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Draugas Vincas Kapsukas 
prisiuntė savo knygos rankraš
tį apie Sovietus Lietuvoje ir 
kartu ilgą laišką. Tarp kitko 
drg. Kapsukas atsiliepė ir apie 
mūsų leidžiamą žurnalą “švie
są”. Drg. Kapsukas rašo, kad 
pirmas numeris padarė gero 
įspūdžio į draugus, gyvenančius 
Sovietų Sąjungoje. Kada išeis 
daugiau numerių, tai jie duos 
apžvalgą, atžymint gerąsias ir 
blogąsias mūsų žurnalo puses.

Pavienio Numerio Zaina 3c Metai XX IV, Dienraščio XVI

KRISLAI
Drgg. Kapsukas ir žalpis.
ALDLD I Apskritys. 
Kanadiečiai ir “šviesa”.

• Japonija Ginkluojasi.
Rašo D. M. šolomskas
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Darbininkai Visu Šalių, 
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17,000 Patersono Dar
bininką Neteko Darbo

Ištisai Savaitei

FRANCUOS EX-KAREIVIAI IŠKĖLĖ , 
RAUDONĄ VĖLIAVĄ PRIEŠ FAŠIZMĄ
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Kuomet Fašistiniai Gaivalai Rėkė, “Tegyvuoja Karalius!” 
Revoliuciniai Darbininkai Šaukė, “Tegyvuoja Sovietai 
Francijoj! Šalin Fašizmą!”

ŽINIOS IS LIETUVOS

12,000 Laivakroviy

Aukos S. Insultui

Nušovė Slaptingą Žentą
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Birmingham, Ala.—West
ern Union Telegrafo Kom
panijos vietinio skyriaus

Paryžiuje, liepos 30 d., at
sidarys pasaulinis moterų 
suvažiavimas kovai prįeš

Aplaikiau nuo drg. Martin 
iš Rochesterio, N. Y., $1, kaipo 
auką Komunistų Partijai. Drg. 
E. Zdanys iš Hillcrest, Kana
dos, paaukojo $1 komunisti
niam veikimui.

Ponai, mat, bijo, kad šalies 
darbininkai nesužinotų apie 
kruvinus žygius prieš' Ala- 
bamos mainierius; jie taip

Chicago, Ill. — Sovietų 
Sąjungos Draugų organiza
cija šaukia masinį susirin
kimą People’s Auditorium 

2457 Chicago

lioną jenų (apie $10,000,000), 
kurie yra atiduoti karo reika- 
lamš. Už tuos .- pinigus mano
ma pagaminti«165 karo orlai
viai, tam tikras skaičius tan
kų, prieŠorlaivinių kanuolįų ir 
kitų karo giKkių. TAip Japonija 
rengiasi karan. *. 7 ‘

Imperialistinė: Japonija apie 
60 nuoš. visų valdžios įplaukų 
Išleidžia karo reikalams. Bet 
jai' to negana; ji suorgapizavo 

• savo viduje visokias patriotines 
organizacijas If sukėlė 21 mi-

šeštadienį užtūrėjo žinias,

Paterson, N. J. — Pagal 
N RA valdybos patvarkymą, 
vienai savaitei uždaryta vi
sos plačiojo šilko audyklos. 
Sulig kapitalistų spaudos

“šventosios” stovylą.

, ., jDarbininkus
Walker- apskrities- teismas gyvos.

^frmlrac . Npnaicanf . viršininkas Pinkard pereitą 
□II clKdS, nupdlbdlll , ketvirtadienį, penktadięnĮ i#
D. Federacijos Vadu, . /- ,

• j ’ i kurios buvo, ;pvrduptqs pe,r-
; siųst telegrafu , ^ųmųnįsti- 

“Daily

Pranešama, kad laivas 
“Olympic” atsimušė į Nan
tucket “Lighthouse” ir pu- 
siąy truko. Septyni žmonės 
yra žuvę.

Aplaikiau laišką nuo Ameri
kos lietuviams darbininkams ži
nomo drg. P. V. Žalpio. Jis 
tarp kitko rašo: “Pas mus šie
met pavasaris ankstyvas; kovo (pranešimų, tedirba tik 1,500 

darbininkų siaurojo šilko 
dirbtuvėse. Sustabdyt pla
čiojo šilko darbus įsakyta 
todėl, kad perdaug jau pri
sikrovė į sandėlius šilko dir
binių, kurių negali išpar
duoti. Įsakymas apima ir 
kitas vietas, taip kad šią sa
vaitę neturės darbo apie 50,- 
000 šilko darbininkų Jungti
nėse Valstijose.

pabaigoje pradėjome sėją. Jei
gu bus gera vasara, laimėsime 
daug. Sovietų Sąjungoje vis
kas sparčiai keičiasi geron pu
sėn. Jeigu pereitais metais 
šiuom laiku buvo stoka kaliošų, 
čeverykų ir manufaktūros, tai 
jau dabar jų pilnos krautuvės 
miestuose ir rajonų miesteliuo
se. Galima pirktis, kiek kam 
reikia, ir visi išdirbiniai ir ko
kybe 'geresni. Valgyklose mai
stas žymiai pagerėjo ir produk
tai daug atpigo. Jau valgome 
baltą duoną, baltas bulkas. At
eityje dar pagerės, nes perei-1 
tą rudenį kolektyviai ūkiai sė
jo kviečius ten, kur pirmiaus to 
nebuvo. Su kiekviena diena 
Sovietų Sąjungos darbininkų 
padėtis gerėja; stiprėjame visa
pusiškai.“

Drg. žalpis gyvena Minske, 
Baltarusijoje, ir dirba Sovietų 
šalyje, atlikdamas atsakomin- 
gus darbus.

ALDLD I Apskritys, Chica- 
goje, gana gerai veikia. Šekr. 
drg. J. Skeberdytė praneša, kad 
jau gauta apie 75 nauji skaity
tojai ‘Working Woman”, dar
buojasi “Vilniai”, “Daily Wor
keriui“ ir stiprinimui ALDLD 
^uopų. Draugai siekia suorga
nizuoti visą eilę naujų ALDLD 
kuopų. Organizuoja darbinin
kus ir industriniai, gelbėdami 
Komunistų Partijai ir revoliu
cinėms unijoms.

Drg. J. Broga iš Montrealo 
• rašo, kad draugai kanadiečiai 

yra labai patenkinti mūsų 
žurnalu “šviesa.” Su pirmu 
numerių mes dalinai nuskriau
dėme draugus kanadiečius, nes 
del tam tikrų kliūčių, jie apie 

* mėnesį ir pusę vėliau gavo 
“Šviesą“, kaip Jungtinėse Val
stijose nariai. Iš Kanados mū
sų narių gauname vis daugiau 
atsiliepimų ir užgynimų žurnalo 

turinio. > . •

Rochester, N. Y., šiemet dar
bininkų mokyklėlė buvo silp
nesnė, negu pereitais metais. 
Nesakysime, kad pas draugus 
ir drauges nebuvo noro' lavin
tis: jo buvo, nes susiregistra- 
vo 48 draugai ir draugės ir visi 
lankėsi, tik negalėjo visus va
karus lankytis, nes - pradžioje 
mėnesio turėjo labai daug su
sirinkimų ir kitokių reikalų. 
Rochesteriečiai mūsų d i e n- 
raščiui “Laisvei” del naujo 
preso sukėlė virš $100, bet 
jie neužmiršo ir “Vilnį,” suau
kodami $15.50 su pasveikinimu 
“V.“ suvažiavimui. Vėliau teks 
daugiau parašyti apie jų veiki
mą ir pareigas. : ‘'

Leeds, Mo., Chev
rolet a u t o m o b i lių 
streikieriai u ž k i r to 
kelią s t r eiklaužiams 
ir dalinai laimėjo 
streiką.

O' tšį■
Telegrafo Kompanija Nepraleidžia “Daily 
Workeriui” Pranešimo apie Ala. Streiką

Paryžius. — Kuomet per-* iš kurio bankininkai sten 
eitą sekmadienį kunigai, fa- giasi padaryt francūzišką 

įšistai ir karaliaus valdžios Hitlerį.
Revoliuciniai eks-karei- 

jviai ir kiti darbininkai, < iš
kėlę raudonąją vėliavą, de
monstravo šaukdami: “Te
gyvuoja Sovietinė Franci- 
ja! Šalin Fašizmą!

Paryžiuje įvyko keli susi- - 
kirtimai tarp policijos ir 
darbininkų. D a r Į) i ninkai 
privertė fašistus nuleistže-

šalininkai visoj Francijoj Į 
suruošė paminėjimus 505 
metų sukaktuvių nuo to lai
ko, kai Francūzai, vadovau
jami “šventosios” Johannos 
d’Arc, sumušė Anglus,—tai 
komunistiniai ir- socialisti
niai darbininkai su revoliu
ciniais eks-kareiviais de
monstravo prieš tuos atža
gareivius.

Fašistinę parodą Pary- myn valdišką vėliavą, 
žiuje pro “šventosios” pa-ČIEPIJA ŠUNIS NUO 

PASIUTIMO
Hackensack, N.J., vyriau

sybei paraginus, žmonės 
pradėjo nešti ir vesti šunis 
į policijos stotį, kur jie čie- 
pijami nuo pasiutimo.

Pilietinių Laisvių Sąjunga Protestuoja prieš Žinių Cenzūra
vimą; Neva Tyrinėjimus Darantis Teismas Kimba prįe 
Komunistų “už Šaudymus”; Darbo federacijos Vadai 
Skelbia Vajų prieš Raudonuosius

San Francisco, Cal. —'niam “Daily Workeriui” 
Amerikos Darbo Fedęraci- apie 8,000 geležies mainie- 
jos Marinių Darbininkų U-' rių streiko | Įvykius. Žinių 
nijos vadai atsisakė šaukti cenzūrą jis įvedė po to, kaip 
laiyakrovių streiką. Bet “Daily Workeryj*’ pasirodė 
darbininkai jau užstreikavo telegrafiniai aprašymai ke- 
šešioliką laivų šioj prieplau- tūrių štreikierių nužudymo, 
ko j. Jiems vadovauja revo
liucinė Industrinė Marinin- 
kų Unija.

Alturas, Cal. — Buržua- 
ziški piliečiai sudėjo $77 au
kų Samueliui Tnsullui, kuris 
dabar laukia teismo Chica- 
goj. Insull yra per sukty
bes nubankrūtavęs 3 bilionų 
dolerių korporaciją.! ,

Suėmė Gettle Žmogvagius .
; ‘ > r į.''-

> Los Angeles,; Cal; -r; Poli
cija užtiko žmogvagių, lizdą 
priemiestyje La Greęcenta/ 
paliuosavo jų pagrobtą ka
pitalistą W. F. Gettle, iš ku
rio šeimynos buvo ;reįka)ąu- 
jama $70,000 išpirkimo; ir 
areštavo tris asmenis., Ket-. 
virtas, tariamas jų vadas, 
pabėgo. . >

Washington. — Valdžia 
ketina supirkti jmiškų bei 
tinkamų jiems auginti že
mių apie 3,762,180 akrų iš
viso. Tai bus valdiški miš
kai. • - i

pradėjo neva tyrinėti šau
dymus. Nors kompanijų 
mušeikos ir policija nušovė 
penkis streikierius, tačiaus 
teįsmminkai /štengiasr i įpri-į 
kibti prie : komunistų;
; Amerikos Darbo' Federal 
eijos valstijinis! ipirmininkaą 
Mbore;eina išvien su tais 
nenaudėliais prieš komunis
tus ir šiaip, kovojančius dar
bininkus.* Vykdamas į jau 
prasidėjusį valstijinės Fede
racijos suvažiavimą Mobile 
mieste, jis pareiškė kapita
listų laikraščiams, kad “su
važiavimas turės suorgani- 
žuoti . visoj, valstijoj vajų 
prieš komunizmą.” Jis 
pliauškia, būk-tai komunis
tai esą priežastis kraujo lie
jimo, šioje streiko srityje? Į

Kompeticija Tarpe Kalėji
mų ir Privatinių Darbdavių

PANEVĖŽYS., — Vietos 
ir. apielinkės cemento pra
monės biznieriai kelia pro
testą prieš kalėjimus. Mat, 
kalėjimuose kaliniai priver
sti gaminti cementą ir pa
kankamai jo pagamino vi
siems reikalams. Tuo būdu 
privatinis biznis nukenčia. 
O kalinių daug, nes Sme- 
tdnbs vąldžia kemša į 'tubs 
urvus Visus, kurie 'tik drįsta 
ndrs žodį ištarti prieš fašis
tinę' diktatūrą. :

“Šventosios Johannos” pa
minklą vedė pats vidaus rei- minklas buvo apipiltas de- 
kalų ministeris Albert Ser- ginančiomis rūgštimis. Di- 
raut. Karaliaus valdžios deliam pramoniškam mieste 
sugrąžinimo šalininkai ir Lyons revoliuciniai darbi- 
kitos fašistinės organizaci- ninkai raudonai nudažė vi
jos maršavo su obalsiais: są “šventosios” stovylą. 
“Tegyvuoja karalius! Te- Prieš fašistų parodas tą die- 
gyvuoja Armija! Tegyvuo- ną visur šalyje buvo pada- 
ja La Roque!”—O La Roque ryta kovingos darbininkų 
yra fašistų, organizuoto j as, demonstracijos.

Japonai Žada Užimti 
Seną Chinų Sostinę

Pasaulinis Motery Kon
gresas prieš Karą

Shanghai. — Jau trys mė
nesiai kaip eina slaptos de
rybos tarp Japonijos ir 
Chiang Kai-sheko fašistinės 
Chinų valdžios. Chiang 
Kai-shek padarė daug nusi
leidimų Japonijai, bet jai 
dar negana. — Jeigu Chini- 
ja nepriims visų Japonijos 
reikalavimų, tai Japonų ar
mija turės užimti senąją 
Chinų sostinę Peipingą, — 
sako Japonijos karo vadai.

Nusinuodijo Du žmonės
; PANEVĖŽYS. — Acto iš
gėrė ir nusinuodijo tūla G. 
Sakoma, kad gyvybę sunai
kino delei nepavykusios mei
lės. ,

Nesenai tapo rastas Smil
gių vals. Datšiūnų kaime la
vonas tūlo amerikono D. 
Buvo manyta, kad jį kas 
nors kitas nužudė, bet po iš
tyrimo pasirodė, kad pats 
nusinuodijo. Irgi del šei
myniškų nesutikimų.

Darbininkių Moterų Ta
rybos New Yorke ir kitu 
Amerikos miestuose 
prisirengimus pasiųst /Savo 

 

delegates. Ruošiasi rf kitos 
moterų darb. organizacijos.

skaitytų “Daily Workeryj” 
faktų ir tikrų, aiškinimų, ką 
reiškia NRA politika ir Federacijos suvažiavimą pa- 
,kaip baltieji ir juodieji dar- kviesta kalbėt buvęs Ku 
bininkai turi laikytis išvien.

“Daily Workerio” redak-' 
torius Hathaway pasiuntė 
protestą minimos telegrafo 
kompanijos'prezįdentui, rei
kalaudamas liautis cenzųra- 
yus ir konfiskavus darbinin
kiškas žinias. U žprotesta- 
vo ir Amerikos Pilietinių 
Laisviy^Sąjunęa:; parfiimh^ 
kų organizacijos rengihšį |į 
protestų' iiįiiingus prieš hit
lerišką žinių cenzūrą; ' J ’

“Daily Worker”. pasiuntė 
į streiko sritį žinbpią Ame'ri- 
konų rašytoją John How
ard Lawsoiią, kurio aprašy
mas jau pasirodė tame laik
raštyje pereitą antradiehį. 
Jis, bet kitko,' praneša, kad 
prie^ vieną negrą padarytas 
sumoksiąs, būk jis ’ užpūdlęs 
žaginti pačią vieno Tenriė- 
see Anglies ir Geležies Koni- 
panijbs gen'gsterio. Ghęsią 
tam darbininkui teilsmiškas 
bei, paprastas nulynčiavi- 
mas? ' •?!' - ■ '•
__ ' ' ' į : I k < - utį piniiiau.. ivxd'gaiqu >tmu- view, mv . vidutį, y**y xvciu. oavx-
parbo. Tepefacija sų . ^u<o Yetėžiu-prikišta. -Už ją' ‘val.dybė’s/ ; įdlidiją, 'ženies 
KIųx Krnnu im^s Ę^y^^kidnaperiam: išmokėta;$10,- ūkio if* finable# įštaigob vie-

“ "L .000 iūž. mėrgąitėsi palikimą šoje vietfoįe 'iškabintų darbo 
biržoj skelbimus

Klux Klano viršininkas 'B. 
/B. Graves, kandidatas į gu
bernatorius. • >

Tarptautinis : Darbininkų 
.Apsigynimas išleido ;ir tarp 
štreikierių -paskleidė 15,000 
lapelių; stiprini, darbininkų 
dvasią ir baltųjų’ vienybę su 
negrais. .-v .i*?’

j . ! Kapitalistiniai i laikraščiai 
žiniose ? ir i redakcinihosė 
straipsniuose baisiai i pasi- 

’piktinę iri negali įsivaizduot, 
kaip tąi baltieji gali priklau
syti tai pačiai * unijai su neg
rais ir išvien su jais kovoti.'

Protestai prieš Atsaky 
mą Sovietams Kreditu

SURADO PAVOGTĄ 
ROBLES MERGAITĘ *

• TUCSON/ Ariz. — Ty
ruose tarp skurdžių krūmų, 
duobėje; uždengtoje šurūdU 
jusiį bleke, atrado Robles 
šeimynoš mergaitę Junę, 6 
metų amžiaus, kuri buvo, 
žmogvagių pagrobta 19 die- 

:\ v > nų pirmiau. Mergaitė ibu-

Bando Išdeportuoti į Lau
kus < Kauno Bedarbius

; KAUNAS. — Miesto sa
vivaldy ba prade j o kampani
ją už ątsikratyrhą bedarbių. 
Jiriąi mananti, kad galima 
bedarbius išk'rahstyti į rnie- 
utėlius ir kaupus, buk ten 
darbų. galima gauti! ' Tuo 
reikalu , miešto burmistras 
kreipėsi. prie ’ Smetonos vi
daus reikalų ministerio ir 
prašė/ sekamos pagelbos 
pra vedimui, s ą v į v ą idybos 
plano prieš bedarbius: (1) 
darbo biržai išrūpinti ,ne
mokamą korespondencijos 
pasiuntimą paštų, (2) ne
mokamą susisiekimą telefo
nų^ kai esti laisvos telefono 
linijos, (3). kad Kauno be
darbiai, gavę; darbo provin
cijoj, su, šeimomis traukiniu 
nemokamai būtų vežami į 
darbo vietą, (4) kad savi- 

' ‘ policija, žemės

Canonshurg, Pa. — Niek 
John nušovė savo žentą Mi
ką Felluzį, 28 metų amžiaus. 
Mikas pora mėnesių atgal 
slapta išsivežė^ Johno dukte
rį Virginiją, 16 metų am- B - 
žiaus, ir ‘su ?ja 'apsipačiavo. svetainėje, 
Dabar j abudu buvo sugrįžę Avė., gegužės 18 d., penkta- 
pas jį prašyt atleidimo. Vir
ginijos tėvas-pašovė ir J. 
Adamasarį ir jo žmoną Ire
ną, kurie bandė perkalbėt 
'įsiutūsį tėvą; žmogžudis 
nežinia kur pabėgo.

Paryžius. — Kapitalisti
niai laikraščiai skelbia, kaip 
“svarbią” žinią, kad L. 
Trockis nusiskuto barzdą ir 
ūsus, idant žmonės jo nepa
žintų. (Bet tokią prastą 
ožišką barzdą nei nešiot ne
vertėjo.—Zeceris.)

dienio vakare, protestuot, 
kad Amerikos valdžia už
draudžia Sovietams kredi
tus (paskolas) prekybos rei
kalams. Rdosevelto vyriau
sybė taip daro todėl, kad 
Sovietai neprisiima caro ir 
Kerenskio gautų iš Ameri
kos paskolų. Kaip dauge
liui žinoma, dalis kerenski- 
nių paskolų buvo sunaudota 
kovai prieš darbininkų ir 
valstiečių revoliuciją, o kita 
dalis nušmugeliuota.

Įvairiuose kituose Ameri
kos miestuose darbininkai 
taip pat rengia panašius 
protesto mitingus, reikalau
dami, kad šios šalies va’ 
nevaržytų prekybos tarp 
Jungtinių. Valstijų ir Sovie- 
tų Respublikos.
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Vyskupo Veidmainingas Balsas
Chicagos katalikų arkivyskupas Mun

delein iąįeido atsišaukimą į parapijohUs ir 
ragina &įuos aukoti “labdarybei”. Bet 
tas atsišaukimas yra ištisai veidmainin
gas. Savo manifestą arkivyskupas pra
deda “16’istaus žodžiais*” kad “jūs visa-- 
dos turėsite vargšus.” Jeigu taip, pūgai į 
Mundelein, tai neapsimoka ir nereikia 
kovoti prieš kapitalizmą, kuris vargšus 
gimdo.’vjTaip katalikų bažnyčia ir neko
voja.- Priešingai, jos kunigai ir. vysku
pai ištikimai palaiko šitą išnaudojimo sis
temą it- už1 ją galvą guldo.

Pabaigoj savo atsišaukimo arkivysku
pas išdrožė sekamą pamokslą savo para- 
pi jonams:

“Šį įartą atminkit, kad buvo išminčius tas, 
kurs pasak?, kad “vien tik tuos daiktus jūs 
pasiilsite su savimi į amžinybę, kurįuos 
gyvi būBami esate atidavę.” Daugeliui mū
sų ta diena' gal jau netoliausia, kada būsime

■ pašaukti vykti į amžinatvę. Tad gal ir bū- 
»ųtų dabar pravartu mums atiduoti tuos daik

tus veikiau, kad paskiau nebūtų per vėlu.”
Labai gerai. Bet kodėl pats Mundelein 

ir kiti bažnyčios ‘apaštalai” nepildo šito 
dievo prisakymo? Kodėl jie pirmUtifliai > 
neatiduoda savo turtų vargdieniams, 
idant juos atrasti po mirties? Jūs pava
pi j Onai fctidudkite viską, ką dar tuijitę.j < 
Bet viskks nueis ne į kokį ten dangų, bet 
į Mundelein ir kitų bažnyčįų§,|ųlų , kiše
nių. Mundelein gyvena pi!MbVse Salo
čiuose irt maudosi turtuose, kaip inkstas 
taukuosį ir nepaiso turtų po mirties, o 
parapijohams perša veidmainingą skurdo
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Padėjo Žudyti Vienos Darbininkus, 
Dabar Juos Bjauriai Apmeluoja

Chicagos kunigų “Draugas” (geg. 14) 
deda sekamą katalikų bažnyčios paleistą 
melagingą pranešimą iš Austrijos:

Visų parapijų bažnyčios šiame mieste tu
ri iškilmes, priimdamos grįžtančius katali- 
kyben socialistus, ilgus metus išsižadėjusius 
savo bočių tikėjimo. Be suaugusiųjų pri- 
ėmimo Bažnyčion, krikštijama dar ir daug 
jų vaikų. Nuo pastarųjų socialistų riaušių,_ 
j vykusių jų vasario mėnesį, tik vienam Vie
nos mieste daugiau kaip 30,000 socialistų 
priimta katalikybėm Kituose Austrijos 
miestuose—mažiausia 20,000.

Ypatinga tas, kad socialistų grįžimai kar 
talikybfcn yra gausingesni tose Vienos daly
se, kurtose įvyko didžiausi jų maištai. So- • 
cialistąį grįžta katalikybėn ne dėl to, kad nu
sikratyti skurdu, ar alkiu, bet dėl to, kad

jie yra išsiVadavę iš nepakenčiamos socia
lizmo vergijos ir šiandien jaučiasi laisvi, jų 
sąžinių'niekas nevaržo ii- jie gali būti' to- < 
kais, kokiais jiems patiems tinkama. i
Reikia štai kas atminti apie Austriją 

ir apie šitą katalikų kuhigų bjaurį melą 
prieš Vienos kovingus datbihinkuš: Bu
delis Dollfuss yra juodašimtiškas kleri
kalas. Visa ta austrų fašistų šaika yra! 
klerikalai. Katalikų bažnyčios kunigai 
ir davatkos aktyviai dalyvavo skerdime 
ir persekiojime Vienos darbininkų. Jų 
rankos kruvinos. ;

Tą puikiai žino Vienbs darbininkai. 
Tuose Vienok darbininkuose verda kerš
tas’ prieš klerikalus. Bet klerikalai, kad 
pateisinti savo !krųvinus darbus prieš j 
darbininkus, skelbia1 svietui, būk jie “pa- 
liuėsavo darbininkus iš .po ;sociali^mo” ir < 
todėl tie darbininkai dabar i grįžta, prje- 
kątąlikų bąžnyčids! .. į ( ; ,.

BURŽUAZINE demokratija kaito
REAKCIJOS RAJWSTIS 1
' ’y..:.... ■ ' ' • / ; *<sl■ ' '•

Z. ANGARIĘTIS

išpildė buržuazijos jiems mo negalės turėt reVoliuci- 
; $ ? J jos metu. JI jau dabar dir

ba kaip reakcijos jėga, o 
proletarinės revoliucijos me-

Seniau šalyse, kur siautė 
reakcija, tai ir buržuazinė 
demokratija kovojo prieš 
reakciją. Ji seniau buvo 
dargi revoliucinė. Bet ga
na buvo’iškilt ant isterinės 
scenos darbininkų klasei ir 
kovai pąaštrėt, arba jei di
dėjo reakcija, kaip tuoj, toji 
buržuazinė demokratija lik-' 
daVd ' tuoju centru 1̂ af»ie 
kurį; Spietėsi visokios reak
cines jėgos’ir ta buržuazinė 
deniokratiją likdavo geru 
buržuazijos ramsčiu kčvūi 
su ’revoliuciniu judėjimu. 
Buržuazinė demokratija iŠ 
pirmeiviško judėjimo pasi
keisdavo į reakcijos rėmstį.’, . • i ' i ! ' < ' Į

11 gruodžio 1884 m. tuo 
kiaušiniu Engelsas taip rašė 
Bebeliui: “Kas liečia gryną 
demokratiją ir jos. rolę atei
tyj, tai aš manau, kad Vo
kietijoj’ ji loš daug: mažesnę 
rolę palyginus su senesnė
mis pramonės šalimi^ ■ Bet 
tas jai nekliudys revoliuci-, 
još metu trumpam laikui 
įgyt laikiną reikšmę, kaipo 
kraštutiniausiai buržuazijos 
part., kokia ji jau pasirodę 
FrUųcijoj, būdama viso bur
žuazinio ir dargi feodalinio 
ūkįo gelbėtoja. ( Tokių, me
tu Visa, reakcine mače grur* 
puojasi aplink ją ir ątiprina 
ją. Visa kas buvo reakcinio, 
išstojo tuomet demokratiš
kai. Lygiai .taip., pat. 184,8

visa; ^eodąlinįąųbiųyok; 
ratinė masė nuo kovo , įki 
rugsėjo, mėnęsių: palaikę lit 
beralus,, kad prijaųkint re
voliucines mases. O kuomet 
tas pavyko padaryt, tai, sa-

Rengkimės prie Lietuvių Jaunimo • 
Antro Suvažiavimo ' ': i ■

Kartu su Lietuvių Darbininkų Susivie- - 
nijimo seimu birželio mėnesį) Detroite 
įvyks, antras Amerikos lietuvių jaunimo . 
suvažiavimas. Kol kas mūsų spaudoje 
mažai apie tai rašoma. Bet mūsų jau
nuoliai rengiasi prie to svarbaus šuva-.

• žiavimo. Suvažiavimo šaukimas išsiunti
nėtas ne tik jaunimo, bet visoms darbi
ninkų organizacijoms. Renkami pinigai 
pasiuntimui delegatų. Kai kur mūsų 
jaunuoliai ruošia piknikus sukėlimui pi
nigų tam svarbiam tikslui. .

Bet mes negalime visą suvažiavimo 
prirengimą suversti tik ant jaunuolių pe
čių. . Mūsų jaunimo judėjimas , tębėra 
jaunutis. Mūsų jauni kovotojai mažai 
turi prityrimo; Antra, jaunimo organi
zavimas ir švietimas yra viso mūsų,4ietu- 
yių ‘ darbininkų, : ręvoliuciųiof ’ jųdųjimo' 
švafbi problemai To 'reikia hepamiršti. 
Smarkiai .klysta tie, kurie mano, kad jei-

1 !gu įhieštę -ttirinię LDS jaunuolių kuope
lę, tai jau mūsų visi klapatai pasibaigė 
ir jau 'teguk patys jaunuoliai* rūpinasi 
“saYo reikliais”. - Tokių *dradgų? itžįisij- 
meAfabai' dūug. Jie sako: “Well;1 bf kodėl 
jaunuoliai neatėjo pas mus, nepaprašė 
mūsų parąmos?”:.

Perdėm klaidingas nusistatymas. MeS 
neprivąlome laukti, kad, štai, jaunuoliai vaime aišku, liberalus išvijo, 
ateis į Literatūros Draugijos kuopą ir iš- Taip ir Frakcijoj 1848 m. 
mokins mus suprasti, kaip svarbus yra 
jaunimo judėjimas. Tie jaunuoliai dar 
tik atėjo į orgąnizuotas proletariato ei
les ir jau reikalaujame, kad jie mus mo
kintų, kad jie mus kviestų ir mūsų tal
kos prašytų. Kiekvienos kuopos, kiek
vienos draugijos bei kliubo draugų pa
reiga patiems rūpintis jūunimo judėji- 

'mo reikalais. Šitio tarpu reikia susirū
pinti jaunimo suvažiavimu.

Pirmoj vietoj, turi susirūpinti komu
nistai ir komunistihės frakcijos. Visus 
jaunuolių žygius reikia paremti. Visose 
organizacijose jaunimo suvažiavimo rei
kalus reikia pakelti ir išdiskusuoti. Rei
kia rūpintis finąnsavimu jaunuolių dele
gatų pasiųptimo į Detroitą. Vietoj lauk
ti jaunuolių atėjimo pas mus, mes turime x 
su savo parama skubintis pas juos.'

paskirtas pareigas/ 
• * i

Daug buržuazinės parti
jos, tame skaičiuj ir liaud. Lietuvoj iš pradžių dės 
ir soc.-dem., kalba apie de- vjsas savo pastangas, kad 
mokratiškumą, apie “gryną neprileist prie proletarinės 
demokratiją,” bet ištikrųjų revoliucijos laimėjimo, o po 
pas juos ta demokratija, tai! proletarinės revoliucijos ,lai- 

kaip ' įrankis rnejimo uoliai darbusis, kad 
atstatyti buržuazijos dikta
tūrą. Ir tuo męfu ir kade
mai, ir tautininkai, ir' kitos 
k o n t r-r e v oūiucijos jSgos >. 
rems liaudininkus ir social
demokratus jų kontr-revo- 
liuciniam veikim^ ir savo 
jėgomis visaip gaivins silp
nesnes jų vietas/ Jei šian- • 
dien socialdemokratija yra 
paskutinis buržuazijos re- • 
zervas, kad suturėt darbi
ninkų judėjimą ir neleist 
proletarinės revoliucijos ar- - 

kurios laikinai 'gauna vai- tinimosi, tai proletarinės re- 
džią-į savo rankas, kad likt voliucijos metu tai bus pa- 
kontrlrevoliucijos jėgų spie- skutinis kontr-revoliucinis 
timo centrais ir pildyt bur-! rezervas kovoj už buržuazi- 
žuazijos užbrėžtus joms už- jos reikalus.
davinius. 6-II-33.

Tai nereiškia, kad kiek- PASTABA: Šis straipsnis 
vienoj revoliucijoj tur iškilt j turėjo tilpt “Balse,” bet Hit- 
į paviršių tokios partijos ir ieris “Balsų” pasmaugė, 
laikinai turėt valdžią, kad .
paskui palengvint kontr-re- j 
voliucijos laim'ejimui. Augš-! per Naktį iŠ 
čiau minefame laiške En- < • r 1 •
^els rašė: “Jei aktingai (re- Amerikos J Lliropą

sas esąs toks: Pirmiausia iš no, kad šita perkūnijos elė- 
žemutinės, dajies. debesų la
bai .mažylė jsrovė elektros 
lekia link žemes, padaryda
ma nuo 810 iki A9$00 nfy-' 
lių į sekundą. Tuoj aus po 

. to ir tuo pačiu keliu nuo žę- 
mės į debesis lekia pati di
džioji elektros srovė ir jinai 
sudaro trenksmą.

Kaip debesyse susidarę 
elektra ? Mokslininkai at

sako, jog elektra ten susida
ro lietaus lašąms beplyš- 
tant. Viršutinėj dalyje de
besų susidaro pozityve pu
se, o apatinėje negatyve. Jie 
nurodo, kad pačiuose debe- 

uiiw uičtsmvję, I syse įvyksta apie devyni 
j kuri aiškiai parodo, kaip iš- -dešimtadaliai žaibavimo, o 
£ tikrųjų perkūno trenksmas j tik vienas dešimtadalis eina 
Ejvyksta. j link žemės,' kurioj yra taip
r Perkūno trenksmo proce- ’ pat pozityve pusė. Jie iha-

ĮjDOMUMAlJ
Bando Pakinkyti j 
Mašm| ŽaAaįnmą, ,

| Apskaitoma, kad laike 
žaibavimų (perkūnijų) iš-

I
eikvojama apie bilionas kilo
vatų elektros. Mękslininkai 
Schonland ir Collens darė 
pranešimą Amerikos Meteo
rologijos Draugijos susirin
kime ir tvirtino, kad Šita 
ielektra galima išnaudoti 
naudingam darbui. Jie sa- 
»ko, kad jie išrado ypatingą 
į paveikslams imti mašinėlę

ktra-galima pakinkyti į tam 
tikrus aparatus ir panaudo
ti kaipo’ jėgą.
' Bet praktiškos iš to nau

dos būtų labai mažai, nes 
žaibavjmai ištikrųjų la
bai mažai elektros 
įšduaįa. Pav., jeigu suifn- 
tūm Ir sunaudotum visą 
elektrą; kiek' jos žaibavimai 
padaro per metus laiko ąnt 
viso žemės paviršiaus, tai 
užtektų tik vienai valandai, 
laiko del apšvietimo vieno 
miesto, kuris tyri vieną nu-1 
lioną • gyventųjų'. .'Taigi, 
mokslininkų Šchbnland ir 
Co,liens išradimas prisidės 
tik prie tolimesnio moksli-; 

tfhiu tūrinėjimū plėtimo.
51 D.

te

nuo gegužės men. iki guro- 
džio Bonaparto rinkimų, pa
ti krąštutiniausia. iš visų, 
gryna “Nacionalio” partija 
viešpatavo tik.todėl, kad ją 
palaikė besiorganizuojanti 
po jos priedanga visa reak
cija. Taip buvo visose re
voliucijose. Prie valdžios 
ateina partija labiausia pri
jaukinta .(iš revoliucinių), 
išlaikiusi dar sugebėjimą 
valdyt (pasiturinčių dva
sioj) būtent todėl, kad pra
laimėjusieji tik joj mato pa
skutinę išsigelbėjimo gali- 
mybę> Žinoma, negalimą^ 
laukt, kad krizio mohiente' 
mūsų „pusėj butii rinkėjų 
daugumą.” (

Ar apsiriko Engels, zkąįa 
jis* taip charakterizavo buiv. 
žuhzihę' dęmokrąti j ą į (“gry-j 
na ddmpkrątiją’’), ? Yjsi. to- 
liųiesni, įvykiai i šimteriopai 
patvirtino Engelso } žodžių, 
teisingu m ą. į Nors . iipam

metų, reyoįiuęiją JRųąi-. 
joj. Tuoj po s Vasario revo
liucijos pradėjo spiestįs apie 
kadetus ^konstituęįnius de
mokrates) net didžjaųsi re- , 
akcioriierjai, pąšiyadino de
mokratais ir^rėmė, kįdetus, 
nes juose matė: tą reakcinę 
jėgą, kūri būržūazijos nuo
mone gal išgelbėtą "Rūsiją 
nuo proletarinės į revoliuci
jos ir atstatyt Rusijoj mo- 
narchij ą/ Kada-gi, įbolševi- 
kij įtaka padidėjo ir nepa
sitenkinimas ; masėąe kade
tais išaugo,. tuo j aus. visokius J 
reakcinės spėkos pradėjo 
remt eserus ir socialdemok-

ratus menševikus, kad jie 
išgelbėtų Rusiją nuo prole- > ‘ • -** i -
tarinės revoliucijos. Menše
vikai ir eserai 1917 va
sarą liko, ta kontr-revoliuci
ne jėga,- kuri apie save mo
bilizavo kitas reakcijos jė
gas. Tais1 laikais ’ir lietuviš
ki atžagareiviai krikštinošj 
demokratais, o' lietuviški li
beralai (įąūdinlnkai) dargi 
krikštinosi socialistais ir' rė- 

fmė rusų eserus. Menševikų 
ir eserų jęga T917'm. vasa
rą priklausė ne vien nuo tos 
įtakos, kuria jie dar naudo
josi kai kuriuose darbinin
kų ir valstiečių sluogsniuo- 
se, bet ir nuo tos buržuazi
nės reakcijos pagelbės, ku
rią, jie turėjo. Ir kuo labiau 
darbininkai ir valstiečiai 
bėgo nuo menševikų ir ese
rų,' tuo plačiau menševikus 
ir eserus rėmė kadetai, ok- 
tiabristai (1905 metais įkur
ta liberaliniai reakcinė rusų 
buržuazijos ir dvarininkijos 
partija), o taipogi kitų įvai
rių tautų reakcines jėgos.

Apba imam Lietuvą. Ka
da Lietuvoj buvo proletari
nė revoliucija, tai sekmin-; 
geąniam kontr-re voliucijos 
jėgų mobilizavimui į valdžią 
buvo kviečiami liaudininkai, 
kųrje tuo metu vadinosi so
cialistais' jliaudininkais-sb- 
,cjąjistais(), (įr socialdemo
kratai. Jų, pareiga, buvo 
moSilizuot'platesnės ihaseš, A . --------------- ------,__
kad nugalėt' revoliucines f menševikais ir eserais prie- !jima į£ New Yorko išlėkti 
darbininkų jėgas. Kadaišakyj, 1917 m. išbuvo tik 9 ^ po pietų, orlaiviui le- 
kontrrevoliuęija laimėjo, tai-mėnesius. Spalių revoliuci-L. . rv
išprad^ių iš valdžios 'buvo “----- - ' iant ge‘W lssume8otl>
išmesti sęcialdemokrątai, o 

: paskui ir liaudininkai, nors 
tie iki to mėto jau buvo at
metę socialistų varįą. Val
džioj pasilieka kademai pa
tys vieni’. Bet štai 1925 m. 
vėl pakyla darbininkų judė
jimas, o 11)26 m. jis dar pla
čiau išauga. Apsigynimui 
nuo kylančio revoliucinio ju
dėjimo buržuazija valdžią 
užleidžia liaudininkams ir 
socialdemokratams, o visos J 
kontrrevoliucinės jėgos re
mia ją. Reikia pasakyt, 
kad be tautininkų ir kitų 
buržuazinių partijų pagėl- 
bos liaudininkai ir socialde
mokratai patys vieni dau
gumos seime neturėjo. Vie
ni,. kaip ana, tautininkai, 
atvirai rėmę “naują” 1 va.l-

ne kas kita, 
buržuazijos 'rankose.
vienu metu tie “demokra
tai” tarnauja kaip organi
zacija labiau reakcinėms 
partijoms, kad tuom savo 
opozicioniškumu p a p r astu 
metu su turėt kairė jančias 
darbo mases nuo kairėjimo, 
į ‘revoliucijos pUsę,' o kitu 
metu, kyldnčib revoliucinio, 
judėjimo vmetu' ir ypač re
voliucijos metu, likt tomis 
buržuazinėmis ’partijomis,

čiau minėtame laiške En-

voliucijos metu) išstoš mūsų 
rezervai ;20-25 metų am
žiaus (čia kalba eina apie 
kareivius), kurie nebalsuo
ja, bet dalyvauja kariškuos 
mankštymuos,—tuomet ten 
galima peršokt per gryną 
demokratiją.” . ■ • < ■
Rusijoj “grynoji demokra-, 

tija,” iš pradžių su kade-‘ 
tais priešakyj, o paskui su

Lakūnas Glen L. Martin 
tvirtina, kad greitu laiku 
bus galima pasiekti Londo
ną bei Paryžių iš New Yor
ko per vieną naktį. Jis sa
ko, kad jau yra išdirbti pla
nai pastatymui didelio, grei-

.1, . ............ . .to ir parankaus orlaivio to
kiai kelionei.' Girdi, bus ga-

.v, ■ _ , u j Ikiant gerai išsimiegoti, ryja nusiavė tą “gryną de- • , . v. .
mokratiją,” kaip 1917 metų jte PusryclU jau ma- 
kohtr-revoliucijos lizdą, ir|Vti Europą, o prieš pietus 
proletariatas paskelbė savo’jau būti Londone arba Pa- 
diktatūrą. Po proletarinės | vyžiuje! Tas naujas orla^~ 
gi revoliucijos Rusijoj toji [vis sversiąs, su visa įgula, 
‘grynoji demokratija’ jau ir'apie 100,000 svarų, sparnai 
visai aiškiai pasireiškė ir' sieks* apie 180 pėdų. Jo in- 
kaip kontr-revoliucinė jėga, 'žinai turės 7,000 arklių pajė- 
ir kaip imperialistų agentė, j gos ir orlaivis galės padary-

Ir Lietuvoj “grynoji de-j ti nuo 150 iki 180 mylių į va- 
ųiokratija” jokio pasitikėji-’ landą.

DARBININKU 
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DR. J. J. KAšKIAUCIUS
371 Lake St„ '-Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

džią, o kiti, kaip ana, kade- ĮKIRUS NIEŽULYS .
rėme'pavienius tošf yal- Jūs :ėąvet Akn ' patarimą 

džipčį '.žygius,' nukleiptus Iper “Laisvę” iiub; mano 'niežų, 
mesi kylantį'DarbinįA^ ju- Tepiau' sieritos mosčia dvi ne- 
deįimą ir prieš komunistus. dslias- ’ Nieko nemačijo. Vis- 
Liaudįninkų "ir ^ocialdefno-1 tlek Ta“. pllnas kQnas.to bru’ 
kratų (Vąldžia m. yiską “Ląisvę”,*mažu žinot kitokių 
darė, kad tik patenkint bur- gyduolių. Nežinau nė ką da- 
žuazijos pageidavimūs: jie ryt,—gali iš proto išeit. Du 
skaldė . darbininkų jėgas, lie metai, kaip -gydaus, neatitro- 
persekįojo ^ajriąsiąs J prof- gyduolių, tų niežų neuž- 
sąjųngas, į kalėjimus tup^ė' 
komunistus, neleido darbi
ninkam kurt, naujų organi
zacijų .ir kartu fašistams 
davė laisvę organizuotis ir 
stiprint savo jėgais. Kąęk 
buržuazija pastebėjo, kad 
socialdemokratai, nepajėgia 
komunistų sudaužyt, o? fa
šistai jau pakankamai sus- 

emčši ruoš
tis Prie perversmo,’ kad nu- 
šliiot valdžią liaūdihinkų ir 
socialdėniokratų, kurie jAU j

,dži.os
* / • • v i

, » Nieko nemačijo. Vis- 
tiek man pilnas kūnas to bru- 
do. • Prašau vėl paaiškint per

i

. Nežinau nė ką da
ryt,—gali iš proto išeit. Du

muša.
Atsakymas

Matyt, Jums, Drauge, ne 
niežai, bet taip koks jcūno nie
žėjimas. Jeigu Junjs būtų nie
žai, .tai taip ilgai nebūtų užsi
rišę,. ir sieros mostis būtų juos 
prašalinus.

• Gal būt, Jums oda yra per
daug sausa, ’dėl ‘beveikiamo 
riėbalmių liaukų po oda.‘Per
šauna1 oda greičiau įsijaudina 
buo griežtesnio oro, nito šalčio,* 
nuo karščiOf huo garų, chemi- 

ikalų.’ ■ ' •:
j O, gal būt, Jūsų organizme tų į dienų.

yra kokių trūkumų. Tegul yic- , 
tos gydytojai ištiria Jums šia- 
pimą: kad tiktai jame nebūtų 
cukraus. Jei Jums pripažintų 
cukrinę ligą “diabates”, tai 
reikėtų susilaikyti ųuo saldžių 
valgių ir krakmolų, ir gal rei
kėtų leisti į .kūną su adata 
specialių ekstraktų iš kasos, iš 
pankreatinės liaukos.

Bet gal Jums taip tik yra 
sausa oda. Jei taip, tai Jums 
geriau yra dažnai nesimaudy- 

iti, nevartoti muilo, bet nusiva
lyt su koldkrėmu.

Tegul Jums sutaiso šių vais- 
itų:

“Powder tragacanth 1 dra
chm, •

glycerin 10 drops, 
carbolic acid 1 drachm, 
olive oil 4 ounces 
oil of bergamot 5 drops, 
distilled water enough to 

make 1 pint.”^
Suplakitę. mišinį, ir po tru-, 

pūtį įtrinkite į odą, keletą kar-

i
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Trečias Puslapis

pasaulio pavergtoms tau- ' 
toms, kad tik socializmas 
gali suteik joms tikrą gali
mybę ekonominiai ir kultū
riniai kilti.

Pagaliaus, trečiasis pama
tinis antrosios penkmetinės 
uždavinys — visam liaudies 
ūkyj techninės rekonstruk
cijos įvedimas, nematytas 
pramonės ir žemės ūkio pa
kėlimas. Tik ant tos bazės 
gali būt įvykinti ir pirmie
ji du uždaviniai. Apie tai 
daugiausia kalbėjo suvažia
vimas, kalbėjo draugai, tu-

(Tęsą 4-tam pusi.)

1

•j i J. i a i viYUjLibLi uiyvJLjUk

Kartu su privati- gjma^ atatinkamai

techninėj liaudies ūkio re-

Lietuvių Darbininkų Susivienijime

t

: )

nu

vlsi
so-

nino moksld tęsėjui. So- ,Vojo prieš socializmą, ku-

■—: . " M 1 ■; 1 r-.......................    , ........ . —
. , Pirmas ir kartu pamati- to, ant produktų ir prekių darbės likvidavimas mieste, 
nį^ politinis jos uždavinys— gausumo pamato, ant pasi- skurdo panaikinimas sodž. 
“galutinas kapitalistinių ele- turinčio darbo masių gyve- —tai tokie istoriniai atsie-

Vasario 10 d. pasibaigė ’ tytu entuziazmu ir nuošir-ijas, o penktoji visuomeni-į čių klasinius skirtumus

LDS TURI KETURIS APDRAUDOS LAIPSNIUS: 
$150, $300, *$600 ir $1,000

gpžy’"

lį

4

V. Kapsukas. • w ......

Didžiosios Pergales Suvažiavimas mentų ir klasių apskritai nimo pamato, ant audringo / 
likvidavimas, pilnaę i panai-, kultūringumo augimo pa
kirtimas priežasčių, gimdan- Į mato. Nes . socializmas,

i ir marksistinis socializmas rei- 
niai-ekonominė ūkio forma eksploataciją, ir kapitalizmo ,škia ne susiaurinimą asme- 
—socialistinė perdėm vieš-' liekanų ekonomikoj ir žmo- ninių reikalavimų, o visoke

riopą jų išplėtimą ir žydė- 
Antras uždavinys -— toli- jimą, ne apribavimą arba 

mesnis darbininkų ir kol- atsisakymą nuo šių reikala- 
chozų masių gerbūvio pakė- vimų patenkinimo, o visa- 
limas ir darbo masių varto- pusišką ir pilną visų kultū- 
jimo lygio pakėlimas 2į— • riniai išsivysčiusių darbo 
3 kartus. į žmonių reikalavimų pąten-

Trečias uždavinys — viso kinimą. ’ , .,
liaudies ūkio — pramonės, j Draugas Stalinas metė 
transporto, žemes ūkio tech- į obalsį šiame suvažiavime— 
nipėst rekonstrukcijos užbai- padaryti ne f tik visus kol- < 
„ . ' ' * 1 ’ išvys- chozninkūs, bet ir visus dar-:
čius mašinų statybą, kaipo | bipinkus pasiturinčiais ir 
svarbiausią grandį, visoj | suteikt jiems visiems kul- 

.,v. ,V1 x • i • . ip v. x- - • x i • x- -1 ’ - . . . techninėj liaudies ūkio re-milzimskus atsiekimus cialfasistme ir trockistme ; riam pirmiausia priklausė 0 nstrUkcijOj (pertvarky-

17-tas VKP(b) suvažiavi
mas. Tai buvo ne paprastas 
eilinis partijos suvažiavi
mas. Ne, tai buvo ypatin
gas, nematytas komunistų 
kovotojų ir pergalėtojų su
važiavimas. Tai buvo šuva-1 katoriais ir kuris daugiau-^ 
žiavimąs, įvykęs 10 metų po , šia prisidėjo prie teisingos 
Lenino mirties, suvažiavi- partijos linijos nustatymo ir'ūkio formas Sovietų Sąjun- 
mas po pasekmingo pirmo- milžiniškų socialistinės sta-, go j, tuomet viršų ėmė smul- 
sįos socialistinės statybos tybos atsiekimų. Ąudrin- k i a i-b ų ržuazinė smulkioji 
penkmetinės įvykdinimo per-gos ovacijos ne vieną kartą prekybų; gamyba, kuri nuo- 
keturis metus. Jis turėjo buvo keliamosjtam didžiau- lat gimdė kąpitalistinius ele- 
ne tik įvertinti didžiausius^ šiam VKP (b) ir viso pašau-: mentus. “ 
mušius už socialistinės vi- lio proletariato vadui, tik-, ni0 ūkio kapitalistais smul- 
suomenės pastatymą praei- ram Markso, Engelso ir Le-(’ kieji prekių gamintojai ko
tam be Lenino laikotarpyj nino moksld tęsėjui. So- .vojo prieš socializmą, kū- 
ir :
proletariato šeštoj pasaulio spauda, lenktiniuodama su' socialistinė pramonė. “Svar- 
dalyj, bet ir nustatyti nau- gatvine buržuazine spauda, • biausias priešas— smulkiai- 
jus partijos ir socialistinės! šaukia, kad toji partijos vie- buržuazinė stichija — rašė 
statybos uždavinius, priim- ’ nybė esanti dirbtinė, kad vi- i tuomet Leninas: — Arba 
ti antrosios penkmetinėsJ sas suvažiavimas esąs dirb- mes užvaldysim ją savo 
planą, pakelti darbo kokybę, i tinis, sufabrikuotas su pa- kontrolei ir apskaitymui, 
______ •_________ ji___ i_ . m_ i__ __________x_____ >> xx I i nu- 

valdžią, 
revoliuci- 
Kavėnja- 
kaip tik

durnu buvo sveikintas viso 
suvažiavimo d. Stalinas,;ku
ris ant savo pečių turėjo pa
kelt didžiausią sunkumą ko
vos su įvairiais partijos 
priešais ir leninizmo falsifi-

patauja ir sudaro vienintelę ; nių sąmonėj nugalėjimas.” 
vadovaujančią jėgą visam1 
liaudies ūkyje.”

Kuomet Leninas rašė
1918 ir 1919 m. apie penkias
visuomeniniai - ekonomines

kimai materialinėj darbo 
masių padėtyj, apie kuriuos 
negali nė svajot pačių “de- 
mokratingųjų” buržuazinių 
šalių darbininkai ir valstie
čiai” (Stalinas, praneši
mas).

Draugas Molotovas savo 
pranešime apie antrosios 
penkmetinės u ž d a v i n i us 
tarp kita ko pabrėžė, kad 
smarkiausia bus keliama 
kultūrinė statyba tautinėse 
respublikose ir srityse. Tai 
duos'geriausią pavyzdį viso

pagerinti jo vadovybę. Tuo 
tikslu buvo pastatytas, kai
po atskiras klausimas, orga
nizacinis klausimas. Šiuos 
savo uždavinius puikiai at
liko 17-tas suvažiavimas, ku
rio darbai ir tarimai turi 
didžiausios reikšmės ne tik 
SSRS, bet ir visam pasau
liui. Ypatingai didelės reik
šmės turi d. Stalino prane
šimas, kuriame duodama iš
tisa revoliucinio veikimo 
programa. S u važiavimas 
vienbalsiai priėmė nutari
mą, kad visa partija vado
vautųsi savo darbe d. Sta
lino pranešime iškeltais dės
niais ir uždaviniais.

Dešimts metų be Lėhirto 
partija, vadovaujama jos 
CK su didžiuoju Lenino dar
bo tęsėju d. Stalinu prieša
kyj, ėjo ir toliau Lenino nu
rodytuoju keliu ir atsiekė 
didžiausių rezultatų. Svar
biausias klausimas, kuris 
stovėjo prieš bolševikų par
tiją,—tai buvo socializmo 
pastatymo klausimas vienoj 
šalyj. Ne tik buržuazijos 
ir jos klapčiukų s.-d. tarpe, 
o ir tarp komunistų dalies 
su • Trockiu priešakyj vieš
patavo toks nusistatymas, 
kad tai esąs negalimas daik
tas, ypatingai tokioj ūkio 
žvilgsniu šalyj, kaip SSRS. 
Tikrenybė sumušė į dulkes 
visus tuos socialdemokrati
nius nusistatymus, kurie ne 
pirmyn kėlė partiją , prie 
naujų žygių, naujų pasiry
žimų, prie socializmo, o at
gal traukė — prie revoliuci
jos pralaimėjimo ir kapita
lizmo sugrįžimo. Ir 17-am 
suvažiavime jau neatsirado 
nė vieno delegato, kuris bū
tų išreiškęs bent mažiausią 
abejonę, kad Sovietų Sąjun
ga turi viską, kas yra rei
kalinga socializmo statymui 
ir pastatymui. Nebeatsira- 
do nė vieno, kas būtų paabe
jojęs, kad joje jau pastaty
tas socialistinės visuomenės 
fundamentas, ir lieka tik 
ant to fundamento pastatyt 
komunizmo rūmai. Suva- 

* žiavime vienas po kito išsto
jo buvusieji opozicionieriai, 
kritikavo savo klaidas ir 

, stengės ūžtrint savo nusidė
jimus prieš partiją ir dar
bininkų klasę. Partija pasi- 

\ rodė suvažiavime tokia vię- 
ninga, kaip niekuomet. Vi
sos jos rezoliucijos buvo 
vienbalsiai priimtos. Nema-

gelba “Stalino teroro” ir tt. arba ji neišvengiamai 
vers darbininkų 
kaip nuversdavo 
ją Napoleonai ir 
kai, išaugantieji 
toj smulki ai-buržuazinėj 
dirvoj.”

t 

Dabar paveikslas visai

Bet kodėl tad seniau Stali
nas negalėjo atsiekt tokios 
vienybės ir tokio entuzias
tiško jo nuopelnų pripažipi- 
mo? Į tai duoda tokį atsa
kymą pats d. Stalinas savo 
pranešime:

“Pergalėjo šalies indus
trializacijos politika. Jos 
rezultatai dabar visiems ai
škus, Ką galima pasakyt 
prieš šį faktą? . ūkio forma. Žemės ūkyjė

“Pergalėjo buožijos likvi- taip pat didžiausia .pėrrįiai- 
davimo ir visuotinos kolek- na: didelė valstiečių didžiu- 
tyvizacijos politika.^ Jos re- ma jau pametė smulkų ta- 
zultatai taip pat aiškūs. Ką vorinį pavienį ūkį ir perėjo 
galima pasakyt prieš šį f ak- p^įe kolektyvaus ūkio, .pa
tą? ’ • , J remto kolektyviu darbu ir

“Mūsų šalies patyrimu kolektyve gamybos pnenio- 
įrodyta, kad socializmo per- ,nių nuosavybe; jau 65 proc. 
gale vienoj, atskirai paim- yisU valstiečių ūkių kolek- 
toj, šalyj yra pilnai galima, tyvuose (1920 m. jų tebuvo 
Ką> galima pasakyt prieš šį 3.9 proc.), kurie apima 73.9 
faktą? ) 01 x“

“Matyt, visi šie atsieki- 
mai ir, visų-pirma, penkme
tinės pergalė galutinai su- 
demoralizavo ir sudaužė į 
dulkes visas ir visokias an- 
tileniniškas grupiruotes”...

O tie atsiekimai tokie di
deli, kad jų nebegali nepri
pažinti net padoresnioji 
buržuazinė spauda. Ir įdo
miausia yra tas, kad greta 
su tais milžiniškais atsieki- 
mais ėjo kapitalistinių ele- kapitalizmą, kad jie negali 
mentų likvidavimas ir nūs-. būt darbininkų klasės są- 
tumimas į užpečkį pavienių jungininkais socializmo sta- 
valstiečių ūkio. D. Stalinas tyboj, kad SSRS negalima 
savo pranešime kalbėjo: į pastatyt socializmo. Fak-

“Tai faktas, kad lygina-:; tai sako, kad tie ponai šmęi- 
masis socialistinės sistemos žia ir SSRS, ir Sovietų val- 
svoris pramonės srity j -su-! stiečius. Faktai, sako, kad 
daro dabartinių^ metu .98 mūsų Sovietų valstiečiai ga- 
procentus, o žemės javų lutinai atsitraukė nuo kapi- 
kūltūrų sėjos plotas—84.5. talizmo krantų ir nuėjo pir- 
proc., tuo tarpu kai pavie-; myn sąjungoj su darbininkų 
nių valstiečių ūkiui išpuola ” ’ ”
išviso 15.5 proc.

“Įvedant nepą Leninas pa
sakė, kad mūsų šalyj yra 
penkių visuomeniniai-eko- 
nominių ūkio7 formų ele
mentų: 1) patriarchalinis 
ūkis (žymiam laipsny j natū
ralinis ūkis), 2) smulki pre
kių gamyba (dauguma tų 
valstiečių, kurie parduoda 
duoną), 3) privatinio ūkio 
kapitalistai, ‘ 4) valstybinis 
kapitalizmas, 5) socializ
mas. Mes galime dabar pa
sakyt, kad pirmoji, trečioji 
ir ketvirtoji visuomeniniai- 
ekonominė ūkio forma jau 
nebegyvuoja, antroji 
stumta į antraeiles pozici-

me). . '
Ar išpildomi šie uždavi

niai? Pilnai išpildomi. Ka
pitalistinių elementų • likvi
davimas pramonėj ir pre
kybą j jau dabar įvykdintas 
beveik 100 proc.; žemės ūky 
ant pamato kolektyvizaci
jos taip pat; pasekmingai 
eina buožių likvidavimas;; 
pavienių valstiečių ūkių 
skaičius ir jų rolė iš pagrin
dų p a s i k eite. Antrosios 
penkmetinės gale socialisti- 

pasikeitė. Dabar kapitalis- nes ūkio formos, be abejo- 
tiniai elementai pramonėj nes, visur viešpataus ir že- 
jau likviduoti; jau ten per
dėm viešpatauja socialistinė 
ūkio forma.

turingą gyvenimą. ; į

Sovietų Sąjunga galutinai 
likvidavo parazitinių kla
sių liekanas; milžiniškai iš
plėtusi savo’ socialistinės 
pramonės ir žemės ūkio ga
mybą, pavertusi kolchozus 
bolševikiškais, tikrai turi 
pilną galimybę 2į—3 kartus 
pakelt darbo masių vartoji-, 
mo lygį ir visą jų kultūri
nį gyvenimą. Jau ir per ( 
pirmąją penkmetinę šiuo! 
žvilgsniu mes turime milži
niškų atsiekimų. “Eksplo
atacijos panaikinimas, be-

iproc. viso Sovietų Sąjun
gos pasėlio ploto. Tai reiš
kia, kad “Sovietų darbo val
stiečiai galutinai ir negrįž
tamai stojo po raudonąja 
socializmo vėliava.”

“Tegul sau plepa eseriš- 
kai-menševikiškos ir buržu- 
aziniai-trockistinės kūmu
tės,—sako d. Stalinas — kad 
valstiečiai iš prigimties yra 
kontr-revoliuciniai, kad jie 
pašaukti yra atstatyt SSRS

klase — prie socializmo. 
Faktai kalbą,’tad mes jau. 
pastatėm SSRS socialistinės 
visuomenės fundamentą ir 
mums lieka tiktaį pastatyt 
jo antstatas, —- dalykas, be 
abejonės, lengvesnis, negu 
socialistinės visuomenės 
fundamento pastatymas.”

Ir antroji penkmetinė, 
kurios planą galutinai nus
tatė 17-tas suvažiavimas, 
pastatė sau didžiulį uždavi
nį; pastatyt beklasę socia
listinę visuomenę mūsų Ša
lyj,. tai yra pastatyt patį 
socializmo rūmą. Tuo tiks
lu buvo iškelti šie trys pa
matiniai antrosios penkme
tinės uždaviniai:

tnės ūkyj, nes valstiečiai vis 
aiškiau pradeda matyt ir! 
suprast,’ kad stambusis ko- - 
lektyvinis ūkis daug' ■ nau
dingesnis' yra jiems ir visi 
sueis į kolektyvus, kur 'jau i 
dabai- vis dūugiau 1 pasitu
rinčių atsirandrt. Tokiu bp- 
;du ir žemėš 'ūkyj-buš panai-1 

i kintos' priežastys; gimdam • 
Ičioš klasinius skirtumus ir ’ ■ 
žmogaus* žmogūini išnaudo
jimą, neš’ išnyks privatinė' 
gamybos įrankių (mašinų, 
gyvojo ir negyvojo • inven- ■ 
tariaus ir tt.) nuosavybė.

Bet tai da nereiškia, kad j 
visi valstiečiai, tūoj, įstoję 
į kolchozus, pasidarys so-, 
cialistais, kad jie 
socialistiškai žiūrės į
cialistinę nuosavybę, į darbą 
ir tt. Jų sąmonėj liks da 
daug kapitalizmo liekanų. I 
Su jų įtakomis, kaip nuro
dė d. Stalinas savo praneši
me, reikės dar ilgai kovot ir 
partijos eilėse. Vienok jau 
dabar mes matome, kaip 
smarkiai keičiasi kaimas ir 
įtrauktieji į socialistinę ga
mybą žmonės, kaip daug at
siranda tarp jų puikiausių 
ūdarninkų ir sąmoningų so
cializmo statytojų.' Da dau
giau ,jų atsiras per antrąją 
penkhietinę. ' - ’*■ ’ *; //

Antrasis antrosios penk
metinės ■ūžddViny^ —2į-—3 
kartus pakelt darbo masių 
vartojinio lygį.1 D. Stalinas 
pranešime pasakėm ; ' 

' “Būtų kvaila manyti, kad 
socializmas grtli ‘būt pasta
tytas ant skurdo ir vargo 
paihato, ant asmeninių rei- 
kalrtvimų susiaurinimo pa
mato irt žmonių 7 gyveninio 
lygio sumažinimo ligi bied- 
nuomenės gyvenimo lygio, 
kuri be to pūti: nenori būti 
biednuomene ir veržiasi * > ’aukštyn, prie 1 pasiturinčio 
gyvenimo... Tai būtų ne 
socializmas, o socializnio 
karikatūra. Socialižmas ga
li būt pastatytas tiktai ant 
audringo visuomėriės gami
namųjų jėgų auginio pama-

APDRAUSKTTE SAVO SVEIKATA ir GYVASTĮ
Saugioj Organizacijoj

Kiekvienam Darbininkui Pašalpa ir Apdrauda Reikalinga
Štai kodėl jums geriau apsimoka priklausyti LDS, negu kur nors 

kitur apsidrausti:

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ne vien tik rūpinasi suteikti 
tinkamą apdraudą ir pašalpą savo nariams už kuomažiausią mokestį, 
bet taipgi abelnai rūpinasi darbininkų reikalais; ima dalyvumą dar
bininkų kovose už geresnį gyvenimą ypatingai prisideda prie kovos 
už įvedimą bedarbių ir sociales apdraudos. Del to kiekvienam darbi
ninkui geriau apsimoka priklausyti prie LDS, negu kur nors kitur.

2. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra tvirta darbininkų savišal
pos organizacija. Jau turi arti 5000 narių. Turi turto arti $80,000.

3. Lietuvių Darbininkų Susivienijime yra apie 1000 jaunuolių, kurie 
sudaro organizacijoj tvirtą pamatą. Pats LDS pamatas (daug narių 
jauno amžiaus) yrt palyginamai daug ’tvirtesnis, negu kitų savišalpos 
organizacijų, ir del to lietuviams darbininkams saugiausia apsidrausti 
Lietuvių Darbininkų Susivienijime.

Mokesčių yra dvi sistemos: “leve! rate” ir “step rate”; mokama 
• pagal nario amžių ir apdraudos laipsnį.

Pašalpos Keturi Laipsniai:

$6, $9, $12 ir $15 į Savaitę
Į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą gali įstoti asmenys nuo 16 iki 

50 metų amžiaus.
Tęvai gali prirašyti savo vaikus, nuo 2 iki 15 metų amžiaus, į LDS 

Vaikų Skyrių. Mokestis labai maža. Vaikų apdraudos du laipsniai: 
$100 ir $150.

DABAR {STOJIMAS ŽYMIAI NUPIGINTAS
Dabar laike vajaus įstojimas žymiai nupigintas. Dabar įstodami į 

LDS galite sutaupinti nuo $1‘OO iki $2.00.
Nelaukite ilgiau! Tuojaus patapkite LDS nariu! Savo kolonijoj 

kreipkitės prie’ vietinės LDS kuopos. Del platesnių informacijų galite 
rašyti:

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
273 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
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ren-
KELRODIS: Imkite krą No. 50, 

Fox Chace ir važiuokite iki pat Bur- 
holme Parko.

Komisija.
(115-117)

ir vakarienės 75c; vien tik ant te
atro ir šokių 35c. Kviečia visus 
gėjai.

(115-116)SUDREBINO KAPITALO SOSTINĘ
> '      .............. . ....... .................................. .. ..............-—

Negelbėjo Sklokininkų Kumštis

(Pabaiga)
Renegatų suklaidinti darbininkai vaik

ščiojo iš Madison Aikštės į Union Aikštę, 
kad persitikrinti, jog jų vadai, Prūseika 
ir Butkus, taip nemeluos. Bet čia jie sa
vo akimis netiki.

—Ar gi, tai negalimas daiktas, kad ko
munistai jau galėtų pralenkti net socia
listų partiją.

—Reikia žiūrėti, ką sako laikraščiai, 
—manė kiti. — Gal, žmogus ,negali ma
tyti girios per tą medžių daugybę.

Nusiminusiai jie skaitė laikraščius. Ti
kėjo ir netikėjo. Tačiaus jau pamatė, 
kad Prūseika ir Butkus juos pardavė so
cialistų išdavikams. Laikraščiuose jie 
pastebėjo, kad Čia jokių kitų demonst
racijų nebuvo, kaip komunistų ir socia
listų. .

Nesuprantamas dalykas darbininkui, 
kaip čia gali būt, kad Prūseika sako, jog 
Komunistų Partija jau baigia smukti, 
kad jos veik nėra, o čia dabar ta partija 
iškilo į milžiną. Jau atkovojo net iš so
cialistų partijos Union Aikštę ir sudarė 
didesnę demonstraciją, negu socialistų 
partija, kuriai juos pardavė Prūseika ir 
Butkus. *' /

Tie darbininkai dar nesuprato, kad 
Prūseika jau senai eina prie socialistų 

. partijos. Jisai senai tai būtų padaręs, 
bet jam rūpėjo nusivesti tuos kelis pase
kėjus. Tad reikėjo juodinti Komunistų 
Partiją. Reikėjo tuos darbininkus tais 
šmeižtais, melais ideologiniai prirengti 
tam keliui. Reikėjo juos pririšti prie sa
vęs, atitraukti nuo komunistinio judėji
mo.

Dabar atėjo momentas. Prūseika ma
no, kad jo sekėjai jau gana prirengti eiti 
su juo į socialistų partiją. Jisai padarė 
atvirą pasisukimą. Jisai eina dabar įtū
žusiai, su nuodais čirkšdamas ant darbi
ninkų judėjimo.

Darbininkai nusivylė vadovybe Prūsei- 
kos-Butkaus. Jie pradeda galvoti. Kai 
kurie ir.įieško vietos. Kiti galvoja. Sta
to klausimą, kaip jie pateko į socialistų, 

. alsiausių išdavikų kompaniją. Jie prisi
mena ve kokius vaizdus klasių kovos.

Vdkietija 1933 metų pradžioje. Ko
vosi Susirėmė fašizmas su komunizmu. 
Ką mes darėme? Kur buvo mūsų va
dai?

Įvykiai Austrijoj — susikirtimas dar
bininkų su fašizmu.

Įspūdžiai iš Gegužes Pirmosios New Yorke
=====^ .RAMSTIS —...— ■ 1 ..-...- . _ 1 1 1

' Geriausiai žinomas dalykas Amerikoj, 
Madison Square Gardene. čia buvo de
monstracijos prieš fašizmą. Susikirto, 
galima sakyti, mirtinai ‘ susikibo komu
nistai sū socialistais. Tai buvo dvikovė 
dviejų partijų. Viena už revoliuciją, kita 
—už reakciją.

O šiandien Pirma Gegužės. Vėl pasi
rodė dvi jėgos prieš viena kitą. Juk me$ 
ėjome, buvome šaukiami demonstruoti

• prieš komunistus. Prūseika sako, kad 
mes ne su komunistais tik todėl, kad; jie. 
neturi minių. Bet šiandien jie turi dr 
minias, o mes su sbcialištdisT 11; 1 • ’ '• , > » ‘i i

Ką tai reiškia, darbininkas negalėjo 
suprasti. Tačiaus jisai jąufė,.kad šiose 
dvikovėse, tuose susikirtimuose, tuose 
momentuose, kuomet eina susikirtimas 
tarpe komunistų ir socialistų, tai Prū- 
seika-Butkus negelbėjo komunistams. 
Ne, priešingai. Kiekviename atsitikime, 
kuomet matė susikibusius reakcinius va
dus, socialfašistus su komunistais, tai iš 
užpakalio, lyg koki banditai, smogė 
smūgius, vėrė peiliu komunistams į už
pakalį!

—Ne, tai negalimas daiktas. .Komu
nistas negali smeigti komunistui peiliu, 
kuomet jisai kovoja su priešais visos dar
bininkų klasės,—galvojo Prūseikos suvil- 
tas darbininkas.

Šis nusiminęs, suviltas darbininkas 
susitinka komunistą, kuris pilnas pasise
kimo, jo veidas pilnas šypsos, pasitenki
nimo. Juk tai ir buvo kuo džiaugtis, kad 
darbininkų jėgos, Komunistinė Partija 
taip smarkiai kyla ir stiprėja.1 Ištiesė 
ranką ir tarė:

—Sveikas, drauge, tai Prūseika jau pa
siliko generolas be armijos. ' i

—Sveikas, sveikas, drauge, gerai, kad 
susipratai. Renegatų kelias jau priėjo 
galą. 1 Jie susivienijo su socialistais ir tai' . 
atvirai. Visų darbininkų patėiga daly- ■ 
vauti ir kovoti, kad kitais tnetais dar1 ' 
daugiau galėtume atitraukti suklaidintų 
darbininkų nuo ' visokių buržuazijos 
agentų. 1

Diena jau baigėsi, buvo vėsus vakaras. 
Darbininkai skaitė laikraščius apie de- : 
monstracijas kitose šalyse su pasitenki
nimu, kad Lova už naują pasaulį, už re
voliucinį išėjimą iš kapitalistinio krizio 
tvirtėja ir didėja. Jinai stiprės kiekvie
nais metais iki galutinos pergalės.

Didžiosios Pergalės Suvažiavimas

>».

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Tintieji didelį patyrimą 
praktikos darbe ir jų kalbo
se btivo gilus įsitikinimas, 
kad milžiniški antrosios 
penkmetinės uždaviniai bus 
išpildyti.

Vienok klystų draugai, 
jei manytų, kad 17-tame su
važiavime buvo tik perga
lės himnai giedami. Ne, ja
me buvo daug ir savikriti- 
kos. Buvo neslepiant rodo
mos silpnosios mūsų darbo 
pusę$ ir kalbama apie rei
kalingumą jas nugalėti. 
Ypatingai buvo pabrėžiami 
trukumai gamybos kokybėj, 
gyvulininkystės didelis at
silikimas, prekių apyvartos 
ir tbansporto 
kanceliariniai - 
nio Vadovavimo 
mai ir kit.

Draugas Stalinas pabrė
žė, kad dabar ypatingai pa
vojinga būtų apsvaigti nuo 
didelių atsiekimų, Nusivilio
ti jais ir nosį užriesti, arba 
nedakainuoti esamų sunku
mų, pasitikėti, kad savaime 
toliati viskas eisią ir be ko-. 
vos iRtdfeitmti beklasinė so-'‘gingicsicms valstiečiams ir

darbo inteligentijai,.,, kurie 
įieško revoliucinio išėjimo 
iš dabartinės padėties. Mes 
da ne kartą grįšime prie 
l?-me suvažiavime pastaty
tųjų klausimų, juo labiau, 
kad jų rišimas stovėjo ant 
tokio aukšto teoretinio ly
gio, kaip Markso, Engelso 
ir Lenino laikais. ’ Tai buvo 
socializmo pergalės suva
žiavimas. Tai buvo. mark-: 
sizmo-Jeninizmo triumfo su
važiavimas ir proletarinio 
internacionalizmo 4ūvažia^ 
vimas. • i j > . • >•-»•* »/ ,

• (Iš “Priekalo” No,/2) .j.

22 
nu-

trukumai, 
biurokrati-

cialistinė visuomenė. Tokie 
nusistatymai silpnina parti
ją, ją demobilizuoja. Prieš 
tai reikia griežtai kovot.

Ypatingai didelė dome bu
vo atkreipta į organizacinį 
klausimą. uKai yra* duota 
teisinga politinė linija,—kal
bėjo d. Stalinas L- tai orga
nizacinė linija viską ' nus-‘ 
prendžia, tanie škaičiuj ir 
pačios politinės, linijos liki
mą.” Paprastai, jei teisin
gi nutarimai neįvykdomi, 
tai reiškia, kad blogas mūsų 
organizacinis 'darbas, kad 
bloga mūsų organizacinė 
vadovybė. Reikia atsiekt, 
kad organizacinis vadovavi- 29 d. : 
mas stovėtų ant politinio Maskvon dešimt žurnalistų, 
vadovavimo lygio. “Svar
biausia organizaciniam dar
be — žmonių parihkilnas ir 
išpildymo patikrinimas.”

Šie, kaip ir visi kiti pa
matiniai 17-j o suvažiavimo 
notariniai, turi didžiausios 
pasaulinės reikšmės. Jie 
reikia nuodugniai studijuo
ti ir kapitalistinių šalių ko- 
■fritmistams ir visiems pado^ 
riems darbininkams, var-

Žurnalistai ir- Molfsliųinkąi 
Išvjtžikvo Sovietų Sąjungon

KAUNAS. — Balandžio
. iš Lietuvos išvyko

Jie žada plačiai aplankyti 
Sovietų Sąjungą. Taip pat 
iš .Lietuvos išvažiavo Mask
von dvylika gydytojų. Jie 
dalyvaus tarptautiniam 
kongrese kovoje prieš tu-' 
berkuliozą. ‘

Lynchburg, Va. —Sulig 
paskutinių viršun išėjusių 
žinių, čia kovo mėnesį šie
met sudegė 22 bedarbiai 
centralinčs valdžios prie-? 
'glaudoje bendmiahis.

: ■ , f I ) v - . .i

ST. LOUIS Mo. — Prūšei- 
kos ir Butkaus pasekėjai daug 
yra triukšmo įsukėlę L.D.S. 
kuopoje; mėgino sukelti triuk
šmą visam -L.D.S., su pagelba 
lapelių taipgi su skundu prieš 
L.D.S. Centro valdybą, bet ne
pešė. Neturėdami kur savo 
pagiežą išlieti, nutarė ALDLD 
surengtas prakalbas išardyti— 
pasisekė. Toliaus užsigeidė 
diskusijų su A.L.D.L.D. 49 
kp. A.L.D.L.D. 49 kuopa su
tiko tartis .diskusijų reikalu.

1 Bet kuomet d, Millerio pra
kalbas suardė, sumušė J. BaL 
trūšaitį, ,ir d. Millerio veidą 
apdraskė ir akįųius sulaužė, 
tūi AĮjD,LD kuopos komisija 
delei itp, įvykio^ sklokininkus 
ignoravo ir kuopos susirinki
me nutarta neturėti t nieko 
bendro ,sų ,L.D.D. 20-ta kp.

Sklokininkai jįgavb, daugiau 
drąsos ir surengė Prūsęikai 
prakalbas East £>t.- Louis, Ill., 
su tikslu, kad užkariauti East 
St. Lou iso koloniją. . . .

Prūseikos prakalba sutraukė i kad And. Lieponis neišlaikė 
daugiausia tuos elementus, isavo prižadą, kad kum- 
kurie nusistatę prieš komunis-’ sau^pasilaikys laike disku- 
tus.

Kuomet buvo Prūseika klau
simais ir pastabomis atakuo
jamas, sklokininkai su savo 
pasekėjais kėlė kačių koncer
tą.

Sklokininkai įgavo suprati
mą, kad East Št. Louis lietu
vius užkariavo. Sumanė “bim- 
bininkus” East St. Louise da- 
baigti diskusijomis.

A.L.D.L.D. 49-ta kp., ap
svarsčius, atšaukė nutarimą ir 
nutarė pasiųsti komisiją į St. 
Louis Mo. įėlei diskusijų su
sitarimo. " ,

Pirmos diskusijos įvyko 25 
d. kovo S. Yociaųs svetainėje, 
East St. Louis, 111.

■ Sklokininkai \nesnaudė, sū- 
.traukė is apielinkės savo drau- 
!gųs. Net iš Springfield’o A. 
Shipikus pribuvo su‘ ‘keliais' 
draugais. Išrodė, kad “I 
kamš” bus “kkput.” ■ ■

Diskusijoms prasidėjus pa
aiškėjo!, ką {sklokinjnkai ątstpr 
vauja. V

Mūsų draūgai įrodinėjo 
Komunistų Partijos j vedamas 
kovas už darbi$inki£ ttiį)ja:ūti‘‘: 
niūs reikalavirūus ir nušvietė j 
Prūseikos ir Ko. pragaištingus prQge*^ 
darbus, kaipo darbininkų vie
nybės ardytojų■ ir tt.

Sklokininkai, kad apginti 
savo Prūseiką ’ ir Butkų (nes 
programos jie neturi), pradė
jo Kompartiją, Kominterną ir 
plenumus niekinti.

Skolos veikėjas, Chas. Ci- 
birka, parodė viešai savo “ži
nojimą” apie kęmunizmą, Ko
minterną ir kofnunistus. Jam 
komunistai ir Kominternas yra 
darbininkų “pardavėjai,” dar
bininkų vienybės ardytojai ir 
kapitalistų valdžių agentai.

Gaila buvo 'žiūrėti, kaip 
žmogelis save. kankino ir visą 
savo skloką į pelkes klampino. 
Aiškiai pasirodė mažddug pro- 
taujantiem darbininkams, kad 
Cibirka piktas darbininkų kla
sės priešas, neš prijausdamas 
darbiiiihkų klasei būtų nepra- 
keikęš geriausias pęolętąriątų 
kovotojus ir darbininkų kla- 
sėsz Kompartiją;

Ką j p. Shimkįis iš Spring- 
f’ieldo pasakė? Ar jisai mėgi
no įtartą.jų Prūseiką ir LiD.D. 
apginti ir įrodyti jų už
imtą taktiką esant gera i ir 
kad darbininkų vienybę near
do. Apie tai jis neužsiminė, 
tiktai mėgino įtarti d.d, An
driulį ir Mizarą.

Džiaugės, kad išleista d. Le
nino veikalas :j “Kūdikystės 
kairumo li^a Komunizme”

Jeigu sklokininkai versda
mi nesuko,neveikė d. Lenino' 
viršminetąk knygą, tai protau
janti L.D.D. nariai paačiuoš 
už išleistą šią hjnygą, kuomet

Antros diskusijos įvyko 
d. balandžio. Sklokininkai 
siminę, nerimauja.

Mūsų draugų ūpas pakilęs, 
bet laukta dauginus publikos, kuopa rengia labai puikų išvažiavimą 
ypatingai sklokininkų veikėjo 
Cibirkos nesulaukta. Diskusi
jos pradėtos.

J. Ratušinskas, pirma ranka 
Prūseikos, pradėjo gudravoti, 
kalbėti Sentimentaliai—užuo
jautą gavus Prūsęikai. Mėgi
no įtarti nekuriuos Kompar
tijos 'vietinius veikėjus. And. 
Liepohis savo paprastą gies
melę ’ išgiedojo 1 ant L.D.S. 
Centro valdybos ir' paviėtiių 
veikėjų. ' Taipgi graudžiai 
verkė,. kad “Vilnis’’ ir “Lais
vė” jo ir kitų Šerus užgriebė' 
ir tt.: *

Mūsų draugai atsakinėjo 
faktais. Draugai Rasimas, 
Bendikas, P. R. Baltrušaitis, 
Daujotas, Motuzienė, Skersto-* 
nas ir kiti kalbėjo.

Ant tiek atmosfera įkaito,

PHILADELPHIA, PA.
Perskaityk, drauge, šį svarbų 

nešimą ir kitam pranešk. T.D.A. 9
pra-

BEACONS FALLS, CONN.
Pajieškau moteriškės del apsive- 

dimo. 
metų 
todėl 
našlę 
būtų
neturėtų vaikų.
kite prisiųst ir savo paveikslą. Kreip-

Aš esu našlys ir turiu 11 
mergaitę, turiu savo namus, ir 
norStau gaut merginą arba 
apie 80-40 metų senumo, jei 
našlė, tai būtų geriau, kad 

Su iaišku malonė-

j Burholme Parką, nedėlioję, 20 d. 
gegužės. Šis išvažiavimas bus labai 
įdomus ir daug kuo -bus skirtingas 
savo programa nuo kitų išvažiavimų, 
nes Šiame išvažiavime bus įvairių 
pamarginimų.

Pastaba:, Jei tą dieną lytų, tai šis < kitės sekamai: L. P. P. O. Box 386, 
parengimas vistiek įvyks mieste, Į Beacon Falls, Conn.
Rusų Name, 995 N. 5 gatvės. ' (114-115)

sijų. Nabagas neišsilaikč ir 
pradėjo savo kumštį mosikuo
ti, bet darban neleido, nes pa
abejoju ir susilaikė.

Po diskusijų mūsų draugai 
reikalavo rengti kitas disku

sijas.
Sklokininkai rėkia, kad ne

reikia, nereikia diskusijų, kas 
“kaštus” užmokės.

Leista balsuoti. 11 balsų už 
diskusijas, o tik 4 prieš. Kiti 
susilaikė.
1 1 J. Baltrušaitis davė 
del tęsimo diskusijų.

Sklokininkai diskusijas 
laimėjo. Sveikai protaujanti 
darbininkai įsitikino, kad sklo- 
kininkams nerūpi abelnos dar
bininkų vedamos kovos už pa- 
gefihimą būvio ir pasiliuoša-1 
vimh ’iš po kapitalizmo’jungo 
ir įsteigimą ’ drabininkų val-

1 dol

pra
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bimbu-j d ž ios. <i>
Bet sklokininkų užduotis* 

visur kenkti darbininkų revo
liuciniam ■'judėjimui.' ’ . *,

Todėl apie sklokininkus ir 
spiečiasi tie elementai, kurie 
priešingai .nusistatę Komparti- 
jai. / •

Mums, darbininkams, su 
_______ i ir jo Ko. nepakeliui.

Mūsų visų susipratusių dar
bininkų vieta po Komunistų 
Partijos vėliava, kuri gina 
ir koyoja už mūsų klasės rei
kalus.

Diskusijų Dalyvis.
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR
f

perškaitys ir jsitikins, kad jjų fense Gatvėje
ne vieta pas g-Prūseiką, bet 
Komunistų Partijoj. Tai yra 
Lenino Partijoj, ,o ne Prūseikos 
bnlbje.' V

: •1 •» U ;■ < t > t

CLEVELAND, OHIO
Komunistų Partijos distriktas 6 

i rengia pikniką, kuris atsibus liepos 
4 (July) 1934; Hag’s Grove, 5822 
Broadview Rd. Bus gera programa ir 
grieš rusiška muzika šoki&ms. Taipgi 
bus rodomi. Sovietų krutami paveiks
lai/ 'Bus ant! išlaimėjimo elektrinė 
skalbiama mašina.

Prašom visų organizacijų tą die-, 
ną nieko nerengti, bet dalyvauti šia-! 
me partijos piknike. Įžanga tik 15c 
iŠ anksto, perkant. Taipgi' galima 
piį'kt'knygutes, tikietų blokais, 100 į 
bloką už $10.į ?ąrlj>ą ^0 .ųžj $G.25, į . 

, j j j ■ Kviečiai > Kompartijas Dist. 6.
* r 11 i ■

pRpGEWATER, MASS.
A.L.D.L.D. 71 kp. rengia pikniką 

20 gegužėj Grange Parke,. Šauti) St. 
Pradžia 10’ Vai. ryte’ir’tęsiš 4ki vė
lumos. , Bus skanių valgių, ,bus avis, 
Kėptti ant-vietos . (Balkanų stiliaus)., 
Tdipgi bus visokių gėrimų, bus ir ge
ra muzika šokiams. Viskas, atsjbus 
ant tyro oro; tad visi turėtų: daly- 
vaut ir praleist linksmai’dienUI Kvie
čiam visus apielinkės miestus daly
vauti, nes ir mes visųomęt skaitlin
gai atsilankom Ant jūs parengimų. 
Įžanga veltui. - <■

(115-116)
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BINGHAMT0N, N. Y.
■. • > ' ; ’*• •.( •• : ;

Komunistų Partija ir Aušros Cho
ras bendrą; rėngia žingeidų veikalą, 
kuri perstatys Rochesterio loSėjų- 
grbpė. šis veikalas vadintas “Mo-

_ ?* ir Įvpks -19 gegužės/ 
Lietuvių , svetainėj, 315 Cliiiton St., 
7,30 vak yąkąre. . ; . .

Kurie norės—galės gaut ir vaka-'1 
rienę; po lošimui bus šokiai prie 
geros orkestros. įžanga ant deatro 
l ' f t 4 I / V « * » » < , į | ' f
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GERKIT NARZAN
Tai is Sovietų Sąjungos Kaukazo šaltenų mineralinis van
duo. Naudingas gert prie valgio ir bi laiku kada tik 

norima, Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut
pas ;

CAUCASIAN MINERAL WATERS, Inc
401 BROADWAY NEW YORK CITY
Kliubai ar biznių įstaigos kreipkitės tiesiai augščiau paduotu antrašu 

reikalaudami informacijų del kainų.
NARZANAS YRA PUSKVORTINŽSE BONKOSE

Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems po cielą keisą, 
į kurį eina 100 bonką, duodama gera nuolaida, taip kadr 

kliubai bei kitokį bizniai turi sau gerą pelną.
TAIPGI TURIME IR BORJOM

Borjomas yra kvortinėse bonkosę ir kaina už bonką 40 centų. Per
kantiems po .cielą keisą, 40 bonkų, duodama didelė nuolaida. Tuojau 

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.

LAISVĖS’ NAUDAI 
PIKNIKAI

Dovanos Prie Įžangos
■ Prašome Darbininkiškų Organizacijų jsitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. į Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visų darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.
ji

/ Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
* • Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

Gavome žinių, kad programoje rengiasi dalyvauti 
Philadelphijos Lyros Choras. Taipgi yra viltis, kad 
atvyks ir< Conn, valstijos* chorai. Jau pasiųsta pa
kvietimai New Jersey darbininkų chorams.

Turėsime svečių iš plačios Naujojos Anglijos, 
tuom kartu gi-įž delegacijos iš LDS seimo.

nes

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai-skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.

sekamos:
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

Dovanos yra
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

7. pinigais
8. pinigais
9. pinigais

2
3
4
5
6

$100 10.
$ 75 11.
$ 50 12.
$ 35 13.
$ 25 14.
$ 20 15.
$ 15 16.
$ 10 17.
$ 10 18.

$10
$10

5
5
5
5 '
5
5
5

vertės $5

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

19. A. J. Katkąuskas aukojo drabužių
20. J. Baltramaitis aukojo daiktais vertės $2.50 
21 H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50 

c UČL_____________

: Sįe^įfiUiį, S! dieną liepos (July)
Latidahian įPąrk, Shenandoah, Pa.

bus puiki dainų programa ir žaislai
*Shendndorieči'ai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

spaudos piknike, tai dabar wilkesbarriečiai turi da
lyvauti Shėhahdoah spaudos piknike.

i

Nedelioje, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Phjiluctalphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečįai duoda dovanų prie įžangos tikie- 

to už $474.00. Paskirstyta į jpenkias dovanas.
1. Dovana Philco Radio vertės $175

-2. Kelvinator ‘Refrigerator $149
3. Dovana grynais piriigais $75
4. Dovana grynais pinigais $50
5. Dovana grynais pinigais $25

Išanksto. šaftidykitės busus važiavimui į minėtus 
piknikus, išąnksto platinkite įžangos tikietus.
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ir grįžti ties ne tik’čĮįrbti,- bjet ir «{y^en^
' I ' G > A • * ' • Z ' ' .

Užrašė Zanavyke

žie-

IS LIETUVOS
Austrijos Įvykių Atgarsiai (kiųjų darbų kalėjimo!

Lietuvoje

Vėliau ir

visai netekti

SKAITYKIT IR PLATIN’
KIT “LAISVĘ”

fe

Nors ir su dideliu

Treciadien., Geguž. 16, 1934

’ BEDALIS

Į

Penktas Puslapis

Tai buvo tylus, šaltas 
mos vakaras, kuomet aš sėdė
jau savo kambaryje ir skai
čiau laikraštį. Staiga subeldė 
į duris ir man paprašius, įėjo 
man gerai pažįstamas žmogus. 
Šį kartą jis kaž ko del buvo 
nepaprastai užsimąstęs, nuliū
dęs, iš jo didelių ir žydrių 
akių b.uvo galima išskaityt tu
rint didelį sunkumą ant šir
dies. Man užklausus, kame 
priežastis jo nuliūdimo, kaip 
staiga jo akyse sužibėjo aša
ros. Valandėlę buvo tyla, o 
vėliau, giliai atsidusęs, jis man 
papasakojo sekantį:

—Maloni drauge, aš jaučiu 
tavo nuoširdų atsinešimą lin
kui manęs, jaučiu didelę už
uojautą iš tavo širdies visiems, 
> ypač tiems, kurie yra nu
puolę dvasioje ar šiaip apsi- 

vylę gyvenimu. Tpdel ir man 
norisi su tavim pasikalbėti, tau 
pasiskųsti ir laukti iš tavęs 
užuojautos. Aš jaučiu, lyg 
numetęs didelį akmeft| nuo sa
vo krūtinės, kuris slegia ma
ne; aš jaučiu, kad po mano 
pasikalbėjimo sū tavim, po ta
vo užuojautos, suraminimo, 
prasiblaivys ir man miglotas 
gyvenimas, prašvis saulutė ir 
aš su didesne vilčia žiūrėsiu į 
ateitį.

Kad- galėtum geresnę išva- tonos “agentų 
dą ir sprendimą apie mano mas, bet vis pasisekdavo iš jų 
papasakojimą padaryti, aš pinklių išsisukti. ' 
nors bendrai turėsiu perbėgti darbe buvau persekiojamas ir 
savo gyvenimą nuo pat kūdi- gręsė pavojus 
kystės iki šių dienų. Tai ir; darbo, nes ir mano-viršininkui 
pradėsiu—klausyk'

Esu kilęs iš vargingos šei
mos. Iš pat kūdikystės augęs 
nepalankiose gyvenimo sąly
gose. Užbaigęs pradinę mo
kyklą, kurioje, mokslo atžvil
giu, buvau pirmutinis mokinys, 
norėjau ir toliau tęsti,'pasiekti 
daugiau mokslo, bet nebuvo 
tam lėšų. Mano laimė, ture-

jau giminaitį Kaune, kuris ’ pasiskolinti, o dauguma ir-nors būdu"'buk 5 galima man 
apsiėmė mane “apiekavoti.” taip paaukojo. ’ ! pasidaryti ..popieros
Pasiėmė pas save ir leido mok- Atvažiavau Kanadon kaip prie jos. ■ 
lan. 'Pasiekęs kiek augščiau. tik nelaiku, nes jau buvo pra- j 
mokslo, su geroms ] ' *•-’’• ••
joms (mat, ir mano globėjas per didelį sunkumą gavau 
buvo augšto “čino” valdinin- darbą ir tai su labai mažu at
kas), gavau darbą. Gavęs dar-! lyginimų, iš kurio turėjai! ir į 
bą, irgi neturėjau gerą pra-1 Lietuvą siųsti savo draugams, 
gyvenimą, nes alga neperdi-Į nuo kurių turėjau pasiskoli- 
džiausia buvo ir,' be to, dalį nęs kelionei.
algos turėdavau atiduoti savo; Aš, atvažiavęs Kanadon, 
globėjui už išleidimą manęs tikėjausi daug geriau rasti ma- 
mokslan. Aš iš savo algos vos terialiu atžvilgiu, negu Lietu-, 
galėjau išgyventi. “Skrumnas” voj, bet apsivyliau. Prisipa- 
maistas, blogas kambarys ir žįstu atvirai, kad ne kartą pri- 
kitos nepalankios gyvenimui, siejo pažiūrėti badui į akis, 
sąlygos nusilpnirio manb svei-(kUOmet algą su alga negalė- 
katą; daug paveikė į mano davau sudurti,, bet vią laukiau 
nervus. : ' ’ - ‘ ' -geresnių laikų, bet viętoj pa-

Taipgi buvau daug atsida- gerėjus, kas kart gyvenimas 
vęs darbininkiškam jųdejitnui. blogėjo.
Nekartą tekdavo per ištisas Tupėdamas pažįstamų CJii- 
naktis penąięgotų o . .keliame /Cagojr jų kviečiamas, slaptai, 
užkampyje slaptai dirbti, ’Uzui]<io” pasu, nuvažiavau 
nes demokratinėj šalyj, kaip chicagon. Ten susiradau pa- 
Lietuva, juk draudžiama dar* !Ren^įamą darbą ir buvau “be-
bas jiirbti darbininkų labui. 
Tokiu būdu mano sveikata kas 
kart daugiau puolė žemyn. Aš 
jaučiausi taip fiziniai, taip dva
siniai silpnas.

Vėliau gi, fašistui Smetonai 
užsėdus ant “sosto,” geriau 
sakant ant darbininkų spran
do, kairiųjų darbininkų ju
dėjimas dar daugiau buvo per
sekiojamas. Tuomet ir šnipų 

I daugiau atsirado, taip, kad 
I kas kart darbininkiškam vei- 
i kime kliūtys darėsi vis dides
nės. Ir aš nekartą buvau Stne- 

kamantinėja-

ne kartą būvSu'skųstas; .
Vėliau keletas iš mano 

draugų buvo areštuoti ir išveš- 
ti į Varnius ant “pasitaisymo.” 
Tas pats, bile valandą, ir ma
nęs laukė. Todėl, kad jaunam 
nesupūti Varniuose, sumaniau 
važiuoti Kanadon.' čion kiek 
buvo keblumo, nes buvo trū
kumo su . pinigais, bet gavau

t širdies
protekci-1 sidėjus ši'baisi dipresija. Tik j skausmu skyriausi su žmona, 

bet nebuvo galima ką gud
riau padaryti. Grįžau Kana
don į didęlį -miestą, pilną įVai-; 
riaušių dirbtuvių, bet, nemo
kėdamas jokio amato, niekaip 
negalėjau 'gauti d’arbą ir jau 
du metai kai nedirbu.

Dabar mano gyvenimas pa
sidarė dar sunkesnis, vis dau
giau ir daugiau puoliau į ap
maudą, bet vis buvo kibirkš- 
t’elė vilties, kuomet nors pama
tyti- savo žmoną? * Bet štai, 
staiga gaunu žinią, 'kad tnano 
žmona apsirgo. Vėliau gavau 
telegramą;' kad ji mirėi -Ndhs 
dėjau visas pastangas, kąd 
galėčiau ją nors atlankyti, o 
Vėliaus, kad nors ant jos lai-' 
dotuvių nuvažiuoti, bet mano 
pastangos buvo veltui.

Tokia staigi ir liūdna žinia 
mane lyg perkūnu pritrenkė 
ir dar čia nebuvo galimybės 
nuvažiuoti ir paskutinį kartą 
pamatyti ir atsisveikinti man 
taip mylimą žmogų.

Turiu prisipažinti, kad visą 
laiką, nuo pat kūdikystės, 
skurde augęs, daug turėjęs 
įvairiausių gyvenime sunkių 
pergyvenimų, daug visokių/ap- 
sivylimų,. nepasisekimų, taip 
viskam susidėjus, paveikė į 
mane fiziniai ir dvasiniai, kad 
aš nūo to laiko jaučiuosi nu
stojęs energijos kovoti prieš 
viską; nesugebiu nugalėti ir 
mažiausias kliūtis, su kurio
mis nuolatos gyvenime tenka 
Susidurti. Per daug į didelę 
ąpmaudą aš įpuoliau. Jau me
tai. laiko nuo mano . žmonos 
mirties ir aš jaučiu, kad gy- 
vepu atsiskyrėlio gyvenimą. 
Po . jos mirties aš buvau ma
nęs užmiršti ją, palikti visas 
.gyvenipio “prašmatnybes” 
nuošaliai ir vien atsiduoti ir 
dirbti darbininkų klases labui., 
Ęet mano , nelaimė ii;! ^čionais 
man kenkia. Greit apilstu' nu
stoju ūpo, lyg pamišęs jau-

veik patenkintas. Bet kadan
gi buvau nelegaliai’ įvažiavęs,’ 
turėjau slapstytis, ypač tuo
met, kuomet viena katalikė 
moteriškė sužinojo, kad aš bu
vau “raudonos spalvos,” ap
skundė mane valdžiai, norėda
ma, kad mane išdeportuotų. 
Tuomet jau neturėjau ramy
bės.

Nuvažiavus Chicagon, susi
pažinau ir vedžiau ten pat 
gimusią merginą, tokiu būdu 
tikėdamas gauti U.S.A, popie- 
ras ir ten apsigyventi, bet .ka
dangi buvau ne bažnytinėmis 
ceremonijomis, bet teiŠme šliū-. 
bą ėmęs, tai toks šliūbaš, nesi
skaitė legalus. Tokiu būdu 
ir popieras negalėjau gauti.. 
Kadangi buvau labai, perse
kiojamas, todėl priverstas bu
vau grįžti Kanadon. Mano 
žmona, gimusi ir augusi Chi- 
cagoj, turėdama savo tėvus ir 
visus pažįstamus, nenorėjo 
skirtis ,ir važiuoti Kanadon; O 
antrą, ir aš pats nenorėjau ją 
vežtis, nes' nebuvau .;, tikras, 
-kad, grįžus gausiu darbą ir, 
trečia, maniau, kad vis kokiu

Piknikas ir Baseball
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-RAS APSKRITYS

Nedėliojo, 17 d. Birželio-June, 1934 
EAGLE ROCK, W. ORANGE, N. J.

Ant augšto kalno, 5,000 pėdų augščiau jūrų paviršiaus. Tas kalnas va
dinasi Eagle Rock, o parkas vadinasi 

Crystal Lake Park
’ * r ■' v ‘

Ant to augšto kalno yra ežeras ir puikios inaudines. Atvažiuokit 
anksti,/ išsimaudykite ir pasišokite 7 *

Žuko Orkestrą, 
.Grieš Šokiams

Pradžia 12 vai d 
įžanga 25 centai

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn, Sietyno Choras iš New- 
ark, Bangas ^Choras iš Elizabeth, Pirjnyn Choras iš Great Įšteck, N. Y.

BASEBALL LOS NEW JERSEY IR NEW YORKO TYMAI
V#---—.. J J ... . .. ... . .(■ . ,R ,1

Basebolei lošt yra atskira pieva, netrukdys šokiam nei šiaip pikniko dalyviams baseball lošimas
IŠ BROOKLYN© VAŽIUOKITE BUSAIS < >

A.L.D.L.D. 1-ma kuopa ir Aido Choras važiuos busais; Tuojau registruokitės važiuoti busais. Kaina 
labai žema: Tiems, kurie iš anksto užsiregistruos ir užsimokės 85c. ypatai ir $1.50 porai. Paskutiniem 
dienom, birželio 16 ir 17 kaina $1.00 ypatai. 4 ■ ! ' • I

Užsiregistruokite tuojau “Laisvės” raštinėje.

J,

KELRODISAtvažiavę į Newark; N. J. ant Hudson Tube stoties, ten pat, ant kampo Park Place ir 
Centre St., imkite busą No. 24 West Orange line, kuris atveš iki galui, čia imkite busą Crystal Lake 
Park, kuris atveš ant pikniko. Taipgi imkite' gatvekarį Orange No? 21 tino Broad St. ar CentHl Avė., < 
kuris nuveš iki galo. Neimkite gatvekąrių ant Market St., nes jis eina tik į Orange line. ? ' " '

AUTOMOBILIAIS: Iš New York, Jersey City, Cliffside, žemyn nusileiskite ant Raymond Boulevard ir 
bile gatve iš šių trijų pasieksit Eagle Rock Ave., West Orahge Ave., Park Ave., Central Ave., .ar Market 
St, Main. St. Atvykę į West Orange, N. J., važiuokite' Main St. iki galo, čia* sukit po kairei Eagle 
Rock Ave., ant pat kalno, vėl po kairei, rasite iškabą • ir parką, Crystal Lake. Iš visur kitur ^automobiliu • 
kelias tas pats - •

įe?JvaYMs ’ br-
ganizacijas,; per kovą atsieks 
^savo tikslą—uššiĮiuosūos iš ka
pitalistų. sunkios' naftos, kuria 
kapitalistai, slėgdami darbi
ninkus, atima jiems sveikatą 
ir net norą gyventi.

ti. " ": >
Na?ir pasakyk man, ^rauge, 

kafn aš ‘tinku ? Patark than, 
ką turiu daryti, .kad bent kokį 
naudingą darbą' galėčiau at- __ ___t
likti. Juk aš esu jaunaš, pa-1 Bet dat kartą sakau, jog 
čiame gerume. f < * toks nupuolimas dvasioje, nu-

Man, išklausius 
draugo pasakojimą, kilb ko
kia tai pagieža prieš šį tkapi- 
talistinį sutvarkymą; pasigai
lėjimas to vargšo žmogaus, 
kuris, nustojęs jėgų ir (noro 
•gyventi. Aš stengiausi kiek 
galėdama šį nelaimingąjį su- 
ramint, ': sutvirtiftti' "dvasioje; 
nurodydama, jog toks ‘sielvar
tavimas, pupuolimaš’ dvasioje, 
dki to laipsnio, jpg ir gyven
ti nėsindri, sąmoningų) darbi
ninkui yra tiesiog neleistinas 
dalykaš,1 nes dūsavimu, vaito
jimu? įvairioms savižudystėms 
darbininkai nieko neatsiekš.

Nurodžiau ir patariau benu
leisti rankų, o dar griežčiau, 
pasirįžusiai stoti į darbinin
kiškas organizacijas, paskęsti 
darbininkų kovose prieš bur- 
žuaziją-kapitalizmą, kuris dar- 
bibinkus net priveda prie bai
saus likimo. Darbininkai tik

minėto stojimas energijos dirbti ir 
gyventi, nė kiek nepalengvins 
darbininkų būvio, o vien tik 
pasirįžimas ir noras dirbti, 
siekti geresnės ateities, kovo
jant prieš {šią kapitalistinę sis
temą, išliuosuos darbininkus iš 
kapitalistų letenos. 4 
' Mano draugas, išklausęs 
mano patarimų, nurodymų, su 
pakilusia dvasia, t man tarė: 
“Aš dabar esu tvirtas dvasio
je. Tavo žodžiai paskatino 
mane gyventi ir dirbti. Dirbti 
vien darbininkų labui ir siekti 
tos kilnios ąteitięs, kurią aš 
jau, rodos, netolimoj ateityj 
matau. O dabar, maloni 
drauge, vietoj, < kad liūdėti, 
sielvartauti, aš pasistengsiu 
tave dažniau atlankyti, nes 
pasikalbėjimas su tavim, tavo 
žodžiai, tai man didžiausi vais
tai “pagydyti” mano dvasiai. 
O dabar likie sveika.”

•'i Franci j os ir juo labiau 
Austrijos įvykiai rado pla
tų atgarsį Lietuvoje. Apie 
tai kalbęjo ’visi, ši" temaį 
nustelbė visus kitus įvykius. 
PląČiausių masių nuotaika 
buvo aiškiai Austrijos pro
letariato pusėje. Buržua
zines spaudos (“L. Ž.”, 
“Folksblat”, “Idiše Štime”) 
palankūs straipsniai Jpaąiš- 
kihami plačiausių'' nią^įų 
simpatijomis Austrijos pro
letariatui. Bet .buržuazinė 
spauda iš kailio nėrėsi, kad 
iškelti socialdemokratų va
dų vardų, nusmukusį po Vo
kietijos įvykių labai smar
kiai. P& to, kaip Vokieti
jos s. d. vadai negirdėtai su
sirūpino, buržuazinė spau
da, Welsui išvykus į užsie
nį, pradėjo vėl kelt į pa
danges Welsą ir kompani
ją

Ryšyje su Austrijos įvy
kiais ryškiai buvo galima 
matyti, kad buržuazinė 
spauda už vis labiau nori su
klaidinti mases, jieškodama 
kaip nors atrast momentų, 
kuris parodytų, ‘kad tas 
darbas arba kitas s. d. va-1 
dus dalyvavo sukilime. Už, 
tat reikia laikyti, kad bur
žuazinės spaudos “didelių 
simpatijų^ Austrijos prole-1 
tariatui svambiausias tiks
las buvo atitraukti darbi
ninkų mases nuo komuniz-. 
mo1, tai buvo kova su komu
nistais Lietuvoje. < * * 'i'
' Nemažai padėjo s. d. va
dų rolę atskleisti prieš ma
ses mūsų išleistas atsišauki
mas apie Francijos ir Aus

baigei kirsti ir eik už "kokių 
8—10 kilometrų darbo jieš- 
koti. Be .to, ir šiaip žiemos 
oras dažnai neleidžia dirbti, 
o pilvas vienodai reikalauja.

“Vasarą, nors darbų dau
giau ir uždarbis geresnis, 
bet kieno šeima didelė, tai 
ir taupumas nieko negelbs
ti.

“Žiemos sulaukę daugu
mas dąrbininkų sėdi šaltuo
se butuose su pusdykiu pil
vu, o kai kuriems net ten
ka savo vaikučius išleisti el
getauti.

“Taigi, sunku gyventi ūki
ninkui, bet bene visų sun
kiausia bežemiui, kur dieną, 
kur kitą dirbančiam darbi
ninkui.”

TIKRAS iS'lii MEDUS

Bežemių Darbininkų 
i Būklė

Iš Baisogalos tūlas ko
respondentas rašo “Lietu
vos Ūkininke” apie vargus 
bežemių darbininkų. Jis sa
ko: T. k ’

“Dabartiniu laiku spauda 
daug rašp;apie ūkininkų gy
venimo Šuįhkumus. Bet pa- 

• žiųrėkimejfl jįr mažiau sle
gia* ths' nelabasis krizis be
žemius darbininkus. Tikru
moje bežefniai darbininkai 
daug didesnį krizį jaučia, 
negu ūkininkai. Ūkininkas 
nors duonos turi, o darbi
ninkui ir jos pritrūksta. 
Kur gi nepritrūks, jeigu vi
są žiemą nėra jokio 'darbo. 
O jeigu nėra darbo, nėra li
to, nėra ir duonos. O jeigu 
ir yra darbas, tai už jį at
lyginimas visai menkas. Pa
vyzd., Baisogalos miškuose 
malkas kirsdamas vyras per 
dieną vos 1—1.50 centų te
gali uždirbti. Ir kad nors 
to darbo būtų kiekvieną 
dieną. , Bet, žiūrėk, čia pa

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į “Lais

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveika- 
lus ir krajavus 
sudarau bu 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stops 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

O

o"

SOVIETU VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas
; JUOZAS GEGZNAS

412 W. Susąuęhanną Ave., Philadelphia, Pa.
Tarpe ^prth 4th ir ^orth 5th Streets

tikros Sovietų 
ir skaniai pasi-

čia užėję, išsigersite gero alaus, paragausite 
Vodkoš ir kitokių gėriihų, kokių tik pageidaujate 
valgysite-už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat 

vijoje ar Francijoje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodka.

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOSmas apie Franci jos ir Aus- = •. ___________ ____________ g
trijos įvykius. Jis pasirodė lffllipini->IUI«llll-lJll»lllHllMllMIIMlli.||lH|IHIlMIJHIlHllH!IHIlHllHllMlJI»IHHItMllHltMg

gana greitai ir padėjo Lie
tuvos Komunistų Partijos 
nariams teisingai aiškinti 
rifasems įvykius...

!/Iš laiško, rašyto 19, III. 34

Kruvinoji Smetonos valdžia 
'Nubaudė Jaunų Kovotojų |

KAUNAS. — .Balandžio,: 
18 d. pasibaigė karinome-; 
nės1 teismas ’ prięs ” draugę ? 
ArarioviČiutę, kurių kaltino; 
kdinilhistiniam veikįnie. Tik?‘ 
už tai ta jauna kovotoja ta- ‘ 
po nubausta 16 mėtų sun-{t

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grab orius
Pennsylvania ir New

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu;
1439 SoUjtK 2nd Street, 
’' PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

j*-?* Keystone—Main-1417
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Treciadien., Geguž. 16, 1934
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Suvažiavimo

Steb.

5ft'

vos apgynimui savo interesų.

&

Bothanne St., New York
' Gity.

kp. (114-116)

ryto

nant mašinai darbą.

Telephone, EVergreen 8-9770

iki 8 valandai vakare 
kmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienq ■ 
Telephones MEdallion 3-1328 |

Ruošia Barus
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£

*

■
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fe

mėsos 
apie-

tam 
pa- 
bet

20 St. James St. East 
tel, Harbour 3424

' Pereitais; metais 
New Yorko' mieste 
g.atve'kariais, busais,

. F I )

F (f

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Kadangi dar apie TOO mi- 
lionų penktukų, sumokėtų tū
lom busų kompanijom, nėra 
šiton sumon iškaityta (nebuvo

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdc au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

£££

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Ibib

IŠRANDAVOJIMAI
IŠSIRANDAVOJA

Parsirandavoja kambarys del vie
no arba dviejų žmonių, del vieno

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N.VY.

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

•Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
; • ; • Brooklyn, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

dienomis 
vakarais 
iki 1

■

r <y f. į k 7 k ;■« s < y Į •

“Baltieji Balandžiai”

KRAUJO SPECIALISTAS
■ Gydau tania* ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau Ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nuo

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergretfn 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, paržm, krikštynom ir kito
kiem reikalam. -
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Mercy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA
Parsiduoda už žemą kainą 

marketag (Butcher market); 
linkėj, kur yra daug lenkų ir lietu
vių; galima geras biznis ir g^ras 
pragyvenimas padaryt. Kartu yra 
dešrų virtuve ir rūkymo proceso 
kambarys. Del tolimesnių ipforma- 
cijų kreipkitės sekamai per telefo
ną; Pulaski 5-4859.
‘ 1 ‘ (114-116)

pus, o darbininkų jaunimas tą Į U . ..
dieną paverčia demonstracijų i niais traukiniais ir' 
. . . ... • i i o rrni nnn /van ;

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN .
Specialistas ant Operacijų ir 

‘ i gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue i

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

(New York City)
Parsiduoda namai su forni- 

šiuotais kambariais už žemą kainą. 
Turiu daug burdingierių (boarders), 
galima gerai pragyvent. Priežastis 
pardavimo, tai vienai persunku pri- 

I žiūrėti visas namas. Del tolimesnių 
informacijų kreipkitės: Mrs. E. Nor- 

. vus, 27

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

° 1 i' ~ |
juos, pasilinksminti ir paremti j 
choriečius.

Nu eikim!
J, Paremkim!

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

į Kalba Lietuviškai

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

■ ■ ■ z I . > .
113 WEST 42ND ST.

{Į.J / H ■*
. NEW YORK, N. Y. 

j i
Phone Bryant 9-77^3

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
K Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

j stengiasi, dabinti kritusių ka 
darb./ruose Josi°s reikalus) ka

• ) ymio /I o in Im innniwinci 4-r

•A
f i *, ? ’ .'t • ; ? ; ’

Patekinančiai ir, už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. į Speeiališkai gdral atlieka; sekamus darbus.

; jWbJdi^gf^Straight'emng-Body Wdrk-Duco Spraying.
All Work Guaranteed* Towing Day and Night 

į ■' 4 .0 * < i-.li •* • • b ‘
; 222-224 LĘONARD STREET BROOKLYN, N. Y.

11 , a Near Manhattan Avenue
t. n 'j *

!>■ > v j i . i
Phone, EVergreen 7-4785 z Ignition Specialist

. WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE. CARS REPAIRED

Ligos,

Skilvio,

■eštas Puslapis i jt r ■

---------------- ——:.....
_______ ' ‘ r," ; V .V :

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
-T-ftT—...........-....... .. . ■ ... ... ........... ................................................................... ....................... ...........

Iš U)S Centro Valdybos ) XX ’ 
Pasitinkant Lituanicą

Be kitų eilinių dalykų, pas
tarasis Lietuvių Darbininkų 
Susiv. Centro Valdybos suva
žiavimas svarstė prisirengimo 
prie 2-rcįjo seimo klausimus. ■

LDS Seimas prasidės birž. 19 
d., Detroite. Kadangi ten pat 
bus suvaživaimas menininkų ir 
liet, jdarb. jaunimo' konvenci
ja, tai' iš minėtų^ organizaci
jų speciališki’ atstovai ūtsiian-j 
kė į LDS CV. posėdžius! ir bu
vo išdirbta suvažiavimams toT 
kia tvarka, kuria einant .būtų 
galima turėti visi ‘suvažiavimai 
patogiu laiku.

Einant šituo bendru nutari
mu, seimų tvarka bus—daug
maž sekanti: birželio 17-tą d. 

jienų apie jį duodama. Bet pradeda savo suvažiavimą 
kuomet pamatė, jog čia Janu- Meno Sąjunga. Vakare ban- 
šauskas numaskuojamas, kai-j kietas delegatų pasitikimui. 
po streiklaužis, ir pats antra
sis oro žygio sumanymas į Lie
tuvą yra nušviečiama kaipo 
social patriotiškas šmugelis ir 
darbininkų kvailinimas, — 
tai greit iš dvasiškiu rankų 
iškrito Šie tikrų žinių paukš
čiai. : 
žmonėmis ir prie įėjimo į aikš-

Didžiojo New Yorko Lietu
vių Komunistų Frakcijos išleis
ti lapeliai apie “antrąjį skridi
mą į Lietuvą,“ paskleisti per
eitą sekmadienį Curtiss aikš
tėje, “belaukiant“ lėktuvo 
“Lituanicos II“, padarė tarp 
susirinkusių nepaprasto įspū
džio, net sąjūdžio. :Mūsų drau* 
gai, pasilipę ant aikštės i kal
no, pavėjui paleido tikrą “bal
tųjų balandžių” debesį ;• kiti iš 
automobilio gausiai lapelius 
sėjo, taip kad visa aikštė- jais 
sumirgėjo. Net vienas lietu
vis kunigAs pasigriebė lapelių 
pluoštą, manydamas, kad juo
se garbinama lakūnas Janu
šauskas arba kokių gerų nau

jienų apie jį duodama. 1---

joj, galės turėti savo 
šūkius, pataikytus 

prieš; karą ir fašizmą. > 
Taigi išrodo, kad New 

Yorko darbininkiškas jauni
mas, šiemet turės gerą bendro 
fronto demonstraciją, gegužės 
30 .dieną. < . ■. i

Svarbu Sveturgimiams 
Darbininkams

Ir Dexter Parke 
Nepavyko!

> 7 • ' f ; v ‘ *---- ’-r ' . 'f

: -Pereitą sekmadienį tauti
ninkai, Klerikalai, socialistai ir 
su pritarimu prūseikinių ruo- 
'šė ' Janušauskui pasitikimą; 
Curtišs orlaivių ■ laukė/ Vakar 
dienos “Laisvėje” jau tas bu
vo aprašyta, kaip rengėjai nu
sivylė.

Tą pat;dieną vakare buvo 
rengiamas jų piknikas Dexter 
parke. Bet apgauti žmonės su 
Curtiss lauke atsitikimu, į 
Dexter parką veik visai nėjo> 
nepaisant, kad visokiais bū- 

| dais tas piknikas buvo garsin
tas. Apskaitliuojama, kad di- | 
džiuliame parke susirinko tik

Komitetas Gynimui Svetur- 
gimių. (The Committee for the 
Protection of foreign B^rn) 
praneša, kad jis turi įsteigęs 
legalį departmeptą> kuris? su
teikia informacijų sveturgi- 
miąms darbininkams apie pi
lietines popietę, imigfacijos 
pr^blemąs, ir tt. Trokštą jnir 

mętų žinių-patąrimų, tesikrei- 
|pia.,po šiuo antrašu: 80 E. 
llth .St., New York City 
(Room 430). Patarimai galir 
ma gauti pirmadieniais tarpe 
2 įr .4 vai. p. p., ketvirtadie
niais tarpe 2 ir 8 v, v. Nepa
prastai greitais reikalais, gali
ma bile kada gauti patarimų., I

Komitetas tolydžio skelbia, | 
kad be legališkų patarimų ir

reikalinga turėti gaidos, rei 
kia svetainės' pamokoms; rei
kia atlyginti ir mokytojai.
’ Kitais žodžiais, net ir aidie-' 
čiai nebegali be lėšų gyvuoti ir j 
išmokti dainuoti.

Sekantį sekmadienį, todėl, 
aidiečiai su So. Brooklyn© al- 
diečiais ruošia pramogėlę, So. 
Brooklyn© Darbininkų Centre, 
723—5th Avė.

Aidiečiai prašo mūs visų 
draugiškos paramos: ateiti pas

ALDLD 185-tos KUOPOS
Nariams
į < šį ketvirtadienį, gegužės 17 
<L, įvyks ALDLD 185-tos kp. 
Mėnesinis susirinkimas pas drg. 
Mockų, MjA Autumn Ave., ,$-tą 
vai.‘vakare. 'Visi atsilankykit. 

’ ’ v .. M Misevičiene, Sekr.

Pirmadienį, 18-tą dieną bir
želio—LDS Seimas, o vakare j 
—prakalbos —masinis mitin-
ZaS‘. ................. , LXXV

Antradienį, birž. 19 dieną, f saujaj§ žmonių ir tie Vaikšti- 
iš ryto LDS. Seimo sesij’a, o P°|n£j0 nuliūdę. Jaunimas, kuris 

- pietų menininkai baigia savo. a^gj0> įaj neturėdami ką veik-
Buvo lapeliai dalinami suvažiavimą. Vakare -nakti

nis piknikas. .
Trečiadienį — ištisa diena 

jaunimo Suvažiavimui, o vaka
re jaunimo prakalbos.

Ketvirtadienį-—LDS seimas 
per dieną, o vakare koncertas. 

Penktadienį pdbaiga LDS 
seimo

Nėra abejonės, kad 
tikram skaičiui kazionų 
triotų lapeliai nepatiko; 
man, kaipo korespondentui, 
neteko girdėt jokio priešingu
mo lapeliams tarp katalikiš
kų, ir tautiškų ir kitų darbi
ninkų; o kuomet, pagaliaus, 
pasirodė, kad Janušauskąs 
“užsinaravijo“ ir pats jau ne
lėks į Lietuvą, tai žmonės vi
somis pusėmis kalbėjosi^, jbg‘ 
komunistai šičia ties#' kalba.

Tai buvo jau antras pasku
tiniu laiku geras draugų pasi
darbavimas susjapeliais. Savai
tė pirm to buvo gausiai pas
kleista lapelių prie bažnyčių ir 
Maspethe prie Klaščiaus sve
tainės, pasitikimui kunigo Ke
mėšio ir kitų dviejų “Vilniaus 
vaduotojų.“ Prieš-kemėšiniai į Gegužės mėnesio 30 diena, 
lapeliai buvo išleisti Priešfa-'t. y. “Decoration Day”, Harr< 
šistinio Komiteto. bininkų jaunimui yra Jaunimo

Kaip pirmi, taip antri lape- ^*ena kovai prieš karą ir.fa
ilai pasiekė tūkstančius žmo- šizmą.. Tą^ dieną buržuazija 
nių, kurie dar nesusipažinę su 
revoliuciniais lietuvių < 
laikraščiais ir kurie daugumoj 
nežino, kaip komunistiniai 
darbininkai žiūri į tokius klau
simus. Taigi lapeliai ne tik 
apsaugoja daugelio darbinin
kų kišenių: jie taip pat sykis 
po sykio suveda žmones į pir- 
ipąją pažintį su revoliucinių 
darbininkų mintimis. Tuo 
Žvilgsniu tinkami lapeliai vai
dina svarbią rolę.

Mano supratimu, kitų* kolo
nijų lietuviai darbininkai taip
gi turėtų plačiau panaudot la
pelius? kaipo įrankį, kovoj su< 
priešais, skleisdami juos pana
šiais būdais/' kaip kad šiuose 
dviejuose atsitikimuose pada
rė draugai brooklyniečiai ir 
newyorkiečiai.

Korespondentas.

New Yorko valstijoj išleis
tas įstatymas, nustatąs pasto
vias saliūnų tvarkos reguliaci
jas. Be kitų, los Reguliacijos 
leidžia (su liepos m ė n. 1 d.) 
gerti prie barų degtinę ir alų. 
Tuo būdu jau dabar stambie
ji viešbučiai ištaisė puikius 
barus, o smulkesnieji saliūni- 
ninkai ruošiasi taisytis. Klau
simas dabar įdai* neišrištas, 
kaip ilgi tie parai gali būti*. 
Valstijos seimeliuose buvo 
bahdyta padvėsti tbkfA mintis,, 
kad nebūtų ilgesni, kaip 20 
pėdų, bet pėprdsj®. Tuo būdu 
jie galės būti ilgesni.

« i i > • i 'i ■

Be to, LDS CV nutarė’ per
kelti savo centro raštinę į kitą 
vietą. -

Į)elei vaikų, .prirašinėjimo į 
LDS Centro ( Valdyba taipgi 
svarstė ir nutarė: duoti kiek
vienam kuopos narjųi .poi 25 
centus už kiekvieną prirašytą 
vaiką .prie LDS.> f . ? .

Rep.
--------,----- - . .... ■ . f ■ į

Viena Bendra Jaunimo 
Dienai !

ti, greitai parką apleido. Po
nas Vaitkus, kuri^ atskrido 
vieton pono Japušausko, ban
dė kiek kalbėti; bet iš jo kal
bos nieko neišėjo.

Taigi kaip matoiųę, tai 
Brooklyne fašistai, klerikalai, 
spcialistai ir jų, rėmėjai ,prū- 
seikiniai vadai turėjo didžiau- 
sį nepasisekimą. Dabar darbi
ninkai dar, geriau supras,, kad 
tiem .ponam rūpi tik .fašizmas 
išgąr^įpti ir prisįkrauti f kiš.e- 
niųs pinigų... c J J )

Ponas Leonas Prūseika vaik- 
Spėdamas Brooklyne liūdauja 
irsakpsi, kad jie. būk yi^a “pe- 
įitralūš“ jinkui, ^skridimo ko
medijos, bet, jis tą (kalba .tik 
pp. -šio . prąkįšimo. , Pįrpiiaus 
tūps , . parengimus. , /‘Nąujpji 
Gądyne” garsino, p tai jau nė
ra jokis “neutrališkumas.“

Darbininkas. ,

Apie 3,000,000,000 Važiavo 
Subvėmis ir Gatvekariais

pačiam 
' važiavo

viršuti- 
subvėmis 

ir masinių mitingų diena pa-iapi© 2,701,900,000 žmonių, ar- 
kėlimųi savo protesto prieš im-! ba, kitais žodžiais, tiek buvo 
perialistinius karus, prieš fa- surinkta penktukų, 
šizmą.

Daugelyje vietų darbininkų 
jaunimas jau dabar daro pla
nus,, kaip t pasekmingiaų ap
vaikščioti minėtąją' dieną. New 
Yorke pereitą sekmadienį bu
vo sušaukta bendro fronto 
konferencija, kurioje dalyvavo- 
atstovai nuo (visokių politinių, 
sportiškų* ir meniškų, i jaunimo 
organizacijų. Atstovauta &a 
virš 40,000 -organizuoto jauni
mo. Buvo Jaunųjų Komunis
tų Sąjungos ir Jaunų jut Socia
listų Sąjungos atstovai. -. j-Taij 
buvo bendro fronto konferen-t 
cija pilnoj to žodžio prasmėj.,

Jaunųjų Socialistų* Sąjųng,os 
atstovas Ben Fisher pasiūlė 
tam /tikrus punktus, kuriais 
būtų galima: susitarti ir veikti 
Jaunimo Dieną. Jie yra:

1\ Prieš J. V. laivyno ma
nevrus gegulės d. , ,,

2. Prieš policijos puolimą 
ant socialistų jaunuolių perei
tais ketais geg.- 3O’.d.: i <

3. Prieš Mendietos valdžios
terorą KiUboje/ ’ ' ■ * '' ‘ \

4. Prįeš deportaciją keturių
individualų ■ (kurių vardai 
dar nežinomi): iš ; Hollandijąs 
į Vokietiją.' ‘ , J

Šitie punktai priimti. Išrink
ta komišilą,'4 kVri 'išdirbs Wi-: 
friesnei darbuotei programą. 
Be to, kiekviena grupė, daly
vaujanti1 bendro fronto de-

kovų, prisieina būtinai darbi- žmogaus renda $15 į menesį; del 
ninkams stiprinti masinės ko- dviejų $25 mėnesiuj. Del platesnių 

informacijų kreipkitės sekamai: Natf- 
j da, 2776 Pitkin AVe Apt. 19, Brook- 

SekantĮ sekmadieni, gegu-jiyn, n. y., šalę Chesnut st. sta 
i žės 20 d.,- kaip ,1 vai. p. p.,! (115-117)
’New Yorke įvyksta bendroj 
fronto konferencija klausimu 
gynimo Emilijaus Gardos ir 
kitų darbininkų, kuriuos iš
naudotojų valdžia persekioja. 
VietaJ: Irving Plaza svetainė, 
Irving Place ir 15th St.

Drg. Julius Kalvaitis
Jau Sveiksta 7
• Drg. Kalvaitis, LDS 1 
narys, dar vis randasi ligoni
nėje, bet jaučiasi gerėliau, Sa
kėsi: įvargęs per tris savaites 
gulėdamas ištemptas ant len
tų,. su pririštu prie kojų sun
kin .švino svoriu?, i > Tikisi,’ kad 
neužilgo > paliuosuos i nuo :to 
svorio, i... j į. > , ■ į < Į : : f •

■■ 'Draugas tapo sužeistas dar- 
be,- mašinų fabrike, (kur nukė
limui ir užkėlimui ant .mašinos 
apie tūkstančio .svarų gele
žies; duodama; tik1 dvidęšimts 
minučių laiko, tad prisieina 
n,ępppjraętai .’skubinti permai
nant mašinai darbą. Draugo 
liga, tai paskubos pasekmė.

• Linkime draugui greito ir 
laimingo pasveikimo.

Veiklūs Aidiečiai
, . J • ~ 1

Aido Choro veikla pasta
ruoju laiku smarkiai pakilo. 
Beveik kiekvieną šeštadienį ir 
sekmadienį aidiečiai kur nors 
dainuoja. Jie dainuoja ne tik < 
lietuviškuose parengimuose,! 
bet ir tarptautiškuose, bei1 
pavienių kitų tautų pramogo- ■ 
se. xPereitu šeštadienį, ana,'

komisijai pranešta), tai išviso .aidiečiai dainavo Bronsvillėj, 
koncerte, o sekmadienį—Wil- 
lįaųisburghe -r— Social Youth 
Culture Kliube, • , • .

Artėja vasara,su savo pikni-: 
kais įr( išvažiaVįmąis., Aidiečįai 
kaip, tik turės daugiau darbo,,. 
smarkiau dirbti, s daugiau dąi-’, 
nuptį. ; HT- ui 'j- u., • 
' i $tai, kpdęl jiemsį sreikąlipga 
plą^i jš ^ąrbjipnkų .paspirtis., Į 

j jĄijdp C^ops juk negali gy
vuoti tiktąį orų,( tiktai dainom. 
Kad- .mokėti dainas, reikalinga 
jos mokytis. .Kad mokytis,

pereitais metais New Yorke 
važiuotės ‘reikalams sumdkėta 
apie 3 biliėnai penktuku ’ ’

Ar įstabti; iš kur kompani
jos patina tūOŠ pelnus?'!* ;

$4Q,000 Vertės; ,X' 
Perlai Pamesti ar Pavogti

i;H i \
Poniutė ^P. J. Brįttienė (59 

E. ?4 ^t., jXori^d)'pakosi 
pametusi :$40,000 vertės per
lus. Girdi, buvę taip: ji par- 
vykusi, iš; Washingtone ir nuo 
Pa^ gelžkelio stoties pasisam
džiusi taxę, kuri;vežė poniutę , 
ir j0^(bagažą. Paryykus. nąr 
mon, bagažą surado, bet “bak-1 
sę“ buvę perlai žuvę,, Polici
ja. bando jięškoti kaltininkų, 
a|ę nepavyksta, , ; .

Banhieriai Gauna 
Iš Miešto Užtikrinimą 
b f H-p »
i jKįdahgi įbaūtidriai. f gauna; 

užtikrinimą, kad New Yorko 
ihlėsto‘ glvėnfcį&iris’ f b'us} ’ pa- 
kėlti ’taksai,'tai jie sutiko pa
skolinti miestui naujas sumas 

zpinigų 3 nuošimčiu.

DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIES
Amerikoniškos ir Importuotos

TURIME TIKROS VODKOS
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, Det labai retoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod- 

kos. Mes turime tikros Sovietinės Vodkos ir 
parduodame po $2.80 už bonką.

ĮVAIRIŲ DEGTINIŲ IR VYNŲ
Pas mus gausite vestuvėm, krikštynom ir kitokiom parėm už 

' gana žemą kainą.
HYMAN BERGER, Savininkas

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės 
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

PR. ZINS
HO East 16 ST. N. Y.

Įsisteigęs' 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
■ Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 

O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.


