 
pažymėjo, kad ypač t dabar 
reikalinga dar tampriau su
glausti visų tautų darbo 
masių jėgas prie greitesnio 
socialistįnės statybos’ planę' 
įvykdymo, prie Sovietų 
krašto apsaugos sustiprini
mo.

p .. skinasi 5,955 studentai. 1926 
t5a,ltai3lS1J°S I -27 metais Sov. Baltarusijoj 

. išviso buvo tik 36 techniku
mai, o dabar technikumų 
yra 65. Sovietų Baltarusijoj 
dabar nebepasitenkinama 
bendru pradiniu mokslu, bet 
įvedamas priverstinas vi
suotinas septynių 
mokslas, tai reiškia,

Sovietų Baltarusija yra 
šalis ru bežino j antis su ka
pitalistiniu pasauliu. Nau
ji Sovietų Baltarusijos fab
rikai, Sovietų ūkiai, mokyk
los savo daugumoje yra pa
statyti ant’ buvusių impe
rialistinio ir pilietinio karo 
griuvėsių, čia yra daug 
gyvu liudininku, kurie ge
rai prisimena ir patys per
gyveno visus imperialistinio 
karo ir Lenkijos okupacijos 
sunkumus.

Sovietų Baltarusijos įvai
riu tautų darbo masės, ko- 
mupistų partijai vadovau
jant, socialistinio ūkio staty
boj ir proletarinės kultūros 
darbe atsiekė didžiausių lai-

įgyti vidurinį mokslą.
Sovietų Baltarusijoj su

teikiama galimybė visoms 
tautų mažumoms lavint sa-jr 
vo vaikus prigimtąja kai-į 
ba.

Lietuvių kolektyvuose ir 
kaimuose dabar veikia 8 
lietuvių kalba, pradinės mu-- 
kyklos ir viena .(Dirpanovo-*' ■ 
je) Lietuvių Kolektyviečių ' 
vidurinė, mokykja. Dviems: 
lietuvių pradinėms mokyk-i; 
loms pastatyti nauji ną- j 
mai, kurių pastatymas. kai-1 
navo apie 30 tūkstančiiį | 
rublių ir vidurinės mo.kyk- į 
los naujų rūmų pastatymas, 
kainuoja apie 150 tūkstan
čių rublių,

Baltarusijos Valstybinė 
Knygų1 leidykla organizavo 
lietuvių kalba knygų" ĮėidLzi. 
mą (dabar yra Sovietų Bal-i 
tarusijoj išleista lietuvių 
kalba 25 knygų pavadini-i 
nimai), kurio planas žymiai! 
didinamas. . * .

Antras Sovietų Baltarusi
jos Lietuvių . Darbininkų, 
Kolektyviečių ir pavienių 
valstiečių suvažiavimas sa-

darbininkiškos: organizaci- reikšmę Pirmos Gegužės: 
jos, nekalbant jau apie
spaudą. Jie pasisklaidę po žius Europos: ir Amerikos 
įvairius centrus. Dalis jų proletariatas daro savo spė- 
prisišlieję prie rusų darbi- kų1 peržvalgą; pirmu kartu 
ninku organizacijų, bet di- jis susiorganizavęs į vieną 
desnėji dalis —niekur ne-1 armiją, po viena vėliava ir 
priklauso .

Sov. Baltarusijos
gai mano, kad jie galėtų la
bai daug padėti čia gyve- 

nutaręs, kokie yra prieš lie- nantiems baltarusiams dar- 
tuvių darbo mases uždavi- bininkams. Pirmiausiai jie 

kaip reikia galėtų prisidėti su apšvieta:

“Man rašant šiuos žod-
bedarbiams ir jų šeimynom; 
kovai už bedarbių apdraudą 
kapitalistų ir jų valdžios 
iškaščiu.

SVEIKINIMAIi kovoja už vieną tuojautinį 
drau-j tikslą: astuonių valandų

i darbo dieną, įvestą įstatyr 
ūpais... Spektaklis, kurį 
: mes dabar matome, privers
visų šalių kapitalistus ir 
žemvaldžius suprasti, kad I 
šiandien visų šalių proleta-' 
rai yra, tiesą pasakius, su- :doje.

isivieniję. Jeigu tai būtų' Linkime nenuilstamai dar- 
; su manim Marksas ir galėtu ! buotis klasių kovos pradėtą-

n v . jam -darbe—ginti Sovietų Są- 
-KT j i tv ijungą, darbininkų tėvynę, mo-

v . j Nuo to laiko 1 įima Ge- į>j]izuoti proletariatą sprend- i
rušius darbininkus sviesti į gūžės patapo visų šalių dar- jžiamon kovon,—po vadovybe

i klasiniai? bininkų kovos dieną, nepai- Komunistų Partijos ir III In-c^
Sprendžiu, kad šiuo Llau-i Sant visokių reformistinių .ternacionalo. Kovokime, to), 

išimu galėtų pasidarbuoti i vaf]u visokiu buržuazijos k°l bus galutinai nušluota nuo 
A kai kur ir lietuviai darbi-; ap-entu .darbininku tame zcm€s Pavirsiaus Parazitų kla-Amerikos I . K • Tifnicreli* ill fni’ii 1 1 Udi nm 1U ta j ,,s- su netlkuslu kapitalistiniuįmukai. Daugele jų tuii!flpdamii nastanmi nuversti'Sl,rėdvmu 

bininkams, kurie, Amerikos j tos T di-!^ į P^ilinksminimo i Tegyvuoja lietuviu darbi-
Komunistu Partijai vado-R S u tontU P°11S1°- d',eną- Apgavi-į ninku revohueme spauda!
vmiianf vedu aštria klasiii a' in^‘ . ia^ ^.1iinui darbininku socialfasis- i legj vuoja viso pasauliovaujanu, veua asu.id masių i jUQS orgamzuotis į darbi-L • • ' ,f.n. darbininkų solidarumas!
kovą pries kapitalo diktatu- ' ninku kliubus fr j juos vis' ‘“Į, “X Pi,™ rRto I Tegyvuoja darbininkų išsiva- 
r(4- ’daugiau ir daugiau traukti ' ! G !įavimo. vadas — Komunistų

Nors Sovietų Ųąltąrųdi-, baltarusių darbininkų ma-
- - —. .’-J lietuvius phl- AoLsiekt:i ’s'i^Minsko ‘0 sulaikymui jų nuo kovos.:dTba
darbininkus ir kolektyvie- SaMų susisįekti su Minsko n—4... - Pii
čius(-nuo Amerikos lietuvių draugais,...rašytojais ir 
darbininkų skiria labai to- oi-gnnizacijomis.^ I rasidetų i 
Įimąs kelias, bet mes jau- šiokis tokis veikimas. Gau-^

i kolektyvus, dirbtuves, į mo
kyklas ir1 pavienių valstiečių 
šeimynas praneš apie tai, 
ka yra šis suvažiavimas

niai statomi, kaip reikia galėtų prisidėti su apšvieta: 
vest darbą, kad greičiau i knygomis, laikraščiais, žur- 
ūkiškai kolektyvus sustipri- ■ nalais. Tik reikėtų ryšių- 
nus, kad plačiau išvysčius Į kanalų, per kuriuos tas ga- 
kultūros darbą, kad dau-! Įima būtų priduoti, 
giau susirūpinus Sovietų ’ Kaip tuos ryšius 
šalies gynimo reikalais.

Antras Sovietų Baltarusi 
jos Liet. Dar b. ir Kolekty- * 
viečiu suvažiavimas nųta-' 
re pasiųsti karštą proletari- Į 
nį sveikinimą mneniws i • -m tnrii”,'0?"" ------ r——
T iptnvin rpvolineiniamš dar ! mr?. 3* ( dedamu pastangų paverstiLietuvių a evoliuciniams etai-pažinčių su baltarusiais dar- - 1. R? . . .

sucL- tai matyti savo akimis!
rius? Kaip padėjus balta-

joj gyvęnančius 
darbininkus ir

tų pakankamai literatūros

Mes, Winnipego, 
A.L.D.L.D,-jos 217 
sveikinam Amerikos 
revoliucinę spaudą: 
“Vilnį’ ’ir kt.

, Taip pat. sveikinam A.L.D.
I L.D-jos Centrą ir kuopas Su
vienytose Valstijose ir Kana-

Kanadoj, 
kuopa, 

lietuvių 
“Laisvę,”

I

f

I
Į I 
t

bet apvaikščioja ne organi-1 partija!
‘ zavimui. darbininkų į kovą, į A.L.D.L.D. 217 Kuopos Val-

Pirmininkas,
J. Urbanavičius.

Sekretorius,
K. Plečkaitis.

šiemet Pirma Gegužės tu-.
ri didelę reikšmę.

Baisi bedarbė visam ka-1 
pitalistiniam pasaulyj. Virš! 
100,000,000 darbininkų su 
šeimynomis skursta, badau-, 
ja kapitalistiniam pasauly į 
iš priežasties bedarbės. -

nė skerdynė. Visu įsiutimu 
imperialistai rengiasi pas- ■ žės
kelbti karą Sovietų. Sąjun-; ‘‘Laisvę’’/kaipo mūsų reikalų 
gąi. Karas gali kilti bile i gynėją, pagal savo išgalę au- 
dieną. Kilus karui vėl mi-: ko jame : Ch. B. Kučiauskas h

'$1; po 50c.: J. Gričinas, M.
Dovidavyčius, S. Vaitkus, K.

.. - ._ - - iJuočys, V. Kučiauskas, J-»^
J. Deltuva J. Y

čiame labai artimus drau- - .- .. v. . , .Issijudmtų jie čia į uolesnį 
' . ir būtų 

galima sudaryti judėjimas, 
' kuris neštų naudos visam 
komunistiniam judėjimui.

Į tai reikėtų pirmiausiai 
atkreipti domesį baltarusių 
parti j iečių. Jų pareiga sto
ti į tokį darbą. Bet nepri-

■ valome pamiršti ir “palšų” 
' baltarusių darbininkų, ne- lionai darbininkų būtų išžu-' 
' paraginę jų pradėti imtis dyta del kapitalistų pelno. Į
I už darbo. . ; šiandien, po 42 metų nuo Stankevičienė,

_ New Yorko^ Pittsburgho, paskelbimo Pirmos Gegužės Stanys, Š. Meškys, P. Kupriu- 
' ir Chicagos. apielinkeje bal- i tarptautine darbininkų ko- o - —• • • -
tarusių darbininkų bene i vos diena, kitokia padėtis, lauskas, J.^ Stanys, F. Piv^-
daugiausiai. gyvena. Tų j šiandien klasių kova aštres- 
vietų lietuviai darbininkai, : nė.
turį su jais ryšių, privalo iš-' 
naudoti. /?.

giškus proletarinius su ju
mis, Amerikos revoliuciniai ieyp^uc^ni dalbą

, . . . . . darbininkai, ryšius,
laiku sustiprinus ekonominį, 
kultūrinį ir pelitinės ap- 
švietos darbą lietuviu darbo listings statybos fronte yra 
masių tarpe. drauge ir jūsų laimėjimais.

Antroj suvažiavimo die
noj, atvyko Lietuvos Komu
nistų Partijos CK. narys 
drg. Kapsukas—Mickevi
čius, kuris aktyviai dalyva
vo visuose suvažiavimo dar- 

. Suvažiavimo dele
gatai karštai sveikino drg. 
Kapsuką, kaipo seną LKP. 

ir linkėjo LKP.
Centro Komitetui pasek
mingai vest Lietuvos darbo

Mūsų laimėjimai socia

Jūsų laimėjimai klasių 
kovos fronte, yra drauge ir 
mūsų laimėjimais.

Bučiukas.
Minskas, balandžio 7 d.

Skaitykite “Raudonąjį Ar
toją,” Sovietinės Baltarusi

jos lietuvių darbininkų 
laikraštį

BALTIMORE, MD.
Už išlaikymą komunistines 

■linijos kovoje prieš įvairaus 
Gręsia nauja imperialist!- Plauko oportunistus, sveikina- 

,— mt----------gu tarptautine
| proletarų diena" Pirma Gegu- 
i žės. Remdami dienraštį

lias, I. Kučiauskaitė, J. Mika-

riunas ir K. Mikolaitis; po 25 
:centus: S. Girdzijauskas, J. 

... . Juočys, Ig. Krivickas, V. Bal-
Siandien kapitalizmas ei- čiūnas; J. Pivariunienė 35c.; 

l prie žlugimo. Šiandien J. j. Deltuva 15c. Viso $10.
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šeštadienis, Bal. 30, 1932 LAISVĖ Puslapis Devintas

ką Reiškia Socialfašisly Frontas 
Kapitalizmo Krizyje

“Socialistinių” Unijų: Vadai j NEW BRITAIN; CONN.: :
“Socialistinių” unijų,; kaip Į “ ......'..J-J—

kad International Ladies Gar^-! • i ■
Iment Workers ir Amalgameitų 1 Pas mus skaitlingai randasi 
(kriaučių, vadai veik nieko ne-' ma?ų ir didelil^ dirbtuvių ir 
! sisklria nuo mustiečių. Jie ven- 'Salima, sakyti, kad visi šio. 
|gia net žodžio “streikas;” 'toki miesto gyventojai daro gyvem- 
dnlvkn iio snvo nniinsp vndinn ! mą vien tik dirbtuvių darbu..

Ištraukt grimstantį kapitaliz- bę, ka matysime iš New Yorko' .. A J, °'. , .,n.a ™'• v< ’ 1 ' " * • 1 1 :
mą iš dumblvno ir išnaikint re- dokininku streiko. tlktaJ fstaplc\Un?\ arbalaik1’
voiiucinį darbininkų judėjimą J nu darbo sustabdymu-
•—su ta minčia gula ir kelia va-; Unija išvedė streikan 1,000 lai
dai Amerikos socialistų, Darbo vakrovių ir pradėjo masinius 
Federacijos ir jos tariamo ; pikietavimus New Yorke; kovo-

• “kairiojo” sparno pravadyrius ‘ " 
įtfuste. O su jais dažnai susi- kirtimą, 
lieja išvadžiojimuose ir veik vi-

Tegyvuoja Pirmoji Gegužės! Demonstracija 1905 
Metais Varsavoj

Taigi šioj, taip ilgėj ir galo1 
bedarbėj, daug 

> darbininkų
....... .... . n. ... . . ,nu uo.vv Kada neįmatomoj '

an loji ulinių ai inin ų , pOra mėnesių atgal revoliucinė | ian(^a®1 jvanumo

ja prieš 10 procentų uždarbių 
Tuojaus :

federacinės laivakrovių unijos

Adatos Darbininkų Industrinė 'gyvenime- ■ •
Unija paskelbė Bendro Fronto; Darbininkai, būdami dirb- 
Sukniasiuvių Streiką, tai social-.tuvėje, labai nuolankauja už- 
fašistai Schlesingeriai ir Ko.i veizdai. Daug sykių būna to-

• “sta-jkių atsitikimų, kad darbinin-

Nušvito tamsūs Paryžiaus urvai ir ga
lingai visą pasaulį aplekiantys balsas pir
mą kart 1889 m. praskambėjo “PIRMOJI į 
GEGUŽĖS.” Gimei tu, kad nušviesti pro-i . T> •• m ", , . , . Ui . x . . ' . . . i , nuskambėjo per visą caristinę Rusiją. Juoletanatm takus ; ateiti. Gimei, kad ap- < laiku "u Varšavoje. ten dirbau šilko 
skaičiavus jų jėgas ir subūrus į bendrą je-; audinyčiose.

S. M. M.
Didžiulis darbininkų streikas 1905 metų

at\ ažiuoja j įuo pa^ iajku padarė savo
womrt veikime renegatai love- > n . ,•> ‘ i " pičių’” Rengdamiesi pakrikdyt i 1{as darbininką už mažiausiąsuomei veikime lenegetai love gaiva Ryanas, ką tik pardavęs kairiųjų streiką. Ir po kiek-l0 daug svkiu ir ■
stonieciai n lietuviški jų eg- m]nimą Baltimorės streiką; ir vienam tokiam ” -- ' - - ............ *

Naujosios Klam-1 sa^o jjs newyorkiniams laiva- ga] sumoksią
vienam tokiam “stapičiui,” pa- 

j su fabrikantais, 
manim, darbininkams lieka sąlygos pa

blogintos ir dar jie naujais mo
kesčiais apkraunami į vadų iž
dą. ’

Visos tos trys sriovės, atvi
rieji Darbo Federacijos reak
cionieriai, mustiečiai ir “socia
listai,” darbuojasi tam pačiam 
tikslui — apsaugot kapitalistų 
pelnus, padėt .buržuazijai vien 
darbininkų kaštais išbrist iš 
krizio. Ir net bedarbių šelpi
mo klausimu socialistai mažai 
kuom skiriasi nuo Federacijos 
Greenų ir Wollu. Jie nedaro 
jokio masinio veikimo kovai už 
bedarbių apdraudą.
klausimą jie ir turi ant popie- 
ros, tačiaus, anot 
darbininkai patys ir turėtų mo
kėt į apdraudos fondą, iš ku
rio bedarbiai galėtų gaut po 
keletą dolerių į savaitę per ke
lis mėnesius. Socialistų vadas 
Norman Thomas užgiria graf- 
teriškus “blokų šelpimo komi
tetus.” Readingo ir Milwau
kee miestuose socialistų valdy
bų policija neblogiau kriušina 
bedarbių demonstracijas, kaip 
demokratai bei republikonai 
New Yorke, Chicago j ar Phi- 
ladelphijoj. Bedarbiai Milwau- 
keej ir Readinge taip be pasi
gailėjimo mėtomi iš namų į 
gatves, kaip Bostone, Los An
gelėse ir kitur.

Politikos dirvoje visos šios 
sriovės remia 

prieš 
VadžimsiSov. Sąjungą. Darbo Federači- 

sako, gauti bedarbiui" iš valsty- i Plde tų darbininkų prieiti laike jos Greenai ir Wollai be atlai- 
bės pensija tai būtų imti al-1 streiko. O kuomet tuo būdu d / -- 
mužhą, o mes visi gėdimės ubą-! Federacijos lyderiai padeda bo- vorų

zemplioriai iš 
Pyn^s* krovimas: “Likite su i

Visų tų elementų mišrus su-j ° jūsų streiko laimėjimas už- 

priešą darbininkų šnekinėja Ryanas, kad nerei- 
Ši kompanija viso-: kia masiniai pikietuot užstrei- 

laivus, 
i- i nes tai, girdi, tik apsunkintų 

linkui i jums atgriebt numuštą uždarbį, 
linkui ' O kad “padėt streiką ramiu bū

du laimėt,” tai Ryanas parsi- 
Darbo į traukia pusantro šimto mušei- 

Federacijos vadų, socialistų ir kų-gengsterių daužyt masinius 
oportunistų prieš darbininkų p i k i e t u o t o j u s. 
ėjimą pas komunistus yra šmei- susidaro jis

ir pasekėjų iš mažiau susipratusių 
laivakrovių ir sulipdo savo 

pasitaisys lai- kompaničnos unijos lokalą, 
'darbdaviai tokiame kri- pjudydamas juos prieš revoliu- 

zyje negali patenkinti mūsų rei- cinius darbininkus, prieš tikrus 
‘palūkėkime, biznis kovotojus. Ar ne aišku, kad 

būklė pagerės, ta];s būdais federacinis vadas 
11 nori ir streiką sulaužyti ir jo 

dalyviams užkart duoklių mo
kėjimą į geltonųjų vadų iždą?

Tokią taktiką Federacijos va- 
i dai naudojo New Yorko val- 

Ką Veikia Darbo Federaci-' gyklų ir skalbyklų darbininkų 
jos Viršininkai 'streikuose, .statėjų ir čeverykų 

, .. i darbininkų kovose ir kt., skal-
Amerikos Darbo Federacijos į dydami jų spėkas ir užkabinda- 

lyderiai, Greenai, Wollai n Le-. mį savo unjjos vardą visai prie 
y1®31 Pervar® nutarimą pi les ; Federacijos nepriklausantiems 
bedarbių reikalus paskutima- ir nenOrintiems priklausyt.
me Federacijos suvažiavime: 
Vancouveryj, pasmerkdami rei
kalavimą įvest apdraudą vi-

siženijimas praktikoje sudarė tikrintas, kaip kišeniuje. 
didžiausią priešą darbininkų šnekinėja Ryanas, kad 
judėjimui.
mis keturiomis spiriasi, kad už- i knotas prieplaukas ir 
bėgt už akių kairėjančioms mi 
nioms, krypstančioms 
Komunistų Partijos ir

’ revoliucinių Unijų. 1
k Kasdieninė amunicija

žtai prieš “raudonuosius” i 
mulkinimas tokiais prišnekėji- 
mais, kaip kad: 
kai,”

kalavimų,’ 
atsigriebs" ir 
be raudono trukšmavimo, 
taip toliau.

Tokia yra bendrai paėmus j 
► gaida socialfašistinio abazo; o 

tai gaidai atsako jų darbai.

i

Pagalius, 
sau būrelį

Kad tą

socialistų,

• visai nebūta 
dalyką, paskudžią užveizdai. 
Da kitą isykį ir pats darbinin
kas padaro kokią šunybę, kad 
tik kitą darbininką įkąsti. Po 
tam paraudęs verčia ant kito 
kaltę. Šitam ' pasakymai g-al 
skaitytojas nenorės 1 
galima suminėti dąug faktų, 
kurie nuverstų tikrą esmę to 
pasakymo. Bet šiuom sykiu 
užteks suminėti tas priežas
tis, del kurių taip yra daroma, 

Didžiumoje atskirų rūmų 
yra įsigalėjus šnipijados siste
ma. Tos šnipijados sistemos 
esmė yra tokia : Darbininkas 
dirba gana ilgas laikas tame 
rūme. Jis gauna daug dides
nes kainas už savo darbą, 
dirbdamas nuo kavalkų ir jo 
darbas yra statomas, kaipo tik
ro amatninko. Ir tokiam iš 
kompanijos yra leistina dau- 
giaus už kitus darbininkus už
dirbti ir ant kiek Teko per
matyti, kad tokie darbininkai 

laiko
ne
ką 

«>

gą, palaikyti juose solidarumą. Ir vos tik-; 
tai gimusiai, apsupančios fašistinės ir re-' 
Ilginės miglos visą žemės rutulį, tavo kiek
viename jaunatvės žingsnyje pranašavo Į 
mirtį. Aukštuose aukso sostuose desėtkai j 
carų, proletarų krauju" nutukusių, ir pri-; 
rengę gaujas ištikimiausių jiems šunų lau-į 
kė tavęs pasirodant pasaulyj. < Bet tu, gi 
muši iš pilnų suodžiais ir ^gyvenimo karty 
bėmis krūtinių, drąsi, lyg patys gimdyto-

Darbo Federacija šiais lai
kais neorganizuoja darbininkų;

siems bedarbiams kaštais kapi- užtat savo organizatorius ūmiai
pasiunčia, kur tik reikia ati-

_, traukt darbininkus nuo komu- socialfašistinės
j i nistinės vadovybės arba užkirst Amerikos, imperializmą

talistų ir valdžios. O kad patei
sint tą bjaurų žingsnį, Fe- į 
d e r a c i j o s ponai atsiliepė į 
šios šalies darbininkų “unorą;” ! kelią revoliuciniams 

bes pensiją tai būtų imti ai- ■ streiko.
Iliuziją, U 1I1UB VISI gCUlHlTO IIMčI- i - — —--- .............  r-’-------- --
gauti... Taigi nukalbėjo pa-|sams sulaužyt .streiką, tai pa. 
našiai, kaip Wall Stryto inžine-1 prastus darbininkus jie daž-Jauja neįsileist į šią šalį jokių 
rius Hooveris. . 1 kiaušiai vėl palieka vienus, kad' sovietinių dirbinių bei produk-

Vietoj stoti kovon už tikrą' fabrikantai galėtų juos pilniau-1 tų. Jie organizuoja fašistinius 
darbo valandų sutrumpinimą, | šiai engti. 'kariškius legionus ir darbuoja-
taip kad didesniam skaičiui dar
bininkų tektų darbų, tai Federa
cijos vadai perša darbininkams 
pasidalinti tais pačiais darbais. 
Tatai reikštų visai darbininkų 
klasei nusikapoti darbo įplau-! “kairusis 
kas ir dirbant pusalkiai gyven- | dovauja

♦ti. Lygiai tokį “bedarbės klau-! Mušte.
simo išrišii 
šistinės valdži

z ris.
Iš lietuvių darbininkų 

miaus tik mainieriai ir nedau-' darbininkų jėgas if laužyt : ’ - °-
gelis kitų akis akin susitikdavo , streikus tuose atsitikimuose, | Wollas. ___ ____
»u Darbo Federacijos vadais; j kur darbininkai ištikro pakai-ijos lyderių socialistai skiriasi

dos šaukia prieš pramanytų ta-
I “dumpinimą” iš Sovietų 

į Jungtines Valstijas ir reika-

| ..... O ..... . (
i si, kaipo nuolatiniai karo kurs-
j tytojai prieš Sovietų Respubli- 

metų ką.
Mustės Demagogija

Per. porą paskutinių i 
Darbo Federacijoj žymiai pa
augo vadinamas , atsiprašant, 

sparnas, kuriam va- įa kokį žodį už Sovietų valdžios 
“pusiau-socialistas”; .......... .....

Tai yra tik “kairioji”;

Darbininkai energingai kovojo ir strei- 
įkas buvo pasekmingas: pakelta jiems alga 
j ir sutrumpintos darbo valandos.

Atskiros bangos streikų užliejo visą 
P j “Lenkijos karalystę.” Darbininkai kovojo 

į už geresnes darbo sąlygas ir didesnes'al- 
igas. Streikavo audęjai, metalistai, odos ir 

■ kitų pramonių darbininkai.
Prie Pirmos Gegužės visi rengėsi ener- 

. Devintą valandą ryto jau darbi- 
sias gaujas žandarų, perskriodei tvirtas nin^ai visomis gatvėmis . traukė į miesto 
plienines kalėjimų štangas ir išvydai pa- centrą.. Mieste buvo neišpasakyta ^tyla. 
šaulį, augai ir bujojai.

Jau kiek paaugėjusią 1890 pasitiko 
skaitlingos minios Vengrijos ir kitų šalių 
proletariato, pasisveikinot ir tu jiems nu
sišypsojai džiaugsmo šypsena.

Vėliau tu augai ir bujojai apverkdama 
kritusius ir skatindama kovojančius.

Laike apie trisdešimts metų—apskrieja! 
kelius kartus visą žemės rutulį, pragiedri
nai miglotą ateitį ir sušvitai Maskvos bok
štuose. Sušvitai, ir 1918 m. pagerbė tave 
milžiniškomis demonstracijomis laisvieji gatvės. Policija nemielaširdingai mus pa- 
vieno šeštadalio žemės proletarai, kur ir,dalino i? prisakė eiti skyrium.
šiandien turi savo buveinę. 1 Mes juokdamiesi nuėjome nuo šaligatvio

AT . i , i į vidų gatvės ir sustoję i eilę vienas nuo ki
i to žingsnis tolumo kalbėdamiesi ėjome to- 
liaus.

—Nutilkite, nutilkite, kalės vaikai!— 
šaukė policistai.

—Tai jau ne jūsų reikalas. Mes visi ei
name skyriumi!—šuktelėjo vienas iš mūsų. 
Ir taip mes atėjome į Saksonišką sodną. 
Ten buvo tankios eilės besivaikščiojančių 
darbininkų. Policistų ir šnipų pilna. Kur 
tik eini, jie sukinėjas. Pažįstamų darbi
ninkų grupės, susitikdamos vieni su kitais 

įklausė: kur bus demonstracijos?’
—Ant Teatralės aikštės arba ant Mar

šalo vska ja gatvės—-girdėjosi atsakymai, 
i Bet štai rainum^KUgriovė keli šimtai bal- 
I sų dainuojančių darbininkų, kurie susigru- 

: ! ' siu < hiėkšu-t-drasiai einąme tave pasitikti, Pav§ maršavo_Elektorališka _gatve_ ir dai- 
į kad sušukus su viso pasaulio pavergtai- 
siais galingai:

Tegyvuoja Gegužės Pirmoji!
Tegyvuoja Sovietų Sąjunga!
Tegyvuoja mūsų pačių tarpe solidaru

mas ir drąsa!
Tegyvuoja Komunistų Partija.
Tegyvuoja viso pasaulio proletariatas!
Šalin tautiniai rubežiai ir turčių karai!
Tegyvuoja Chinijos Sovietai!
Tegyvuoja Revoliucija!

tikėti ir jai, pasileidai iš urvų, persivetžei pro gau- ^n£aį-

Mieste buvo neišpasakyta tyla. 
Nei vieno gatvekario, nei vežėjų vežimų, 

; nei jokio kitokio judėjimo, nes visi streika- 
>vo. Mieste caro valdžia paskelbė veik ka
ire stovį—sudrūtintos apsaugos. Gatvėmis 
l jodinėjo skaitlingi kazokų būriai, o policis- 
i tų vietose vieton vieno stoyėjo po du ir tris. 
Į Šaligatviais, ant kiekvienų 10 arba 15 
žingsnių stovėjo kaip užtvaros iš policijos 
ir žandarų po tris ir penkis sustoję sker
sai gatvę. Jie neleido eiti po tris ir keturis

Alės keturi gyvenimo įnamiai išėjom ant

kompaniją

ap-klausimas, 
blogumo prie- 

darbininkas

atlyginimą 
negu 

Dirbtuvių kompa- 
susirišimą su die- 

Pas-

šiandien turi savo buveinę.
Nors ir per.gana trumpą laikotarpį tu; 

netekai kritusių ;kovos kelyj • garsiųjų pro-: 
lėtapų vadų: Lenino,-Liebknechto, Luxem
burg ir kitų, bet ir su kiekvienu savo atsi
lankymu sveikinai naujas atžalas, žengian
čias į kovą, iriu jiems suteikei drąsos.

Šiandien kupini energijos ir laimėjimų 
švenčia mįlioninėmis • demonstracijomis 
SSRS darbininkai tavo keturiasdešimts 
ketvirtas sukaktuves' ir šaukia vigo pasau
lio proletariatą į galutiną mūšį, kovą prieš 
badą, karą ir vergiją. F.'
:• Mes, Amerikos kontinento darbininkai : 
ir išhipstieji ant gatvių bado- globai, viskuo .

ant tiek įsitikinančiai 
kompanijos pusę, kad nė 
bandyk prieš 
išsitarti.

Čia ir kyla 
kalbėjimas tų
žasčių, kuriomis 
vaduodamasis daro kitam blo
gą.

Jau nuo seno yra žinoma, 
kad šitam mieste darbininkai 
daug menkesnį
gauna už savo darbą, 
kur kitur 
n i jos turi 
vo tarnais, prabaščįais. 
tarieji laiko darbininkus tam
sybėje ir nežinystėj, o darbi
ninkai 'ta nelabąja mežinyste 
nuolankiai tarnauja kapitalis-j pertuRusios buržuazijos, bedarbiai; perse 

(Tąsa 11 pusi.) ! į kiojami ir žudomi už dolerius parsidavu

Taigi visi tie sociąlfašistiniai I 
elementai stambiai pagelbsti l 
Amerikos kapitalistams ir ant- i 
rame jųjų plane—tai yra išeiti' 
iš krizio per karą prieš Sovietų 
Sąjungą ir per pasiglemžimą

“Ilgai jūs budeliai gėrėte mūs krau- 
Tuom pat kartu visi vartai greta 

Saksoniško sodno ir Geležinės Bromos atsi
barė ir iš namų ir kiemų vertėsi girti ir 
baisūs kazokai. Pasirodo, kad jie ten buvo 

'pasislėpę ir laukė darbininkų pasirodant. 
Tuom pat kartu iš kiemų išsipylė ir pėsti 
policistai, kurie puolėsi uždarinėti sodno 
visus vartus. Žmonės iš sodno bandė iš
lipti per tvoras, bet eilė apstojusių poli- 

• cistų grūmojo revolveriais ir nieko neleido 
I išeiti. Man pavyko pro uždarančius var
stus išsprukti ant gatvės ir nesiskubinda
mas, rūkydamas cigaretą ėjau gatve palei

(Tąsa 12^ pusi.)

Socialistai, berods, kai ku-' tos milžiniškos šalies rinkų , ir 
riuose savo laikraščiuose nume-. gamtinių jos turto šaltinių.

štai kodėl Amerikos Komu- 
Į pripažinimą, bet tik norėdami nistų Partija nurodo į socialfa- 
! prisigerint tūliems kairesniems i---- • -i.-j*.-

Ta-
praktikinėj 

socialistų vadai yra

•* » * | f1 v litui <

mą” siūlo pusiau-fa-; ranka tų pačių senoviškų vadų- j darbininkų sluogsniams. 
IdžiOT kepurė Hoove-; meklerių : Greenų, Lewisu ir; čiaus visoj savo pral

i Wollu. Jie vis plačiau naudoja politikoj
pir-jMustės štabą _ skaldyt kovingų tokie jau imperializmo agentai

1 i prieš Sovietus, kaip ir Lewis ar 
Ntib Darbo Federaci-

| Wollu.

dabar gi krizio metu vis daž-1 rėję. 
niau tenka ir lietuviams su jais' prisileistų 
susidurt. .Nes kur tik išsiver
žia dides'nis streikas, vistiek, ar 
tie darbininkai priklausytų fe
deracinei unijai ar ne, tuojaus 
prisistato demagogai vadai iš 
Federacijos su savo atvirkščiais 
“patarnavimais.” Aiškų pa
veikslą jų abelnosios politikos 
duoda “federeišių” pasielgimas 
šu Baltimorės laivakroviais 
(dokininkais).

Balandžio 19 d. š. m. Morga
no kompanija Baltimorėj nu
mušė laivakroviams 20 nuošim
čių uždarbio. Darbininkai, pri
klausanti federacinei Interna
tional Longshormen’s Sąjungai, 
sujudo organizuotis streikam 
Šios Sąjungos (unijos) prezi
dentas J. P. Ryan užšriubavo 
savo agentus nedaleist streiko; 
o tie agentai ėmė pumpuot lai
vakroviams “supratimą,” kad 
“dabar yra perdidelė bedarbė ir 
todėl streikuot negalima.” Taip 
Baltimorės laivakroviams tapo 
susuktos galvos, ir. įkalbėta nu
sileist penktadalį uždarbio nau
dai besotės kompanijos.

Baltimorėje tarp dokininkų 
nebuvo įleidęs šaknų kairusis 
judėjimas. Todėl ten vadai ne
sidrovėdami pasakė: “negalima 
streiko laimėt krizio metu,” ir 
tiek. Bet kur kovingas1 klasi
nis judėjimas būna, labiau įsi
galėjęs, ten Darbo Federacijos 
vadai vartoja skirtingą gudry-

Tie darbininkai jau ne- 
tokio Greeno bei 

Wollo, kaipo perdaug žinomų 
nenaudėlių. Bet su išmiklin
tais liežuviais, su veidmainiu- - 
gomis raudomis apie “gilyn ei-1 
nantį krizį ir minių skurdą,” su 
socialistinėmis deklamacijomis 
Mušte dar gali įsitrint į tų dar
bininkų tarpą ir dažnai tuo bū
du užbėgt už akių revoliuci
nėms kovos organizacijoms, ši
tokiu būdu federeišiai mustie- 
čiai suparalyžiavo Patęrsono 
audėjų streiką, suardė Law
rence audėjų streiką ir priver
tė mezgėjus 15 nuoš. nusikapot 
uždarbius. Panašiai jie atsižy
mėjo ir tarp pietinio Illinojaus 
mainierių. O Maloney’ai tokią 
rolę vaidina Pennsylvanijoj.

Kapitalistams ir seniesiems 
Darbo Federacijos vadams 
mustiečiai su savo tauškalais 
apie demokratiją ir darbininkų 
teises pasidarė, kaip šilku aap- 
vyniotas .kūjis per galvą viso
kiai kovingai opozicijai 
Federacijoje.

Su Mušte viename 
stovi renegatai, išmesti 
munistų Partijos: Lovestonai, 
Gitlowai, Lores, Slutskiai, Can- 
nonai; o kaip parodė Prūseikos- 
Butkaus abazo atsiliepimai į 
Patefrsono ir Lawrence’o audė
jų streikus, tai prie mustiečių 
iš esmės priklauso ir lietuviški 
sklokininkai, v

pačioje

f route 
iš Ko-

šizmą, kaip į didžiausią pavo
jų revoliuciniam darbininkų ju
dėjimui ir štai kodėl Partija 
mus ragina neatlaidžiai kovoti 
visuose frontuose ir visomis pa
jėgomis prieš tą pavojų.

nebent didesniu politiniu ap
sukrumu ir skambesniais “dar
bininkiškais” prigaudinejan- 
čiais žodžiais.

Didžiausias socialistų dien
raštis “Forward” perstato So
vietus, kaipo kariškus “užpuoli-1 
kus,” nuo kurių Japonija turės 
“gintis.” Jis išspausdino Mas
kvos darbininkų demonstracijos 
paveikslą ir po juom padėjo pa
rašą, kad štai čia “Sovietai mo- 
bilizuojasi Sibiro pasienyj prieš 
Japoniją.” Amerikos Socialis
tų Partija per Abromavičių riri-; 
ko < • aukas kontr-revoliucionie- 
riams, kurie mėgino Sovietų 
tvarką išsprogdint iš vidaus ir 
ruošią karo kelią užsienio impe
rialistams prieš Sovietus. Vy
riausias Socialistų Partijos gal
vočius Morris Hillquitas paėmė 
vesti caristų bylą prieš Sovietų 
valdžią, kuri būk tai “neteisin-' 
gai užgrobus” buvusius carinių 
kapitalistų žibalo šaltinius.

O lietuviškų menševikų “Nau
jienos” kam vyriausiai pašvęs
tos, jeigu ne atakom prieš So
vietų valdžią ir prieš kovojan
čių darbininkų judėjimą? Bet 
ir čia prūseikinių oportunistų 
“Naujoji Klampynė” prilygo 
Grigaičiui, pakartodama provo
kacinius, priešsovietinius melus 
apie tai, būk Maskva siunčianti 
pinigų delei palaikymo lietuvių 
komunistų dienraščio “Lais
vės.”

Palanta

Japonijos, kaip ir kitų šalių, social fašistai didžiausiu įsiutimu darbuojasi imperialistų naudai. Jie mulkina darbinin
kus melais ir rodo jiems kelią į naują skerdynę, į karą prieš Sovietų Sąjungą.
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Puslapis Dešimta^
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STUDENTŲ ĮSIVERŽIMAS Į KENTUCKY Kur Link Žygiuoja Kanados Kapil Valdžia
X

Charles Croix
Per kelias valandas mūsų busai slinko 

kalnais ir kalneliais šiaurinėj Tennessee 
daly. Mes iš kolegijų visoj šaly susirinkome 
į kelionę į Kentucky, ir, lyg ir laikantis 
tradicijas savo senos indijonų istorijos, 
Kentucky pasveikino mus grasinančiomis 
figūromis. Ūmai kelias, ant kurio tik va
landėlę nieko nebuvo, užsipildė vyrais ir 
automobiliais, kurie apsupo mus iš visų 
pusių. ‘Kentucky šerifas, laikė iškišęs šau
tuvą per buso langą.

“Čion, visi čion. Mes nugabensime jusi 
į Kentucky.”

“Ar Waldo Frank* yra ten?” kas tai su
šuko iš gaujos. “Išmeskite jį.”

“Ar Allen Taub vėl sugrįžo? Kuri 
virvė?” , , # v

Walter B. Smith, Bell apskričio proku-l Mr. Hali atsistojo. “Mr.'Smith 
roras, įsakė laikytis ramiai. Jis įlipo į mū
sų busą ir apstojusiai gaujai lauko pusėj 

. pasakė kalbą.
“Palaukite, vyrai, aš duosiu jums pro-į 

gą pamatyti, kaip tie sutvėrimai viduj at-! 
rodo.” I 7

“Kas jūsų vadas?” Smith užklausė. “Iš-‘nčjimą. 
eikite ir pasakykite mums, ko jūs čia 
norite.”

Rob Hali, aukštas, geltonplaukis pietie
tis, apie 20 metų amžiaus, išlipo. Jis pra- 

• kalbėjo į gaują.
“Mes čia atvykome su taikia ir legališ- 

ka misija. Atvykome į Kentucky bešališ
kam tyrinėjimui anglies kasyklų*. Pasako
jama, jog čia laužoma konstitucijos teisės, 
naudojama spėka, jog viešpatauja neteisė
tumas. Mes atvykome patys pamatyti, ar 
tie kaltinimai yra teisingi.”

Iš gaujos pasigirdo balsas: “Griebti va
dą. Nulinčiuoti tą kalės vaiką. Kur ar
čiausias, medis?”

Vėl apskričio prokuroras Smith prašė; 
užsilaikyti ramiai ir sakė: “Tie atstovau
jantieji piliečiai, kurie jus pasitiko, yra sū
nūs respublikos pionierių. Toj srityj, į 
kurią jus atvykote tyrinėjimui, mes turi
me savo namus, savo bažnyčias, mokyklas, 

i savo nusavybę; visa, kas tik šventa gyve
nimui, laisvei ir siekimui linksmumo, tuose 
žmonėse čia atstovaujama... Jūs sau trimi- 

-L- tavote apie savo laisvę, apie žodžio ir spau
dos laisvę. Bet, matomai, jūs pamiršote, Smith,
kad mes taipgi turime saugoti laisvę ir tei-! Ją? Iš kokios jūs mokyklos?
sės prieš jūsų pačių sugalvotą ir nepakvies-i 
tą atvykimą... Šiame dalyke nėra dviejų; 
pusių. Jūs turėsite tai daryti, ką mes įsa
kysime. Jeigu jūs atvykote mus tyrinėti, sisakėme žoliaus atsakinėti į klausimus, 
tai mes pirma padarysime tyrinėjimą.” Tame punkte trys laikraščių koresponden-

Walter B. Smith ir keturi šerifai sulipo tai, kurie su mumis vyko į Kentucky, pra- 
į busą. Vienas jų, Lee Fleener, tik kelios kalbėjo: “Mums gėda čia būti ir žiūrėti, 
dienos atgal buvo Kentucky “grand jury”’kaip tie žmonės, su kuriais kartu važiavo- 
apkaltintas del nužudymo trijų mainierių, Į me> paniekinančiai užpuolami. Mes reika- 
kurie palaikė virtuvę. Gauja susėdo į sa- ųaujame būti kartu su jais, net jeigu tatai 
yo automobilius, ir vienoj julėj vienas pas- i reikštų eiti į kalėjimą.” Šerifai išpildė tų 

.Jie nustūmė 
juos į tą vietą, kur mes 'sėdėjome.

Smith atsigrįžo linkui mūsų ir sakė: 
i “Jūs atsisakote atsakyti į visus klausimus.
Mes daugiau neabejojame, kad jūs svetim
šaliai, atvykote į mūsų tarpą skleisti savo 
propagandą. Jūs turite apleisti Kentucky. 
Mūsų policistai nuves jus į jūsų busus ir 
saugiai pasiųs atgal į Tennessee.”

Gauja tuo tarpu maišėsi teismo kamba
ry. Girdėjosi ant mūsų keiksmai ir grąži
nimai. Šautuvai blizgėjo. Per ištisą klau 
sinėjimą girtas teisėjas nei žodžio neišta
rė. Pulkininkas Patterson, vyriausias an
glies kasyklų savininkų advokatas Bell 
apskrity, kaipo teisėjo atstovas, pasakė 
prakalbą gaujai., ( '

“Tie žmonės; čia yra atvykę mus tyrinė
ti. Bet mes galime jiems, pasakyti, kad 
pirma, negu mes jiems leisime kistis į mū
sų šventas įstaigas, tai Tennessee upės 
vanduo,- kuris dabar raudonas bėgaf mio 
Kentucky žemės, bus raudonas nuo krau
jo.”

“Amen, brolau,” sugiedojo gauja/
“Mes nenorime, kad .jie čia atvyktų su 

bliudu sriubos ir gabalu Sovietizmo mąiti- 
nimui mūsų žmonių....” 7 .

“Amen, brolau, aleliuja, brolau.” Tyri
nėjimas pkvirto beveik paprastu mitingu.

“Lai jie tyrinėja New Yorką. New Yor
ke yra daugiau skurdo ant kiekvieno ket
virtainio colio, negu ant kiekvienos ketvir
tainės mylios Kentucky.”

“Amen, brolau, amen, brolau.” Gauja 
jau buvo labai suerzinta.

“Aleliuja, brolau, aleliuja, brolau.”
Gauja-šūšfojo, ūžsitaisė šautuvūs'ir nu

sprendė išlydėti mus į Tennessee. Priver- 
(Tąsa 11 pusi.)

“Kaip jūs s I e b i z a v o jate?” užklausė 
Smith, “J-E-W-O-U-D-S-C-H-M-I-D-T?”

Juokas iš publikos. Smith pasitenkino.
, “Iš kur tu paeini?”

“Iš San Antonio, Texas.”
“Ar esi nariu Komunistų Partijos, Jau

nųjų Komunistų Lygos ar Pionierių?”
“Ne.”
“Sekamas, malonėkite. Koks jūsų var

das?”
“Isaac Zanger.”
“Isaac? Isaac?” Juokas. “Isaac?” Dide

lis juokas.

Kuris dar tebeseka bur
žuazinę bei socialpatriotinę 
spaudą, tam tikrais laiko
tarpiais, patėmijo, patėmi- 
ja ir dar patėmys įvairius 
skymus, daug žadančius ge
ro del darbininkų, o ypa
tingai norintiems dirbti, o 
neturintiems ■ darbų.

Žinome tai, kad tie vilin
gi skymai prasidėjo pasi
reiškus ekonominiam kri
zini, ne anksčiau 1929 me-

. Tipiškas to lošimas galerijai Dabar prisiminkime pa
buvo . Smith o užklausimas, -adiesuojamas čius žymiuosius ir persitik-
Pauline Daum— “Ar jūs slebizavojate sa
vo vardą D-U-M-B-?”

“Mr. Hall, ar jūs atsistosite?”
i,” jis at

sakė, “ar aš galiu paklausti vieną klau
simą?”

“Tikrai, galite.”
“Ar mes esame po areštu?”
“Jūs esate tyrinėjami. Jūs atvykote 

i mus tyrinėti? Mes pirma atliekame tyri-

“Tame atsitikime aš protestuoju. Jūs 
neturite įstatymiškos teisės paimti mus ty
rinėjimui. Jeigu mes esame po areštu, 
mes reikalaujame teisės turėti savo advo
katą. Jeigu mes nesame po areštu, jūs 
neturite teisės mus klausinėti. Mes atsi
sakysime -atsakyti į klausimus. Jeigu no
rite toliaūs klausinėti, tai turite ^padėti 
mus po areštu ir leisti mums pasiimti ad
vokatą.”

“Ką jūs norėtumėte turėti advokatų?”
“Dr John R. Neal iš Covington, Ken

tucky.”
Šauksmas iš publikos: “Pakarsime tą 

benkartą, kuomet jis čia atvyks.”
“Spider” Smith nusišypsojo.

jūs žinote, kad turėsite palaukti, kalėjime, 
kol jis atvyks, ir tai ims, kelias dienas.”

“Aš geriau sutinku eiti į-kalėjimą,, ne
gu išsižadėti vieną iš mano konstitucinių 
teisių.”1 • ' • ' - ’

“Well, aš manau, kad tavo troškimas 
bus išpildytas, Mr. Hall. Sėsk.”

Iššaukta studentė Elėanor Curtis. ,
“O, aš prisimenu jūsų paveiksią,” sakė' 

' , “kaip aš gulėčiau užmiršti tą vei-
- -

“Man nėra reikalo atsakyti.”
“Labai gerai. Sėsk. Sekamas.”
Vienas po kitam mes atsistojome ir at-

“Well,

tiek ir tiek, tokių ir x kito
kių ... čia verta užsiminti 
bent porą, kurie jau dygs
ta. Su pradžia balandžio, 
Fordas, General Motors, 
Chrysleris ir mažesnės 
kompanijos skleidžia blofus 
apie daug automobilių iš
leidimą. Esantis buržuazi
nėj bei religijos įtakoje ir 
įtikės. Bet... Skaudus 
apsivylimas! Automobilių 
industrija ant tiek dirbs, 
ant kiek turtingi darbinin
kai. Pasidėkojant techni
kai, kompanijos dar pasida
ro pelno, kad ir mažiau,
kaip metai kiti atgal. Bet i 
darbininkai nuo 1929 metų i 
surišti su ta industrija gal

Išmaino; kerosino lempas 
ant elektrinių; žagres^ ant 
traktorių, spragilus ant 

dirba,

šeštadienis, Bal. 30, 1932
. -----------—‘"  ...........

Juk tai suvažiuos atbulos darbininkai'algas-pasikelk, 
civilizacijos nešėjai į neiš-, 
brendamus vargus...

Kodelgi mums, darbinin
kams, nuo tų kraugerių ne- konbainų; 4 dienas 
atsiliuosuoti? Ir kodelgi penktą ilsis, o dirba 7 vai. į 
prieš juos neišeit kovon už dieną.
bendrą gyvenimą—bendrą I nintėlė šalis, kurioje nėra 
komunistinę Sovietų Sąjun- į nei vieno bedarbio. Jie 
gą, juk tai pavyzdys, kokio žengia socialistinį etapą 
mums darbininkams reikia, i į komunizmą gana pasek- 
Darbas ten sulig galimybės ’ mingai.
pritaikintas prie sveikatos, I Taigi rankpelniams berei* 
prie išsilavinimo, o lavintis 1 kia dėti pastangos kuogr^i- 
pirma vieta darbininkui, i čiaus įsteigti panašią val- 
Kuomet produktyvišką dar- dymosi formą Kanadoje, o 
bą atlieka kas sveikas, tik- įsteigsime vadovybėje No
rai nesunku ir negriaudu. į munistų Partijos.
Kas metais, sulig išgalės, Leonas.

Tai pasaulyje vie-

rinsime, kad tai buvo mig
los, kuriomis migdė prole
tariatą. ■

Tas miglas gimdė vyriau
siai konservatoriai, nes jie 
valdžios lovyje. Pastarieji apie 30 nuošimtis dar pasi- i 
daug gerų laikų žadėjo nuo daro pragyvenimą, likusieji i 
paėmimo valdžios 1930 me- turi dasidėti iš iki šiol su- j 
tais. - 1930 metais paskyrė taupytų centų.
20,000,000 dolerių neva vie-. q ^urįe pirkosi namus bei 

darbams, l oji .sutna ; mįestUose sklypus, iš dauge- 
isdzmvo, o situacijos nepa-(j«o fnkm miestai atimineia 
keitė.

Vėliaus griebėsi muitų ta
rifo, jį sukeitė t. y., ant įve
žamų prekių apdėjo dides
nius mokesčius (iš Sov. Są
jungos visai atsisakė pirk
ti bent ką). Taip įvežimas 
sumažėjo k. t.: sviesto, stik
lo, anglių, gatavų automo
bilių ir daug kitokių vietoj 
reikiamų prekių. Ir laukia
mus muitų rezultatus išne
ša balandžio 14 dieną šių 
metų konservatorių atsto
vas parlamente, A. M. Ed
ward. Sako:

“Ant žalios medžiagos di
delius muitus apdėjus, vie
toj įsisteigė naujos 157 įvai
rios išdirbystės.”

Gi iš lovio išstumtas libe
ralas C. B. Howard atsako: 
“Ką tas reiškia, atidarymas 
šimto suvirš, * kuomęt tuo 
pat laikų užsidarė 464 iš
dirbystės.” Reiškia, kitos 
valstybės apdėjo Kanados 
produktus. Kanada nebe
gali išgabenti savo parduo
ti, o kad vietoj sunaudoti, 
permažai žmonių, 
liaus tas patsai Howard 
priparodo, kaip nevyksta 
subalansuoti valstybės biu
džeto. Jis palygina: “Už 
1931 metus Mr. Bennett 
(ministerių pirmin.) iš ank
sto numatė apie 7,000,000 
dol. deficito, o gale metų 
išlaidos viršijo pajamas ant Imas ant liepos mėnesio vi- 
119,000,000 dol.” v -|sų Anglijos kolonijų suva-

Reiškia, muitų pakėlimas j žiavimas, Ottawoj, Kana- 
abspnutiškai nepataisė esą-; doje.

os padėties.
Trečias skymas, tai pra- 

vedimas skersai Kanados 
“motor highway”. Tuo 
klausimu, kiek spauda bub- 
bijo, kiek konferencijų įvy
ko; visus bedarbius suregis
travo, žodžiu, tempė, kaip 
įmanė. Galų gale, darbą pra 
dėjo 1931' metų rudenį. Vė
liaus spauda --taravo j o: “per 
žiemą’ dirbs nesmarkiausiai, 
pavasarį,' t. y. dabar, griebs 
visomis keturiomis; Nelai- 
mė--ir čia viskas apsivertė. 
Atleidinėja iki šiol, o su už-z 
baiga balandžio dar atleis 
1,000 darbininkų. Tai ofici
alus pranešimas. Pasirodo—, 
kelias nereikalingas, nes jis 
neneš milionų, nebent tuo 
kartu.*

Panašiai įvyko ir su ban
dymu apgyvent naujus 
ūkius. Kurie iš valdžios 
ėmė, tie žino. O tai trum
pos į)Mėitiės nuodai, ku
kiais mūs darbininkus mig
do. /

Arbūs; panašių skymų vė
liaus? Į'Šfilausimą kiekvie
nas bent kiek mąstantys 
darbininkas atsakys: bus jų

lio tokių miestai atiminėja 
taip vadinamas “prapertes”. 
Kapitalistinėj tvarkoj liki
mas jau išspręstas nustot 
visko. Ir šitą gyvą skurdo 
faktą prie darbininkų ar
čiaus prisispaudė buržuazi
jos sargai, socialdemokra
tai tokioj rolėj mato, 
jieško būdų būdus, kaip tik 
užbovyti ir ilgiau užlaiky
ti skurdžius po siurbėlių le
tena.

Vienas iš tokiu J.u

AR YRA PAMATAS JĖZAUS 
GARBINIMUI?

< 
dalis

30:
esme

visa-

vo sūnus, bet tiesiog 
senio dievo.

Evang. šv. Jono X, I
“Aš ir mano tėvas 

vienas.”
Dievas, sakoma, yra

galis ir viską žinąs. Šitas 
pats visagalis ir viską ži
nąs dievas galėjo sutverti 
pirmą žmogų, Adomą, kuo- 
tobuliausiu. Bet jis tyčia 
Adomą sutvėrė lengvatikiu, 
silpnapročiu. Dar dievai 
sutvėrė moterį, Jievą, ki^ 
tą Adomą gundytų. Ir dau
giau — dievas vieną savo 
tarną, velnią, pavertė į žal
tį, suteikė jam žmogaus kal
bą ir pasiuntė, idant jis 
savo žaltišku gudrumu pri
kalbintu Adoma ir Jieva su
laužyti j'o įsakymą, sugrie- 
šyti. Kada dievas savo už
manymą, su pagelba velnio, 
atsiekė: savo tvarinius A- 
domą ir Jievą prikalbino 
sugriešyti, tai tas pats die
vas,: už nepaklusnumą di-į 
džiai perpyko ant Adomo 
ir Jievos ir juodu ir jų vai
kus pasmerkė į savo įtai
sytą peklą. Gi prabėgus 
4004 metams tas pats die
vas atėjo ant žemės, idant 
savo .krauju atpirkti savo 
paties prakeiktus žmones 
nuo savo peklos. Dievas ne
tik kad del savo vaikų įtai
sė peklą, bet da pasirūpino 
iš savo aniuolų padaryti^ 
velnius.

Dabar, sulig krikščionių 
dogma, jeigu žmogus bl(\«y 
gai daro, griešija, tai vel
nias žmogų prie to ragina. 
Kada velnių dar nebuvo, o 
buvo visi aniuolai, tai pats 
dievas turėjo pagundyti 
aniuolus prie nepaklusnu
mo, idant pasidaryti sau 
reikalingų velnių.

Dabar apie tą žmonijos 
savo krauju atpirkimą. Die
vas visagalis ir viską žinąs, 

—t,-. j tai iš anksto suplanavo ir
Krikščionys — katali kai žinojo, kaip tas atpirkimas 

garbina Jėzų už tai, kad jis bus. 
būk savo krauju, : 
aukavimu atpirko Msą žmo- jį nuteistų ir žydus, kad jį 

nukryžiavotų. Trumpai sa
kant, tai, sulig biblija, išei
na, kad dievas atėjo ant že
mės ir phpildė saužudystę. 
Sveikai protaujant ir svars
tant dalyką, tai čia neran
dama jokio to Jėzaus paši
au kavinio, del žmonijos, kad 
jį reikėtų garbinti. Reiškia, 
dievas gavo tą, ką pats iš 
anksto sau suplanavo. Juo
kinga, kuomet dar ir šian< 
dien tikinti katalikai pyks
ta ant žydų už tai, kad ši
tie būk du tūkstančiai me
tų atgal nukryžiavoję jų 
dievą Jėzų. Juk Jėzus atė- 
jo< ant žemės, idant per sa
vo nukryžiavo j imą, kraujo 
praliejimą, atsipirkti savo

. (Tąsa 12 pusi.)

Dažnai tenka girdėti, 
kaip religiniai žmonės ste
bisi ir net turi gardaus juo
ko iš kitų religijų žmonių. 
Jiems rodosi, kad visos ki
tos religijos yra kvailos, 
žioplos, klaidingos. Tik jų 
vienų religija yra gera, ne
klaidinga ir užtikrina jiems 
po mirčiai šipkartę į dan
gų... •'

Čia prisimena viena pasa
kaitė. Būk sykį kur 'tai 
Lietuvoj buvo juokdarys 
vargonininkas, kuris Velykų 
naktį bažnyčioj į piestas 
vietoj švento vandenio pri-

S. i pylė raudonos kvarbos. Pa- 
Woodsworth, Kanados lei-; rapi jonai patamsy j pasida- 
berių t. y., socialistų parti- žę nykštį į kvarbą kryžia- 
jos lyderis 14 balandžio įne- vojo kaktą ir smakrą, ir 
šė parlamentui sumanymą, i taip visi išsitepė. Kada pra- 
kad visus Kanados bedar-! švito, kiekvienas savęs ne- 
bius surekrutuoti j “peace 
time army” su alga doleris 
ir dešimtukas į dieną. Esą: 
Toji armija galės ištaisyti 
geriausius kelius, gražiau
sius parkus, o amerikonaipasekėjai, tvirtindami, kad 
tik važiuos ir spendys pipi- jie turi “gerą religiją,“ 
gus. Prie to, suvalstybinti ve ant juoko pastato. Tik, 
aukso mainas, gi toji armi- deja, jie to nemato, 
ja gales raustis, pigiai iš
kas galybę aukso, atgausim kį dievą žmogus 
valiutą ir taip išsilaikysim | Jehovą, Brahmą 
iki sugrįš “prosperity.” I

Reikia manyti, 
darbininkų, kurie ir

matydamas turėjo daug 
juokų iš kitų, iki paaiškėjo, 
kad visi lygiai ta kvarba iš-

Taip lygiai: visų religijų
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Jis patvarkė Judošių,
gavo pasi- kad jį parduotų, Pilotą, ka^1) 
\dsa žmo- ii nuteistu ir žvdus. kad ii
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Ir to-

” sa-
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kui kitą traukė pirmyn. Kiekvienas auto- j korespondentu pageidavima. 
mobilis buvo keliaujantis arsenalas. Pro-'iuos į ta vieta. kur mes sėdi 
cesija traukė linkui Middlesboro, kur ap
sistojo prie teismabučio. Mes patekome j 
į rankas apsiginklavusių gynėjų “šventųjų 
Kentucky įstaigų,” ir mus po du sustatė 
teismabuty. Degtinės dvokimas teisme— 
•šerifai buvo girti. Didžiuma iš publikos 
buvo įsikaušę. Pirmasėdžiaująs teisėjas 
Vanbebber taipgi buvo degtine apkvaitęs. 
Teismas buvo užsigrudęs. Niekas negalė
jo nei pasijudinti nedasilitėjęs šautuvų. 
Mes suoluose sėdėjome teismo priešaky. 
Brieš mus stovėjo “Spider (voras) Smith,” 
Bell apskričio prokuroras. Prasidėjo klau-

■ sinėjimas. Perdėm jo būdas buvo dirbti
no švelnumo,; primenant man būdą Jim- 
mįe Walkerio. , _ ;

“Koks tavo vardas?” Smith paklausė 
pirmutinio studento. 
' “Walter Rellią.”

“Ar gimei Jungtinėje Valstijose?” Jų 
bandymas buvo atidengti mūsų “rusišką”

“Taip.”
“Iš kokios mokyklos esi?”
“Iš New Yorko miesto kolegijos.”
Ar esi'nariu Komunistų Partijos, Jau

nųjų Komunistų Lygoąarba Pionierių?”
“Aš‘ nepaisau atsakyti/’ , .
Grūmojantis sukrickimas iš “atstovau

jančių piliečių,” kurie neramiai pradėjo 
judėti savo kedėse. Smith valandėlę žiau
riai pažiūrėjo į Beilis, kaip ir norėdamas 
ką tai sakyti. Prirengė savo mintį ir iš- 
Mreiškimą. ' “Sėskis,” tarė jis švelniai.

Kitas kaltininkas buvo šviesaplaukis jau
nąs vyras, neabejotinai nbrdikų -kilrriės.

Jūsų vardas?”
^Arthur Goldschmidt.”

• i Vi' V • . •: Aį ■'

* *

Mažas’skirtumas yra, ko- 
garbina: 

,, Buddhą, 
i Jupiterį arba bent vieną ki- 

atsiras tą iš apje 100,000 įvairių 
šiam įvairiausiu dievų. Tik yra 

skymui įtikės. O tai reikš-1 klausimas, ar yra bent koks 
tų pasiduoti į vergiją. | pamatas tam garbinimui ir 

Trečias naujas skymas, i ką jis už tai gauna?
kuris gal bus žymiausias į Del pavyzdžio, mes čia 
nusimaskavimą, tai rengia- i paimsime vieną iš “kultū- 

! Tingiausių religijų,” krikš
čionių religiją, ir pažiūrėsi
me, ar yra bent koks pama
tas to krikščionių religijos 
įsteigėjo, Jėzaus, garbini
mui. Tam mūsų klausimui 
faktų jieškosime ne kokioj 
bedieviškoj knygoj, bet 
“šventoj” biblijoj. O visi 
krikščionys sako, būk bibli
ja yra dievo žodis ir neklai
dinga.

Ir įsivaizdinkime sau:
Atvažiuos iš Anglijos da

bartinės valdžios šalinin
kas, žymiausias galvočius, 
kurio krašte 3,000,000 ba
daujančių. Atvažiuos iš to
limos, Indijos Anglijos im
perializmo atstovas, nuo ku
rio ranku v indusai krinta 
kaip lapai, norėdami išgauti ne
priklausomybę. Aišku, ątyažius 
iš, Newfoundland prermjera.s 
Mr. Squires, kuris jau tiekĮniją nuo amžinos peklos, 
daėdė darbininkus, kad pa- j Būk Jėzus buvo dievo sū- 
starieji 6 balandžio demon-j nūs, tai atpirkęs žmoniją 
stratyviai išsiliejo ir buvo ; dabar randasi pas tėvą. Tie, 
paėmę kontrolei! sostinę St. ; kurie jį garbina ir myli, tai 
Johns. Atvažiuos iš Newį jis del tu visų įtaisys gerą 

langu j. Bet biblija 
kad dievas yra su

tvertoj as pasaulio ir visų 
matomų ir nematomų daik
tų. Būk be dievo žinios nei 
žmogui nuo galvos plaukas 
negali nupulti. Tas išeitų, 
kad' dievas yra tėvu visos 
žmonijos, o mes esame jo 
sūnūs ir dukterys. Delko 
biblijoj Jėzus yra vadina
mas dievo vieninteliu sūnu
mi, tas man nesuprantama. 
Tarpe to, da biblijoj randa
me, kad Jėzus buvo ne die-

Johns
Zealand ministerių pirm, i vietą 
Ė. W. Forbes, kurio valdo- sako, 
moj teritorijoje, mieste 
Auckland, 15 d. balandžio 
123 darbininkus sužeidė ir 
220 suareštavo tik už viešą 
protestą prieš nežmonišką 
algų sumažinimą.

Prie to prisidės Kanados 
ricieriai, bebaigią užspaus
ti' bet kokią laisvę su apie 
700,000 bedarbių, kurių 
skaičius vis dar tebeauga, o 
dar dirbantiems, algos vis 
kertamos, i >,
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Studentę ^veržimas į Kentucky ATSITEISĖ SU DIEVU

rum

Štai įvažiuojame į Middlesboro. Gražus, | 11 * v u a
švarus mainų miestelis, matomai, liekanos j . ;-----
buvusio gerų laikų periodo. Smitho kruti- v Viso pasaulio, darbininkų 
nė pakilo su pasididžiavimu. “Matote tuos šventė f 
puikius namus, mainieriams tie namai pri
klauso.” >

“Ką jūs vadinate 
kasėjus ar kasyklų savininkus?”

“Gerai, aš parodysiu jums nekuriuos 
mainierių namus. Matai, tą namą,” rody
damas į lūšnelę už keturių blokų nuo svar
biosios gatvės, ant kurios visos stubos at
rodė puikios, “tai mainierio narna!”

Pasiekus Clairburne apskritį, Tennessee, 
Spider” Smith buvo pir-;įsakiau šoferiui sustabdyti busą. Smith . - - —v . i • — • V • j • T T ' 1 • v I 1 • _

(Tąsa iš 10 pusi.)
te mus sulipti į busus, ir kelionė prasidėjo 
atgal į Cumberland Gap.
* Antra mūsų dalis pasiekė Kentucky die
na vėliaus. Už dvylikos mylių nuo Middles- 
boro, bevažiuojant į ilgą kalną, išsibaigė

» mūsų aliejus. Septintą valandą ryto, ne- 
g miegoję pereitą naktį, sustojome šaly ke

lio. Šoferis pėsčias nuėjo į miestuką, apie 
penkių mylių tolumo, gauti aliejaus. Su
grįžtant su juo atvyko ginkluotų vyrų bū
rys, ko mes bandėme išvengti, paimdami 
nuošalinį kelią į Bell apskritį. Vėl šyp
santis atstovas “!
mutinis stoti į veikimą; Dr. Stacy ir šeri
fas Creech buvo užpakaly jo.

“Kas vadas šios delegacijos?” užklausė 
Smith. :

“Aš esu,” atsakiau.
Smith atsigrįžo į šerifą Creech. “Gerai,”

sakė jis. “Iškrėsk busą.”
“Mes protesuojame,” aš atsakiau. “Mes 

\ reikalaujame, kad jūs parodytumėte krėti
mo waranta.” ' •

’“Mums nereikia krėtimo warranto,” at
sakė Creech. “Mes turime warrantus del 
jūsų visų suareštavimo Pineville miestely.”

“Ms nepaisome jūsų warrantu Pineville. 
Jeigu norite mūsų busą krėsti, tai paimki
te mus po areštu.”

Be tolimesnės kalbos, šerifas Creech nu-i 
stūmė mane į šoną ir įlipęs į busą pradėjo; 
krėsti. jo ranką jam prie peties ir įgaliojo jį. Ro-

“Mes reikalaujame savo konstitucinių[dydamas į mane, Smith kalbėjo į šerifą 
teisių,”-sakiau aš. ~ ’

• ' “Jūs neturite jokių konstitucinių teisių, 
atkirto Smith.

“Kodėl, argi mes nesame Jungtinėse Val
stijose?”

“Ne,” atsakė jis, “jūs esate Kentucky.”
“Gerai, tai mes reikalaujame savo kon

stitucinių teisių sulig Kentucky valstijos 
konstitucijos.”

“Kentucky nėra jokios konstitucijos,” at
kirto Smith. “Aš esu konstitucija. Aš esu 
autoriteto augščiausias teismas. Aš esu 
įstatymas.”

Tuo pačiu sykiu susirinko prie buso še- bėgo iš mano rankų ir burnos. - Man gulint 
rifai, anglies kasyklų operuotojai ir gink-ant žemė

,luoti mušeikos. Nieko kito’mes negalėjo-ivą. 
me daryti, kaip tik sulipti į busą.

Dr. Stacy, kurio kišenės buvo nudribu- į pagelbą. 
sios nuo automatiškų revolverių, prokuro
ras Smith, Ted Creech ir kiti du šerifai tau nekirsiu,” sušuko vienas šerifas, 
susėdo į mūsų busą. Pavažiavus kiek at
gal, mes pamatėm .dvi mažas šėtras, kurių 
gyventojai mums sakė, kad tai mainierių 
šeimynos išmestos iš stubų; tie mainieriai 
kompanijų padėti ant juodojo listo, nes jie 
priklausė prie Nacionalės Mainierių Uni
jos. Tų šėtrų skylės buvo popieromis už
kaišiotos. Šėtros tokios mažytės, kad vie
natinis šilumos įtaisas, mažytis anglinis 
pečiukas, ir tai turėjo būt laikomas lauko 
pusėj prie šėtros. Vienoj iš tų šėtrų gyve
no šeimyna iš septynių. Toliaus privažia

vome apleistas grinteles, tai, be abejonės, 
išmestųjų mainierių namai.

“Mr. Smith,” ’užklausė vienas studentas, 
“ar mainieriai gyvena tuose namuose?” < m

“Žinoma, kad ne, tos stubos jau senai [savo rankas nuo jų nusimazgosiu,” sakė 
pasmerktos, kaipo netinkamos gyventi. Vi- jis. “Mes visus jus siunčiame atgal į 
si mainieriai Bell apskrity turi puikius na-[Knoxville. Aš žinau, kad jūs ten turite 
mus.” , 'draugų, bet jūs ten turite daugiau priešų,

“Bet štai vienoj gyvena žmonės, Aš ma-jnegu draugų.” 
tau keturis ar penkis vaikus prieangyje.” C

• Smith nusigrįžo į kitą buso pusę ir žvilg-j kuomet mes apleidome" Kentucky. 
. terėjo į toliau^ esamus kalnus. ----  —r.

‘maineriais’—anglies

liepė jam važiuoti. Kuomet iš antro sykio 
pareikalavau, šoferis paklausė.'

“Mr. Smith,” pasakiau, “jūsų čia. buvi
mas nepageidaujamas. ’ Jūs dabar jau 
Tennessee ir jūs neturite jurisdikcijos 
Tennessee. Nuo dabar aš imu vadovauti 
busą. Malonėkite išlipti.”

i Atrodė lyg ir sutikdamas, Smith apleido 
busą su savo šerifais, bet pasirodė šerifas 
Riley iš Clairburne apskričio.

“Mr. Riley,” sakė Smith, “tasai
nori Tennessee 
gauti?”

“Ne,” atsakė
“Well, ar jūs
“Ne.”
“Tai mane įgaliokite,” sakė Smith.
“Aš įgalioju tave.” Šerifas Riley pridė-

šerifo buse.
žmogus 
galima

Riley, 
norite važiuoti tuo busti?”

j Robinson, kuris tik ką buvo įėjęs į busą. 
” “Nuvesk tą vyrą į buso užpakalį.”.

Buso priešakys buvo, strateginė pozicija 
ir* Smithas nenorėjo ten su manim būti. 
Robinson stojosi vykinti įsakymą, bet aš 
atsisakiau ten eiti. Jis įsakė man išlipti 
iš buso. Aš nepaklausiau. Abu Smith ir 
Robinson šaukėsi pagelbos, ir kuomet keli 
mušeikos pribuvo, Robinson revolveriu kir
to man į šonkaulius. Ranka sugriebė ma
ne per pilvą. Kita pora rankų pakėlė ma
ne nuo grindų. Kiek vėliaus aš gulėjau 
sale kelio kniupščias ant'žvyro, o kraujas

vienas iš šėrifų spyrė man į pil- 
Man besikeliant- kitas studentas, Joe 

Lash, prasimušė pro šerifus ir bėgo man 
Paskui jį atbėgo mergina.

“Nemanyk, kad tu esi mergina, tai aš

asai pildė savo žodį. Jis kirto merginai į 
krūtinę. “Spider” Smith pamatė, kad pa
dėtis išeina iš kontrolės. Jis suriko: “Lai 
nebūna spėkos vartojama.”

Šerifas Robinson buvo paklusnus. Ap
sukęs revolverį, kurį jis laikė prikišęs prie 
vieno studento buse, kirto jam drūtgaliu 
į galvą. Trisdešimts studentų jau buvo 
ant kojų, pasirengę kovoti prieš Bell ap
skričio mušeikas, bet jie bijojo, kad su mu
mis gali būt blogai lauke.

“Susprogdinkite busą! Pasiųskite rusus 
atgal, iš kur jie atvyko,” šaukė gauja.

Smith pradėjo raminti studentus viduje 
buso. “Jeigu jūs būsite ramūs viduje, tai 
mes sugrąžinsime jūsų vadus, o kitaip aš

Cumberland Gap srity užėjo prieblanda, 
„. Mes 

. "Argi ne-daug sužinojome apie “tamsią ir kruviną 
' graži scenerija?” sakė jis. žemę,” jos feodalinius anglies baronus, jų

Kas tai išsitraukė paveikslų traukimo grafteriškus v a 1d i n i n k u s, nusamdytus 
. aparatą. Kišdamas ranką įasavo kišęnę, i ginkluotus mušeikas ir apie mainierių ko- 

Creech piktai suriko: “Jei bile kuris itikįvą prieš visus tuos niekšus.. Mes patys sau 
atidarys “kamerą,” tam tuo jaus ji buš iš-[matėme. Ir mes. sugrįžome i kolegijas 
šauta iš rankų.” . x ; visoje šaly pasakyti, ką mes matėme. '

Gale ilgos rodyklės buvo didelis užrašas:. Iš “bfew Masses” vertė J. S.
šauta iš rankų.”

Gale ilgos rodyklės buvo didelis užrašas:.

NEW BRITAIN, CONN

(Tąsa iš 9 pusi.)
tams. Tik pastaraisiais me
tais kiek sykių likosi apkapo
tos darbininkų algos, bet iš 
darbininku pusės, nebuvo nie
kur girdėti nei mažiausio na- 
sipriešinimo. Da prie to, kiek

'didesnio ar mažesnio, ar kito-1 kyti tuos kapitalistų teikiamus 
kio įvairaus darbo ir jis sir- [sunkumus. Klasiniai susipra- 

; gaišta pusę valandos užsitaisy- tęs darbininkas gniaužia drū
tai savo kumštj ir,liepia savo 
draugui darbininkui gniaužti 
ir pasitikėti tik pats savimi, 
kad ateis valanda, kuomet 
darbininkiją išneš nuosprendį 
prieš ši barbarišką surėdymą. 
Klasiniai susipratęs darbiniu-

įmui mašinoj. Pirmiau už tokį 
darbą buvo .mokama kaipo 
dieninį. Dabar jau to nėra.
čia užveizda pereina per savo [ 
rūmą su kavalku darbo, pa-;
dirbtu kitos kompanijos, įrodi- [ 

j nedarnas darbininkams, kad ;
daug visokių įvairių apsunki-į tas darbas daug geriaus pa-'kas šaukia tave, drauge dar- 
nimų įvesta, kad jau darbi-i dirbtas, ir jeigu tu taip nepa-1 bininke, stoti į tūkstantinę de-
ninkas turi turėti neapsakomą [dirbsi, tai išvarysiu iš darbo. monstraciją, 1 gegužės. Sto-

Ir Tokiais pavyzdžiais labai , kime kovon už pasmerkimą ir
daug būtų galima išdėstyti, prašaiinimą šio žiauraus surė-
kokia šioje bedarbėje našta ;

kantrybe jas panešti, Darbi
ninkas dirbo vieną darbą. apie 
pusę valandos ir buvo darbas dymo ir sykiu visu žmonijos 
nuo kavalkų. jis padarė 20c. yra užkraunama ant darbinin- skriaudų ir kentėjimų. O ant <! 1- l.„-- X.’.. T>~l. zvw.mtrXcUll l-nlM q budaVOtl

dirbantiems
i pusę valandos. Bet jau da
bar turi masini} užsitaisyti del

ko pečių. Bet darbininkas tų griuvėsių reikia 
dar sukandęs dantis turi lai-naują ir visiems

GEGUŽES kaį$ .tik stoti į !. vieną bend 
r>ą froiitą po vadovyste Ko

Mes atsakom: reikia kovot 
Kaip?

i turi būt parody- 
mas mūsų priešams, kad be 
darbininkų rankų pridėji
mo niekas pasauly nejuda.

! Darbininkams sujungus 
savo bendras spėkas per vi-

, są kamuolį', darbininkų kla
sė gali pasiluošuot iš kapi-

, talizmo vergijos, ir žingsnis 
. po žingsniui eiti prie panai
kinimo klasių.

Gegužės Pirma Diena yra 
brangiausia darbininkams. 
Todėl be skirtumo tautų, 
rasių, ir tikybinių pažvalgų, 
visiems lygiai, ,kaip mote
rims, taip vyrams pridera 
švęsti, bet ne ramiai užsi
darius savo kambarėliuose, 
o demonstratyviai išeiti į 
gatves, parodyt darbo, mil-’ 
žino spėkas . savo priešui. 
Tegul sudreba visi siurbė
lės darbininkų kraujo prieš 
darbo milžiną, nes artinasi 
galas jų senajai supuvusiai 
tvarkai; trūksta vergijos re
težiai nuo darbininkų, 
riais buvo 
amžių

Nuo 
tinęs 
šiemet 
Pirmos Gegužės šventę. Su 
pirmutiniu tarptautiniu ap- 
vaikščiojimu prasideda ir 
istorija, užrašyta darbinin
kų krauju, išlietu gatvėse 
per valdančiąją klasę. Tos 
istorijos lapus verčiant, mes 
randam, kiek darbininkų 
gyvastis padėjo, kiek liko 
sužaloti policijos ir viso
kių kriminalių mušeikų. Ne 
tik vyrai, bet moterys ir 
kūdikiai mindžiojami ark
lių kanopomis ir skaldomos 
galvos pųlipijos buožėmis be 
oasigailėjimo >visų, už tai, 
kad badaujanti darbininkai 
reikalauja darbo ir duonos.

Su kiekvienų metų apvai- 
kščiojimu gegužinės šven
tės visose šalyse mum toji 
istorija, darbininkų krauju 
užrašyta, nušviečia, k&d vis 
didesnės darbininkų masės 
įsitraukia demonstratyviai 
apvaikščiot tą taip brangią 
šventę, o pavergėjai darbi
ninkų vis su didesniu žiau
rumu puola darbininkus, no
rėdami sustabdyti kylantį 
darbo milžiną. Bet kaip 
jūrų bangos nėra sustabdo
mos, taip nesustabdomos [ 
darbininkų masės, reika- j 
’aujančios duonos.

Šių metų gegužinė 
ma tikėtis, kad paliks savo 
'storijai dideles žymes. Yra 
rengiamas viso pasaulio im
perialistinis karas prieš So-1 
vietų Sąjungą, 1 
ninku tėvynę sudraskyti ir 
pasidalinti? Todėl viso- pa- [ 
šaulio darbininkų L„___ !
užduotis pareikšt savo prie- [ 
šams, kad mes visi sujung- [ 
tomis spėkomis stosim gint kovskį” jau senai dirba tik 
savo tėvyne, - panaudosime 
visas spėkas nuvertimui, vi
so pasaulio kruvinojo kapi
talo, eisim prie panaikini
mo klasių, prie paliuosavi- 
mo darbininkų iš kapitaliz
mo vergijos. ■ /

—o—
Artinantis gegužinei šven

tei, darosi jauku vaikščio
jant po kalnus po žiemos 
skurdo, kur visoks įvairu
mas gamtoj buvo sunaikin
tas ir vėl pradeda atgyti, 
pradeda rodyti džiaugsmą 
savo nauju atgimimu. Tas 
jaukus momentas pakelia ir 
žmogaus sielą. Žiūrint į tą 
gąmtos įvairumą džiaugiesi 
I. ... ... . , ,

ku- 
surakinti nuo 

valdančiosios klasės, 
paskelbimo tarptau- 
darbininkų šventės, 
apvaikščiosim 42-rą

ta laisve, gamtos suteikta 
visokiai gyvybei. Bet dar
bininkas, kuris sukaustytas 
vergijos retežiais per kapi
talizmo valdančiąją klasę, 
ką.jis turi prisiminti, žvelg
damas į tuos plikus kalnus, 
iš po kurių krapštė anglį 
del juodos duonos kąsnio? 
Jis čia praleido jaunystės 
dienas, išeikvojo savo visas 
spėkas del godaus kapitaliz
mo, o ką gi ji sturi šian
dien ?!

Vaikščioja nudriskęs, pu-1 valdančiosios 
siau alkanas, pridusęs nuo 
gazų ir dujų landant po tuos 
požeminius urvus; šiandien 
jieško tyro oro^ kad.atgaut 
kiek kvapą, paliuosuot sun
kumą nuo pridususios krū
tinės, nors tyru oru savo 
spėkas sustiprinti. Bet jau 
veltui. Nes godusis kapita-j šeyikams—-Komunistų Par- 
las iščiulpė spėkas, ir išme- [ tijai, per proletarinę revo- 
tė laukan iš tų urvų, kur ! liuciją, ir tik tuojn keliu pa
šau duoną pelnė, kaipo nu-; siliuosuos viso pasaulio dar- 
dėvėtą dalį mašinos į išina- j bininkai.
tų vietą, nekreipiant ma-; Rusijos darbininkai na
šiausios domės į savo auką,' vertė kruvinąjį carą ir vi- 
badu mirštančią! Nežiūri į są kapitalizmą i
jo skurdžią padėtį, baigiant šaknų. »Daug žuvo gyvas- 
savo dienas. Kada būtu lai-

Štai’ kaip.
Jei kokioj nors įmonėj at

statė darbininkų daugumą, 
darbininkai neapleidžia tos 
įmonės, užima ją varu ir 
neleidžia niekam dirbti ’ ir 
reikalauja, kad jiems būtų 
mokama pilna alga. Jei dar- 

I bininkų neleidžia į įmonę, 
darbininkai renkasi prie 

mūs įmonės vartų, ruošia tenai

ris išliuosuos proletariatą 
iš kapitalo vergijos per 
griežtą klasių kovą. Mums 
tos kovos nėra ko bijotis, 
nes: tik kovoj rymo darbi- 
kų pasiliuosavimas, ir mes 
nieko nenustosime, tik re
težius, kuriais laiko suraki
nus valdančioji klasė dar
bininkus.

—o—
Tik šeštoji dalis i

tPv.aik®Ši0S demonstracijas ir varu įsi- 
veržia į įmonę arba eina 
miesto gatvėmis ir garsiai

gegužinę šventę be puolimo 
, klases, be
kraujo praliejimo, tik pa-
minėjimu savo pilno pasi- i stato savo reikalavimus. Ir
liuošavimo iš kapitalizmo 
vergijos, nes jie patys val
do šalį ir tveria naują pa
saulį be klasių. Tai yra 
Sovietų Rusija, kuri pasi- 
liuosavo vadovaujant bol-

taip daro ne vieną kart, o 
kasdien. Arba darbininkai 
susirinkę prie vienos įmo
nės eina pas kitą, kur irgi 
susirinkę darbininkai, kad 

įsuruošt bendrą demonstra
ciją. Arba renkasi į vieną ‘ 
vietą kelių įmonių darbinin
kai su savo reikalavimais. 
Ir taip daro kasdien.

Panašiai daro ir tenai 
kur laikinai arba visai įm 
nę uždaro. Ne į teism 
kreiptis, o išstot kovoj ga 
vėse. Iš tokių įmonių ne
leist išvežt jokių prekių, ne
leist jų remontuot, neleist 
jose jokių darbų, jei nebus 
mokama pilna alga.

Į tą kovą reikia įtraukt 
vis platesnės atstatytų dar
bininkų eilės, reikia traukt 
kiek galima daugiau bedar
biu ir dirbančiu darbinin
ku, v

Bet taip užimt įmones*pa- 
togiausias laikas, tai tuo
jau po uždarymo. Jei dar
bininkai pirmu metu nieko 
nedarė, tai vėliau jau sum 
ku bus surinkt išsiblaškiu
sius darbininkus. Todėl vi
sos komunistų organizaci
jos po to ar kito fabriko už
darymo tur tuč tuojaus re- 
aguot, kad greičiau išjudint 
atstatytų darbininkų ma
ses. Jei laikas liko praleis
tas, tai tuomet tarp tų dar
bininkų reikia vest tokį pat 
darbą, kaip tarp bedarbių.

! Organizuot juos į kovą del 
'nuolatinės pašalpos. Šaukti 
tų atstatytų darbininkų mi
tingus, rinkt komitetus, 
ruošt demonstracijas.

Darbininkai tur žinot, 
kad joki nusileidimai nau
dotojams, joki maldavimai, 
joki teismai nieko nepadės. 
Yra tik vienas kelias, tai 
kovos kelias. Ta kova tik 
tuomet užsibaigs, kada ga
lutinai bus sutriuškintas 
naudotojų pasaulis.

Nors iš dabartinio skurdo 
prie kapitalizmo tvarkos iš
eities nėra, bet kovos eigoj 

mažint, o kas - 
kovos eigoj 

Socialfašistų: stiprės darbininkų jėgos, o 
! s bus lengviau

ir negal [ nuverst naudotojų jungą. 
[Antra, jei darbininkų ma
išės nedalyvaus prie komu
nistų vadovavimo pačioj re
voliucinėj kovoj, tai tas 
lengvins kapitalistams dar 
labiau didint darbininkų 
klesos skurdą ir išeit iš 
ekonominio skurdo savo ke
liais. Jeigu gi vis platesnės , 
darbininkų masės dalyvaus 
kovoj, tai vis sunkiau bus 
darbininkų naudotojams ir 
lengviau bus išeit iš dabar
tinio krizio proletarinės re
voliucijos keliais.

•f M

* Vadinas, į vis platesnį 
darbininkų atstatymą mes 
turim atsakyti vis platesniu 
darbininkų įsitraukimu į | 
kovą ir prieš naudotojus, ir 
priėš fašistų valdžią.

išrovė iš

čių kovoj su priešais, bet 
kas ramiai atsilsėti, tai už-'galutinai pasiliuosavo iš 
tą visą savo triūsą gauna i vergi jos. Ir tik tuom keliu 
tokį užmokestį, kaip augš-[ pasiliuosuos viso pasaulio 
čiau prirodžiau! darbininkai!

Todėl darbininkąms nie- i
kas nelieka daugiau daryti, 120-IV-32

J. Ramanauskas.

MASINIS DARBMNKĮJ LIUOSAVIMAS 
IŠ DARBO FAŠISTU LIETUVOJE

Lietuvos darbininkų ir 
kaimo biednuomenės dvisa
vaitinis laikraštis “Balsas” 
balandžio TO d. laidoj seka
mai-.rašo apie-masinį darbi
ninkų metimą iš darbo fa
šistų Lietuvoj:

Masinis darbininkų liuo- 
savimas nuo darbo kaip 
mieste, taip ir kaime vis di
dėja. Vienus visai liuosuo- 
ja nuo darbo, kitus laikinai 
atstato, kad paskui priimt 
darban—ir tai ne visus — 
blogesnėmis sąlygomis.

Štai kai kurie daviniai.'
Tekstilės pramonė: fabri

kas “Šilkolev” darbą per
traukė 4-rioms savaitėms, 
'“Sport” pertraukė darbą 4 
savaitėms, “Trikolit”—4 sa- 

Ivaitėms, “Union” darbas 
i- pertrauktas neribotam lai

kui, “Liteks” fabrikas sau
sio 18 d. vėl atleido pusę 
darbininkų (vieną pamai
ną), o likusieji tedirbs tik 

klT'daiw-!21' ,vaL py;savait?- :^aun(° 
audiniai taip pat žada at

leist vieną darbininkų pa- 
'iUoqXq ' mainą. “Verpolit” į savaitę 

- i tedirba tris dienas.
Odo pramonė: pas “Fal

o-

po 3’dienas į savaitę prie 8 
valandų darbo dienos. “Šei- 
no” įmone ; atstatė”, beveik 
visus darbininkus. Iš 60 pa
liko tik 2—3. “Avalit” dirb
tuvė viešai darbą pertrau
kė 4 savaitėms, o praslin
kus. toms 4 savaitėms dar
bas neprasidėjo. Užsidarė 
ir daug mažesnių dirbtuvių, 
kur dirba be mašinų.

Baldų įmonės: “Ūniver- 
sal” fabrike iš 200 darbinin
kų beliko tik 20—30 darbiu, 
ir tie dirba .tik po tris die-

malpnų surėdymą, po komu
nizmo Vėliava, > i - < .

Stiprus Ramstis,.

Lentpjūvės: dirba į sa
vaitę tik 3 dienas; kitose 
lentpjūvėse mažina algas.

Metalo įmones: “Šmito” 
fabrikas nuo gruodžio mėn. 
iki 22 sausio stovėjo; po 22 
sausio numušė algas.

Eina masinis darbininkų 
atstatymas (paprastai be 
kompensacijų) ir darbo 
pertraukimas ilgesniam lai
kui ir kitose įmonėse. Prieš 
darbininkus kyla klausi
mas: kas daryt tokiu atve
ju. Jei įmonė uždaryta, 
streiko nepaskelbsi. Jei iš
metė į gatvę, irgi streiko ne
paskelbsi. Kas gi daryt? 
Socialfašistai siūlo rašytis į 
/jų profsąjungas, laukt so
cialfašistų užtarimo, na dar 
į teismą kreiptis del kom
pensacijos. Socialfašistai 
daro tokius siūlymus, kad 
atitraukt darbininkus nuo 
kovos. Jie mokina darbi- 

I ninkus /-kreiptis į teismą, 
kad jie turėtų vilties ką 
nors gaut teismo keliu ir 
tuom suturėt juos nuo ko
vos. Socialfašistų keliai j jį galima 
darbininkams nieko gero svarbiausiai, 
negal duot. F 
sąjungos tarnauja ne dar- Į sustiprėjus 
bininkams, todėl f 
jos darbininkams padėt jų 
kovoj su naudotojais. O jei 
vienas kitas darbininkas 
socialfašistų siūlomuose tei
smuose ir šį. tą išloštų, tai 
ir tiems darbininkams neil
gam tų užtektų, o darbinin
kų masės taip ir pasiliktų 
be nieko, nes didelė daugu
ma teisme gal tik pralošt. 
Fašistų teismai tarnauja ne 
darbinirfkams. o naudoto
jams. Ir fašistų valdžios 
įstatymai taip pat tarnauja 

; gint.
Kas, ’ vieton kovos, mokina 
darbininkus eit teismo ke
liais, tas faktinai tarnauja 
naudotojams.

Visgi pas darbininkus ky
la klausimas: kas daryt?

•nas į savaitę. Šragavičiaus i lsta7mai taip pat ta 
dirbtuvėj dirba tik po 3 die- ^auu°tojų reikalams
nas į savaitę, o pas Sagins- 
kį tik po 2 dienas. Pas 
“Dlot” iš 12 darbininkų be
liko tik 1. Pas Petriką su
mažintas i nemokesnis ’ už 
darbą ant 13-—20 nuošį.
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Demonstracija 1905 Metais Varšavoj įerzino tas,3 . 3 ti, veidas kruvinas,
i ant kojų.

Bet greitai gailėjausi, kad išėjau' —Ah, tu caro šunie!—Suriko vaikinas. 
Jau būt geriau būti sodne arės- Prišoko prie kazoko, nutvėrė jį už kojos ir 

Vaiki-1

(Tąsa iš 9 pusi.)
kruvinas, 'o jis vis^dar laikosi Ar Yra Pamatas Jėzaus Garbinimui?

sodną, 
iš sodno, 
tuotam, negu atsidurti ant gatvės esamoj bloškė augštelninką galva į plytas.
jos padėtyj. Po visą aikštę ir artimas nas staigiai prišoko ir iš visų spėkų batu 
gatves, kaip pasiutę lakstė raiti kazokai ir trenkė kazokui į veidą. Pasigirdo kazoko 
nemielaširdingai kapojo nagaikomis be-,žvėriškas riksams, o jo veidas pavirto į| 
gančius darbininkus. Vartai ir durys į kruviną mėsos gabalą.
namus visur uždarinėta. Žmonėms nėra Tas riksmas atkreipė atydą vieno iš ka- 
kur pasislėpti. Vietomis buvo atdaros ma-.zokų, kurie vaikėsi ir kapojo kitus darbi
uos krautuvėlės, bet jos jau persipildė dar- ninkus. Tas pasileido jam į pagelbą. Ka- 
bininkais. Iš vienos krautuvėlės apie 12 zokas su pliku kardu skubinosi prie tvoros, 
darbininkų pasileido bėgti linkui Elekto-per kurią lipo į kitą pusę vaikinas. Jis jau 
rainos gatvės, ant jų užpuolę kazokai kamanoje pusėje ir tik jo viena ranka dar vis 
pojo nagaikomis ir mindžiojo arkliais. Ar-iant tvoros. Prijojo kazokas ir užsimojo 
timai manęs iš visų spėkų bėgo apie 20 kardu. Man širdį suspaudė ir mano pa
metu amžiaus diktas vaikinas; jį vijosi ka-keltoji koja susilaikė ore. Kazokas kirto 
zokas ir kapojo nagaika. Kazokas įsivarė per tvorą, bet kelias sekundas vėliau, kaip 
tą vaikiną į kampą tarpe namo ir tvoros atsitraukė vaikino ranka. Atsidusau len- 
ir bjauriai mušė. gviau.

—“Pane kozaku, litosci, litosci!” - (Po- Iš čia patraukiau į Cholodnaja gatvę, 
nas kazokai, pasigailėjimo, pasigailėjimo!) Visur masės darbininkų kovojo su policija 
—maldavo vaikinas. Kazokas pyko ir ka- ir kazokai^.
pojo jį nagaika. Matomai jį dar daugiau Iš “Pravdos” Vertė D. M. Šalomskas.

(Tąs& iš 10 pus].) jjeruzolimą. Jiems išėjus iš 
^'žmoniją nuo. savo peklos. Betania, Jėzus pasijuto iš

alkęs. Čia netoli kelio Jė- 
; žus pamatė fygų medį, la
pus turintį, tai Jėzus priėjo 
prie medžio ir manė fygp- 
mis pasimaitinti. Bet lai-

Tą sako biblija. Ir žydai tik 
tą galėjo ir tik tą.padare Jė- 
jzui, ką jis jiems liėpė dary
ti. Tik tada būtų pamatas 
pykti ant žydų-, jeigu jie 
būtų atsisakę klausyti Jė
zaus; būtų' jo nenukryžia- 
voję ir būtų likus visa žmo
nija neatpirkta.

Bet ne visur biblijoj Jė
zus perstatomas dievu bei 
dievo sūnumi. Randame 
vietų, kur Jėzus perstato
mas paprastu žydu, ir tai 
da nepaprastai dideliu vėp
la, kuris nežinojo nei kada 
fygos ant medžio randasi.

Evangelija šv. Morkaus 
XI, 11 iki 15 skaitome, kad 
Jėzus ir jo mokiniai ėjo į

bažnyčios bokšto, parodė’kėši prie dievo: “Eli, Eli, 
jam visą pasaulį ir jo tur-lLama sabachthani”? (Mano 
tus ir reikalavo Jėzaus, kad dieve, mano dieve, kodėl 
jis velnią pripažintų savo mane apleidai?) Iš šito aiš- 
dievu, o jis jam atiduos vi- į ku, kad Jėzus nebuvo jokis 
są pasaulį. Kaip jau viršuj dievas, neigi dievo sūnus, 
minėjome, kad velnias irgi | Bet dar daugiaus aišku, kad 
yra dievo tvarinys, tai tas. jeigu tas Jėzus dar gyvas 
velnias turėjo žinoti, kad' būdamas negalėjo ir nemo- 
Jėzus yra dievas ir reika- j kėjo pats savo kailį nuo žy- 
lauti dievo, kad jį (velnią) > du išgelbėti, tai ką jis gali 
pripažintų už dievą, ir už! pagelbėti visiems tiems, ku
tai siūlyti jam visą pasaulį, prie jo maldauja, kuomeU 
kuris ir taip yra dievo nuo- jau jis yra negyvas arti du 
savybė. Čia velnias persta
toma per daug dideliu žiop
liu. ; r * ”

Dar imkime ir trečią bib
lijos pasaką apie Jėzų. Tai 

ir vėl evangelija šv. Mor
kaus XVIII, 34. 1

Kada Jėzus jau buvo pri- 
_ „ -i kaltas prie kryžiaus ir bū- 

bęs) velnias. Velnias užsi-| damas didelėse kančiose, 
roglino Jėzų ant aukšto žydų kalboj sekančiai sau-

Jėzus vietoj fygų rado tik 
lapus. Tada Jėzus perpy
kęs tarė: “Taigi nieks te- 
nevalgo daugiaus nuo ta
vęs nei jokio vaisiaus amži
nai.” Iš šito matyt, kad 
tas Jėzus netik buvo didelis 
ignorantas, bet sykiu ir di
delis pikčiurna. Arba vėl 
biblijoj skaitome, kad būk 
kada Jėzus pasnikavo, tai jį 
buvo' “kidnapinęs” (pagro-

Kuom Jis Buvo—Tuo Paliko

Oi tu Chicaga, tu tolimoji, 
Tu menševikų pilis tvirtoji. 
Čia komunistams “nebėra vietos,” 
Nes su Pruseika “ein” visas svietas.
Čia bingolinių pati tvirtovė,
Užtat ir Prūsas pas juos numovė: 
Bi tik išnešus savo kudašių
Ir nuo biznierių gavus kiek grašių.
O čia biznierių, kaip miške grybų, 
Su jais Pruseikai nereik derybų: 
Gražiai su visais jis sugyvena, 
Net ir “Naujienos” Leoną remia.
Čionai kautskinis randasi “klaunas,’ 
Lai tatai žino senas ir jaunas.
Čia randas Ožys, tas mikitonas, 

TKadaise buvęs jis kiaulių ponas.
Jis bliaut nėbliauna, o tik mikena; 
Čia ir Strazdelis “raibas” gyvena.

Su “augštais” mokslais čia esą vyrų, 
Visokiuos bizniuos gana patyrę:
Vienas nusipirko, kadais’, bažnyčią, 
Kits įsigijo sau arklinyčią.
Trečias gudriausiu, bene, paliko, 
Nors ir pirm laiko gana nupliko,
Jis “įsigijo” pelningas “Jienas,”

, Užtat sau leidžia laimingas dienas. 
Kampe tupėdams barzdelę kaso, 
Ant komunizmo su kumščia graso.
Vien tik Leonas vos ne’tsiliko,

, Ba prie bačkutės jis gana tiko; 
Prie buteliuko ir prie kilbasų, 
Nemažai straipsnių, būdavo, rašo.
O jei “parinkę” kur nors užuodžia, 
Nieko nelaukęs tekins nudrožia; 
Net ir pas Gugį “svečiuose” buvo, 
Mat, broliškumas tarp jų nežuvo.
Taip, ir pas Ambrazą jisai nukako— 
Už tą kelionę jam kumpis, teko.
Pančių parišęs per petį nešė- 
Ir net iš džiaugsmo pakaušį kasė.

Kad komunistų “m itin gan” nėjo, 
Nešdamas kumpį tiktai stenėjo: 
Kytriausiu žmogum jis manė esąs 
Ir Kompartijai nenusidėsiąs.

Būk komunizmą, sakėsi tveręs, 
O ir fašistams bu v’ pritarėjas.
Ir nors gudrauti gana mokėjo, 
Bet į pakalnę greit nuriedėjo.
Mat, “neklaidingu” visados buvo, 
Juk ir Sibire jis nepražuvo.
Tat ko jam verkti, ašaras lieti, 
Jeigu “Klampynėj” gali tupėti?
Ant komunizmo senai nuspjovė 
Ir pas buržujus greitai numovė.
Mat, buožės vaikas jau ne toks paikas 
Ir su Pijušu jau susitaikęs. ,
Į vieną dūdą jis moka pūsti
Ir komunistus bjauriai išplūsti .
Jeigu Brooklyne jam nepavyksta, 
Tai į Chicaga jiąai nuvyksta.
Tarpe savųjų Prūsas ten jaučias, 
Nes grigaitiniai pilnai užjaučia.

Ir kodėl ne? Juk jis jų gardo! 
Fišei tarnauti ir jam pagardo.
Savo idėjas ten “liuesai” skelbia, 
Su policistais viską nustelbia, 
Jei kas tik bando jam prieštarauti 
Ir nuo jo veido kaukę nutraukti.
Tuo triukšmadariais jisai apšaukia, 
Jo pasekėjai, kaip vilkai kaukia, 
Kam komunistai nor numaskuoti 
Ir renegatui smūgį užduoti.
O kad Chicagoj Prusui nevyko, 
Net ir Grigaitis baisiai supyko.
O jau Steponą taip supykdino, 
Kad net Pruseika bulium vadino.
Ak tu Chicaga, gana garbinga, 
Bet del Pruseikos negiliųkinga: 
Čia renegatas visai suklupo 
Ir jo sklokizmas gana nubluko.
Kas tiktai nori, dabar tas mato,
Kad renegatu Pruseika tapo, 
Bet ar kas naujo čia atsitiko? # 
Kuomi jis buvo—tuo ir paliko!

Rumboniškis.

tūkstančiai metu?v

Taigi, yra logiškas išve
dimas, kad visu tu kataliku- 
krikščionių to Jėzaus garbi
nimas, maldavimas nėra 
vertas nei kišeniaus skylės, c

Darbininkai daro didelę 
skriaudą .sau ir savo klasei, 
eikvodami savo laiką su to
mis nesąmonėmis. Jau lai
kas ir labai laikas visiems 
darbininkams pradėti savi
stoviai protauti ir nesiduo
ti save visokiems mulkinto
jams mulkinti.

A. M. Metelionis.

Ekonominis Krizis 
Japonijoj Gilėja

Tekstiles pramonės cen
tre Nagoj a bankrutavo 4 
bankai, tame skaičiuj stam
busis bankas “Meidzi bank”. 
Be to provincijos bankai vis 
dažniau kreipias Į viriausy- 
bę pagelbos. .Viriausybė 
išduoda miliardų kreditų, 
kad palaikyt subankrutavu
sius bankus. Tos didžiulės 
sumos išspaudžiamos iš pla
čiųjų darbo žmonių masių.

71
\ ■ 11

s
5

t.

«■)1ENRAS. LAISVES PIKNIKAS
JAME DALYVAUS KLASINIAI APSIŠVIETĘ DARBININKAI IŠ ARTIMU IR TOLIMU MIESTU

Nedėlioję, 3 d. Liepos-July, 1932
TOJE PAČIOJE VIETOJE, KURIOJE BUVO KITAIS METAIS

ULMER PARK MUSIC HALL
FOOT OF 25th AVENUE BROOKLYN, N.Y.

Darbininkiški Chorai iš Visos Plačios New Yorko Apielinkčs Dainuos. Bus Įvairių Žaislų ir Sportiškų Lenktynių.

H
8 Dvi Orkestras be Perstojimo ries Šokiams
5 Prašom visų įsitėmyt, kad ant rytojaus po piknikui bus 4 of July šventė, tad ir iš toliau atvažiavę turėsit gražaus laiko pasilsėt ir sugrįžt
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Įžanga 50 Centu, Iš Anksto Perkant Tikietą 40 Centų 2

Pikniko Pradžia 10=ta Vai. Ryte. w
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