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SSRS Daugiausia Geležies 
Pagamina Europoje

MASKVA. — Sovietų Są
jungoj šiemet pagaminta 
8,700,000 tonų geležies; iki 
naujų metų bus davaryta 
iki 10,000,000 tonų. Tuomi 
bus viršyta Vokietija. Vien 
Jungtinės Valstijos kol kas 
augščiau stovi geležies ga
myboje už Sovietus, bet jie 
greit ir jas pralenks. Flieno; 
šiemet Sovietų Sąjungoj ap-; 
dirbta 7,800,000 tonų; iki! 
naujų metų dar bus nulieta į 

2,000,000 tonų plieno.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

PART ONE

VISI ŠIANDIEN I RUSIJOS REVOLIUCIJOS MINĖJIMUS!o

Veiklus ’’L.” Vajaus
U A A 'W' Sr VZ A

į SOVIETU 17-KOS METU SUKAKTYJE Parodykime Masinį
Darhuotoiai Veržias ‘ KOMUN. INTERNACIONALAS ŠAUKIA pas;rižima Anpint ; i 
darbuotojai Veržias , yiENYBEN PASAULIO DARBININKUS kasiPzl™f Apgint u!Kovingiem Pabėgėliam 

Naziai Kirstų Galvas
BERLYNAS. — Hitlerio' 

valdžia išleido viešą pra-1 
keiksmą prieš 28 pabėgusius . . 
iš Vokietijos komunistus ir i 
kovingus socialistus. Jeigu, e
jie sugrįžtų ir būtų sučiup- i drg. S. Reikauską; Saukia Savo Miestą Nepasiduoti 
ti, tai jiems gręstų galvų 
nukapojimas, kaipo “valsty- ■ 
bes išdavikams.’”

ir į Kitas Kolonijas
---------------- • I Komunistų Internacionalas, 17-kos metų Rusijos darbi-

Darbininkų Tėvynę!
Philadelphietis Drg. A. J. Smitas už tai Protestuoja Dries ninkų !!* valstiečiV. pergalingos revoliucijos sukaktuvių Mobilizuotai Pareikškime, kad Mes Eisime į Karą prieš

> zm ~ . v.. — ___ __ J t* nuncro ičlnirln nųroičlrimo Irnviim a f ai a an Vin i vian nacan. » • , I • n«- • ITV i, a • , x !•Imperialistus, Jeigu Jie Mėgins Užpult Sonetų Sali
Laisvės” vajininkas Phila- 

• delphijoj drg. A. J. Smitas, ku- 
1 ris turi 403 pasekmių] punktus, 
i išreiškia nepasitenkinimo, kad 

. ! shenandoahrietis drg. S. Rei-Nužudė Šešis Politikierius
SOFIA. Atkasta lavonai kauskas, turėdamas 578 punk- 

šešių fašistinių Bulgarijos , tus, jau pradeda imti Phila- 
valdininkų. Valdžia kaltina, ■ delphijos priemiesčius, eida- 
kad juos bus nužudę make-, mas, sako, į svetimą teritoriją, 
doniečiai, kurie kovoja už (Iš savo pusės, drg. Smitas mo
savo tautos paliuosavimą iš ibilizuoja draugus philadelphie- 
Bulgarijos jungo. Į čius nepasiduoti ir naujais

į skaitytojais sumušti visus ki
tus miestus. Drg. Smitas ra

išo :
i VIEŠAS PROTESTAS DEL 

Japonų Kapitalistai Lenda į EINAMO “LAISVĖS” 
Pabalti jos Kraštus

Didelės Japonijos prekyoc 
bendrovęs Paryžiaus 
direktorius Makota Awamura 
šiuo kartu lankosi Baltijos vai- lentelė iš Shenandoah, Phila- piknikus, 
stybėse, siekdamas išplėsti pre- delphijos, Waterbury, Worces- vajų, 
kybinius santikius tarp .Japo-'terio ir kitų miestų. Atrodo! 
nijos ir Baltijos valstybių. Pir
madienį direktorius M. Awa
mura atvyko Kaunan ir jau tu
rėjo pasitarimų su užsienių rei
kalų ministerijos ekonominio 
departamento direktorium Kuz- 
minskiu ir administracijos tei
sių departmento direktorium' 
Bizausku.

Pritrūkstant įvairių šalių ka
pitalistams didžiųjų rinkų, jie 
apšniukštif&ja ir užkampius.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VAJAUS
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I iproga, išleido pareiškimą, kuriuo atsišaukia į viso pasau
lio darbininkus-ir visų prispaustų tautų darbo žmones:

“Draugai ir Klasiniai Broliai!
“Septyniolika metų praėjo nuo to laiko, kai Rusijos 

proletariatas, vadovaujamas Komunistų (Bolševikų) Par
tijos su Leninu priekyje, nuvertė viešpatavimą kapitalis
tų, buržuazijos ir dvarininkų ir paėmė galią į savo ran
kas.

“Socialistinė Spalių Revoliucija atidarė naują gadynę 
žmonijos vystymęsi; jinai pavyko per ginkluotą sukilimą 
Rusijos darbininkų su milionų valstiečių parama. Per 
ilgus karžygiškus kovos metus jie bolševikų vadovybėje 
rengėsi prieš viešpataujančias klases. Tas prisirengimas 
buvo daromas tikslu patraukt į savo pusę darbininkų 
klasės daugumą per neątlaidžią kovą prieš nuolaidaujan- 

kviečiu philadel-1 cias reformistines partijas menševikų ir social-revoliuęi^ 
phiečiu7su apielinke kuo dau-1 onierių ir per griežtas kovas prieš priespaudingą bafią 

ir imperialistinį karą, mūšiuose už proletariato diktatū
ros įkūrimą, už socializmą.

Darbininkų Klasės Demokratija
“Darbininkų klasės galia sąjungoje su valstiečiais, So

vietų galia—darbininkų, valstiečių ir Raudonosios Armi
jos kareivių Tarybos—buvo šiurkšti diktatūra prieš pel- 
nagrobių klases*... Sykių su Sovietų galia išsivystė pla
čiausią darbo klasės demokratija tarp masių. Ta orga
nizuotų minių galia - buvo atspirties jėga kovoje prieš 
įnirtusį pasipriešiųimą, daromą iš išnaudotojų pusės, 
prieš imperialistų karišką įsikišimą (intervenciją). Tai 
tas dalykas užtikrino proletariatui/pergalės 'laimėjimą 
laike pilietinio karo. Tai ta jėga paskui įvykdė Sovietų 
šalies industrializaciją. Ji paskleidė kolektyvizaciją net 
mažiausiuose kaimeliuose sodybose. Komunistų Partijos 
vadovybėje proletariato diktatūra užtikrino pasisekimą 
Pirmosios Penkmetės Plano. Dabar Partija veda prie 
laimėjimo sulig Antrosios Penkmetės Plano, kuris deda 
pagrindus socialistiniam ūkiui per klasių panaikinimą 
kaipo tokių. Sovietų Sąjunga, šalis pergalingos proleta
rinės revoliucijos ir proletariato diktatūros, visam pa
sauliui rodo paveikslą, /ką darbininkų klasė gali nuveikti 
technikiniai ir kultūriniai atsilikusiame krašte, kuomet 
jinai paima galią į savo rankas.

vajininkų vardu protestuoju 
prieš drg. S. Reikauską, kuris 
vajininkauja Shenandoah var
du.

Jis dirba Shenandoah vaędu 
apie Philadelphiją ir nori vi
siškai sunaikinti Philadelphi- 
jos vajininką A. J. Smitą. Jis 
aprankiojo, ypač sehus skaity
tojus, Philadelphijos apielinkė- 
je, būtent, Riverside, Delair ir 
Camdene, N. J., ir kitur. .Tai 
yra negerai.

Už tai aš

giausia įsitraukti į šį vajų. Mes 
gaukime kuo daugiausia naujų 

I skaitytojų. Nepaisant kaip
Atkreipiu vajininkų atydąjjuos garsins, bet pastatykime 

j Philadelphiją pirmoje vietoje. 
Mes užkariavome “Laisvės” 

Užkariaukime ir

'OS j 
sekcijos delei kolonijų teritorijų.

Laisvėje” telpa vajininkų

labai gerai, kad draugai dirba! me. 
savo teritorijose. Vienok aš Į

Į darbą visi. Nepasiduoki- 
Veskime kovą iki galo!

' A. J. Smitas.

“Laisvės” Vajininkų Rodyklė Šiandien
S. Reikauskas, Shenand.
A. J. Smith, Phila., Pa.
P. Bokas, Waterbury
ALDLD 11 ir 155 kuopos, 

Worester, Mass.
G. Shimaitis, MontelloPrekybos varžytinės visame pa- / Krance / j Kati|is,

215

32
31
22
22
22

šaulyje auga; imperialistų 
tikiai aštrėja.

san-

Gamtos šposai
SALAKAS, Zarasų ap.

X-7 d. šioje apylinkėje dabar
tiniu laiku šiltesnis oras, hegu 
kad buvo gegužės mėnesyje. 
Vietomis miškuose žydi bruknės 
ir apie spalio pabaigą kai kur 
žydėjo naminės obelys.

š.m.

KLAIDŲ PATAISYMAS
Aštuntame šio numerio 

puslapyje, arti drg. Komu- 
naro straipsnio užbaigos 
klaidingai išspausdinta:...

r “jis ‘Laisvoje’, įapkr. 3 d.” ir 
tt. Turi būti lapkričio 23 d.

Tenka pastebėt ir kituose 
straipsniuose . šiękių tokių 
paklaidų, • kurios įvyko per 
neišvengiamą dabartinėse 
aplinkybėse “Laisvės” įstai
goj paskubą. * ,

Skaitytojams ir Bendra
darbiams

Specialiam Komunistų Parti
jos 15-kos m. ir Rusijos revo
liucijos 17-kos metu sukaktu
vių numeriui suplaukė daug 
raštų. Del tos priežasties sky- 

■ V rius “Darbininkė ir šeiminin
kė” tilps ketvirtadienio laidoj. 
Taip pat liko daug specialiam 
numeriui skirtų raštų. ' Visi 
tilps, sekamuose numeriuose. 
Dėkingi esame draugams už 
gausų atsiliepimą, taip pat 
kviečiame rašinėti ir ąteityje.

“Laisves” Redakcija.

Bridgewater 
: A. Daukant, Toronto, C. 
Į S. Puidokas, Rumford, Me. 125 
j M. Dobinis, Newark, N. J. 109 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 
P. žirgulienė, Rochester
O. Girnienė, Binghamton 
A. žemaitis, Shenandoah 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y. 66 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. 64 
C. K. Urban, Hudson, Mass. 64 
Dr. J. J. Kaškiaučius,

Newark, N. J. 62
P. Buknys, Brooklyn, N. X. 53 
A. Valinchus, Pittston, Pa. 53 
J. Navalinskienė, Forest

City, Pa.
J. BimUa ir J. Mataciunas, 

Paterson, N. J.
A. Lideikis, Great Neck 
J. Baltušis, Chicago, Ill.

156
131

106
94

578 V. Vasiliauskas, Detroit
403 ALDLD 13 kp., Easton
28‘2 S. Penkąuskas, Lawrence

'Vera Bublis, Brooklyn,
244 ; Geo. Žilinskas, Suffield

A. Bimba, Brooklyn, N. Y.
L. Colwell, Brooklyn, N. Y. 22
Chas. Kwarren, Brooklyn 22
F. Pakali, Brooklyn, N. Y. 22
A. Barčiqs, So. Boston
J. Balsys,! Baltimore, Md.
P. Bernot|as, Pittsburgh
P. Ramons, Scotia, N. Y.

78 J. Daugėja, Worcester
75 P. Petrorjis, Montreal, Ca.
/» A T T _ _ l-L-X rz 1-1A. Kazoklytė, Brooklyn

E. N. Jefekevich, Brooklyn 
Frank Zavis, Hellertown 
Chas. Dumčius, McAdoo

21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
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Japonijos, Vokietijos, Len
kijos, Amerikos ir kitų im
perialistinių plėšikų, kurte 
dieną ir naktį planuoja už
pulti ir išdraskyti Socialisti
nę Sovietų Respubliką.

Lietuviai darbini nkai, 
’šiandien ir jūs visi privalote 

Leninu priekyje. Masiniuo-1 būti revoliucijos minėjimo 
se susirinkimuose ir demon- mitinguose ir demonstraci- 
stracijose jie atžymi milži- jose ir prisidėti prieitų dar- 
niškus Sovietų Sąjungos bo minių, kurios pasiryžu- 
darbo liaudies laimėjimus, sios eiti į revoliucinį karą 
Drauge jie išreiškia pasiry- prieš imperialistus, jeigu jie 
žimą iš paskutiniųjų apgint bandys užpult Sovietų Są- 
tą Darbininkų Tėvynę nuo jungą!

Šiandien Amerikos darbi
ninkai išvien su milionais 
viso pasaulio pažangių dar
bo žmonių iškilmingai ap- 
vaikščioja septyniolikos me
tų sukaktuves nuo pergalin
gos Rusų darbininkų pada
rytos revoliucijos, vadovy
bėje Bolševikų Partijos su

1
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Buržuazija Rinkimuose 
Padėjo Socialistams

NEW YORK. — Kapitą- 
lįstų laikraštis ’“Times” tik 
šešis colius vietos surado 
aprašyti užbaigiamąjį ko
munistų rinkimų vajaus mi
tingą Madison Square Gar- 
dene, kur dalyvavo 15,000 
darbininkų ir sužeistieji al
kanųjų maršuotojai, sugrįžę 
iš valstijos sostinės Albany. 
Bet “Times” pašventė visą 
špaltą aprašyt Socialistų 
Partijos mitingą Mecca 
Temple, kur susirinko tik 
2,500 žmonių; be to, jis iš
spausdino dviejų špaltų il
gio prakalbą Solomono, so
cialistų kandidato į valsti
jos gubernatorius.

Buvo ir šimtai kitų atsi
tikimų, kur buržuazija -da
vė socialistams talkos rinki
mų kampanijoje.

Mirė Bernardas Budris
ELIZABETH, N.J.—Sek- ■ Nes pereituose rinkimuos^ 

madienį, lapkričio (Nov.) [demokratai susuko balsus ir 
A 1 _ . • rr __ 1____ 1 -va 4- -i 4- i
ištiko netikėta mirtis Ber-,bą. Pereitą pirmadienį, to* 
nardą Budrį, “Laisvės” (del, demokratai surengė dėt 
skaitytoją ir Darbininkų , monstraciją. Bet -demon^
Literatūros ^Draugijos 54-1 frantams einant f)ro rėpup* 
tos kuopos, narį. , Mirties Jikonų vado namus, iš jo' 
priežastis ta, kad jis per 
klaidą. išgėrė t trinamojo 
(rubbing) į alkoholiui - 

. Kūnas bus laidojamas šią 
seredą lapkričio 7 d., 2 vai. 
po, pietų, iš jo namų po num. 
415 Franklin St., Rosedale 
kapinėse, Linden, N. J.

Kviečiama dalyvaut laido
tuvėse giminės ir pažįstami.

“L.” Reporteris.
NAUJI JAPONIJOS KA

RO LAIVAI
Japonija rengiasi prisi- 

statyt sau neperdidelių, bet 
baisiai pavojingų greitų ka
ro laivų tokios rūšies, kaip 
naujieji -Vokietijos šarvuot
laiviai. Nez veltui. Hitleris 
siunčia Japonijai šimtus ga- 

: Komunistų Internacionalo Pildomasis Komitetas, blausių kariškų inžinierių.
/ V

Skirtumai nuo Kapitalizmo
“Kapitalistinėse šalyse buržuazijos viešpatavimas atne

šė sunkų ekonominį krizį ir didesnį dar sunaikinimą, ne
gu kad buvo padarytas per keturis metus pereito impe
rialistinio karo. Net buvusios pažangiausios šalys tapo

j BarkuS Brooklyn N Y 16 nublokštos ant daugelio metų atgal. Menkutis gamybos 
S Beleckas Brooklyn, N. Y. 14 padidėjimas per porą paskutinių metų visai nepagerino 
J Stasiukaitis Phila., Pa. 11 būklės darbo žmonėms; neišvengiama bedarbė visur te- 
J. Muskauskas Wilkes i beviešpatauja; milionai valstiečių tebėra ekonominiai 

Barrb, Pai 11 naikinami; milionai jaunuolių subręsta į vyrus ir njote-
J. Gasiuixas, Pittsburgh, Pa. 11 ris be duęnūs, be vilties, be galimybės ko- geresnio,. kaip 
P. Taras, Brooklyn, N. Y. 11'tik bergždžiai bastytis gatvėmisi Darbo žmonių skurdas

• — .. I  . • ♦ • 1-1 • • *1 ««
48 ---------o----------- ------------------------
481 j. Anvil, ’Montreal, Canada 10 nr vargas eina vis platyn ir gilyn.”
44 I M. Zaldj Phila.. Pa. ,844 Į M. Zald,i Phila., Pa.

Auga Angly Darbininkų 
Priešingumas Valdžiai

LONDON. — Anglijos 
miestų valdybų rinkimuose 
išrinkta 74Q darbiečių. Kon
servatoriai (atžagareiviai) 
prarado 500 vietų miestinė
se valdybose. Tokios rin
kimų pasekmės rodo augan
tį darbininkų nusistatymą 
prieš dabartinę valdžią.

Madrid.—Ispanijos socia
listai atstovai kol kas atsisa
ko dalyvauti šalies seime 
fašistų komanda.

po

Mirtinas Toledo, Ohio, 
Bedarbių Maršavimas

TOLEDO, Ohio. — Būrys 
pavienių' bedarbių dieną ir « 1
naktį be.’ paliovos jau šešias 
paras išjnaršavp aplink ap
skrities teismo rūmą, reika
laudami į po $8 pinigais ir 
$3.50 maistu pašalpos per 
savaitę. ’ Vienas matuoto
jas mirė; trys kiti apalpo. 
Čia pat stovi miesto ligoni
nės ambųlansai delei pirmos 
medikalės pagelbos alpstan
tiems bedarbiam. 1 h :

Komunistų InternacionaloPild. Komitetas trumpai at
žymi Sovietų šalyj laimėtus darbininkių ir valstiečių me
džiaginius ir kultūrinius pagerinimųš; ir nurodo, jogfir 
kitų šalių darbininkai, suvienydami savo jėgas kovai, lai
mės pergalę; bet kovą turės būt griebta; darbininkai turi 
atmest politiką taikstymosi su buržuazija. Juk per to
kią taikstymosi ir nųolaidavimo politiką socialistų parti
jos Vokietijoj, Austrijoj, Vengrijoj ir Italijoj suardė dar
bininkų revoliuciją 1918-1920 metais. Darbininkai tad 
privalo įsitėmyti, kad L ;

‘‘Nėra ramaus, taikaus kelio proletariatui į galią.
“Nėra ramaus kelio į socializmą....
“Tad klasiniai broliai ir draugai!
“Dėkite visas pastangas iki paskutinio jėgos lašo, kad 

sudaryt vieningą darbininkų klasės frontą kovai prieš 
fašizmą ir imperialistinį karą... už Sovietų Sąjungos 
apgynimą... kovai už duoną ir laisvę, už priskubinimą 
kovos del socializmo!...

“Pirmyn revoliuciniu kėliu, kuriuo eidamas Rusijęs 
proletariatas laimėjo savo Spalių^Revolįuciją! Tai vie
natinis* kelias į darbininkų klasės pergalę.... ” :

Scottsboro Delegacija,, 
Važiuos pas Roosevelt^

NEW YORK. — Lap 
čio 12 d. išvažiuos visos
lies žymių negrų ir balt 
liberalų delegatai į Was; 
ingtoną, reikalaut, kad pi 
zidentas Rooseveltas įsak; 
tų sustabdyt mirties 
mę dviem Scottsboro 
ram jaunuoliam, H. Patte 
šonui ir Cl. Norrisui. Ji 
du yra Alabamos valstij 
teismo nu smerkti sudie 
elektros kėdėj gruodžio ? i

Trys Demokratai Nu- į 
šauti Ginče su Re*4 

publikonais
KELAYRES, Pa., mieste* 

lyj lapkr. 5 d teismas renį 
gėsi išduot nuosprendį, kafl 
demokratai turi užleist vie* 
tą republikonams valdyboje! _ _ a . X « a lt

4 d., apie 7 valandą vakare neteisėtai pasigrobė valdyk ‘ •

vo atidaryta kulkasvaidžiO 
ugnis; trys demonstrantai 
nušauti ir 10 pavojingai 
sužeisti; kai kuriems jt| 
gręsia ’mirtis.

Kai rudenį reikėjo atida* 
ryt viešąją mokyklą, įvyko 
didžiausios riaušės tarp (fo* 
mokratų ir republikonų, kur 
vieni ir kiti stengėsi įstatyt 
savo partijos mokytoją^ 
Per tas riaušes išdaužyta^ 
išlaužta mokykla, ir jos afci< 
darymas atidėtas. Ar hd 
geras “tvarkingos demokra* 
tijos” pavyzdys?

t

i

i
i

i

---------------------------------------------------------- ■ ,■

* ' i i iJi

Italijos karalius stebėję 
karinius savo armijofl 
nevrus Somalilandet 
pavergtoj kolonijoj.

4
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Komunizmas, Proletarine Revoliu
cija Marsuoja Pirmyn!

SeptyhioKka mėtį proletarines ■ tėvo-,1 
liųcijos, septyniolika metų komunizmo 
pasaulyje! Viehas šeštadalis'pasaulio— 
Sovietų Sąjunga po komunizmo vėliava. 
Vienas (ketvirtadalis. didžiosios • Chihijda, 
apie šimtas milionų žmonių, po Sovietų 
sistema, po komunizmo vėliava. Pen- 
kiosdešimt septynios Komunistų Parti
jos, Komunistų Internacionalas! Beveik 
trys šimtai milionų žmonių — Sovietų 
Sąjungoje ir Sovietų Chinijoj pasiliuosa- 
vę nuo kapitalistinės priespaudos. Šim
tai tūkstančių komunistų kapitalistinėse 
šalyse, milionai komunizmo simpatikų!

Šitokie milžiniški atsiekimai, laimėji
mai darbininkų klasės! O tik septynioli
ka metų nuo laimėjimo rusų proletarinės 
revoliucijos, kuri išblaškė juodus debesis 
nuo darbo žmonių padangės, atidarė du
ris į naujas kovas, naujus žygius, naujus 
laimėjimus. Imperialistinio karo sukru- 
Mntam pasaulyje gimė nauja viltis, nau
ji troškimai, nauji žmonės—komunistai.

Tos didžiosios revoliucijos obalsiai ir 
atgarsiai uželektrizavo visą darbininkų 
klasę, supurtė visą valdančiąją klasę. 
Tie, kurie atsimename tuos laikus;—1917>, 
1918, 1919 metus, atsimename galingus 
darbininkų išstojimus, milžiniškas kovų 
audras-*—atsimename Sovietus Lietuvoje, 
Vengrijoj, Bavarijoj. Tosę šalyse mūsų 
klasei nepavyko išlaikyti galią savo ran
kose- Padedant ir talkininkaujant so
cialdemokratijai, mūsų spėkos buvo nu
galėtos, laimėjo buržuazija, įsikūrė bur- 
.žuazinės respublikos, šiandien įsigyveno 
kruvinas fašizmas. Tik Rusijos tyro- 
nams nepavyko mūsų frontas sulaužyti, 
nepaisant to, kad jiems padėjo pasaulio 
imperialistai. Ten laimėjo mūsų klasė, 
laimėjo proletariatas, išliko Sovietų val
džia, atsivertė naujas, skaistus, didvyriš
kas žmonijos istorijos puslapis.

O Rusijos ir tūlų kitų kruvino carizmo i 
pavergtų tautų proletariatas laimėjo to
dėl, kad turėjo Bolševikų Partiją, kad 
turėjo Leniną, Staliną ir kitus didžiuo
sius vadus. Sutirpo buržuazinės jėgos, 
sutirpo menševikų, socialistų revoliucio
nierių frontas prieš bolševizmo gaisrą, 
kuriuo uždegė visus kampus Lenino-Sta- 
lįno vadovaujama Bolševikų Partija.
’ Draugai lietuviai darbininkai ir darbi
ninkės, “Laisvės” skaitytojai, visi kovo- r 
tojai, komunistai ir komunistų simpati- 
kai, neužmirškite (tos didžius revoliuci
nės tiesos: Proletariato laimėjimas ant 
buržuazijos negalimas be tvirtos, discip- . 
linuotos, apsiginklavusios marksizmu-le- 
nihizmu Komunistų Partijos. Tie baisūs< 
pralaimėjimai Lietuvoj, Vokietijoj, Ven- • 
grijoj, Lenkijoj ir kitose šalyše' 1918, i 
1919 metais įvyko todėl, kad ten nebuvo 
tokios patyrusios, disciplinuotos, sąmo
ningos, masinės Komunistų Partijos; ko
kia buvo Rusijoje. Įsigalėjo kruvinas ' 
fašizmas Italijoj, Vokietijoj, Austrijoj, 
Lietuvoj, Lenkijoj, Vengrijoj ir kitose 
šalyse todėl, kad tose šalyse mūsų klasė,. 
darbininkų klasė, neturėjo tvirtos Ko
munistų Partijos. Tik tokios partijos, 
vadovybėje darbininkų klasę būtų galė
ja pastoti kelią fašizmui, nugalėti bur
žuazijos jėgas ir laimėti revoliuciją.

Tas pats šiandien Jungtinėse Valsti
jose. Visos darbininkų klasės silpnybės 
šiandien pareina nuo to, kad čia mūšų 
Jtijiiunistų Partija tebėra silpna, ne
skaitlinga, nepakankamai įtakinga. Kuo-

• naujo1 karo. ’ Kas tam viskam pastos ke
lią? Tik darbininkų klasė, bet tik tada, 
kada jos partija-MKomunistų Partija lai
mės- dkrbihirikų pasitikėjimą, pritarimą.

Taigi, šiandien prieš mus tebestovi tas 
vyriausias^ svarbiausias darbas: buda- 
vojimas Komunistų Partijos jėgų. Visi ; 
kovotojai, visi klasiniai sąmoningi darbi
ninkai' dri darbininkės pagalvokite apie 
tai. Niekas ’kitas nesubudavos tos’ par
tijos, kaip tik patys darbininkai, o visų 
pirma pirmaeiliai; susipratę darbininkai.

Mūsų Komunistų Partija tebėra, paly
ginamai’ jaunutė. Jinai įsikūrė 1919 me
tais. /fik- penkiolika metų! Tai trum
pąs ! laikbtarpjs. Tas kelias, kuriuo mū
sų .partija paršąvo per tuos penkioliką 

‘mįejtųį. nebuvo rožėmis, išklotas. Daug. į 
sunkumų ir užtvarų Teikėjo nugalėti-. Jai 
tfeko- vystytis, kovoti šalyje stambiausio, 
galingiausio. imperialistinio, ' kapitalizmo, i | 
Jai įtikėjo apvalyti savo eiles nuo opor
tunistų, renegatų, prisiplakėlių,, karjeris
tų iy frakcioniėrių. Kurie iš mūsų daly
vavome partijos gyvenime ir veikloje per 
šiuos penkioliką metų, puikiai įvertina- i 
me tuos visus sunkumus, kuriuos teko 
pergyventi.

Šiandien mūsų partija yra pilnai ap- 
vienyta, iššluota, iš jos vidujinė frakcinė 
kova. Mūsų partija turi dėdelių laimė- ! 
jimų. Komunistinis judėjimas prasiplė
tė po visą šalį. Tai visi matote.

Bet neužtenkamai smarkiai ir tvirtai 
mūsų judėjimas maršuoja pirmyn. Rei
kia daugiau spėkų, daugiau energijos, 
daugiau pasiryžimo. Tos spėkos neiš- 
kris iš už debesų. Tos spėkos turi gimti, 
atsirasti pačiųj darbininkų klasėje. Tą 
žino komunistai. Tai turi suprasti visi 
darbjninkai. .

Komunistų Partijos veiklos rekordai 
kalba patys už save. Nėra reikalo tei
sinti jos. žygius. Jau tas vienas faktas, 
kad bosai ir jų valdžia šiandiėn SU tokiu 
pasiutimu neapkėnciaj Koiūtmištų ‘Parti
joj. j,au tap fakjtąs, ka^yisos fašistinės 
spėkos taikomos vyriausiai prieš, komu
nistų Partiją, turėtų pilnai įtikinti kiek
vieną klasiniai sąmoningą darbininką, 
kad Komunistų Partija yra, joi; partija, 
kad ji gina tiktai jo reikalus, taip pat 
reikalus visų, kuriuos kamuoja kapitaliz
mas. ■ ' .

Pasaulinio komunizmo laimėjimai, lai
mėjimai Sovietų Sąjungos ir Sovietų Chi- 
nijos, turi būti mums padrąsinimu ir su
stiprinimu. Tie laimėjimai užtikrina 
mūsų laimėjimą.

Penkiolikos metų sukakties proga, 
Komunistų Partija veda vajų už gavi
mą naujų narių. Vajus tęsis iki Lenino 
mirties sukaktuvių paminėjimo4, tai yra, 
iki pabaigos sausio, 1935 m. Tai ir bus 
geriausias paminėjimas partijos sukak
tuvių, taip pat sukaktuvių Sovietų Są- | 
jungos 17 metų gyvavimo, jeigu tu, lietu
vi darbininke, ateisi po komunizmo vė
liava, įstosi į Komunistų Partijos eiles, i 
Tai bus tavo geriausias ir sėkmingiau- i 
sias atsakymas fašizmui, buržuazijos te
rorui, Tai bus tavo geriausias pasisaky-. 
mąs už pašalpą ir apdraudą bedrbiams, 
už didesnes algas dirbantiems, už galu- |
tiną ląųnęjimą darbininkų klasės, už pro
letarinę revoliuciją. Tai bus konkretus,

♦ i ■ ♦ • o tikęs koks suskurdėlis darbiniu-apie į^kateu ir .tu
♦ i ♦ . ♦ ♦ | Kelis kartus buvo socialistųir Ivomunistu 1 artiįas ražiavina-i; tVis rod“ir- .tumai. Desimtame suvaziavi- 

'me išsiskirstė pelai nuo gru-
Skilo komunistai nuo so- 

icialistų. Visi poniško nusista-
Prisimenu, kokie žmonės tvė

rė Lietuvių Socialistų Sąjungą 
ir net pirmąjį LSS suvažiavi
mą. Aš tuomet dar buvau jau- 
na, nesenai atvykus iš Lietu
vos. Nors buvau drūčiai tikin
ti, bet girdėdama skaitant laik
raštį vieną ir kitą apie darbi
ninkų skriaudas, tarnų bei tar
naičių panieką ^ien del to, kad 
jiė buvo neturtihgi darbininkai 
juodo' darbo; mano' prisimini
mai r iš Lietuvos apie ' tenaiti- 
nius skirtumus tarpe ūkininkų 

■ vaikų ir bernų, tarnaičių, sukė-

cializmo, vien kad užbovyt dar-’dų. 
birtinkus. 1 < ; '

‘ Apie už pusės metų po susi* tymo inteligentai nuėjo su so- 
organizavimųi’ LSS p. F. J. Ba- cialistais, o teisingai dirbusie- 
gočius veidmainingai neva .ji darbininkai likosi su komu- 
džiaugėsi ir šaukė per laikraštį nistais. Ir mudu su mano da- 
“Kovą”, kad, esą, kunigai turi bartiniu draugu likomės 
bažnyčias, dideles parapijas, ka- komunistų, nes pasirodė 
pitalistai turi dirbtuves ir tur:'juos teisybė.
tus, o mes jau turime draugui _T ’ 
socialistų virš 500. Kur šian-J Užėjus ai estam 1919, 
dien tų ponelių džiaugsmai irime^’. nu&iudus i pagiin- 

Šiandien as nePriklausiau prie Par- 
maino.

. Prūse-'

kur jų socializmas? ; 
ant dolerio jie viską 
Net ir nabašnmkas J.

•V. Tauras, Kapsuko bendradarbis, 
“Kovos” ir “Mūsų Tiesos” redakto
riuj bolševikų pozicijos palaikytojas 
Lietuvių Socialistų Sąjungoje.

manyje žingeidumą turėt laitis tankiai pakalbėdavo 
laikraštį ir skaityt. Tais lai- pasijuokdavo iš‘tokių socialis-

. Mat> jiedu
Bago-

prie 
pas

1920

Treęjad., Lapkričio 7, 1934
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balsais bliauti. Girdi, “žiūrė
kit, koki jie melagiai, svajoto
jai, ką vakar gyrė, už ką agi
tavo, tai jau šiandien smer
kia.” Taip, darbo žtoonių ne
prieteliai tuomi pasinaudojo ir 
naudojasi. Bet tas tik laiki
nai. Jau šiandien matom tos 
darbininkijos minias vėl išsto- 
jant prieš savo išnaudotojus. 
Jos bruzda masiniai. Ir bruz
da verčiamos žūtbūtinio eko
nominio gyvenimo!
Komunistų Partijos Kristaliza- 

vimasis ir Jos Kovos

Tikrieji marksistai-leninistai 
turėjo pęrsiskirti ne tik su so- 
ciališdavikais, viduriečiais, bei 
•ekstrakairiaisiais. Susitvėrus 
J. V. Komunistų Partijai (po 
A.D.P. vardu), einant mark
sistine linija, buvo daroma ir 
toliaus Partijoj operacijos — 
jos eiles kristalizavosi, aiškiai 

| pasirodžiusius oportunizme ar 
bet kokiam parsidavime bur-

ti jos, nes nedirbau ir nesijau
čiau, kad galėsiu išsimokėti. To- 

{del negalėjau suprasti taip grei- 
jto paskelbimo tverti viešą Dar
bininkų Partiją, bet ir- kiti 
draugai, ^priklausanti Partijoj, 

h mūsų kolonijoj, negalėjo per-1 
, "matyt, kas čia atsitiko. Todėl v .. . v, _ , , .

'mes visi pritarėm “Darbininku žuązijai, slavė aa • 1 y
Tiesai” :ir laikėmės per nekurį'^ keleriopai [stojo nauji, 
laiką, iki geriau dalykai išsiaiš- te,SIp.i?l kovotojai issi avino 
kino'. Pamenu vienas “Darb. naudingi vadal- .
Tiesos” šalininkas pasakė, kad1 Kada mes Peržvelgiam Ko
štoj' kolonijoj' neleisime sutver- mubistų Partijos is ori ją ioj 
ti Darbininkų Partijos kuopą.
Tuo jaus p. J. Kemėšis stojo dar
ban ir suorganizavo iš kelių na
rių kuop. Darb. Partijos, bet iš v< v .
tokių elementų, kurie laikėsi tik ši°s šalies politikoje, 
apie 3 ar 4 savaites. Kuomet' 
tik pradėjo stot į viešą D. P. 
buvę pagrindyje komunistai, 
•taip greitai išbėgiojo iš D. P. 
tie nauji nariai ir pats tvėrė
jas J. Kemėšis. Kur šiandien

’J. Kemėšis randasi, neteko pa
tirti. Buvo girdėta, kad tarna
vo menševikam.

Daugelis tų, kurie darbavosi Uja pagamino Bėdai bių Ap- 
pagrindinėje K. P., ir šiandien ^rau^Os. ^Hių H.R. 7598, 

'veikia, kiek gali, žinoma, ne # , 
visi. Vieni išvažinėjo į..kitus kiekviena jų organizacija pri- 
miestus, nekurie gyvenimo ap
linkybių verčiami pasitraukė iš 
judėjimo, bet vis dauguma nei-

kūrimo, tai matome didelį pro
gresą jos apsivalyme nuo op
ortunistų ir partijos išvystymą

Komunistų Pąrtija jau šian
dien yra didelė spėka masių 
kovose prieš išnaudotojų kla
sę. Jinai visuomet teisingai 
vedė ir veda tas kovas už vi
sos darbininkijos reikalus: už 
ganėtinas algas dirbantiems, 
už pilnai atsakančią gyveni- 

, m’ui šalpą bedarbiams. K. Par-

uz
.kurį kiekvienas darbo žmogus,

valo stoti ir reikalauti, idant 
valdžia jį padarytų įstatymu, lllinjuių vcibianii pereiti aunu 10 z‘ . . . *

judėjimo, bet vis dauguma nei- Pagal to Biliaus reikalavimus, 
na į priešo pusę ir netalkinin- bedarbių gyvenimas bus pilnai 
kauja darbininkų skriaudėjams. -aprūpintas.
Bet kurie veidmainiai buvo, tie I v’sa 1Ą Komunistų Par- 

, i -- ........... ir nuėjo su veidmainiais dirbti Uja deda visas pastangas ko-
kaip šiahdien. 'žinoma, tais‘lai-'^us rašydavo Pruselaičiui,. kad už dolerį darbininkų 1 . _ • 1 . -• 1 • 1 i t •

lė ir

kais nebuvo tokių getų teisin-1 tų, kaip Bagočiuš. Il
gų darbininkiškų' laikraščių, susirašinėdavo ; tankiai.

kais dar nė skaityt negalėjau > neverta būti socialistu, nes, esą, 
gerai ir suprasti dalykus aiš- laike prakalbų, ar šiaip susi-

tikrjąs, nuoširdus sayo troškimų paverti-, Į meiJ8'mas> vietJ)Je klasių kovos 
mas tikrenybe, darbu. ,, ■' ; . z .•

* z Praėjo“ rinkimai, • laimėjo buržuazinės 
partijos. Kapitalistų atstovai dabar 
valdžioje. Jie valdžios aparatą ir spė
kas vartos prieš dąrbįninkus ateityje,,

’ kaip vartojo praeityje—vartos dar Ašt
riau, dar energingiau, slopins kiekvieną 
mūsų klasės atsidusimą dar brutališkiau. 
..Tik Komunistų Partija pasilieka ko

vos lauke ,už darbininlųi klasės reikalus. 
Tik komunistai bus pirmosiose eilėse 
streikų ir bedarbių koyiį.

Tegul gyvuoja Amerikos Komunistų 
Partiją! J "■ ' ; ’.* ' v

Tegul gyvuoja Sovietų Sąjunga ir So
vietų Chinija! į 
į Tegul gyvuoja Komūnistų Internacio
nalas. L’h'”'.' ’ ’ ..

priešam.

kiai. Lietuvoj . senukas pančius 1 
sukdamas pramokino ant mal-1 
daknygės paskaityt.

Rodos, 
kų’’ prie Kėkšto : 
buvo nebloga, “Darbininkų Vii- j 
tis,” Chicagos “Lietuva.” Aš: 
tuos laikraščius pradėjau skai- į 
tyt nors dar ir bažnyčią ląn-1 
kiau ir nepaisant, kad mano vy-! 
ras buvo priešingas visokiejtns 
laikraščiams, apart Bočkausko 
“Saulės.” Bažnyčią nustojau 
lankius nuo mano paskutinės iš
pažinties, kurioje kun. Milukas i 
man paliepė vyrus nuo burdo 
išvaryti, kurie skaito laikraš
čius. i

Pasirodžius pirmam numeriui 
“Kovos,” aš ją tuoj įgijau. 
“Kova” iš pradžių buvo mažas 
laikraštukas, bet aš jį brangi
nau ! Pati skaičiau ir kitiem 
perdūodąvau skaityti, prašyda
ma atgal sugrąžinti. Kiekvie
ną numerį laikiau pasidėjus, 
nes šis laikrąštukas man iš
rodė geresnis už anuos. Tiesa,; n . -
vėliau “Ęoyoje” rasdavosi ir j aiPsn10- ai negręsę pa 
tokių kvailų ■polemikų, kaip J. Į/ojus ne. is visuomenes masių,

■ Smelstoriaus su Miškininku už!n.e> Is socialistų judėjimo pu-
■ i 'M L 1 _ ■ sės.

) • I i * • i; ■ t ’!■ ' O tuo tarpu Socialistų Parti* 
, Kokių- žmonių Daugiau Ra- ' jbj ’buvo prilindę didžiuma so- 
dosi, Kuomet Tvėrėsi. LSS cialpatriotų ir pardavikiškų

Ant - pirmo suvažiavimo Phi- vaŪų, kurie momentui priėjus, 
, ladelphia, Pa.1 tokie žmonės da- kada, valdžia paskelbė karo 
’lyvavo; kaip J. O. Sirvydas, žel- mobilizaciją, numojo ranka, 
vienė, J. Baltrušaitis, Bernotas, nusispjovė ant marksizmo .

! F. J. Bagočius ir nekurie kiti, principų ir nuėjo ginti tėvynę ir abelnai radikalizmas labai
1 • J 1 • J J— ♦ V I ArAI AO1 11 A OT7A AVIT OAAIAMCt

Ticoct, i? sąžiningų —kapitalistų tėvynę—nusineš- : , \ y. . , .
draugų, kaip J., Šukys ir Ikiti, dami ir tą kilnų vardą—Sočia- 
kurie ' ir iki, šiandien pasiliko lizinas! 
ištikimi darbininkų klasei. Bet 
kur tie visi veidmainiai, kurie 1 PU gynėjai

I Trumpa Peržvalga Jungtinu Valstijų
i Komunistų Partijos

Pirm pasaulinio karo Jung
tinėse Valstijose Socialistų 
(Partija, kaip ir kitose šalyse 
socialdemokratija, labai smar
kiai plėtojosi ir politikoj de
monstravo. Mums tuomet at
rodė ir džiaugsmingai viens 
kitam mintis pasireikšdavom, 
kad pagal tokį judėjimą, ka
pitalistinė sistema už trumpo 
laiko turės būt nugalėta ir 
įvykti socialistinis surėdymas. 
Bet kurie taip manėme, kly- 
dom. Mes dar nesupratom 
marksistinės teorijos išaiškini- 

|mų: kad “ekonominės sąlygos 
'tai yra vyriausieji istorijos 

’ stūmėjai.” Gi tuomet J. V. 
kapitalistinė valstybė buvo iš
sivysčius ant gana aukšto 

Jai dar negręsė pa

ant marksizmo

sociališdavystės buvo perbjau- 
rios, bet kurie dar tikėjosi už
kariaut S. P. ir dalyvavo jos 
suvažiavime, sutvėrė Komunis
tų Darbo Partiją. A. K. P. 
trumpai išbuvus pogrindyj, vėl 
skilo. Viena dalis išėjo į vie
šą veikimą po A.D.P. vardu, iš 
kurios laikui bėgant išsivystė 
dabartinė Komunistų Partija 
—oficialė Kominterno Sekcija. 
Kita dalis kiek vėliaus išėjo iš 
pogrindžio po vardu A.D.A.D., 
kuri virto extra-kairiaja ir da
rė daug žalos tikram komu
nistinio judėjimo vystymuisi. 
Aš čia per tą visą pereinu tik 
kaipo , paminėjimais, nes jau
čiu, jog kiti draugai, tose ko
vose dalyvavę, aprašys smulk- 
meniškiau.
Kas gi Tų Spėkų Skaldymus! 

Pasinaudojo ?

Tie revoliucinių spėkų skal
dymais! davė1 progą kunigijai 
ir visai išnaudotojų klasei jau 
siūbuojančias darbo žmonių 
mases susivaryti atgal į savo 
bučių. Mat, pirmkariniuose 
laikuose ne tik socializmas, bet

vai prieš karą ir fašizmą. 
Kam Ugi iš darbininkų nėra 
baisus karas! Kam nėra bjau
rus daiktas fašizmas, kuris at
ima visas žmogiškas teises ir 
brutališkiausiai terorizuoja ge
riausius darbo klasės 
nes ?!

Taigi, idant greičiau 
linus tą visą bjaurumą, 
sas neteisybes, idant greičiau 
įvykdinti pasaulyje visuotiną 
taiką ir tikrą teisingumą, vi
sose šalyse Komunistų Partijos 
šaukia visus darbo žmone sto
ti į komunistines eiles! šau
kia visų partijų, visų organi
zacijų narius dėtis į vieningas 
spėkas ir bendru frontu kovo
ti! Juo didesnės masės, tuo 
lengvesnė kova.

Lai gyvuoja darbo klasės 
bendras frontas!

Lai gyvuoja Komunistinės 
Partijos!

Lai gyvuoja naujo pasaulio 
darbininkų tėvynė—SSRS!

A. Arbačauskas.

žmo-

praša- 
tas vi-

Plėšrieji anglų—francūzų 
ir amerikonų imperializmo 
žvėrys “kaltina”, kad mes 
esą “susitarę” su vokiečių 
imperializmu. O, veidmai
niai! O, niekšai, kurie šmei
žia darbininkų valdžią iš 
baimės drebėdami prieš tą 
užuojautą, su kuria Į mus 
žiūri “jų” pačių šalių dar
bininkai.

Leninas.

Tiesa, ^alyvavo ir sąžiningų —kapitalistų tėvynę—nusineš- plėtojosi. Būdavo ant socialis- Mūsų Sovietai atėmė vi
sus geriausius butus nuo 
turtuolių taip miestuose, 
taip kaimuose, ir atidavė vi
sus tuos butus darbinin
kams ir valstiečiams, kad 
juos vartotų savo sąjun
goms ir susirinkimams, štai 
kokia mūsų susirinkimų lai
svė—dirbantiems, štai kame 
prasmė ir turinys mūsų so

j didžiulės svetainės užsikemša.
Pasilikę marksistinių princi- Eidavo daug ir religinių žmo- 

sutvėrė Amerikos1 ni^> kiti jų eidavo tikslu pa- 
Daugelis 

ir tų, beklausydami, 
► išvadžiojimų 

teisingumu, eidavo klausytis ir 
> vėl. . ,

Ko- • Bet kuomet darbininkų kla- 
mųnistų Partiją, tik ką užgi-'sė ėmė skaldytis į frakcijų 
musią, ] 
turėjo veikti pogrindyj. Maža,kaip viršminėta.
dalis Soc. Partijos, kuriems! kiti išnaudotojai ėmė visokiais

neva pritarė ir tvėrė kuopas so-1 Komunistų Partiją, paskelbda-.prakalboms 
cialistų? Jau senai jiem išgara- nii išdavikams neatlaidžią ko- tarnaus ir tų, bet 
vo iš galvų socializmas vien del va, kuri ir iki šių dienų jyeda- persitikrindavo

ma.
Bet’tuomet prez., Wilsono 

administracijos reakcija 
mųnistu Pan

vo iš galvų socializmas vien del 
: gero gyvenimo, del dolerio. Pa

menu, kalbėdavome •• tankiai* su 
Pruselaičiais.’ Jie sakydavo, so- 
ęializmas yra tik svajonė. Reiš
kia, jie visi netikėjo, kad socia
lizmas gali 
Tie žmonės

kada nors įvykti. 
neva> veikė del so*

padarė nelegale, jinai į frakcijas ir tarp savęs ėstis, vietines, mūsų* socialistines 
neikti pogrindyj. Maža .kaip viršminėta, kunigai bei konstitucijos.

Leninas.
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Pažvelgus Atgal
Birželio 7 d., 1919 m. su 

šimtais kitų kareivių, pa
leistų iš armijos, grįžau iš 
Camp Dix, N. J., Philadel- 
phijon, iš kurios buvau pa
imtas rugsėjo 5 d., 1917 m., 
kariauti už "demokratiją.” 
Veik du metai tarnystės. 
Grįžau čielas, su abiem ran
kom ir kojom, gal būt to
dėl, kad buvau prie sunkio
sios artilerijos. Veik du 
metai geriausios lekcijos... 
Buvo žadėta geriausių dar
bų, sugrįžus iš Francijos ir 
kitokių geryb’ų, bet...

Traukiniui sustojus Phi
la., apie septvni šimtai ka
reivių pasipylė iš jo, ir kaip 
man, taip ir kitiems, tuo
jaus pasirodė, kad čia kaž 
kas ne taip? Kur dingo tas 
entuziazmas ir trimitai? i 
Juk “demokratija” .išgelbė-1 
ta ir kaizeris pristatytas1 
malkų kapoti Holandijoj ? i 
Apart artimiausių draugų 
bei giminių, kareiviai 
tikta šaltai ir lyg su 
tyčiojimu.

Ve ir senoji vieta, 
randu nusiminimą. ' 
žai be darbo vaikščioja. i

Kiek laiko pasilsėjęs, lei-' 
dausi darbo jieškoti. Seno-1 
joj dirbtuvėj darbo nėra. | 
Pereinu desėtkus dirbtuvių, | 
ta pati padėtis. Po trijų | 
mėnesių vaikščiojimo nuo | 
dirbtuvės prie dirbtuvės, | 
pradėjau nekantrauti, jieš- i 
koti atsakymo, kodėl taip! 
yra ir kas bus toliau? Ma-’. 
Čiau žiaurumus armijoj, pos’ 
taipgi pargrįžus matau ne-1 
lygybę—i š n a u dojimą, 
kaip ir kokiais būdais tas 
atliekama, buvo ~ x.. , ,
prie to, prieš mane klausi-t bet tu0
mas stovėjo: ar veda kas Pat.lalbu Jau Chlc£«'°,-1 Ps
kovą prieš tokia netikusia S1.del° konvencija, is kurios 
tvarką? Vienas dalykas tik ,A“wUoo P JI- 
buvo aiškus, tai tas, kad 
vesti kovą prieš kapitalis-

nežinystės gelmyno. Jau 
paaiškėjo,

mentus marksistinėj litera-! 
tūroj, gi veikime prisiėjo ii-; 
gai jieškoti, mat, kiekvienas 
iš trijų aiškinasi, kad tik jis 
geriausias bolševikas. Ak- 
tūalis darbas, pagaliaus, iš- 

Ir taip

Reikšmingas Žingsnis 
Link Komunizmo

'RSeS esam apgultoj tvirtu-lletarų. revoliucijos, kuri vie
moj, iki mums ateis pagel- na tegali išgelbėti žuvančią 
bon kiti tarptautines socia
listinės revoliucijos būriai. 
Bet tų būrių yra, jie skait- 

_______  lingesnt negu mūsiškiai; jie
Kalbant apie tą laiką, kada tas mokyklas išplėsti taip, kad bięsta, (auga, stipiėja besi-

x x fjnperiahzmo žvėris- dės kalėjime, jeigu darbo 
• mokestis kapos, jeigu revo

liucionierius areštuos ir 
raudonąją vėliavą mirtinai 

pa- persekios, tai revoliucinis 
lengva, bet nuolat ir teisin- į judėjimas šioj šalyj bus už 
gai linkui komunistinės bol- (užpėnkerių jnetų...
ševikų taktikos, linkui pro- / John Reed.

» šulinyiiv. uau ~ — —  i-—o 
paaiškėjo, kodėl vieni tur-'r^° tą klausimą. . ...... ........ ................._____ ____ __ ____________
tingi, o kiti skursta; vieni į laipsniškai, d a 1 y v a u jant ^kovingieji darbininkai apleido dar platesnį skaičių draugų ir tęsiant 

apkasuose, o ki-1 praktiškame darbe, įvailios ‘Amerikos Socialistų Partiją ir 
ir kraunasi mi- painiavos išsiaiškino. Žino- suorganizavo Komunistų Parti- 

ma, ne pačios savaimi, rei-iją (1919 m.), prisimena manį

draugių įtraukti ir pralavinti. kūmams. 
Bet didžiausia mūsų klaida

., prisimena man į buvo ta, kad, metams kitiems Į 
l reikšmingas įvykis: tai praslinkus, 

j Komunistų Partijos narių lavi- tas mokyklas.
Po penkiolikos metų Kom. inimasis pamatiniai suprasti

žūsta karo ‘a
ti puotauja ir kraunasi mi- 
lionus. .................. _ .

Kuomet tas paaiškėjo, tai kėjo nemažai diskusijų, stu- jabaį 
savaimi darėsi išvada, kad dijavimo ir darbo. j
26 SPECIAL LAISVE, ? ........ , A ’ ____
reikia kas nors daryti, kad Partijos gyvavimo ir kovų, Imokslinį socializmą.

visai likvidavome

Jeigu per tą visą laikotarpį, 
„ , . . . . . _ per 15 metų, būtume sistemą-

tokią sistemą panaikinus, padarius palyginimą, . kaip! Kiek buvo daug tokių, kurie Jtiškai palaikę tokias mokyklas, 
kuri tarnauja tik saujelei šiandien partija stovi, ko- 'per ilgus metus priklausė Sočia-1tai kokį milžinišką darbą būtu-{

R. kia jos įtaka masėse dabarjjistų Partijai, o neturėjo pama-jme atlikę apšvietos srity: šim-1parazitų. Draugui Ą.
jau nebuvo

! įtikinėti mane, kad yra rei- j matome milžinišką skirtu- 
kalas priklausyti prie parti-, mą. Su kiekvienais metais

reikalo daug įr kelioliką metų atgal, mes Ifinio supratimo apie socializmą: itus draugų ir draugių būtume
1 J _______ ____- ' v-v> 4-/>i w-l W1 llryiwlolzn C1!.’! ,'tl 1 _ r, -t t r. 1, — 1.™ i I________ • ‘ _ 1 • _

Leninas.

Darbininkai žengia

pasi- ■ 
pasi-;

Su- i
Nema-1

Eidukevičius (Baranauskas), kuris 
daug darbavosi del pravedimo bolševi
kiškos linijos Lietuvių Socialistų Są
jungoje. Jis jau miręs.

darbininkų klasės par
tijos. Išpildžiau aplikaciją 

bet i vieną savaitę pirm įsikūri
mo Komunistų Partijos, 

neaiškiu ' Faktinai įstojau 'Socialistų

sidėjo konvencija, iš kurios

kultūrą ir žlungančiąją 
žmoniją.

Leninas.

Jeigu Tamas Mooney se-

Kompartijos įtaka plečiasi, 
įgauna daugiau patyrimų- 
tobulinasi. Baigiama išgy
vendinti įvairūs prisiplakė-

socializmas jiems buvo koks tai]gerai pralavinę. 
miglotas dalykas; ir čia aš ne-j Dabar, judėjimui plečiantis, 
turiu minty visai paprastus na-[darbui didėjant, jaučiame višur 
rius, mažai ką veikiančius; tu-istokĄ veikėjų, draugų ir drau- 
riu mintyj tuos, kurie mažiau įgių, kurie turėtų pamatinį su- 
ar daugiau veikė, darbavosi pratimą 
skleidime socialistinės propa- klausime, 
gandos;’ j

Bet įsikūrus Komunistų Par-t 
tijai, tuojaus buvo padarytas | 
didelis ir svarbus žingsnis la
vinimosi srityje.

Prasidėjo steigimas marksiz- 
| mo-leninizmo studijavimo mo- 
į kyklų. štai istorinį kapitaliz- i 
!mo vystymąsi studijuojame 
! “Komunistų Manifestą”, Leni- 
j no “Valstybę ir Revoliuciją”, 
| Engelso “Mokslinio Socializ- 
1 mo Išsivystymą”, B u c h a r ino 
“Komunizmo A,B,C”; duodama 
pamokos iš Markso “Kapitalo” 

'apie politinę ekonomiją; studi
juojame proletariato diktatūros 
klausimą-—kaip Marksas ir En
gelsas, mokslinio socializmo 
įkūrėjai, rišo tą klausimą; stu- 

jdijuojame skirtumus tarp socia- 
Įlistų ir komunistų; studijuoja- 
Ime Rusijos bolševikų ręvoliuci- 

. inę taktiką; studijuojame skir
tumą tarp socializmo jr komu
nizmo. į I

Ir čia mes gauname pamatinį

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI'
VAKARIENE, KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Phila. Liet. Darbininkiškos Organizacijos
marksizmo-leninizmo

liai, kurie nuolatos trukdė supratimą apie mokslinį socia- 
darbui, įnešant beverčius 
ginčus viduje. Šiandie par- 
tijos dienotvarkyje vyriau- i 
sias punktas: kaip pasek- . 
mingiau vesti kova prieš ka- y draugių.

•t t . ___  v -t- • i Nepaisant reakc

1 lizmą. • Miglotas supratimas 
dingsta.

Įvairiose kolonijose studijavi
mu užsiinteresuoja būreliai

rugsėjo 1 d., 1929 m., tąi j

man neteko nei matyti So- pitalistinę sistemą kasdieni-! 
.tJS7ta?7e?kirorgaZacFjo°S>ialist^ Partij°s narVst5s h’ tuomi pagrei-

4* W *. VII A VXJ V | —

bet kur ji ir kokia ji turi i knygutes, 
būti, nebuvo išvados, 
tika ir jos reikšmė 
svetimas dalykas.

Dienos slinko. Darbo nė
ra. Brendu į skolas. Su 
kuriais tuo laiku .. , .
vau, taip pat klaidžiojo ne-’J?1..11. a^r0(Įe\ kad tas pasi- 
žinystės gelmyne. Tiesa,' dalinimas, tai tik vadų tar-
buvo liuosi nuo bažnyčios, ?usavl® .susipykimas, ta- 
bet gilesnio nieko nesupra-lelaus>..lalbm,beSay> Pradę- 

-ii- i_ m _ . hau įžiūrėti ka kita, nrade-

1 Jei paimsime koloniją po ko
lonijos, tai matysime, jog tik 
vienur kitur vienas kitas drau
gas yra pamatiniai prasilavinęs; 
šiaip visur didžiuma draugų la
bai silpno teoretinio prasilavi- 

i nimo, ir tas jiems labai kenkia 
veikti; o kur pamatinio supra
timo stokuoja, ten ir veikimas 
nukenčia—-kartais draugai net 
prie asmeninių kivirčių priei
na, vietoj visas jėgas sumobili
zuoti veikimui. Tai atsitinka 
del to, kad stoka pamatinio pra- 
silavinimo. 1

Taigi, mūsų revoliucinis judė
jimas padarė didelę klaidą, kad 
bėgyje pereitų 15 metų sistema- 
tiškai nelavino draugus ir drau
ges.

Kuomet dabar mes iškeliame 
lavinimosi klausimą, tai dauge
lis mano, jog jie jau perseni ką 
išmokti.

Aišku, kad dabar sunkiau se
nesnius draugus pralavinti. Jie 
galėjo gerai prasilavinti, kuo-• 
met buvo daug jaunesni—pen
kiolika metų ’ atgal, kuomet tu
rėjo daugiau energijos. Tai bu
vo stambi mūsų klaida, kad to 
darbo nevarėme pirmyn, kaip 
buvo jis gerai pradėtas.

Bet tačiaus ir dabar dar ga
li mokintis, lavintis draugai ir I 
draugės, nors jau ir senesnio! 
amžiaus. Ir gali gerai prasila- '■ 
vinti, jeigu tik nori. I

Mokinimuisi amžius nėra | 
taip didelė kliūtis, štai mes ma- į 
tome, kas dedasi Sovietų Są- j 
jungoj; 50 ir net 60 ir dau- j 
giau metų amžiaus žmonės, vy-, 
rai ir moterys, buvę beraščiai,! 
ne tik išmoksta skaityti ir ra
šyti, bet net augštesnį mokslą 
pasiekia. Amžius nėra didelė 
kliūtis mokintis. Ko reikia,- tai! 
noro, pasiryžimo. |

Dabartiniu laiku mes daugiau 1 
susirūpinome lavinimosi klausi- ■ 
mu. Organizuojamos jaunuo
lių mokyklos. Senesniųjų mo
kyklos taipgi turi būt organizuo
jamos. Lai kuodaugiausia mū-1 
sų draugų ir draugių susiintere-• 
suoja lavinimosi klausimu. :

O r g a n i zuokime lavinimosi | 
mokyklas ir sistematiškai mo- i 
kinkimės. ’

Kol žmogus gyvas, niekad ne- • 
pervėlu lavintis, mokintis.

J. Siui'ba.
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PRAŠOME ĮSITEMYTI PROGRAMĄ

solų

Garsioji dainininkė Menkeliuniutė, kuri tuojau po šiam pasirodymui 
vyksta j vakarus su koncertų maršrutu.

Nedčlioje, 2 Dieną Gruodžio (December)
PUIKIOJE LIETUVIŲ SVETAINĖJE

E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.
Koncertas prasidės 2-rą valandą dieną;
Vakarienė bus lygiai 6-tą vai. vakare

ORKESTRĄ

■' ' ;V>W

1/III I Atviri kojų skauduliai, GarankS-
Iwllglll I I Illi čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

■ ■•■W.Wwr rnatizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas^ Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

i Nepaisant reakcijos puolimo, 
_ - - - - - ■ nepaisant kad Komunistų Par-
tintilingsnius gaiutino6tik-.nelfegate Jpabai- 
slo: nuvertimo kapitalisti
nės sistemos ir įsteigimo So-; 
vietinės Amerikos.

V. Lienius.

Poli-' Tikrenybėje, įsikūrė
buvo į komunistinės partijos.

Į nebuvo suprastas pats 
matas, teorija, ____________

nės partijos struktūra ir ko- ■ T . , , , . . . . i1J v , Ir štai kode! visi mes taip
draugą-,, U°J®’ giliai įsitikinę, jog vis tiek

dvi 
Iki 
pa- 

komunisti-

buvo liuosi nuo bažnyčios, Pusav^ susipykimas, v i t r* I i Irm •v* 4- -v
UCL KHC3I11U U1CJTXV . .’v.- -. • -i T • j ' " i-

to, pasitenkino keiksnoji-1 lau !z/uJr.e.tl . kitą,. prade- 
mais kunigų, bet nieko rim-‘^ur sJtudlJuo1t.1. lst°rlU ,S?’ 
to. Tame tarpe suėjau į^118^,. Partijos, taipgi ir 
artimesnę pažintį su tu]u! kitų salių darbininkų judeji-, 
A. R., kuris priklausė priet.m/’ yPaUngai Rusijos P’'2"| 
Socialistų Sąjungos. Tas'letarin? revoliuciją. Prade-, 
draugas, man pasirodė iš jo I i?? suprasti priežastis tu 
kalbos, kaip tik rišo tuos pa-' skirtumų ir pasidalinimų 01 
čius klausimus, kurie man Pats Praktiškas darbas dar 
nebuvo aiškūs. Pirmiausia, Jaugmu verte jieškoti bu- 
kuomet tik sueidavau su mi- d? padidinimui savo zinys-, 
nimū draugu, jis savo ka].; tęs bagažo, gi medžiagos ne-j 
boj atsargiai įmaišydavo po-.truko- 
litiką. Tą padaręs, akyvai; . Užėjo ablavos. Sujudi- 
temijo, kokis bus mano at- mas.<‘Įnešta nemažos pani- 
siliepimas ant to. Tyrinėjo kos darbininkų eilėsna. Bet 
mane. Pastebėjęs, kad esu ką tik nesenai sugrįžusio iš 
u ž i n t e r esuotas pakeltais Franci jos apkasų tas nebau- 
klausimais, A. R. parūpino gino. Padaryta nemažai ža- 
man marksistinių knygų ir los ir ėmė tam tikrą laiką 
brošiūrų. Gi, iš mano pusės, 
turėjau iš mažens nemažo 
patraukimo prie skaitymo ir 
tas knygas godžiai skaičiau.

Pirmutinės, m a rksistinio 
turinio knygos bei brošiū
ros buvo: "Kaip Mus Ap
vagia,” “M i 1 i t a r i z mas,” 
"Moteris ir Socializmas” ir 
eilė kitų. Perskaičius (ką 
su didele atyda padariau) tą 
marksistinę literatūrą, tary
tum plačiausios durys atsi
darė. Tapo surastas tas 
raktas prie išėjimo iš

> Įnešta nemažos pani-

iki partija pradėjo vėl funk
cionuoti, tačiaus jau po
grindiniai., Vėl nauji paty-, 
rimai. Tos ablavos dar| 
daugiau įtikino mane, kadį 
ši partija tai yra organiza
cija, kurios valdančioji kla
sė bijo.

Vėliau seka vidujinė ko
va, persilaužimas po persi
laužimui. Vėl nauji, žo
džiai: extra kairieji, cent
ristai, dešinieji. Vėl prob
lema: kaip juos pažinti? Te
orijoj, surandu minimus ele-

giliai įsitikinę, jog vis tiek 
kokios nelaimes bekristų 
ant mūsų Sovietų Respubli
kos, jinai yra nenugalima.

Leninas.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

tš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
812 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

) Tel: Glenmore 5-6191

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

-goj 1919 ir pradžioj 1920 me
tų), lavinimasis tęsiasi; slaptai 
susirenkame tai vienur, tai ki
tur ir mokinamės.

| Ir reikia pasakyti, kad tos sa- 
i vitarpinio lavinimosi mokyklė
lės davė puikias pasekmes. Tos 
mokyklos davė mums eilę gerų 
veikėjų, draugų ir draugių, 
įvairiose kolonijose.

i Kiek dabar man prisimena, 
kurie tik draugai ir draugės 

Jankė tas mokyklėles ir pasiry
žusiai studijavo, tie šiandien 
stovi pirmose eilėse revoliucinio 

į judėjimo. x
Į Nepaisant, kad eilė taip va
idinamų socialistinio judėjimo 
vadų nuėjo kontr-revoliucijos 
keliu, kuomet didelėj didžiumoj' 
lietuviai socialistai perėjo į 

I Komunistų Partiją, mūsų revo
liuciniam judėjime tuojaus at
sirado naujų vadų, iš tarpo pa
čių darbininkų. Ir tuos vadus 
parūpino, reikia pasakyti, mark
sizmo-leninizmo lavinimosi mo- 

jkyklos, slaptos ir viešos. Jo- 
įse, reikia pasakyti, draugai ir Į 
I draugės lavinosi ne tik pamati-.1 
• niai mokslinį socializmą supra-,1 
Įsti, bet taipgi lavinosi ir pra-l 
įkalbas sakyti.
i Jeigu nebūtume turėję lavi
nimosi mokyklų, tai nieku bū
du nebūtume galėję susilaukti 
tiek pirmaeilių veikėjų iš dar
bininkų tarpo. Kad ir geriau
sios išleistos knygos nedaug bū
tų tepagelbėjusios išvystyti vei-1 
kėjus. j

j Bet mes galėjom ir dar di
desnes pasekmes turėti. Į 

; Viena didelė klaida, tai kad: 
tuo laiku, kuomet buvo pas I 
'draugus didesnis susiinteresavi-1 
mas lavintis, mes nepajėgėme-

MRS. AMELIA ŠPOKAS, SOPRANAS
Gera dainininke, kuri darbininkų organizacijom patarnauja

MISS JEANNE ARBE, SOPRANAS
Puikiai’ pasižymėjusi dąinininkė

‘ A. VIŠNIAUSKAS, BARITONAS
Puikaus talento dainininkas, iš Bayonne, N. J.

J. L. KAVALIAUSKAITĖ, MEZZO SOPRANO
Garsi kaipo dainininkė, iš Brooklyn, N. Y.

RUSSELL O. DREGER
Direktorius The Dreger’s Konservatorij os duos smuiko

A. E. POTAS IR B. NAVARDAUSKAS
Grieš smuikų duetą, akompanuos Helen Rainys.

A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS, 
Sakys prakalbą svarbiais klausimais.

HELEN RAINYS IR EUGENIJA MAČĖNAS
Skambins piano duetus.

K. MENKELIUNIUTĖ, MEZZO SOPRANAS,
Dainuos solųs ir duetus su A. Višniausku

SHENANDOAH MAINIERIŲ KVARTETAS
Dainuos revoliucijines dainas.

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY 
Plaukų ir Odos Specialistas 

(Dvylikoa metų praktika) 
223 Second Ave., New York 
Kampas 14th gatvėe, kambario No. lt 

Telefonas! TOmpklne Sų. 6-7697
OFISO VALANDOS t 

Nuo 10 ryto iki 12 Ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryte 

iki 2 po pietų.
-      — ”■1 Į — " "............................  — ■■ ■ 1-n

AKOMPANISTĖ, JULIA BASANAVIČIŪTĖ
PUIKIUS KAVALKUS GRIEŠ ŠEŠKAUS



Ketvirtas Puslapis
i

Atsiminimai Iš Kairio
jo Sparno Konferenc. 

(Birželis, 1919 m.)

tėiktą rezoliuciją tuorii klausi
mu nubalsuofa vienbalsiai; tik 
buvęs konferencijos sekr. Tau- 
nys (menševikas, Grigaičio, 
P u r v io-Hermano pasekėjas), 
siųsdamas į “Laisvę” konfe-'

iperitai blėdingi ? Trauki viscp kad Sirvydas pušį 5 ’**K6Vdš

Trečiai., Lapkričio 7, 1934
.__ . - <£'{ ' ■■■-__________uxl

PRANEŠIMAI Iš KITUR

WILKES BARRE, PA.

JOSEPH UŽKURĖNAS ■j

Tel. Linden 2-3005

i

J. Ramanauskas.
(Tąsą bus)

Todel 
dalyvaukite skaitlingai ir laiku. 

Komisija.
(264-265)

Mūsų kainomis būsite pa- 
; užeiti . . ,h > i : 7 rinti.

Kostumerių patenkinimu 
pasitenkiname ir mes 

patys.

Įvairių vaisių, šviežių, 
džiovintų ir koncervuotų. 
Gražus pasirinkimas viso

kių daržovių ir kitokių 
valgių.

10 d. lapkričio

Adomas Rupšys
Tinkamai Įrengta

ir persitikrini

ALEKSANDRA PAULAUSKAS
UŽLAIKO PASILINKSMINIMO ĮSTAIGĄ

Puiki Svetainė Šokiams
Parengimai Kiekvieną Penktadienį 

MUZIKA L. KIRŠLIO 
Prašome užeiti linksmai laiką praleisti.

265 SECOND ST., ELIZABETH, N. J.

j v ’-i- ' -i-A *<

ti *stį ineflb.'0 ’ 3Jš irrdirbą stf 
tikra meile savo moksle, tuo 
tarpu karščiausiai remda
mas Soviettj Valdžią ir ’Ko- 
fnunistų Partiją". ; pamokas įš Komunistų
________ __________ _________ kuris yra labai svarbus

užįme kovai su šliupu ir jo 
šeima.

Dalykas, mat, taip buvo: 
Kada 1905 metų revoliucija ir’ 
Lietuvoj pasireiškė, tai 1906 
m. susišaukė į Philadelphią 
suvažiavimą laisvamaniai ir 
progresyvesni inteligentai ir 
šiaip taip subūrė komitetą (rin
kimui aukų šelpt revoliuciją; 
į tą komitetą įėjo Šliupas, kai- 

I po iždininkas. Kada tas ko- 
sąjungiečių mitetas pasiskelbė

• i_i__ _• I___ m J___ i • —

kius, kad padidint skaičių na
rių. Tad verbavo visokius “biz^ 
nierius/’ daugiausia smukli- 
hinkus, šliupinįųs laisvamanius, 
kurie visokį galėjo būti ir į tą 

rencijos protokolą, priimtą re- pusę krypti, kurioj dolerius 
zoliuciją sudarkė, kas man ve- lengviau sugaudyt. Bet jeigu 
liau prisiėjo pataisyt. Nors jis [ po susirinkimui visi nariai nei- 
(Taunys) neturėjo teisės be ( na su doleriu pasveikint naują 
mano peržiūrėjimo ir padėto narį, tai ir naujas narys likvi- 
parašo siųsti į spaudą, bet to- duoja organizaciją, kad socia- 
kiems žmonėms, kaip T., vis- listai jam nedraugiški. . * - .
kas galima kreivai daryti ir i šitokios rūšies sąjungiečių mitetas pasiskelbė per ,“Ko- 
meluot be gėdos. [turėjo visos kuopos, ir labai vą”, darbininkai pradėjo $iųs-

Tuom laiku V Rajonas ture-f daug, ir tuo didžiuodavosi: I ti aukas. Nors jau ir pirmiau 
jo virš 150 narių; visi perėjo, i “Geras žmogus, bagotas ir biz-1aukos buvo renkamos ir siun- 
su maža išimčia, prie Komunis
tų Partijos, tad pirmas žings
nis buvę padarytas geras.

Koki nariai liko už K. P. 
sienų?

L.S.S. įstatymai leido būti 
kuopų nariais mokant į.mėne- 
sį 5c duoklių, ir turi teisės tik 

bai palšų politinių pakraipų,' griežtai prieširiga marksizmo- kuopos tarimuos sprendžiamą 
‘ - ---- • .............. > ................ . balsą. Tokiais nacionaliais na-'darė beveik vieną trečdalį, ku- nę buvo demokratais, o dabar

riais daugiausia buvo moterys,'rie' neįėjo į'Komunistų P. Jie'yra fašistai, prie kurių ir pats 
kurių vyrai priklausė prie Są- ten netinkami buvo, 'todėl vėl- šliupas praklauso.
jungos, o jos — nenorėdamos 
sėdėti namie — eidavo į susi
rinkimus, bet ne klasiniu išve
dimu, kad lavintis 
marksinį socializmą,

Šitokių įvairių varsų susi
rinkę atstovai rengė programą 
K. P., kokia bus paduota rug
sėjo mėnesį, 1919 m., Chicago, 
111., suvažiavime. , 

____ , ___ _______________  . Projektas Programos 
gas, bet iš tų visų atomų vos Manifesto buvo diskusuojamas 
tik maža žvaigždelė susigru- marksistiniais dėsniais,, kas 
pavo nušviesti kelią kuriuomi priimti, o kas atmesti, bet kiek 
darbininkams reikia išeiti iš man žinoma šiandien, 
kapitalistinės verguvės. 1 Markso-Lenino teorija' 
, Kodėl negalėjo susigrupuo- sudarkytai perstatoma.

Kairjojo Sparno Suvažiavi
mą galima pavadinti grupavi
mus: atomų, iš kurių susitvėrė 
J. V. Komunistų Partija. Tie
sa, suvažiavimas tęsėsi per 3 
dienas, atstovais buvo skaitlin-: ir

tai 
buvo 
Tas 

ti tie visi atomai į vieną tvir- parodo, kad kai kurie rėmėsi 
tą planetą, kad pilnai atsaky- ant Komunistų'Manifesto, pa
tų vesti proletariatą tikru k e- rašyto K. Markso ir F. Engels- 
liu išeities iŠ skurdo? jo, o (Vėliau, K. Pąrtijai susitvė-

Dalykas tame buvo : Atsto-; rus, atsįtrąukė nuo j,os* ir ęusi- 
vai į suvažiavimą suvažiavo la-j tvėrė Proletarų Partiją, kas

kad išdėstyti grynai ir teisin- [leninizmo teorijai, skaldyt dar
gaite iškraipymo, marksizmo- j bininkus į skirtingas grupes, 
leninizmo teorijas. M iKiek šiandien suprantu1 ir at-

Apie Lenino mokslą, apie simenu Kairiojo Sparno suva- 
bolševizmo teisingumą, laimė- žiavimą, tai mes tada turėjom 
jimus proletarinės revoliucijos visokių rūšių oportunistų, kai- 
Rusijoj, paėmus visą galią dar- riųjų ir dešiniųjų; todėl pra- 
bininkams ir valstiečiams So-' džia mūs darbo tverti Jungt. 
vietų formoj,— šitie klausimai [ v. K. Partiją buvo gana sunki, 
konkrečiai nebuvo išdėstyta nė nes ir pats suvažiavimas Kai- 
diskusijom įrodyta atstovams, i rįo j o Sparno parodė, kada pa-
kad tas kelias, kuriuom vedė 
N. Leninas 1917 m. Rusijos re
voliuciją, yra teisingas, mark
sistinis, be iškraipymo K. 
Markso mokslo. Ir tuom keliu 
einant tik galutinai pasiliuo- 
suos iš šiandieninės kapitalo 
vergijos visų šalių darbininkai, 
eis prie socializmo, prie galu
tino panaikinimo klasių, 
naujo pasaulio su lygiom 
sėm visai žmonijai.

Kodėl šitie klausimai 
buvo ganėtinai iškelti kai
riojo sparno suvažiavime?

Atsakymas vienas: kad su
važiavimo atstovai ne viena 
varsa spindėjo. Didžiuma ats
tovų susidėjo iš kalbinių fede
racijų, kurias Socialistų Parti
ja išbraukė lauk arba suspen
davo už pakairėjimą. F'ėd^ra- 
cijų sekretoriai visi dalyvavo 
kaipo atstovai; žinoma, daly
vavo daug ir eilinių narių iš 
federacijų, kas sudarė grupę 
atstovų, ginančių nacionaliz
mą, stojančių už palaikymą 
tautinių federacijų su jų pil
domais komitetais, kas Komu
nistų Partijoj negalima, šito
kia situacija daug' reikalavo 
strateginio gabumo tinkamai 
išaiškinti eiliniams nariams, ‘ suprato pardavikus vadus So- 
kddel negalima ir net blėdinga i ciaiistų Partijos ir II Interna- 
paįĮaikyt atskirus nuo partijos | cionaio> ir kad jau atgyveno 
komitetus. jj i. tarptautinis darbininkų

jKita dalis atstovų susidarė vadas.
iš teindikalistų, kurie įsivaizdi- 
ncj, kad sindikalizme darbinin- ją p0 vadovybe III Komunistų

prie 
tei-

ne

! : SO- BOSTON, MASS. ’
Mokyklos .vakaras įvyks ketvirta

dienį, 8 lapkričio (Nov.), Piliečių 
Kliube, 876 Broadway, 8 vai. vakare. 
Mokytojas, draugas R. Mizara, duoda 

Manifesto, 
dalykas mo-

■ kintis mums, taipgi jis mokina, kaip 
i rašyti korespondencijas ir straipsnius
■ j darbininkiškus laikraščius.
i visi

urcras zanuguB, ii , aiinuo uuvu ii •
nierius, o priklauso prie susi-lčiamos skirtingais keliais,.’bet 
pratusių darbininkų.” Bet nei j darbininkai daugiausia' skyrė 
vienam neatėjo- ant minties,[Socialdemokratų Partijai, kuri 
kad tie gerieji ne del riiūsų ge- tuom laiku buvo kaipo vadas 
rovės atėjo, bet del savo, kad revoliucijos Lietuvoj. Į3et šliu- 
į savo tinklą pagauti minkšta- pui likus iždininku jis nesi- 
širdžijus darbininkus su dole-i škaitė su aukotojais, kam buvo 
riais. ; skiriamos aukoš;' 'jis dalino

Aukščiau minėti L.S.S. na- taip, kaip jam ' 'patiko, t. y:, 
tautininkams,1 kurie '■ pasivadi-'

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. rengia didelį balių, 

kuris. įvyks nedėlioję, 25 lapkričio 
(Nov.), McManus Kliube, kampas 
Liberty St. ir Wood PI. Draugai ir 
draugės, nepraleiskite šios progos, 
nes tai bus mūsų pirmutinis toks di
delis parengimas, taipgi bus leidžia
mas laikrodėlis tą pat vakarą, ku
rie turite tikietukus, jsitėmykite, kad 
ir' jūs > galėtut išlaimėt!. 1

Ęrądžia 7:30 vai. vakare; įžanga 25 
centai; vaikams—10 centų, šokiams 
£rieš Gurskio orkestrą.

Kviečiam visus skaitlingai 
vauti

ROCHESTER, N. Y.
Į Daily Workerio $60,000 fondo nau
dai rengia šokius su programa, šeš
tadienio vakare,
(Nov.), Gedemino svetainėje, 575 Jo
seph Ave. Įžanga tik 15c ypatai, šo
kiams grieš J. žemaičio orkestrą. 
Bus ir gera muzikalė programa.

1 Kviečiam visus skaitlingai atsilankyt.

daly- Komunistų Partija rengia masines 
> . . prakalbas su' programa, paminėjimui

(264r265) 117 metų Rusijos revoliucijos, seredoj, 
’■7 lapkričio (Nov.), Workers Center, 
• Į 325 Ek Market St., 8. vai. vakare.

i Motina Ella Reeve Bloor, sena dar
buotoja datbininkų judėjime bus kal
bėtoja, taipgi bus ir kitų gerų kak 

. bėiojų. Visi darbininkai ir visos 
i organizacijos dalyvaukite šiame ma
siniame susirinkime. Įžanga 10 c.

BINGHAMTON, M 
f ALDLD 20 kp,. susirinkihias įvyks 
ketvirtadi'enį, 8 d. ląpkričio (Nov.), 
7:30 vai;'vakarę, APLA kliube, 315 
Clinton Stę. . ,

; Draugai ir draugės visi malonėkite 
daly'vaut laiku, nes turim daug svar- 

tui būtų ir prisiminti, kur din-1 Mano sumanymu" balandžio bių reikalų apkalbėti.
go tie 6,00.0 sąjungiečių, kad > i d., 1906 m., tapo sušaukta: 

; [jų nematyt komunistų eilėse? susirinkimas pažangesnių dar- 
suprast lk,en^vas a^sakymas’ kad jie to- bininkų apkalbėjimui revoliu- 
o vien ( 

tik del laiko praleidimo. To-1 
del tokios narės i 
savo nieko aukščiau, nes jom j . 
nerūpėjo tie uždaviniai žinoti. Ja 1 
Taigi K. P. išleido naują pa-Kokią mes turėjom L.S.S 
tvarkymą, kad nariai, norinti I vadovybę
priklausyti Komunistų Rarti-1

riai ir narės; ir biznieriai su-

kiais nebuvo ir nebtis ten, kur. cįjOs rėmimo Lietuvoj. Patys 
j reikalauja konkręčio darbo ir darbininkai sudėjom keletą 

nenuprogre-jsupratimo’. kokia ^ra komunis‘! dolerių aukų ir prie to išrin- 
^^->jto užduotis ir kaip ją reikia1 Rom kelias poras darbininkų 

i pereiti parinkti aukų revoliu- 
įcijos parėmimui. Aukų surin
kom $93.50. Siųsdamas pini- 

' gus, aš padariau, pastabą J. > 
čia nors trumpai reik prisi-1 šliupui: Mainersvilliečiai dar- 

» nies bininkai savo aukas skiria L.S. 
taisyklės ■ buvom silpnučiai marksizmo D.P.

... • O nuo šliupo štai kokį atša-'
Su pirmu suvažiavimu, ka- (kymą su pakvitavone gaunu:

“Aukas priėmiau, bet jūs ne-> 
galit skirti, kur jūs norit, tą 
komitetas padarys. J. Š.” ;

Gavęs tokį atsakymą nuo J.! 
Šliupo, daugiau minersvillie-' 
čių aukas nesiunčiau per tą1 
komitetą, bet tiesioginiai siun- i 
čiau per Tilžėj susitverusį ko-, 
mitetą, kuris atstovavo L.S. į

sidalino į dvi puses.
Kiek aš pamenu, tai 

giausia argumentų buvo apie 
Rusijos Bolševikų Komunistų 
Partijos Proletarinės Revoliu-1 joj, turi lygiai mokėt duokles, ' 
cijos laimėjimus ir III-Inter- kaip vyrai, taip ir moterys, nes minti iš praeities, kaip 
nacionalą, kuris jau buvo su- socialistų senosios L—----

tik žemina moteris. Tos mote- 'teoriją pažinti! 
geriausia į rysf kurios buvo beprincipės 

visos da likos sutverta Lietuvių So
cialistų Partija, 1905 m., aiš
kiai pasirodo, kad sumanytojai 
tverti L.S.P.A., kaip J. šliu
pas, O. Sirvydas, buvo tik tau
tininkai ir laisvamaniai, bet ne 
marksistai, todėl, kad jau bu
vo Jungtinėse Valstijose Ame
rikos Socialistų Partija, kaipo 
sekcija II Internacionalo, o jie 
tautinę sektą tvėrė.
Su Kokiu Planu Šliupas— 

Sirvydas Organizavo

tvertas.
Tuos 

galėjo 
Reed, 
grįžęs 
žinojo

dau-

klausimus 
viską nušviesti d. John 
kuris nesenai buvo 
iš Sovietų Rusijos; 
visą padėtį to laiko

su- 
jis

klasiniam supratime, 
vien del duoklių mokėjimo nu
stojo būt narės K. P. Apart 
to, buvo ir tokių kuopų, kur 
didžiuma narių buvo tautiški 
socialistai, ir, vietoj lavintis

BUCERNE
ir

GROSERNE
ŠOKIAMS
SVETAINE

Užlaikome visokių gėri
mų ir gaminame valgius

1601 So. Wood St 
Linden, N. J.

1501 Wood Ave 
Linden, N. J.Gerai pamenu J. Larkiną,;

kuris savo pasireiškimuose vi-1 marksizmo teorijos,—vedė dis- 
suomet stovėjo ,už darbininkų kusijas tautiško apgynimo, tie- 
traukimą į vieną bendrą fron- sįog sakant, buržuazines.
■ ‘ ’ ■ • ’’ • iš tokių kuopų, Shenandoah,

Pa., buvo žymiausia, nes ji 
skaitėsi nariais skaitlinga, bet 
didžiuma tų’ riarių buvo su 5c. 
duoklėm nacionalistai. Vienok 
kuopos valdyba penktukiniūs 
narius skaitė už grynus socia
listus, nuo jų. skaičiaus didumo 
rinko kiekybę atstovų sulig 
įstatymų ir net iš tokių penktu- 
kinių narių atstovus rinkdavo, 
kad padaryt didžiumą konfe
rencijose, idant visa valdyba 
rajono būtų shenandoariečįų 
rankose; ne del to, kad jie 
tinkamai organizaciją vestų 
marksistiniu keliu, bet kad 
“šaika” savo social-tautininkus 
apginti. Sugavus tą purviną po
litiką, visgi pasisekė prašalint 
tą bjaurų darkymą marksiz
mo, ir darbininkų klaidinimą. Tik pirmam suvažiavime, ka-1 ir Lizdeika 
Tokių buvusių socialistų šian- da priėmė 
dien Komunistų Partijoj neras- • perkeist iš L. S. P. A. į L.S.S., 
turn nė su žiburiu,- jie nuėjo ’ kaipo darbininkams lietuviams 
vieni pas tautininkus, kiti pas' priklausančią organizaciją, ta- 
klerikalus ,nes jų privatinis da spaustuvė ir organas “Ko- 
“biznis” ten nuvedė, kur jie! va” turėjo priklausyti patiems 
priklausė. Kad nepersistatytų ; darbininkams, o ne vienam as- 
klaidingai dd. shenandoarie- 1 meniui kontroliuoti.' 
čiai, aš nekalbu apie šiandie
ninius draugus, kurie sulig sa
vo išgale veikia po K. P. di
rektyvą, t. y., nauji draugai, 
bet aš nurodau, kurie buvo 

kuopoms ir del išrinkimo atsto-; L.S.S. nariai, o tveriantis K. 
Vo nuo viso Rajono į suvažia-'P« visi žuvo buržuazijos vilny- 
vimą Chicagoj tvėrimui K. se.
Partijos: ‘ ‘ ‘ Ir dar dvi kuopos, Hazeltono

Konferencija tapo sušaukta i h’ Gilbertono, visai žuvo , iš 
Mahanoy City, Pa..; ta visa už-1 atminties, kaipo būtų niekad 
duotis atlikta pasekmingai, ai- 1 nebuvę, nes iš tų kuopų nebu- 
stovu likos išrinkta <d. ,H. Jųš-|vo po vieną narį, kuris bū- 
kevičiutė, kuri atstovavo mūs tų turėjęs sveiką supratimą, 
rajoną I suvąžiavime K. P. 

į i l . f i '

Po partijos susitvėrimui 
po paskutiniam L.S.S.F. Suva-! 
žiavimui, kada—priėmę pro- 

su^inoti darbininkų pakairėji- gramą Komunistų Partijos,— 
TriĄ, taip pat tvirtumą revoliu- nutarė pereiti visai L.S.S., kai- minėtos kuopos, bet i 
cinių spėkų, iš kurių tversis po lietuvių federacijai prie L.S.S. nebuvo suorganizuota

tą, tada bus tvirta partija ir 
mes būsim laimėtojai. ' t i *

Kokioj pozicijoj stovėjo 
Federacijų atstovai?

Abelnai imant, negalėčiau 
užtikrint, kad visų federacijų 
atstovai pasiliko skilusio j pu
sėj, su d. Chas. Ruthenbergu 
priešaky, bet lietuvių — taip. 
Nors tuom laiku žemutiniai 
sluogsniai, t. y., eiliniai nariai, 
ir dalyvavę atstovai silpnai 
žinojo politiką, teoriją, takti
ką ir principus komunizmo, 
bet reikia pripažint, kad pilnai

Tad linksmai pasitiko 
obalsį tverti Komunistų Parti-

kų laimėjimas.
^Trečią dalį sudarė atstovai,

Intemacionalo.
Išdavus man raportą iš Kai-

dar neišsižadėję II Internacio- rįojo Sparno suvažiavimo lie-

M

nsflo, neskaitę jį galutinai su
sisukusį dėl darbininkų klasės 
1914 m. užsiliepsnojus pasau
liniam karui. Toji dalis atstovų 
tikėjosi užgriebt visą senąją 
mašiną Socialistų Partijos su
važiavime, Chicago, Ill., kuris 
įvyko rugpjūčio mėnesio pa
baigoj, 1919 m.

ketvirtas skyrius susidarė 
iš iokių, atstovų, kaip William 
Btbs Lloyd, iš Chicagos, mi- 
lidhierius, ir Frainas, kuris vė
liau buvo įtariamas kaipo val
džios paslaptinis agentas, ku
rio šiandien negirdėt visai, ir 
nežinoma kaip jo karjera užsi
baigė. Šitie elementai (aš taip 
sau persistatau) nebuvo atvy- 
kę^ į Kairiojo Sparno suvažia
vimą su tikslu padėt pagrindus 
rengiamai būdavot J. V. Ko- 
m()>iistų Partijai, kaip greičiau

pos 6 d., 1919 m., L.S.S. 15-tos 
kuopos susirinkime, raportas 
užgirtas, be pasipriešinimo da
romiems žingsniams prie buda- 
vojimo (tvėrirųo) Komunistų 
Partijos, su paraginimu eilinių 
kuopos narių greitai sušaukti 
konferenciją V- Rajono L.S.S. 
del išdavimo raporto visoms

kad socialistas tai yra darbi
ninkų klasės protaujantis na- 

ir rys, tokių ten nepasirodė nė 
po vieną susįtvėrus K. P.

Iš to visko galima padaryti 
‘išvedimą, kad netik aukščiau 

ir visa

K. P., ir tą visą žinojimą per--K. P., tačiaus likos galutinai ant marksistinių pagrindų, kai- 
' ” . ............ , del Inubalsuot rajonams suvažiavi- po klasinis vadas.dribt valdančiąja! klasei, <

pasekmingesnio puolimo su vi-'(mo tarimus ir rezoliuciją įsto- 
su žiaurumu, reakcionieriams, I jimo į partiją.
pasibriežusiem išdraskyt Par- j Man sušaukus Y Rajono 
tijH ir prašalint tą pavojų vi- konferenciją Shenandoah, Pa., 
sai buržuazijai iš darbininkų atstovais buvo skaitlinga. Bal- 
jJlįšės.

■' i , ■ V IX .♦ . .

Beprincipė taktika L.S.S. 
narių priėmime.

• Nebuvo kreipta jokios 
mes, kas yra tinkamas 
socialistų eilėse ir kokie

do- 
būti 
ele-savime už įstojimą ir už pa-

Šliupas už tokį netiesotą [ 
aukų daliriinią 1 j^^Vo 1 geTa-i < i&-1 
bart nuo J. Lizdeikos (Janu-' 
laičio), kuris tuom laiku re
dagavo “Darbininkų Balsą” 
L.S.D.P. organą. O Šliupas, ne
priimdamas. tos pastabos,-atsa
kydamas Lizdeikai, sulygino 
su “Lietuvos ubagu”. Sako;' 
“J. Lizdeika, kaip ubagas, at-

Taipgi išraudavo j ame sve
tainę draugijų parengi- 

•įnamėj ^vestuvėms ir .kito
kiems pokiliams

Šliupas manė labiau su
tvirtinti Lietuvių Laisvamanių 
Susivienijimą, o širvydas-išau- 
klėti sau privatinį laikraštį, ku
rio manė likti amžinu leidėju ir ;
redaktorium, be jokios kontro- sisėdęs prie bažnyčios ir kerta 
lės iš darbininkų pusės. Todėl [ su botagu kitam ubagui, kad . 
“Kovai” pasirodžius 1905 m. | daugiau duoda almužnų, kaip 
iki pirmam suvažiavimui, 1907 j jam”. Su šituom pasibaigė 
m., ji buvo po pilna vieno Šir-1 paskutinis Šliupu pasitikėjimas 
vydo kontrole. Jis priėmė ■ pas susipratusius amerikiečius 
prenumeratas ir už paskelbi- j darbininkus, kad 
mus, abelnai visas spaudos įei-[ būtų nors kiek 
gas; pats buvo administrate-1 dar b i n i n k a m s 
rius, redaktorius ir leidėjas.! žengijne pirmyn.

naują*, programą

Išrinkus pildantįjį komitetą 
ir veikiantįjį, tada įėjo į galią, 
kad redaktorių galima mainy
ti, ir pastatyti tokį, kokis būtų 
tinkamas organizacijos orga
na redaguoti.

Su šioiA permainom tapo, 
pastatytas klausimas Sirvydui: 
Kiek yra skolinga L.S.S., nuo 
pasirodymo “Kovos” iki suva
žiavimui už redagavimą ? Ant 
šito klausimo Sirvydas atsakė: 
“Kad ‘tik jb privatinis dalykas 
tai žinotų o ne keno kito.” 
Šičia reikią suprasti, ką tas at
sakymas reiškė.

Suvažiavimui išrinkus kitą 
redaktorių ant Sirvydo vietos, 
Sirvydas atsisveikino su socia
lizmu, nukeliavo redaguoti 
“Vienybę Lietuvninkų”, per- 
keisdamas savo varsą iš rau
donos į baltą, ir šiandien'turi
me pilnai (tvirtą fašistą.

’■ .’'ii
šliupo ir širvydo prie

tikiai.
Šliupas neišb’uvo L.S.S. nė 

Ant tiek iš-iki suvažiavimui.
ėjo iš lygsvaros asmeniškai,

jis, J. š., 
naudingas 
klasiniame !
Taip pat i

(Janulaitis) del 
Lietuvos . darbininkų likos tik 
budelio rolėj prieš revoliuci-: 
nius darbininkus, kada užėmė 
valdžios prokuroro vietą Kau-! 
ne. J

Garsaus Mokslininko Mičiu- 
rino Filozofija i

Mičiurinas, Sovietų Są-' 
jungos sodininkas, sako:

“Pasaulis—tai ne riešutas i 
perkąsti.O' svarbiausia: 
jieškok, veržkis pirmyn, į, 
nors ir sunku! Galvoti rei- • 
kia daugiau ir godžiai, dirb

Louis Sliažis
Užlaikome

PUIKIĄ UŽEIGĄ
Mūsų alus visada puto
jantis, geresnio vynb ir 
degtinių už mūsų niekur 

nerasite.

230 SECOND ST, 
ELIZABETH, N. J. i

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS
Laisniuolas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
4439 South,2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

PRAŠOME UŽEITI
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Trečiad.

Volodimir Kuzraič. Vertė Petras

SOLIDARUMAS
Ką Mačiau ir Patyriau Amerikos Darbo 

Federacijos 54-toj Konvencijoj
(Tąsa)

Antonijus Ateina pas Mūs
Vieną kartą aš ir. čumakas išmėtinė- 

jom mūsų žvalgui del klaidų, jo padary
tų, kuomet jis buvo baltųjų liogeryje. 
Situacija mūsų batalijono tapo pavojin
ga—situacija katės, kurią iš visų pusių 
apsiaučia pikti šunys. Per mano kal
bą apie klaidas, jie pranešė man, kad 
koks tai italas laukiąs štabe.

—Gerai, atveskit jį čionais!
Italas įėjo ir padavė pakietą. Jo iš

kalimą aš pradžioje nepastebėjau; aš pa
griebiau pakietą ir, pažiūrėjęs į jį, nu
stebau. Pakietas buvo be. kariškų laki
nių antspaudų ir labai sugniaužytas.

—Drauge, kas čia yra? Tą pakiętą aš 
nepriimsiu. Jis yra ne kariškas doku
mentas, bet velniai žino kas.—Ir tik da
bar aš pastebėjau, kad italas buvo nu
vargintas ir purvinas. Jo žvilgsniai lak
stė po kambarį jieškant kėdės. Aš grei
tai jį pasodinau ant kėdės.

—Papasakok, — reikalau aš.
tys perskaitykite laišką!

—Pavelyk kiek nors pailsėti, o jūs pa
tys perskaitykite laišką!

—Bet nuo ko jis yra?—klausiau aš, 
nesuprasdamas. — Ir kas tu esi? Ita
las...

—Taip aš esu italas...
Aš tuojau prisiminiau Lucijos pasako

jimą apie laivą Ofione.
—Jūs esate Antonijus?
—Aš esu darbininkas iš Milano ginklų 

dirbtuvės. Aš pabėgau su draugais iš 
Ofione. Nekurį laiką tarnavau Antantės 
armijoj ir dabar atėjau pas jus...

Daugiau aš neklausiau. Pagriebiau 
konvertą ir atplėšiau. Nerviškai išsklei
džiau kokius tai dokumentus ir... 
stingau.

su-

57-tas Pulkas Savanorių
Armijos, Pietinėj Rusijoj.
20 d. spalio mėn., 1919 m.

No. 427. ■
X Batalijonui, X Divizijos, 
Raudonosios armijos viršininkui 

'Nikolai (toliau sekė mano pavardė).

Garbinga Savanorių Armija jau senai 
persekioja jūsų begėdišką kraugerių armi
ją. Jūs, įsiverždami į užfrontį, pasilaido- 
jot gyvi, kadangi mes apsiautėm jus. Jums 
liko mažai gyventi. Mes siūlom tuojau sa-. 
vu noriu' atiduoti ginklus. Mes pažymim, 
kad nepriimsim jokių išlygų. .Laiko yra 
duodama 121 valandų. Atsakymas — iki 
saulės nusileidimo šiandien. Atsitikime, jei 
neatsakytumėt, mes pradėsim bombardavi
mą.

Pulko vadas, P. Tumilovas.
Adjutantas, (parašas)

Aš patraukiau pečiais. Kitas doku
mentas buvo sekantis, kuris neturėjo pa
žymėtos datos:

“Atiduoti Lucijai Palcini. 
Nuosprendis karininkų garbingo teismo.

Kariškas garbingas teismas, dalyvaujant 
visiems karininkams, vadovystėje pulkinin
ko P. Tumilovo, apžiūrėjęs išdavystę slaugės 
Lucijos, kuri paslėpė savo kilmę ir pasiva
dino save grafaite iš provincijos Kampa- 
nio (Italijoj), nusprendė:—

(1) Už kurstymą jūrininkų prie maišto 
ir padegimo granatų ant laivo Ofione; (2) 
už pavogimą kariškų dokumentų iš kapito
no kajutos laive Ofione; (3) už išdavystes 
ir teisių 
duodant 
kams.”

laužymą—pasmerkti mirtin, ati- 
ją naudojimui Kubaniaus kazo-

(Daugiau bus)

Visą konferencijos eigą kon
troliavo ADF Pildoma Tary
ba, su pagalba tarptautinių ir 
nacionalių apskričių ir skyrių 
viršininkų, su didele dauguma į 
delegatų balsų.

Šie delegatai yra pirminin
kai, sekretoriai ir kiti riebiai 
apmokami urėdninkai. Jiem 
darbininkų reikalai nerūpi. 
Jiem rūpi savo ypata ir jos ki- 
šenius. Valstijinės Darbo Fe
deracijos delegatai daugiau ką 
reiškė, bet vietinės amatų ir 
federalės darbo unijos delega
tai mažą reikšmę turėjo.

Iš stambiųjų delegatų ge
riausią prakalbą pasakė dele
gatas Friedrick, iš Milwaukee, 
paremdamas 107 rezoliuciją, 
(prieš Kohler kompaniją. Jis. 
sako: . ,

“Liepos 27 d. specialė to sę- 
I džiaus policijų ‘šaudė į susirin- 
j kusius: užmušė du iij sužeidė 
i keturias dešimtis ypaįtų. Tas 
buvo atlikta valdininkų ir 

i Kohler kompanijos, kuri taipgi 
! yra ir valdininkais Kohler kai
melio. Kompanijos advokatas 
yra policijos komiteto pirmi- 

j ninku kaimelyje. Tas komite* 
tui davė autoritetą pristatyti 
kaimelio boardui visus ginklus, 
amuniciją ir visus specialius 

i mušeikas laimėjimui to strei- 
I ko Kohler kompanijai.

“Aš ten pat buvau ištyri
nėjime peršautų darbininkų. 
Liudininkai prirodė, kad dar
bininkai buvo peršauti iš už
pakalio. Jokios savasties kom
panijai nebuvo sunaikinta, ar 
pažeista, bet trys dešimtys 
darbininkų buvo peršauta. 
Kohler sodžiaus daugumą gy
ventojų sudaro policija ir Koh- 

įler kompanijos raštinių darbi
ninkai. Patys dirbtuvės dar
bininkai Kohler sodžiuje ne
gyvena, bet Kohler

Imas, kaipo pavyzdingas 
ninku sodžius. Liepos 
Kohler sodžius pavirto 
dykla, kur darbininkai 
užmušti ir sužaloti?’

I Prieš sekmadienį, 
I Green pranešė

garsina- 
darbi- 
27 d.
sker- 
buvo

ponas 
delegatams,

kad yra užkviesti eiti į baž
nyčias ir paskleisti Amerikos

preęnj šaukia: “D e 1 e g ja te, yo kuopą, pasisamdė gengst£- 
sėsk! Tave ’sostas' (chair), ner fių italų'iš kitų miestų, saky- 
pripažįsta.” Kūju į stalą pauk. damas, kad pas jį nebus unijos, 
štelėjęs nukerta delegato kai- tautišką garbę palaikysiąs. Kaip,

i patarlė sako': ‘Tš. mužiko pas- 
jtojęs ponu, tai blogesnis už šė- 
i toną,’’sutvėrė kompaničną uni- 
1 ją šapoj ir po teismus tampėsi,

Pacific

Leninizmas išaugo ir su ■kad gaut “yellow dog” kontrak- 
. Ale šitais laikais to nega-

■ vo, tik gavo teisę leist darbi- 
: ninkams balsuoti, kokios unir 
Įjos darbininkai nori.
į žinoma, jo ištikimieji ir 

i pasidarbavo, po

iiyuicvo u pcwniuiou 25.iiiciinvb • i —• • • i» i 1
Darbo F e d e r a c i jos idėjas, sidejo imperializmo sąlygo-. tą. 
Daug delegatų susirinko į šv. se, kada ,■ kapitalizmo priejs-1 
Marijos Katedrą kur archi- tar avimai pasiekė augščiau-; . 
laiminimą. Pats ponas Green laipsnio, kada proletaii-j 
nuėjo į pirmą kongregacišką ne revoliucija liko tiesiogl-! kuopiečiai 
bažnyčią atlaikyti pamaldų", nes praktikos klausimu, ka- > karčiamas ir namus ėjo, girdė ' 
Ponas Green, sakydamas kuni- HarhininW IrhcM nvici ' tuos, kurie buvo streike, paša-gišką pamokslą, iškėlė į pa-1“ aaiDininKų Klases pusi kodami> kad jie neity bals]L10tt 
dąnges visą mulkinyčios biznį.: ruošimo prie revoliucijos S©- kad pas juos viskas gerai, tuoj, 
To pono. Green biznio prieš I noji gadyne pasiekė ir išau- visus sugrąžinsią atgal dirbti' 
darbininkus paklausyti buvo i naūia'fradvne tiesioji- I*1’ visus priimsią. Mūs lietu- 
senatorius Davis ir kiti aueršta- ®. * Į viškas kraujas, kaip pritraukęs ‘

. - , r miežinės, ar ruginės, sutiko bū
ti geras, neiti balsuoti. Taip ;

J. Stalinas. . . ir padarė. O boso pasekėjai iš- 
sibalsavo šapos uniją. Kitas 
ko iš prbto neišėjo begerda- 
mas iš linksmybės, kad laimė
jo. ©■ streikieriai laukia, ka
da pašauks į darbą, nes jautė*’ 
si geri, nęję balsuoti, ponų nd:? 
rą išpildę. Ale ne vieno ne:

. “Kas tai yra,” klaū- 
ciaja papėdė. Amerikoj jau jęe įįk streikieriai, bet ir ki- 
senai riebera žemės dovanai, ti apsižiūrėjo, kad darbo nėra, 

progos darbininkams Ir vieni, ir kiti ant gatvės. !
Darbi- ^°£as vardas ant visados, tai 

visas bosų pasek, laimėjimas, 
' o darbų neturi. Gaila tų jau
nų vaikinų ir merginų, > kurie 
taip suvyliotais liko. Natūra
lu, kad žmonės žiūri į juos 
kreivom akim. Į kitas šapas 
negali nė užeiti, gaus bū-ū. 
Tas pats ir su Geniprausku. 
Mylėjo būt draugiškas su lie
tuviais, prigulėjo prie kelią 
organizacijų, bet išsipūtė, kaip 
toji varlė. Ale biznio nėra.

“Tėvynėj” koks tai Mockus 
rašo apžiūrėjęs dirbtuves ir 
teiravęsis apie streiką. Jam 
sakę, būk darbininkai buvę 
unijos vadų išvylioti į streiką, 
žinoma, ten darbininkas, po 
pralaimėto streiko, dabar yra 
kalinys ir viešai kitaip sakytį, 
negali. Bet jis žino keno su- 
vyliotas.

“Tėvynė”, kaltina “Darbi
ninką,” kunigų laikraštį, ka’d' 
tas perdaug parašęs apie stren 
ką pas Geniprauską.

Tai matot, broliai lietuviai 
darbininkai, SLA nariai, kok| 
organą turim ir kokias rašo ži
nias,. kuriose nėra mažiausięs 
dalelės teisybės darbininkams, 
tik aristokratų pagyrimą. No
rint.', ^uti teisingų žinią,; skai
tykite darbininkiškus laikraš
čius, “Laisvę” ir kitus tokiufe^ 
nes tik iš jų galit Sužinot tdf# 
sybę. ! < Mr

Geniprauskas dabar keikia, 
lietuvius ir kitus, kam jie išėjo 
streikan, biznį sugadino. O 
niekas nekaltas, kaip jis pats. 
Būtų su savo darbininkais siu 
sitaręs, pripažinęs darbininkų 
uniją, būtų buvęs mūsų ger- 
biamas. tautietis.

Unijistas.

i tuos, kurie buvo streike, pasa
kodami, kad jie neitų balsuot.

darbininkus paklausyti 1 
senatorius Davis ir kiti augšta- v. .i 
klasiai darbininkų išnaudoto- J11? stūmio, nukreipto pries 
jai. Po pamaldų, jie apspito į kapitalizmą, 
poną GreCn ir karūnavo jo lau
rais už mokėjimą mulkinti dar 
nesusipratusius darbininkus.

Spalio 11-12 d., Amerikos Niekas Amerikos* darbi
ITT • I 1 • — I ... 1 ... -v. 7^ <■ z e ninku klasę nepamokina, tiksu William Green, padare spe-: . T - i • • lu <J • j,.

ciales atakas prieš (komunistus j sun^s laikai^ir priespauda, 
delegatus .(slaptos policijos Sunkūs laikai ateina, prie-. . . _. 
irgi buvo užtektinai). Komu-'spauda suorganizuota pla- ! p,a^uke. 
nistų ir kom. simpatikų dele-1 ' 0,0
gatų šioj konvencijoj1 buvo 
apie 15.

Reakcinis rezoliucijų komi
tetas susidėjo iš reakcioniš- 
kiausių elementų federacijoj,' 
Mathew Woll, John P. Frey, 
John L. Lewis ir kitų.

Rezoliucijų komiteto, sekre
torius, John P. Frey, rytinėj 
sesijoj pateikė iš ADF Pildo
mosios Tarybos įvairius rapor
tus ir apie “bedarbių apdrau- 
dą” raportą, kuris remia Wag
ner - Lewis bilių. Delegatas 
Taylor iš Clevelando kalbėjo 
prieš .tą bilių. Delegatas sa
ko :

“Pone pirmininke ir delega
tai ! Kaslink kalbamojo rapor
to čionai pasakoma, kad tos 
“bedarbės apdraudos” negali
ma padaryti federališku įsta
tymu. Jeigu delegatai patvir
tins tokią pildomos tarybos po
ziciją, tai reikš, kad šioj sesi
joj mes negalėsime sutikti ,ant 
to biliaus, kuris buvo įneštas į 
kongresą per poną Lundeen. 
Ir jei aš kalbu vietoje, aš no
riu pasiūlyti šiuo kartu atmes
ti pildomos tarybos pasiūly-

I mą’?.
j Toliau delegatas Taylor siū- 
■ lo sulaikyti tą ypatingą ra- 
' portą iki bus apkalbėtos įvai-

nei
tapti milionieriais.
ninku klasė dar to nežino. ;

John Reed.

Papuolė man skaityti “Tėvy
nę.” žiūriu, labai daug aprašy
ta apie mūsų fabrikantą Aleks
andrą Geniprauską, su kuriuo 
“Tėvynė” taip maloniai nori su
pažindinti SLA narius. Jisai 
turi didelę odų dirbtuvę.

Iš pradžių paduoda pono Ge- 
niprausko biografiją teisingai. 
Tik kaip sako, kad darbininkai 
uždirba nuo $22 iki $50, tai ra
miu laiku niekas neuždirbo tiek. 
Giriama, kad jis tokis geras, 
kad mokėjęs darbininkam bran
giau, negu kitos dirbtuvės mo
kėjo. Bet, tikrenybėje, jis mo
kėjo mažiau.

Kur reikia patyrusių darbi
ninkų, dirba nuo tuzinų, tai ant 
tokio darbo kitos dirbtuvės mo
ka po 15 ir-10 centų, o mūsų 
tautietis moka po 13 ir 9 cen-

irios revoliucijos, arba, leisti ap-Itus už tuziną. Tai rpatot “Te-
1 „..n 4-.. i irtr.irie’4 ,4-ai iv narrvrima nn_

Gamtos receptas ilgam amžiui,

PIENAS
jums ginklus nugalėt nuovargio 
nuodus. Kaip mokslininkai sa
ko, pienas pagelbsti jums “išlai
kyta jaunystės požymius.”

Tai yra reikšmingas faktas, 
jog tautos ir tautelės visame pa
saulyje, kurių žmonės ilgiausia 
gyvena, yra didelės pieno gėri- 
kės. Pienas ištikrųjų pailgina 
amžių. Taip dedasi todėl, kad 
pienas patiekia jums elementų,

$ĘNOYĖJ alchemikai dėjo, dide
lių pastangų, kad išrast gyvybės 
eleksirą, magišką gėrimą, su'ku
rio pagelba žmonės galėtų amži
nai gyventi, šiandien, supran
tama, mes žinome, jog niekur 
nėra tokio stebuklingo skystimo. 

Tačiaus yra vienas valgių 
daiktas, kuris tarnauja beveik 
kaipo vaistas prieš pasenimą be 
laiko taip gerai, kaip bet kuris
iki šiol padarytas išradimas —' kurių trūksta kituose valgiuose, 
tai PIENAS! Pienas padeda 
jums išlaikyt sveikatą, išbudavo- 
damas atspirtį prieš ligąs, taip\ -, ■ > 
kad jūsų kūnąs gali atmušti bąk- * 
terijas ir ligą. Jis suteikia me- " r r * u iv n v 
džiagas atbildavojiipui mirštan
čių kūno audinių, ir suteikia

Ir vien tik piene randasi Gyvybi- 
niai-pieniškas Principas, , kuris 
padaro čielą didesniu, negu visi 
tie elementai, krūvon juos sudė
jus. Tai yra tikrai pigus pirki
nys, atsižvelgiant į jo maišto ver
tybę. Atsiminkite taipgi, kad 
pienas savaimi nėra tukinantis. 
Kiekvienas vaikas turėtų išgerti 
po kvortą kasdien, o suaugusieji 
bent po puskvortę.

Gerkite Daugiau Pieno TATAI JUMS 
NAUDINGA

jvynės” teisybę ir pagyrimą po- 
Pildo- no Geniprausko.

j “bedarbių; “Tėvynė” pagyrė bosus, kad 
raportą konvenci-> labai darbštūs R. Sirbikas ir 

i jai. Vėliau komitetas pateikė S. Geniprauskas, ne tik dirb- 
I raportus įvairių rezoliucijų,‘tuvėj, bet ir organizacijoj, kad 
(svarstančių bedarbių apdrau-;jų pastangomis suorganizuota 
dą. Aš esu užtikrintas, kad , SLA kuopa.
rezoliucija, kurią tu remi ir: Ar tai buvo tikslu padaryti 
pasirašei, ir kuri yra parašyta ką gero tautai arba darbinin- 
Komunistų Partijos, New Yor- kams? Ne. Konstitucijoj yra 
ke, bus apsvarstyta šioj kon- punktas, kad trim nariam pasi- 
ferencijoj," bet dabar negalima priešinus naujai įstojinčiam 
svarstyti įnešimą, kaip tu turi nariui, tokia ypata nebus pri- 
perstatęs. Sumanymas yra ne imta į kp. Tas yra dėlto, kad 
dienotvarkio tvarkoj.” įunijistai, ar agitatoriai neateitų

Delegatas Taylor sako: “Po- į kuopą, gali prigulėt tik “iš- 
ne pirmininke: Tai yra tik iš- tikimi.” Tai matot, kokiem 
sisukinėjimas ir aš noriu paša- tikslam sutverta SLA kuopa ir 
kyti, kad aš neprašiau brolio ^delko ją panaudoja.
Green paženklinti mane ko-! Kada visos Naujos Anglijos 
munistu. Aš manau, kad po-'odų dirbtuvių darbininkai pa
rtinių įsitikinimų klausimas reikalavo vienos didelės unijos, 
neturi vietos ant šių pagrindų, išėjo į streiką, nė viena dirbtu- 
Aš nepritariu paženklinimui, vė negavo streiklaužių, o mūs 
ar apkaltinimui bile kurio pri- Geniprausko dirbtuvėj pasidar- 
gulėjime prie KP ar del kokio buota iš kalno virš minėtų bosų, 
nors kito politinio įsitikinimo.” , Graži organizacija, SLA kuopa,

Ponas Green teisinosi nesą- panaudota blogiems tikslams- 
kęs, kad Taylor yra komunis- streiklaužiaut. Kur buvo malo- 
tas, tik sakęs, kad rezoliucija, nu į tą jaunimą pažiūrėt, kaip 
reikalaujanti užgirti Darbinin- jie gražioj sąntaikoj gyveno su 
kų Bedarbės ir Socialės Ap- neprigulinčiais kuopoj, kaip iš- 
draudos Bilių HR 7598, esanti I ėjo į streiką—kuopiečiai eina 
-------u. rr------ ._x._ .. flįpbt, kiti broliai pikietuoja.

Tokią neapykantą padarė tarpe 
lietuvių, kad buvę geri draugai 
turėjo eiti viens prieš kitą.

Visose Naujos Anglijos dir
btuvėse greitu laiku užsibaigė 
streikas su darbininkų laimė
jimu, priėmė , viepą didelę 
Leather Workers Uniją ir gerai 
dirba1. O mūsų tautietis, šu sa-

svarstyti tuojau. ( į. , 
Ponas Green sako:

ma Taryba svarstė
apdraudos” •]

Vėliau komitetas pateikė S. Geniprauskas, ne tik dirb-
rapOl’tUS įvairių v’^rznliiiniin I f 111701 L of IV Af’G’QTIl 7.B oi Irti IrsH

paruošta Komunistų Partijos; 
buveinėj, New X$rke ir išduo
ta generaliam paskleidimui.

Kaip jau esu minėjęs, kad 
ponas Green, per savo maši
nos rėtį, persijojo rezoliucijas 
nuo pat pradžios konvencijos. 
Dabar priėjo prie pat galo, šį 
kartą paleido mašiną’ visu 
smarkumu ir pervarė visas už
silikusias darbininkų rezoliu
cijas į pusvalandį laiko, kąs 
padarė daug keisto įspūdžio ir' 
panikos konvencijoj. Net jo 
artimi sėbrai pastebėjo, kad Į 
Green nėra taip pasielgęs nė j 
vienoj pirmesnėj konvencijoj, Į 
kaip šitoj, nes nebūdavo tokio 
didelio pavojaus kilti diskusi
joms.

John P. Frey skaito rezoliu
cijas ir sako: “Jūsų komite
tas nesutinka su jūsų rezoliu-1 
cija.”

Ponas Green: “Girdėjot ko
miteto raportą.” Vienas iš. 
specialiai ten žemai sėdinčių I 
delegatų paiįėmia. “Komiteto 
raportas priimtas,” riktelėjai 
Green, su kūjų į stalą paukšt!,

Delegatai, pridavusieji tas į 
rezoliucijas, vienas po kitam 
kyla su protestais. Ponas I

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
.ADVOKATAS 
Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbosr 3424

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

, Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue 1 

Kampas E. 23rd St.

NEDfiLlOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto
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Šeštas Puslapis Trečiad., Lapkričio 7, 1934

MEff YCP.KO IR APIEWX ŽINIOS
Šiądien Visi i Paminėjimo Prakalbas!

Lapkričio 7 dieną, 1917 me-ilų chorai.
tais, Rusijos proletariatas ir 
valstiečiai, vadovystėje Bolše
vikų (Komunistų) Partijos, 
nuvertė buržuazijos valdžią ir 
įsteigė Sovietij formoje prole
tariato diktatūrą, šiandien ly_ 
giai sukanka 17 metų nuo 
darbininkų valdžios įsisteigi- 
mo ant vienos šeštos pasaulio 
dalies. Sovietų Sąjungos dar
bininkija masiniai 
pergalę. Kada 
pasaulį jau penki

* baisus krizis, tai
jungoje nėra nedarbo ir kri- 
zio—fabrikai ir dirbtuvės pil
nomis jėgomis dirba ir darbi
ninkų dar stoka. Kada kapi
talistiniame pasaulyje darbi-į 
ninkai kenčia vargą ir skurdą. 30 Lafayette Ave.

Vki Dalyvaukite AI DID i Taipgi nariai įau galės gau- . visi BaiyvauKire t. «šviesos„ nUhl Ą> tai yra Pą-
11 Kuopos Men. Susirinkime skutinį už šiuos metus. Šis 

Ketvirtadienį, 8 d. lapkričio, “šviesos ’ numeris yra labai 
j 8 vai. vakare, “Laisvės” sve-. svarbus. Dar daugiau, kiek- 
itainėje, 419 Lorimer St., atsi- vieno nario pareiga priduoti 
j bus Amerikos Lietuvių Darbi-' ku°Pos valdybai teisingą savo 
rninkų Literatūros Draugijos 1 antrašą, nes po naujų metų , 

“Šviesa” bus siuntinėjama vi- 
įsiems nariams tiesiai į namus.
Visi dalyvaukite ir atsiveskite 
naujų narių prirašyti.

ALDLD 1 kp. Org.,

Partijos dienraščiui “Daily! 
Worker” $500. Tai gražus re
voliucinis darbininkų pasižy
mėjimas. “Daily Worker” yra 
visų darbininkų revoliucinis 
dienraštis ir jis tik darbininkų 
palaikomas. <•

mini savo 
kapitalistinį 
metai purto 
Sovietų Są-

Manhattan žemutinė dalis,! ku0P°s susirinkimas. Jis bus' 
Cooper Union svetainėje, 8th HbH svarbus, nes turime visą 
St. ir Cooper Sq, Kalbės Ben eil§ svarbių klausimų iš darbi- 
Gold ir Mack Weiss. Pirmi
ninkaus S. Kingston? Daly
vaus šokikių grupė, Freiheit 
mandalrnų orkestrą, ukrainie- 
čitj darbininkų choras.

Bronx, Bronx Coliseum, 1100
E. .177th St. Kalbės Earl 
Browder,. W. Burroughs, pir
mininkaus Carl Brodsky. Vai
dins Darbininkų Teatro grupė, 
bus Bronx, Prospect ir N.T.W. j ma. Kas tįk dalyvauJa> tai 
LU. benai ir Bronx Darbininkų | .įe žinOj kad tai yra nepa.

01 as- 'prasti koncertai. Bet šių me-
Brooklyne, yra du parengi- tų koncertas bus geresnis ir 

mai, vienas Academy of Mu- už pirmuosius.
Kalbės j

ninku judėjimo. Reikės ap
tarti ir “Laisvės” vajus, kuris! 
dabar eina. K. š.

Pranešam visiems šioje apielinkėjc, 
kad atidarėm naują skalbyklą, pada
rom visokius darbus už žemą kainą. 
Wallack Laundry, 121 Maujer Str., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. J uniper 5-4912 F U HL1C

Juozas Levanda
(Lėvandauskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) * 
BROOKLYN, N. Y .

r

“Laisvės” Metinio Koncerto Reikalu
“Laisvės” metinis koncertas kius 40 centų. Gaukite “Lais- 

jau čia pat. “Laisvė” kas me- vės” raštinėje.
tai koncertą priruošia gerai ir j “Laisvės” koncerte bus Aido 
duoda labai turtingą progra-! Choras, jo Merginų Ensembli

REIKALAVIMAI |
Reikalingi du agentai, mokėsim 

pėdę ir nuošimtį. Galite matyti 12 
vai. dieną. Kreipkitės šiuo antrašu: 
Wallačk Laundry, 121 Maujer Str., 
Brooklyn, N. Y.
,------------------- 1-------—

KEARNY, N. J.

Telephone: FOxcroft 9-6901.

321 Chauncey Street
Brooklyn, N. Y.

BALČIŪNO
LIETUVIŠKA

ORCHESTRA
Raudonos šokikės, Mainierių 
Kvartetas iš Šhenandoah, r’a. 
Dainuos solus Elena Sadaus- REIKALINGAS vyras prie gasolinos 
kaitė, Candido Canfora, Mor-1 stoties, pinigiškai prisidėti su apie 
dečai Bauman, K. Menkeliu-galima daryt kajp tik patin- 
■Ika: jei nori tai gali but partnerys, 

sau gerą darbą. Stotį statysiu ‘ 
kuono geriausioj vietoj mieste, ant 
Main Street; tai gera proga lietu
vių prisidėt, prie šios rūšies biznio. 
Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- 

‘ . V. Po-
būkite "Laisvės” n‘T8’ 8M High'an<' A™'’ Kear"y’ 

Parengimas įvyksta!

’ I
Pristatau Parengimams Getft' Muziką Už 

Prieinamą Kainų - ‘ .
18 Stagg Street

iiuirtoi v<nKą. «••<.«*.««, • - , Vežk mane greitai į pože-iniutė, A. Višniauskas ir kiti, arba duot tik paskolą ir užsitikrint
tai Sovietų Sąjungoje jų bū- James AV.-Ford ir Rose' Wor- minio traukinio stotį,—parei- Visi yra geri dainininkai. Da-'

tis. Pirmininkaus Norman Tal- 
lentire. Dalyvaus Raudonos 
Šokikės, Freiheit orkestrą ir ki-

vis su kiekviena diena gerėja.
Ne tik Sovietų Sąjungos pro

letariatas mini savo pergalę, 
bet viso pasaulio darbininkai tos dailės spėkos. • 
džiaugiasi Sokietų Sąjungos 
pasisekimais socializmo buda-iHnlsey St., 
vojime ir rengiasi pas save tą j Kalbės M. J. Olgin ir M. John- 
pat padaryti. son. Pirmininkaus F. Bieden-

Komunistų Partijos New'kapp. Dalyvaus Darbininkų 
Yorko distriktas rengia net*Teatro Grupė, lietuvių Aido 
penkis parengimus, atskirose • Choras, jugoslavų choras, dar- 
miesto dalyse. ! bininkų kliubų choras, W.I.R.

Harleme, Rockland Palace,' benas ir kitos dailės spėkos. 
155 St. ir 8th Av. Kalbėtojai: j Visi parengimai prasidės ly- 
I. Amter, Harry Haywood ir! giai 8 valandą vakare. D<aly- 
Samuel Paterson. Dalyvaus vaukite, kur juips parankiau. 
I.W.O. orkestrą, W. E? S. I. Bet 
benas, “Daily Workerio” ir ita- rinksis į Arcadia

Antras: Arcadia Hall, 918 
arti Broadway.

Williamsbu^go lietuviai 
all.

MŪSŲ PARTIJA P1TTSBURGH0 
APIELINKEJ

•Sueinant penkiolikai me- (stone ,organiząciniai Parti- 
tų nuo, Komunistų Partijos ja sutvirtinama. Įšlayjnapna 
įsikūrimo, tenka pakalbėti naujų kadrų, organizuoja- 
apie, revoliucinį veiki’pi ą ma partinės ,ir nepartinės 
Pittsburgho apielinkėj. 'mokyklos.! Įsteigiama Dar-

kalavo aną kart dr£. B. šąli- lyvaus du gabūs negrai 
naitė.

—Kame gi dalykas?— už
klausiau.

—Turiu labai svarbų reikalą 
“Laisvės” koncerto reikalu. 
Skubėk! Trauk “Laisvės” tre
ką, nes kitaip pavėluosiu.

Aišku, kad visi mūsų meni- svetainėje, 949 Willoughby j 7 t j
ninkai energingai rengiasi. Gi Ave., Brooklyn, N. Y. 
šių meti] koncertinė programa ■ 
bus labai turtinga ir įvairi.
Taigi, jau dabar nusipirkite ti- $500 Daily Workeriui 
kietus, nes sėdynės yra nume-, 
riuotos ir tik iškalno perkant International Workers 
galite pasirinkti tokias vietas, der, darbininkiškos pašalpos i 
kokias norite. Tikietų kaina organizacijos New Yorko kuo-1 
$1, 75c. ir 50 centų. Tik į šo- pos ir vėl sukėlė Komunistui

iš 
Negrų Nacionalio Teatro. 
Smuikuos Antanas Kaišys ir 
bus daugiau dailės spėkų. Vi-; teresuojatės tame dalyke, 
si ir visos 
koncerte.
sekmadienį, 11 d. lapkričio, 3 !

I vai. po pietų. Labor Lyceum

Brooklynietis.

Or-'

(249-281)

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

sirūpino tvirtinti judėjimą 
Pittsburgho apielinkėj. To 
viso pasekmėj pabaigoj 
1930 metų lietuvių frakcijos 
visai likviduojamos ir be
lieka partijoj tiktai pora 
narių. Patys vadai Sliekai 
taipgi išsibraukė iš parti
jos ir šiandien nemato rei
kalo daugiau priklausyti.

Frakcijos Organizuojasi
1931 metais įvyko persi-1 

laužimas. Lietuviai mai- 
nieriai, dalyvaudami didžia-

kaipo kalbėtojai ir veikėjai, 
jau pasitraukė, tai jau tu
rime dd. P. Martinkų, Jo
ną Urboną, jaunuolį A. i- 
Norkų ir daugiau veikėjų1-- 
bei kalbėtojų. —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
<♦>

<♦>

<♦>

.i į / >

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. ‘ 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus^jAokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

Painters and Carpenters
<♦>

<♦>

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
Chauncey' Street, Brooklyn, N. Y.

1 P. BIELIAUSKAS '
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

1 ' Te!.: Foxcroft 9-6901 i

<♦>

<♦>321Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
sa^o ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir pąlaidojimu mįrusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį
• 423 Metropolitan Avė.

Brooklyn N* Y.

<♦>

<♦>
<!>PAJIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų. Esu 45 me

tų senumo, našlys. Turiu didelę far- 
mą arti prie miesto, .brangioj vietoj, j 
Man moteris reikalinga kaipo gas- 
padinė. Atsakymą duosiu kiekvienai, j 
Prašau vyrų ant juoko nerašinėt, 
nes aš ant juoko nieko nedarau.

: Vincentas 
Mataitis, R. F. D. 2, Hellertown, Pa.

(263-265)

<♦>
<♦>

įįR . bininkų Knygynas, kaipo
Nuo patf Senų laikų į centras darbininkiškos ap- 

Pittsburghą labai mažai igvietos. Sutvirtinama dar- 
atydos kreipta. 1 arptauti- ^as farpe bedarbių. Pasta- 
nis revoliucinis judėjimas įoma geriau darbas tarpe:. , .. iri- nca iuv*
tuo laiku, kai bociahstų kalbiniu organizacijų_ Kai- streike, vėl linko į par- Kreipkitės šiuo antrašu:
Partijoj kairysis sparnas ^njs gįuras jaUg geriau i ^ilitantingesni pri-

■ + .„Pradedama kon- tacija už naujus
centracijos darbas svar-i New Kensingtone susior- 
^2P ^2° ir an£ ieS ganizavo frakcija, taip pat 

N. S. Pittsburghe. Finley
ville irgi gauta naujų narių. 
Gauta naujų narių Wash
ingtone, Carnegėj, Wilmer- 

Kas buvo tarptautiniai, dinge, JMcK e e s Rockse.
panašiai buvo ir tarp lietu- į Northsidiečiai tačiaus pra- 
vių. Per ilgą laiką Pitts- i lenkia visas kitas kolonijas 
burghe revoliucinė vadovy- dabar turėdami apie 20 na- 
bė tarp lietuvių darbinin-: riu frakcijoj.
kų buvo rankose Baltrušai-' Partijos b u d a v o j i m o 
čių, kurie niekad nebuvo ! klausimas tarpe lietuvių dar 
marksistais—leninistais, ve-į ir dabar nėra tinkamai iš

keliamas visame mūsų vei
kime. Tankiai tą klausimą 
statom užpakaly kitų. Su 
15 metų sukaktuvėmis mes 
turime pasiryžti pasiekti 
nlatesnęs lietuvių darbinin
kų minias aiškinant mūsų 
partijos rolę. Tuo klausi- 

veikimo. , ir tiktai užsiimti I .bus. šaukiama, masiniai 
vakarėliais. Klasinė linijai mitingai ir taipgi įvairios 
tarp lietuvių nei nebandoma , ^2"
buvo pravesti. • • > . . . v.nų skaičių. ___ ____ ;

Apsivalius nuo “ekstra-'partijos narys turi turėti už 
kairiųjų.” vadovybėj atsi- pareigą gauti mažiausia po

tuo laiku, Notary Public Tel. STagg 2-5043

vedė kovą prieš partijos re- jvej|ęja 
akcinę vadovybę, Pittsbur-!
ghe nebuvo
kova nebuvo
tyta. Kaip

tvirtas ir toji 
tinkamai vys- 
tarptautiniai, 

lietuvių revo
liucinė vadovybė silpna. Po 
Komunistų Partijos susior- 
ganizavimo ir užėjus Pal- 
merio “raidams,” daugelis 
buvo areštuota ir veikimas 
dar labiau nūs i 1 p i n t a s. 
Frakcijinė kova irgi savo 
antspaudą uždėjo.

Partijos vardas Pittsbur
gho apielinkėj pradėjo 
smarkiai kilti labiausia 1931 
metų didžiajam mainierių 
streike. Tuo laiku d. Wm. 
Fosteris ir kiti Pittsburghe 
btiVb sutvirtinti streiko va- 
dovįybę, kuri buvo Nąciona- 
lės Mainierių Unijos ir Ko-' 
munistų Partijos rankose. 
Smarkiai pradėjo augti na
rių skaičius. Visuose kam
puose nauji branduoliai tvė
rusi. Darbininkai, matyda- 

» z mi, kad Partijos vedamas 
streikas nėra •parduodamas

K i

industrijos vietose.

Lietuvių Veikimas—Ap
leistas.

l
liau patapo “ekstra-kairiai
siais” ir dabar nudardėjo 
pas menševikus ir tautinin
kus. Šitokia vadovybė, ži
noma, nėauklėjo naujų kad
rų ir nerūpėjo jai auklėti. 
Jinai pasitenkino' būti atsi
skyrusi nuo tarptautinio

ir

> V, dienomis 
vakarais 
iki 1

Tele^hone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue

BROOKLYN, N. Y. ’

tinai padvigubinti savo na-
, Kiekvienas

ir kad Partijos vadai stovi stojo dd. Juozas ir Emma vieną naują narį, 
pirmose streiko eilėse, pasi- Sliekai. Iš sykio buvo vei-i Naujų 
Akėjo Partija ir stojo jon. Ikiama kiek geriau, bet tik-j taipgi pas 

k’. Čia Partija pasiekė iki 1,500 tai “lietuvių respublikoj.3
• narių, pirmiaus turėjusi-Tas' vpikinrns

PAJlEšKAU savo brolio, Leono Myš- 
tauto, kuris paeina iš Kauno gu

bernijos, Kauno paVietoį Datnavos 
valsčiaus, Myštautų kaimo. Atvažia
vo į Ameriką 1913 metais, pas savo 
brolį Justiną Myštautą, McKeės 
Rocks, Pa., vėliaus išvažiavo j Balti
more, Md. 1930 metais, kovo mėne
sį išvažiavo iš Bąltimorės į anglių 
kasyklas, taip jis pareiškė išvažiuo
damas, ir nuo to laiko negaunu jokių 
žinių, ar jis gyvas, ar ne. Kartu 
talpinu ir jo paveikslą, jeigu gyvas 
kur randasi, meldžiu jį patį atsišauk
ti,, arba kas apie jį žinote malonėkite 
pranešt, už tai gausite penkis dole
rius. Rašykite sekaihai: Justinas 
Myštautas, P. O. Box 406, Castle 
Shannon, Pa.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas^ ir už prieinamą kainą.

,drų auklėjimas 
nūs prastai sto- 

.. i vi. Lavinimos mokyklos 
Tas' veikimas nesurištas! tarp liet, iki šiol nepavy-. JL CID V VAIYAllJLCLO llUDUl 10 VCl-n t JAVU. AXXA Olvl V

tiktai apie 4-5 šimtelius.1 tarptautiniai. Partijos rolė ko. Reikia dėti daugiau pa- 
visa tankiausia paliekama užpa- stangų, kad ir tą klausimą 

kąlv. Todėl ir suprantama, tinkamai išrišus. Tačiaus
, ’ I kad narių skaičiuš tarpe reikia pasakyti, kad čia vy-

v.! 1933 ir 1934 rmetai yra lietuviu ne augo, bet vis ma- į stosi nauja kolektyve vado-

Galima sakyti, veik 
čia Partija nauja.

(260-268)

PAIN-EXPELLER

Tartijos stabilizacijos me- ^ęjo.;
B tai. I Ypatingai'prie naujo maš( _ 

organizatoriaus Jack John-"oportunizmo įtakoj, irgi nė- jų spėkų. Kuomet Sliekai, j

; Centro Biuras, bųda- .vybė tuo pačių sykiu, kuo- 
f i pusėtinoj prūseikiitio met įsitraukia į partiją nau-

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus .

KILLS PAIN

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

z Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
N e r.v ų Ligos 
Chroniški1 Skau-

• ’dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 

k i Nesveikavi-
ma.. Gerkles, 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

DR. L. ZINS
110 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.

<!

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA '

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitŠntyti adresą ir telefoną.

I ■ Telefopuokite: Evergreen 7-1661 
arba- užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

. 485. ;Grąnd Street Brooklyn, N. Y.
- • «Telefonas: EVergreen 7-1661

i;
K,




