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Kaip įvyko Proleta
rinė Revoliucija

Smolnį Antro Sovieto Suvažia-i soliutė didžiuma buvo bolševi- 
viirto delegatai. Smolny buvo! kų—390 delegatų, kiti pri- 
nušviestas, prieš jo vartus sto- klausė kitoms partijoms; dau- 
vėjo kareiviai, kulkasvaidžiai, gelis jų rėmė bolševikus, kaip 
o priešakyje degė du žibintu- tai, internacionalistai, kairieji 
vai. čionai buvo viltis desėtkų eserai, anarchistai ir tt. -

, ir desėtkų milionų darbininkų, i Danas, Abramovičius, kiti
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kią reikšmę turi ši darbininkų 
ir valstiečių revoliucija ? Pir
miausiai, tą Reikšmę, kad pas 
mus bus Sovietų valdžia,, mūsų 
nuosavas yalstybes aparatas, 
be jokio jame buržuazijos įlei
dimo. Pavergtosios mases pa-, 
čios sudarys savo valdžią. į valstiečių ir visų buvusių pa- menševikai ir dešinieji eserai

Penkiolika Metų Ko
munizmo Amerikoj

Bolševikų Partija Revoliucijos 
Vadas

Rusų proletariatas laimėjo 
revoliuciją, nugalėjo buržuazi
ją ir apsigynė nuo visapasauli- 
nio imperializmo tik dėka, kad 
jis turėjo tvirtą, gerai organi
zuotą, išlavintą, sugabią savo 
klasės organizaciją — Bolševi
kų (Komunistų) Partiją.

Bolševikų Partija buvo vy
riausia stumena klasių kovoj, 
caro nuvertime ir prirengime 
masių proletarinei revoliucijai. 
Kada masės ir partijos nariai 
jau matė, kad vienatinis iš esa
mos padėties išėjimas yra tik 
proletarinė ginkluota revoliu
cija, tūli Centro Komiteto na- 
riai-Zinovjevas ir Kamenevas 
dar svyravo. Bet Leninas, ku
ris buvo buržuazijos priverstas 
slapstytis, rašė partijos cent
rui : “Aiškių aiškiausia, kad 
dabar jau, tikrumoje, vilkini, 
mas su sukilimu, tai panašu j 
mirtį*”

Draugo Stalino straipsnys 
tilpo 6 d. lapkričio bolševikų 
organe “Rabočy Put,” kuria
me jis rašė : “Prasidėjo mo
mentas, kuriame tolimesnis su
kilimo atidėliojimas grūmoja 
revoliucijai pražūtimi. Reikia 
dabartinę kapitalistų ir dvar
ponių valdžią pakeiski nauja 
darbininkų ir valstijų va
džia . . . Reikia Kijkinų-Konp- 
valovų valdžią pakeisti darbi
ninkų valstiečių ir kareivių 
atstovų valdžia. Tas, kas ne
buvo atsiekta laikę/caro nu
vertimo, tur| būti Atsiekti da
bar. Tokiu, ir tiktai tokiu ke
liu gali būti užkariauta taika, 
duona, žemė ir laisvė!”

Bolševikų Partijos Cfentro 
Komitetas, vadovystėje Stalino 
ir gaudamas raginimus nuo 
Lenino, nustatė, kad 7 d. lap
kričio, dienoje prasidėjimo 
Antro Visos Rusijos ; Sovietų 
Suvažiavimo, turi būti buržu
azinė valdžia nuversta ir visa 
galia perduota į Sovietų ran
kąs. Revoliucijos planas bu
vo išdirbtas. Jo priešakyje 
stovėjo Karinis Revoliucinis 
Komitetas, išrinktas prie Pet
rogrado Sovieto, o Bolševikų 
Partijos Centro Komitetas pa
skyrė revoliucijos vadovystei 
penkis draugus su Leninu ir 
Stalinu priešakyje.

Organizuotas Sukilimas

ninkai ir kareiviai pasisakė už 
proletarinę revoliuciją, už So
vietus.

Karinis Revoliucinis Komi
tetas pastatė 180-tą pulką ap
saugoti Vasiljevo salą; Grena- 
derių. pulką ir chemines—me- 

Įchaniškas dalis pasiuntė prieš 
1 buržuazines Pavlovsko ir Vla- 
jdimiro studentų mokyklas; 
’Maskvos pulkui įsakė užimti 
• Finliandijos gelžkelio stotį ir 
Liteino tiltą; Voliniaus ir Li- 
tovski pulkai turėjo apsaugoti 
Smolna—r e v o liucijos centrą. 
Kiti pulkai pastojo kelius, kad 
neįleisti į Petrogradą kontr-re- 

Ivoliucines jėgas. Kreiseris 
' “Aurora” ir keturi minininkai 
1 atplaukė iš Kronštado ir at
sistojo ant Nevos upės prieš 
žieminį Palocių; eilė kitų ka
ro laivų su šarvuočiu “Zaria 
Svobody” priešakyje artinosi 
prie Petrogrado, kad padėjus 
nugalėti buržuaziją. Pagal iš- 

. anksto gerai apmąstytą ir pri
rengtą planą, revoliucinės jė
gos buvo sumobilizuotos para
lyžiavimui buržuazijos jėgų ir 
užėmimui svarbių centrų.

Naktį, iš 6 d. ant 7 dienos 
lapkričio, 1:25 valandą ryto 
pradėjo veikti revoliucijos jė
gos. Pirmiausiai užėmė pašto 
ir telegrafų centrus; 2 vai. 
naktį užėmė Nikolajevski ir 
Baltiški gelžkėlių stotis; 3 va
landą Poylovsko pulko karei
viai sulaikė junkerius, kurie į 
važiavo lĮerenskio valdžiai į 
pagalbą; 3:30 vai, jūreiviai 
nuo kreiserio “Aurora” užėmė 
NjkolajeVsko tiltą; 6 vai. ryto 
gvardiečiai užėmė valstybės 
banką; 7 valandą paėmė te
lefonų centrą, Dvorcovyj tiltą 
ir 8 vąl. ryto Varšavską gelž- 
kejių stotį. Taip viena po ki
tai svarbios miesto įstaigos, j 
tiltai, stotys, namai ir tt., bu-į 
vo užimami. Pasiliko tik žie
minis.Palocius ir dar kelios įs
taigos, kaip ant kokių salų, 
kur dar laikėsi buržuazijos 
valdžia. Bet jis, žieminis Pa
locius, buvo apsuptas revoliuci
jos kariuomenės. Kreiseris “Au
rora” laikė užvedęs kanuoles 
ant žieminio Palociaus, pasi
rengęs bile minutę bombar
duoti. Tą pat padarė iš kitos 
upės pusės Petro-Pavlo tvirtu
mos kareiviai. 7:45 valandą 
ryto revoliucinis štabas, susi
dedantis iš dd. Bubnov, Anto-

Galutinai bus sudaužytas se-1 vergtųjų, 
nas valstybinis aparatas ir su-;k0C'“č!

nov-Oysenko, čudnovskio, 
Podvoiski^ ir Eremėjevo ap-

Abi pusės rengėsi prie galu
tino susirėmimo. Buržuazinė 
valdžia,- matydama, kad nuo svarstė ir įteikė buržuazijos 
jos nusisuko darbininkai ir valdžiai ultimatumą, reikalau-
Petrogrado.’ kareivių . garnizo
nas, apie 100,000, griebėsi su 
pagalba buržuazijos sūnelių— 
karinių mokyklų , .studentų, 
“moterų mirties batalionų,” 
buržuazinių govčdų ir ištiki
mų armijos dalių, pastoti revo
liucijai kelią. Kerenskis, 10 
vai. ryto, 6 d. lapkr., pasiėmė 
Jungtinių Valstijų ambasado
riaus automobilių ir po ameri
koniška vėliava išdūmė į karo 
frontą j ieškoti ištikimų kazo
kų ir kitų armijos dalių, žie
miniame palociuje pasiliko jo 
valdžia, su., turčiais Kiškinu, 
Palčinskiu ir Ėutenbergu prie
šakyje, kurie turėjo atsilaiky
ti, kol pribus kontr-revoliucijos 
jėgos su Kerenskiu.

Bolševikų Partijos centras ir 
Karinis Revoliucinis Komįįtetas 
stojo darban. 6 d. lapkričio 
buvo Soyietų diena, visur masi
niai susirinkimai, visur tdarbi-

. A. R. Wiliams sa- bandė išvystyti diskusijas. Jie 
Čia aš mačiau darbiniu- specialistai, oratoriai..'.

darytas naujas aparatas So-[ ką, sausą, apiplyšusį, vos ei-;
----------- .•—c---------- j nantį tamsia gatve. Staigiaivietų organizacijų formoje. į nantį tamsia gatve. Staigiai i

“Nuo dabar prasideda nau-. jis iškėlė galvą pamatęs Smol- mo 
jas lapas Rusijos istorijoje, ir 
dabartinė, trečioji rusų revo
liucija privalo savo sutraukoje 
turėti socializmo pergalę. . .
Rusijoje mes dabar privalome 
imtis budavojimo proletarinės 
socialistinės valstybes. Lai gy
vuoja visapasaulinė socialisti
nė

—Nereikia jūsų plepalų, ne
reikia rezoliucijų ir barškeji- 

>, mes reikalaujame veiki
mo!—šaukė delegatai.

Martovas siūlė koaliciją. Bet 
atsakė griausmu delega-

ny,. visą .žėrintį šviesose, kaip 
kokiu auksu pro krintantį 
sniegą. Darbininkas nusiėmęs jam 
kepurę, vienplaukis apie mi- tai:—“Galima tik viena kpaii- 
nutę stovėjo su atkištomis ran
komis. Paskui su> šauksmu: 
‘Komuna’ Liaudis! Reyo-

cija, tai darbininkų, valstiečių 
ir kareivių!” Jis pasiūlė “tai- 

_ ____ . _ {_____ __ kos būdu išrišti ginčus,” bet 
liucija!’ jis puolėsi pirmyn ir griausmingai atsakė delega- 
dingo Smolno vartuose.” j tai:— “Tik pilna revoliucijos

į i®

N. Leninas, didysis proletarinės, revoliucijos vadas
Čionai rinkosi darbininkų, at-į pergalė užtikrina taiką.’*

jant, kad į 10 minučių pasi
duotų. Drg. Podvoiski rašo: 
“Kareiviai su nekantrumu lau
kė, kada jiems bus leista pulti 
buržuazijos centrą, kiekvienas 
vilkinimas juos nervąvo. . . 
Reikėjo perkalbinėti kareivius 
ir aiškinti laukimo priežastis.”

Dvyliktą valandą dieną jū
reiviai ir kareiviai užėmė Ma- 
rijanski Palocių, iš ten praša
lindami buržuazijos viršinin
kus. Trečią valandą po pietų 
užėmė karinę prieplauką ir 
karo laivyno centrą—Admiral- 
tėistvo, kur buvo areštuoti karo 
laivyno viršininkai. 3:35 va
landą atsidarė Petrogrado So
vieto posėdžiai. Kalbėjo drg. 
Leninas, kuris, tarpe kitko, pa
reiškė :

“Draugai! Darbininkų ir 
valstiečių revoliucija, apie ku
rios būtiną reikalą visada bol
ševikai įrodinėjo, įvyko. Ko-

1 Karinis Revoliucinis Komi
tetas, 10 vai. ryto, išleido atsi- stovai iš karo fronto, iš ištrė-į Tuo kartu pasigirdo armotų 
šaukimą, kuris buvo Lenino, mimų, iš kalėjimų, iš Sibiro-— 
parašytas: < .• visi į Smolny.- Po daugelio me-

Rusijos piliečius! . Laiki- tų persekiojimų, per metųime- 
noji valdžia nuversta. Valsty- tus nesimatę,' čionai i jie. susiti- 
binė galia perėjo į rankas Pe- ko, puolėsi vieni: kitiems į gle*- 
trogrado Darbininkų ir Karei- bį, džiaugėsi, bučiavosi, verkė, 
vių Atstovų organo—Karinio dainavo. >
Revoliucinio Komiteto, stovin
čio priešakyje Petrogrado pro? 
letariato ir garnizono. Tikslas, 
už kurį kovojo liaudis, — tuo- 
jautinis pasiūlymas demokrati
nės taikos, atėmimas nuo 
dvarponių žemių, darbininkų 
kontrolė gamyboje, sudarymas 
Sovietų valdžios,—tas tikslas 
užtikrintas.

“Lai gyvuoja darbininkų, ka
reivių ir valstiečių revoliuci
ja!”

Sovietų Suvažiavimas

Tuom laiku, kada Petrogra
de ant gatvių ėjo kova už ga
lią, iŠ visos Rusijos rinkosi į

Smolny virto kunkuliuojan
čiu katilu, pasaulio perdirbimo 
kalve. Čionai susirinko kalbė-. 
tojai, kareiviai'ir jūreiviai su 
šautuvais, > kulkasvaidžiais, 
bombomis, , su kulkasvaidžių 
diržais kryžiavai per savo pe
čius, su dainomis ir griausmin
gai sveikino revoliucijos vadą 
Leniną.

Antras Sovietų Kongresas 
atsidarė 10:40 valandą vaka
re, 7 d. lapkričio. Jį atidarė 
menševikas Danas, buvęs Pir
mo ; Sovieto pirmininkas. Į pre
zidiumą išrinkta 14 bolševikų 
ir 11 kairiųjų eserų. Kongre
se dalyvavo. 649 delegatai, ab-

Šiemet sukanka lygiai 
penkiolika metų nuo įsikū
rimo U.S.A. Komunistų 
Partijos. Penkeri metai 
atgal d. Stalinas apie mūsų 
partiją sakė:

“Aš manau, draugai, kad 
Amerikos Komunistų Par
tija yra viena iš tų kelių 
Komunistų Partijų pasau
lyj, ant ku'rios istorija už
dėjo sprendžiamo pobūdžio 
pareigas, žiūrint iš pasaulio 
revoliucinio judėjimo taška- 
regio. Jūs visi gerai žinote 
Amerikos kapitalizmo galią. 
Daugelis dabar mano, jog 
pasaulinio kapitalizmo vi- 
s u o t i n a s krizis nepalies 
Amerikos. Tai, žinoma, ne
tiesa. Visiškai netiesa, 
draugai. Pasaulio kapita
lizmo krizis,/plečiasi vis di
dėjančiu greitumu ir jis ne
gali nepaliesti Amerikos ka
pitalizmo. Tie trys milio- 
nai dabar esančių Ameriko
je bedarbių yra pirmosios 
krekždės, rodančios brendi
mą ūkiško krizio... Aš ma- 
.nau, kad netoli tas laikas, 
kuomet Amerikoje pasireikš 
revoliucinis krizis, tai bus 
pradžia pabaigos visam ka
pitalizmui. Toęlel yra būti
na, kad Amerikos Komunis
tų Partija galėtų sutikti tą 
istorinį momentą pilnai pri
sirengusi ir kad jinai im
tųsi vadovybės pasireiš
kiančių klasių kovų Ameri
koje. Kiekviena pastanga 
ir kiekvienas dalykas turi 
būti panaudotas, kad ją pa
ruošus prie to, draugai.”

Ši trumpa citata iš d. Sta
lino prakalbos, sakytos Ko
munistų Internacionalo Vei
kiančiojo Komiteto Prezidi- 
jume (gegužės mėn. 6 d., 
1929), aiškiai vaizduoja, 
kaip pasaulio proletariato 
vadas įvertina U.S.A. Ko
munistų Partiją ir kokioj 
rolėj ją stato. Todėl josios 
penkiolika-metinių sukaktu
vių proga tenka mums pa
tiems padaryti trumpą ap
žvalgą tų darbų, kuriuos 
mūsų Partija nuveikė.

, II.
j Musų Partija gimė me

tais; kuriais įsikūrė1 Komu
nistų Internacionalas, įlie
tais, guriais; eileje, Europos 
kraštų liepsnojo revoliuci
nėj kovos, kuriais Jungti
nėse Valstijose buvo pasi
reiškusi banga streikų, o 
Rusijoj proletaria-ta-s baigė 
antrus metus savo perga- 

1919

šūviai. Tai kreiseris “Aurora” 
davė kelis tuščius šūvius į žie
minį Palocių, reikalaudamas 
buržuazijos valdžią pasiduoti. 
Menševikai ir dešinieji« eserai 
sudrebėjo. Oficierius bandė 
įbauginti Sovietų Kongresą, 
kad pribus iš karo fronto ar
mija ir revoliuciją nuslopins. ;

—Melas! Štabo oficieriaus>| UrigO. Viešpatavimo, 
melas!—šaukė kareiviu ątsto- metais.
vai.—Tu kalbi varde oficierių,! Daugiau: mūsų Partija 
o ne kareivių, kurie yra apka- j gjmė kovose SU SOCial- pa
suose! Mes reikalaujame, kad įriotizmu ir Šovinizmu 
visa galia būtų Sovietų!”

Kareivių, darbininkų, vals-i 
tiečių atstovų atsiliepimai, tar- j 
turn kūjai daužė bent kokius 
menševikų, oficierių ir dešinių 
eserų sugalvotus planus. Tada 
Abramovičius suriko: tf.

Amerikos Socialistų Parti
joj ir visam Antrajam In
ternacionale. Daug anks
čiau Socialistų Partijoj vy- 

J stėsi kairysis sparnas, vado- 
MesiVauJ*amas Kuthenbergo ir 

negalime toliau čia pasilikti ir kitų, aplink kurį spietėsi 
būti atsakomingais už šiuos! kairysis elementas, iš kurio 
žygius. Mes reikalaujame vi-! paskui" įsikūrė v Kbmuištų 

(Tąsa pusi. 9-tam) i Partijai

Valdančioji klasė žinojo, 
ką tai reiškia įsikūrimas 
komunistinės partijos. Ji
nai, todėl, paleido darban 
Taimerius su visa reakcija, 
bandydama sunaikinti j au
nu tę^ mūsų Partiją, nepri
tyrusią kovose ir slaptam 
darbe. Tūkstančiai Parti
jos narių buvo suareštuota, 
daugybė jų įkalinta, o dau
gybė išdeportuota į kitas 
šalis. Partija turėjo eiti 
palėpin ir veikti nelegaliai 
per keletą metų.

Daug josios naujų narių- 
darbininkų, neprityrusių re
voliuciniam darbe, nemokė
jusių gyventi palėpės gy
venimu, pabūgo reakcijos 
ir apleido josios eiles. Dau
gybė tokių buvo ir tarpe 
lietuvių. Pagaliaus, kuo
met Partija, raginama Ko
munistų Internacionalo, pa- 
sirįžo išeiti viešumon, jo
sios eilėse pasireiškė frak- 
cionizmas ir, pagaliaus, net 
skylimas, kuris, be abejoji
mo, ir vėl jaunutei Partijai 
skaudžiai atsiliepė: daug 
neužsigrūdinusių narių ap
leido josios eiles, be tof Par
tija, dėka frakcionizmut 
nebegalėj o gy taiatsiliepti T 
gyvuosius darbininkų judėt 
jimo reikalus Ir įęistįpiįintj, 

i masėse. . , — • . ( •/. I
Kuomet pirmojo skylime 

dalykas užsibaigė?ii* dfaii| 
gai, buvę pasitraukę iš 
tijos eilių, sugrįžo atf?al iį 
ištikimai dirbot tai tolydžio 
pasireiškė naujas frakeio* 
nizmas, naujos vidujinės ko
vos, kurios ėdė mūšų Parti* 
ją net iki 1929 ;inetų. Ne* 
buvo Partijoj nario, liuosd 
nuo frakcionizmo; faktinaį 
partijoj buvo dvi partijoj 
“fosteriečiai” ir “ruthenoer- 
giečiai” (o vėliau: “loveąto*’ 
niečiai”). Vieni ir kiti stat 
tė savo grupes interesus 
pirmoj vietoj, o visos parti
jos—antroj.

• Tiktai griežtas .Komin- 
terno su d. Stalinu galvinyj 
įsikišimas ir pašalinimas to
kių oportunistų, kaip Lovė* 
stonas, G i tie was ir kiti, mflr 
sų Partijos eiles suvienyt 
ir ją padarė vienlype.

Dėka tam, šiandien mei: 
turime vieną partiją, vienai 
kolektyvp Amerikos darbi* 
ninku vadą; ’ vieną sekciją 
Komunistų ’ InternarioftalOv’•

Netiktai frakcinės kovo4 
dalino mūsų Partiją.1 Jinąij 
prieš kokius devynerius*a& 
tuonerius metus, faktiriaft 
buvo savotiška “tautų są* 

.junga.” Ją sudaro riet 18- 
'ka įvairių tautų federactfįĮ.' 
Kiekviena federacija turejb 
savo centro biurus, savo 
sekretorius, savo raštini. 
Jei Partijos Centro kortiį- 
tetas panorėjo pravesti tą 
ar kitą dalyką gyvenimai 
jisai turėjo tai padaryti nėr 
federacijų < sekretorius. T aš 
viskas didžiai kliudė praves* 
ti Partijos pasimojimus • gjb- 
veniman, neskaitant jari

(Tąsa 10-tari puri.) 1 ;,
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Senoji Lietuvių Socialistų 
Sąjunga buvo kaip koks dide
lis rasodninkas, iš kurio daigų 
išangb koniūnistinis mūsų ju
dėjimas. Tai buvo stambi or
ganizacija. Pasaulinio karo 
metu ji siekė iki 5-6 tūkstan
čių narių, ir jų dauguma suda
rė pagrindus tolimesniam vy
stymuisi revoliucinio judėjimo 
tarų Amerikos Lietuvių darbi
ninkų. Prie tp buvo-prieita ne 
vierįu paįsimoį^mti. TJeko nuga
lėti tdaug' kliūčių' ir laukan iš
šluoti krūvą klaidų ir netiks
lumų. Nes, kaip!senesniems slp 
jungiečiams žinoma, ne viskas 
senėjoj Sąjungoje buvo gera. 1 

r i

Didžiajai Sąjungos narių 
daugumai stokavo platesnio 
marksistinio išsilavinimo. Joj ! 
buvo įsivyravę dešinieji ir pu-i 
siati-dešinieji -privačių socialis
tinių laikraščių redaktoriai- 
kalbėtojai ir tokie karjeristai, 
kaip Bagocius. Darbininkų mo
kyklėlių steigimas bei lavini-: 
mosi ratelių organizavimas i 
jiems nerūpėjo. O Sąjungos I 
centrui vis trūkdavo reikalingų i 
tam.. išlavintų^jėgų. Nenuosta- i 
bu,' kad ir politinis narių veik- j 
lumas žemokai stovėjo. Rengi-1 
mui teatrų, koncertų ir ben- ■ 
drai kultūrinei veiklai sąjun
giečiai išeikvodavo daugiau1 
jėgų,’ negu partijiniam darbui, i

kapitalistų teroras prieš darbi
ninkus, kovojančius del būkles 
pagerinimo; ir tose kovose lie
tuviai darbininkai, ne. >mažiau 
dalyvavo kaip kitų tautų pro
letarai. Iš kovų jie ir mokinosi. 
Ir ko- profesionalis1 kalbėtojas 
bei socialistinis laikraštis neda- 
sakė, sąjungiečiai ir šiaip kla-

ginti savo imperialistines ’ tėvy
nes, • kaip antai, Tarptautinio 
Socialistų Biuro galva Vander+ 
veide (Belgijoj) ; Scheideman- 
nas, Suedekumas ir kt. Vokie
tijoj, PlechanoVas Rusijdj,: ir 
tt. Antrojo Socialistų Interna
cionalo vadai' nedarė 
tarptautinio žingsnio

jokio'
■ kovai

Socialistų Partijos 
Oportunizmas

t
Sąjunga, be to, buvo* Ąme- 

rikos Socialistų Partijos1 dalis. 
O pati partija ėjo dešiniai- 
viduriniu reformistinip; ‘ keliu. 
Balsavimai, vajai už 1 partijos 
vadų išrinkimą į valdžius vie-1 
tas buvo augščiausia Social ‘

Zimmerwaldieciams ken
kia ne kas kita, kaip jųjų Ra

čiui tarpe atsiradusioj i kraštu
tinių kairiųjų sriovCj, ivądoTj 
vauj'ama Lenino, ^Radėko’ -it 
kelių kitų. Tie žmonės, matoi- 
mai, nejaučia jdkios atsako
mybės | už savo žodžius if pa
sielgimus. ;Jie įsigeidė pavers
ti darbininkų judęjimą į savo 
rūšies aristokratišką sęktą 
extra-revoliucionierių ir todęli 
yra pasirengę šluoti iš Inter- 

i nacionalo ne tik (dešiniuosius 
socialistus,, bet ir tokius žmo* 
nes, kaip Kautskis.--i-Steng
damiesi .meęhaniišku būdu iš
rišti begalo; supainiotą klap
simą. . .Lenino ir Radeko ša
lininkai: iniešaukia : krūvon ..vi- 
dus tikrai internacįonalistiš- 

. kus elementus socialistų ju
dėjime, bet skaldo juos, ma
žina jų spėkas/.’. Lėiiiniečiai 
ir jiems panašu niėkiria liet1 
(įtusijos) Dūbidš socialdemo
kratų frakciją (čcheidzės 
frakciją) : 1
Argi ši deklamacija neprime^ 

iia- mums dabartinius Prusei- 
kos rašymus sklok°s laikrašty
je? Ko trūksta, tai Lenino ir 
Radeko vieton jrašyt Staliną ir 
Amerikos Komunistų partiją ir 
Lietuvių Kom. Centro Ęiuro 
draugus; tuomet jau išeitų vi
sai . panaši prūseikjnė melodi
ja. • t , i . , i i

Bet kur šiandien t^s gerbia
masis KautSkis? — Jis i rašo,
kny^hs; ! įrodinėdkmas, ‘ Itad karinis partijb's narių judėji- 
jęigu imperialistai' Užpultų So- mas privertė tuos vadus paga
vėtų*'Sąjungą; 'tai būtą “pū- Uiint tokią rezoliuciją. T„ 
žUkusA!ltarals?. ,'Ką dkfė kitūš | čiaus>. Pervarius suvažiavime 
Prūšeikoš ’ didvjfrlš čcKe’idžė ? rpiznli”piin nnrti 
Jis* išVien sū Kefenskfu p'ąti’diĮ'- 
jino imperialistinį karą : “pKes' 
Auštriją ir slopiėb Petrogrado 
dafbininkųš,* kurie ’reikūlaVo' 
vįsą1 'Rusijos1 gailą ’ pernešti1 į 
Datbihinkų' if Kleivi į ^dVlbtlį 
rankas.

I

(

Julius Daubaras, daug 
pasidarbavęs apgynime 
bolševikų pozicijos Lie
tuvių ; Socialistu Sąjun
goje. Dabar gyveną So
vietų Sąjungoje.

tiki’, kad daĮi^r’ Jai|: tikrai 
esąs atrastas patsai tikriau- \ 
sias ir patsai trumpiausias ke
bas prie laimėjimo.”
Bet Prūseika dar tuom ne-L' * t ‘ *

tikėjo; ir tik po “Kovos”’už-" 
darymo Prūseika ir Paukštys > 
pradėjo “Laisvę” po truputį1 
kairinti. Viena todėl, jog' kaip 
tada buvo kalbama; “Laisvei”, 

• liko “Kovos” vieta; antra del • 
tos priežasties, kad i pačios; - 
“Laisvės” skaitytojai; darė;vįs ,i.. 
didesnio spaudimo, stumdami- 
į kairę. Bet, suprantama, ir j 
dar “‘Laisvė” • negalėjo - paten-., 
kint revoliucinio mūsų judėjir., 
mo reikalų; ir. todeli Sąjungos 
Pild. - Komitetas,- kad ir> sun
kiose aplinkybėse, įkūrė -.irnlr 
goką laiką leido < “Mūsų Tiej;-.- 
są.” Tai: buvo; metas; Socialise 
tų Sąjungos: prisirengimo j peų--. 
eiti į Komunistų Sąjungą.,. /•

Taipgi, -draugai1, matėte1 kad.;■. 
ir iš kėlėttf *šių bruožų; kokp - 
garbirigą vaidmėH| s(i^akiinou 

I senoji Lietuvių* Socialistų Są-„- 
junga, kaipo • pradinė lietuvių 

jr revoliucinių darbininkų auk* • 
lėtuvė. Daugelis mūsų iš Sa-_ ; 

suėjome LėninO 1 ke4^» 
Komūhistų’ PaHiją*^

geidaujamoji' ramybė .negrįžo. 
Jo .vadovybėje buvo trumpu 
laiku įvesta į sąmoningą kla
sinę poziciją pulkai Socialistų 
Sąjungos narių. Dfg. J. Šukio 
vadovaujamas, Sąjungos Pild. 
Komitetas r ėjo naujai nubrėž

ytąja linija. “Kovos” ir žurna- 
Įlo “Naujosios Gadynės” re
dakcijoj tąja dvasia darbavosi
drg. Vidikas ir Stalioraitis.

Ar LSS. Pild. Komiteto di
džiuma ir redakcija išlaikė re
voliucinę poziciją ?-—Savo laiš
kuose iš Rusijos, po kelių mė
nesių rašytuose “Kovai,”, drg. 
Kapsukas sveikino’tūos drau
gus už teisingą kėlią tarptau
tiniais ir lietuviškais’klausi
mais (pav.;, prieš ' Grigaičio 
organizuojamą, ■ ę - Pru^eikos 
remiamą smulkįąi-bUfžuazinę 
Amerikos Lietimų D^fbipinkų 
Tarybą, f ir W):. j ]• •<

Privatiniai.' gj soc. :laikraš
čiai, po drg., Kapsuko išva
žiavimui, kąrtais dar rūsčiau 
užsipuldin^jo “kpviečius.” Ir 
taip tęsėsi, iki 1917 m. gruo
dyje karinė Wilsono valdžia 
užklupo- ir uždarė “Kovą 
Sąjungos žurnalą.

Net darbininkams laimėjus Jun£°s 
revoliuciją Rusijoj, dar Prūsei-■ kais i ---------- ------------- -
ka nesiliovė šaudęs į bolševi-1 būriai kitų jos auklėtinių, nors- 
kus; pav., už dviejų savaičių del įvairių kliūčių jau nebėra 

partijiečiai, ta'čiaus.ir po šiai-P 
dienai liekasi'ištikimi koAiu-’1“”'

' t ’•* •
, k

< *

užpuolimo karą, bet ir impe
rialistinį “apsigynimo
Todėl neleistina esą kritikuotį ,____  __ _________ _
Hillųuitą ir:Lee. Tartum “Jais-j lė. Daugelis žmonių šventai |

kara

viečiai” nemate, kad tik prieš-

kus; pav.
po to didžiausio pasaulyj re
voliucinio laimėjimo jis “Lasi- 
veje” lapkr. 3 d. šitaip kirp-nistų judėjimo rėmėjai, sąrrio-’4’ 
telėjo “lietuviškiems bolševi-' ningi kovotojai už 'darbo kla—L’ 
kams”: j sėš reikalus ir gyvas pasmerki-

“Dabar atėjo bolševikų ei- 1 mas saujelei renegatų.
‘ Komuriarajs. '

& f V * w •

•retų ; 
Partijos pastanga: tik, girdi, t 
išbalsuokite socialistų daugu
mą į šalies kongresą bei vai- i 
stijų seimus, o jie ten nutars ‘ 
ir įves mums socializmą; gali
ma bus kapitalistams apmo
kėt iš šalies iždo už jų turtus 
ir taip įvykdyt socialistinę 
tvarką be pačių masių veiki
mo, be revoliucinės kovos.

Tokiems “principams” Soc. 
Partijoj bevyraujant, į ją pri
gužėjo smulkiosios ir viduri
nės buržuazijps. Partijinė va
dovybė buvo profesionalų ir 
smulkių buržujų rankose. Jų 
ideologija, savaimi supranta
ma, dalinai prasiskverbė ir į 
lietuvių socialistų tarpą.

Pati Sąjungos organo “Ko
vos” redakcija dažnai būdavo 
silpnoka. Privatinių laikraščių 
redaktoriai nesutikdavo eiti1 į 
“Kovą’’. Nuošaliai, mat, jiems 
buvo liuosiau ir ne taip reikė
jo skaitytis kad ir su lengva 
tuometine organizacijos disci
plina. O jeigu jie ir būtų atė
ję į “Kovos” redakciją/kažin 
ar būtų iš to buvę,naudos re* 
voliucipiam judėjimui. “Nau* 
jienų/.’Grigaitis, pav., buvo 
paėmus • redaguot Socialistų 
Sąjungos žurnalą “Naująją 
Gadynę” 1916 m. birželyj, ir 
jis tuojaus ją pavertė organu 
atkarios menševikiškos, propa
gandos prieš revoljucįnius so
cialistus, iki žurnalo redakcija 
tapo pervesta į drg. V.' Kapsuko 
rankas.

Darbininkų Kovingumo 
i Augintas

Socialistų Sąjungoj bolševi
kų kaip ir nebuvo. Bet nariuo
se buvo kovingo ūpo, užsiliku
sio nuo 1905 metų Rusijos re
voliucijos, o iff pats -Afnerikos 
gyvenimas juos revolfucioniza- 
vo. Šalyje kartojosi bedarbės,
kriziai; augo datbimpkų iš
naudojimas ir priespauda, y- 

. pač ateivių. Didžiuliai strei- 
kai kratė pramonę po pramo- 

šaHį’fTėčrai' ~Čjo 'kruvinas

V. Kapsukaš, "Kovos” ir žurnalo "Nau
josios Oadynės” redaktorių^, kovotojas 
prieš mehševizmą Lietuvių. Socialistų Są
jungoje. į Dabar gyyeųa Sovietų Sąjun-

‘ goję, darbuojas^ • Lietuvos • Komunistų ) 
Partijoje,ir Koniunistų Iritėrhaįionale.

’ . ' ’ ; ■ .u
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darbininkai Į prieš tą kraujo puotą.
sutižįmu piktinosi ir dauguma

sąmoningi 
patys . dasiprotėjo,—

■ • I

Tubrrsiniai 
dažnai 
kad be pergalingos revoliuci- 

į nes kovos iš darbininkų pusės 
kapitalistai nepaleis politinės 
galios ir, turtų iš savo rankų, 
nežiūrint, kiek socialistų būtų 
išrinkta į valdvietes.

Turėdami savo organizaciją, 
lietuviai socialistai sueidami 
neišvengiamai tokius klausi
mus svarstė ir darė išvadas, 
paremtas kasdieniniais patyri
mais; o savo kovingumą jie 
įrodė streikuose, demonstraci
jose ir imtynėse su tautininkais 
,ir klerikalais lietuviškoje dir
voje.

Kas kita vadai iš “Naujie
nų,” “Keleivio” ir dalinai iš 
tuometinės “Laisvės” redakci
jos. Bendrai pasakius, jie sto
vėjo po dešiniojo bei vidurinio 
oportunizmo vėliava. Bet są
jungiečiai jau turėjo ir vado
vaujančių revoliucinių ’ darbi
ninkų, kaip, kad drg. J. Šukys, 
Kazys Giedrys (Smėtonos su- 

’šaudytaš) j.1 ĖknAaiiSuskas (iš 
Miners.viliės),H Ch. Krasnitškate; 
Julius Daubaras ir eilę kitų.

Pasaulinio karų, išsiveržimas 
1914 m. buvo pradžia didžiau
sio iki tol išbandymo ne tik 
įvairių šąlių, socialistų part/-’ 
joms, bet ir Lietuvių Socialis
tų Sąjungai. Sąjungiečiai ne
buvo iš kiršaus‘ideologiniai 
prirengti išstot prieš imperia
listinę skerdynę ir iš sykio už
imt revoliucinę, pbzięiją „• tuo 
klausimu. Bet, antra vertus, jie nu, kuris, tiesa1; smerkė karą, 
nebuvo gana sumulkinti ir 
menševikiška bei socialpatrio- 
tiška filosofija. Todėl lietuvių 
socialistų dauguma palyginti 
nesunkiai pasviro į revoliucinę 
pusę ir jiems gana greitai pri
gijo obalsis: “Karas karui.”

Pasaulinis Karas ir 
Socialdemokra ti j a 

A U z

Didžiuma socialdemokrati
nių partijų vadų įvairiose ša
lyse siuntė darbininkus karan,

i , Vidurio Pozicija
Ryšyj sū antrąja, Kiėhthalės

lietuvių socialistų. Už tat jie prieškarinė1 frottfėrėricija, bėj'e, 
nuoširdžiausiai sveikino Karolį j leniniečiai vėl gavo “vėjo” nuo 

______ ____ _ '“Kovoje” 
dfg. Baranauskas - Eidukevi
čius,'Svotelis, J. Daubaras ar 
kas kitas pasmerkdavo Vokie-^ 
tijos socialpardavikus, tuome
tinė “Laisvė” šaukdavo, kad' 
jūs “perdaug žeminate Vokie
tijos* socialdemokratiją.”

Kalbant apie Amerikos So
cialistų Partijos liniją, “Lais
vė” sekdavo “kairųjį vidurie- 
tį” Hilląuitą, teorinį partijos 
galvą. Bet prezidentui Wilso- 
nui besirengiant karan, tas 
Hillquitas išgyrė “p'uikią” 
Wilsono prakajbą senatui ir 
pasižadėjo, Ifad . “socialistai 
nekliudys streikais šiai šaliai 
kariškai prisirąngti.” (N. Y. 
Tįmes 19,17 m. vasario 11 d.)

Liebnechtą, Rožę Luksemburg į prūseikos. Kudmėt ‘ 
ir kitus revoliucinius kovoto
jus prieš karą.' Q 'kada 1915 
m. rugs. 5 d. Zimmerwalde, 
Šveicarijoj, susirinko tarptau-1 
tinę socialistų konferencija ko
vai prieš grobimo karą ir už 
greitą taiką, einant prieš An
trojo Internacionalo vadų vą- 
lią, tai lyg nauja aušra mūšų 
sąjungiečiams išaušo.

Bet ir pirmosios Zimmerwal- 
do konferencijos dauguma ne
buvo revoliucinė; delegatų 
skaičium paėmė ten viršų vi
durio (centro) žmonės. Prieš 
važiuojant į konferenciją vi
ri uriečiaj buvo nusitarė nieku 
būdu nesteigt naujo Interna
cionalo. Jie siūlė laukti, gai
vinti ir taisyti nusibankrutavu
sį Antrąjį Internacionalą. • O 
kairieji socialistai matė, jog 

i.tąi nepataisomas dalykas. Kad 
jis yra žlugęs, kaipo vadas 
'tarptautinio revoliucinio judė
jimo iiJ kad reikia kurti Trečią
jį Internacionalą, tatai pirmu 
kartu lietuviams socialistams 
plačiau nušvietė drg. Z. Ann 
garietis žurnale “Naujoj Giab 
dyne j” 1916į nu biržely j.

Į l
Prūseika Pribš Bolševikųsi
“Naujienos” ir Prūseikbs- 

Paukščio redaguojama “Lais
vė” stojo su dešiniuoju Zim* 
merwal do konfefenci j os spar-

Ta- 
suvažiayime 

rezoliuciją, partijos biurokra
tai ir nurimo. Pati rezoliucija 
buvo palaidai sutaisyta ir ją 
galėjai visaip išaiškint.1 Hill- 
iquitai gi toliau nekritikavo bei 
ipaliaikė - pusę vokiečių social
demokratų, kurie ėjof už kai
zerį. Vadinasi, ir tas įameriki; 
nėš partijos ‘vidurys nesilAikė i 
klasines tarptautines pozicijos.

1 Taip tai stovėjo “Laisvė,” 
s “kairiausias” iš privatiniai 

leidžiamų socialistų laikraščių. 
O ką Įkalbėt apie “Keleivį” ir 
“Naujienąs” ?

Dtg. Kapsuko Atvykimas
Nelengva todėl buvo revo

liuciniams sąjungiečiams atsi
laikyti prieš visas tas didžią
sias kanuoles. Bet jie susilau
kė neužmirštamos talkos. 1916 
metų vasaros pradžioj atvyko 
Amerikon drg. V. Kapsukas- 
Mickevičius, bolševikas, kairus 
zimmerwaldietis. Tuojaus jis 
įstojo į “Kovos” redakciją. 
Greit buvo jam perleistas ir 
žurnalo “Naujosios -Gadynės” 
redagavimas. Sąjungos organai 
buvo įstatyti į stiprią tarptau
tinę poziciją. Talkon atėjo 
drg. J. Šukys, D. M. šoloms- 
kas, ;Boyinas, ir eilė kitų revo-

Bėt juk ,Hillqui|, su. Algernpn bucinių darbininkų. 
Lee pagarbino prieškarinę di- , 
džiumos rezoliuciją . Socialistų 
Partįjos suvažiavime 1917 "m. 
balandžio 7-14, d.,. St. Louise.
Ta rezoliuciją atmetė ne, tik

bet nešaukė tarptautinius dar
bininkus į griežtą revoliucinę 
kovą prieš jį; neskelbė, kąd 
jis turi būt paverstas į darbi-1 
ninku karą nugriovimui pa
ties kapitalistų viešpatavimo^ 
“Naūjiėnos,” kad ir nepritari 
damos'karui, sykiu teisino įr 
savo “tėvynių” gynėjus. O 
“Laisvės” redaktoriai, laikyda
miesi “kairiojo vidurio,” šau
dė į Leniną ir kitus kairiuosius 
zimmerwaldiefi'us, 'šitaip ‘apie’

■ 
i

J. Šukys, ‘'LSS. ' tėvas”, 
< buvęs ''Kovos” adminis

tratorius, nepermaldauja
mas priešas* męnševižm'o, 
ištikimas bolševikų' pozi
cijos ‘gynejįk Dab^r gy
vena Sovietų Sąjungoje.

UHSM MM

r Nesitenkino drg. Kapsukas 
vien redakciniu darbu. Jis lei
dosi su prakalbomis po tolimas 
ir artimas'lietuvių kolonijas. 
Prasidėjo Jsnuk'imąs^ darbininkų, 
organizacijų konferencijų,' pa
sitarimų. Revoliuęinis drg. 
Kapsuko žodis krito lyg grū
das j paruoštą dirvą, 
sąjtangiečiuose. nauja 
šuoliais kilo jų kovos

Gimė 
veikla; 

ūpas.
Teko jam susidurti ir sd atka- 

. kliįis priešininkais. Menševi- ' 
kai! kurstė prieš jį savo' agen
tus! kolonijose. Visi privatiniai 
.lietuvių socialistų laikraščiai 
ėifiČ šaukti, kad Kapsukas su 

bolševi- 
lietuvių 
Ir, su- j 

kad tik 
išsi- 

Jiem 
atrodė, kad tuomet išnaujo 
viekas galės atslūgti, ir sugrįš' 
ramūs senieji laikai.

Pagalinus^ po caro nuverti
mai, drg. Kapsukas ir išyaži'a- 
vo Jį Rusiją 1917 metų gegužė
je ;■* tačiaus1 oportunistams pa-

savo “lietuviškais 
kais” ardo, skaldo 
darbininkų judėjimą, 
prantama, jie laukė,
greičiau drg. Kapsukas 
nešdintų iš Amerikos, 
atrodė, kad

į
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Jūsų užsakymai greit bus išpildyti. ' Tuojaus t 
rašykite klausdami Rainos.

Sovietų Kaukazo Šaltinių 
Mineraliniai Vandenys 
NARZAN IR BORJOM s

. i .

Dabar vėl galite gauti sveikatai naudingu nunerati-/ 
niy vandeny iš Sovietų Kaukazo Šąltiniy. Draugijy 
parengimuose, restauracijose, Miubai ir šeimynos 

namuose visada turėkite ir naudokite.
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Tie vandenys yra turtingi minęrąįiniaįs elęniflv- 
tais, naudingais žmogaus sveikatai. Jie paleng
vina viduriams virškinti maistą, o tindamas riįūi-į1 

sto suvirškinimas palaiko. gerame štov^e t L :

0

Perkantiems po case duodama gera nuolaida. TdO- 
jaus kreipkitės šiuo antrašu:

Caucasian Mineral Waters, Inc.
401 BROADWAY, NEW YORK CITY, N. Y.
___________________________________________L



Trečiadienis, Lapkričio 7, 1934

Kaip Įvyko Proletarine Revoliucija
(Tąsa iš pusi. 7-to) į “Tėvynė”, kaip ir pridera bur- 

, . . . . ,. . ižuazijos spaudai griežtai išsto-
jo pries bolševikus.
i Menševikų 
, “Naujienos”,
(imperialistams karo metu, ku- 

apgavinėti darbi-

sus
są!” Bet apleido tik 78 dele-L 
gatai menševikai, eserai ir ki-14 
ti kontr-revoliucionieriai. Kiti*, 
delegatai tęsė kongresą. . ,,nų tikslas

Iš kovos fronto ateidinėjo j ninkus,. pilnai solidarizavosi su 
vis naujos žinios, kad revoliu- Rusijos menševikais ir eserais 
cionieriai užima stotis, ban- ~ 
kus, valdžios vietas, strategi- tu ir su caristais kovoje prieš 
nius punktus, o 1:50 vai. nak-> Sovietų respubliką, 
tį, 8 d. lapkričio, buvo šturmui 
paimtas ir žieminis Palocius, i 
paskutinė buržuazinės vai-j 
džios atspara. Junkeriai išvai-i 
kyti, aštuoniolika ministerių į 
areštuota ir padėti į Petro ir. 
Povilo tvirtumą, Trubeckio i 
bastioną? Buržuazijos valdžios | 
viešpatavimas pasibaigė!

Komisaras, sunkiai dusauda- 1 
mas, purvinas, užėjo ant tribū
nos ir pranešė : “Carskoje Sielo 
kareivių garnizonas pasisakė 
už Sovietus. Jis saugo ten ke
lia ir neįleis priešų P’ Audra 

Danais, Abramovičiais, o kar-

'■t

plojimų.
Antras komisaras pranešė, 

kad Kerenskio pasiųstas dvi
ratininkų batalijonas perėjo į 
revoliucijos pusę. Draugas 
Krilenko, sujudęs, užėjo ir 
perskaitė telegramą nuo 12- 
tos armijos, kuri turėjo 300,- 
OOO kareivių ir buvo arčiausiai 
Petrogrado, kad ji pilnai už 
Sovietus.

Džiaugsmas! Apsikabinimai! 
Sovietų kongresas užgiria Pet
rogrado Sovieto žygius, kad 
paimta visa galia į Sovietų 
rankas. Priėmė rezoliucijas, 
žemės, taikos, dirbtuvių kon
trolės ręikalais ir tt. Sudarė, 
pirmąją pasaulyje Sovietų val-| 
džią. Jos pirmininku išrinktas j 
Vladimiras Iličas Uljanovas 
(Leninas). Tautinių: mažumų 
komisaru —J. Stalinas, vidaus 
reikalų — A. I. Rykovas, ,že-i 
mės reikalų — V. ;N» Miliuti-I 
nas, darbo komisaru—-A. G. [ 
šlepnikoyas, karo laivyno, iri 
armijos koihisatais-*~V. AV Ov- 
senko—Antonov* ir N. V. Kyi- 
let|ko, prekybos— V. P. Nofei-

Apšvietos ’komisaru—A. 
V. ;Luhač*riikis,. finansų—I. < I. 
Skvorcov?— Štepįnov, užsienio 
reikalų—tL. D. Trockis—*Broh- 
štein, justicijos—G. I. Opoko v 
—Lomov) reikrtibnų—I. A. Te- 
odorovič,. pašto . ir telegrafo— 
N. P. Avilov—Glėbov. Gelžke- 
lių komisaro pirmoje valdžio
je nebuvo išrinkta. Tai tokia 
buvo pirmoji Sovietų valdžia.

Radio oro bahgomis išnešio
jo žinias, telegrafai ir telefo
nai po visą pasaulį veikė, iš 
Petrogrado pasileido šimtai 
kurjerų, atstovų j plačias Ru
sijos teritorijąs. Sovietų idėja 
grėitai išsiplatino, nuo šiaurės 
ledynų iki Užkaųkazijos, nuo 
vakarų iki Vladivostoko rytuo
se, prasidėjo kurtis Sovietai. 
Mūšiai Maskvoje ėjo per sa
vaitę laiko, taip pat Jaroslav- 
liuje ir kituose miestuose, bet 
visur paėmė viršų darbininkai, 
kareiviai ir valstįpčiai. Kerens- 
kid govėdos tapo atmuštos nuo 
Petrogrado. Revoliucija lai
mėjo ! ' v

Revoliucijos Atgarsiai
' I i t) , i ’ ■ * > f ' 1 ’

Ldimėjjmas proletarinės re
voliucijos Rusijqje, jsisteigįmas 
Sovietų valdžios, rado atsilie
pimą viso pasaulio revoliuci- i 
niame darbininkų judėjime. 
Darbininkai džiaugėsi, sveiki
no Rusijos proletariatą; buržu
azija dūko iš pasiutimo, dre
bėjo. Menševikai, centristai, 
buržuazijos bernai jai gelbėjo, 
skleidė melus apie pirmąją 
darbininkų ir valstiečių res
publiką.

Žingeidu, kaip link to atsi
nešė Amerikos lietuvių spau
da. Katalikiškoji spauda—į 
“Draugas”, “Darbininkas,” j 
“Garsas” ir kita, kaip ir kiek
viename atsitikime, prakeikė 
darbininkų revoliuciją, griež
tai išstojo prieš darbininkų ir 
valstiečių valdžią. Tautinin
kų .“Vienybė”, “Sandara”,

Stalinas, Sovietų Sąjungos Komunistų Par
tijos sekretorius ir vadas, ištikimas vykdyto
jas Lenino idėjų.

į t Oportunistų Veidas

“Laisvė” tais laikais buvo 
redaguojama dabartinių, rene
gatų L. PrūseikoS ir V. Paukš- ' 
čio. Ji, kaip ir priderėjo cen
tristų pozicijai, pataikavo,; tai 
darbininkų revoliuciniam pa
kilimui, tai buržuazijai, dau
giau laikėsi Kerenskio pozici
jos. Lapkričio 2 dieną rašė, 
kad “Rusija kariaus iki pat 
galo» Atskira taika yra visiš
kai negalima.” Paukščio ir _ 
'Prūseikos supratimu, Rusijos jos imperialistų už taiką. Prū- 
darbininkai ir valstiečiai ture- seikai ir Paukščiui rodėsi, kad 
jo būti kanuolių pašaras už taika, tai išmislas 
imperialistų reikalus. Jie 1 Bet šiame numeryje, 
spausdino Tereščenkos (dide- liaus, telpa redakcinis L. Prū- 
lio turčiaus), buržuazijos mi- seikos
nisterio kalbą, kad “apie tai- žiūrint į Rusijos Revoliuciją”, 
kymąsi su Vokietija negali bū- Prūseikai vis darbininkų kovo 
ti nei kalbos.” I

Lapkričio 9 d. “Laisvėje” 
rašė: “Kerenskis pykstasi su 
bolševikais”. Vaje, vaje, kaip 
jie surado tokią naujieną dvi 
dienos po revoliucijos!

Toliaus atpasakojo, kad 
Kerenskis pyksta ant Petro
grado Sovieto, kam Sovietas 
dalina darbininkams ginklus.

Lapkričio 13 d. “Laisvė” iš-

LAI GYVUOJA “LAISVE” 
VADOVYBĖJE KOMUNISTŲ PARTIJOS!

Siunčiame revoliucinius linkę- 
jimus darbininkų klasės dienraš
čiui “Laisvei”, užgiriame jos žy
gį išleidime specialę laidą minė
jimui Komunistų Partijos jubilė- 

!jaus ir sveikiname penkiolikos 
metų jubilėjumi Amerikos dar
bininkų klasės avangardą—Ko
munistų Partiją.

Šiuom tarpu Komunistų Parti
jos organas Daily Worker, prašo 
mus sukelti $60,000 aukų leidi- 

’ mui New Yorko miestui specialės 
laidos; dabar yra komunistinio 
dienraščio “Laisvės” vajus ga
vimui naujų skaitytojų, tad svei
kindami Komunistų Partiją jos 
jubilėjum, remkime Daily Wor- 
kerio fondą ir gaukime “Laisvei” 
naujų skaitytojų.

AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERA
TŪROS DRAUGIJOS 2-ras APSKRITYS.

LAISVE
> i

Prie Užbaigos
iš Rusų naujos revoliucijos. 
Tarpe tų žinių į klausimą, 
“Kas valdo dabar Rusiją?”, 
atsako—“bolševikai (kraštuti
niai kairieji socialdemokra- 

“Keleivis” ir I tai)”. Paskui rašo: “Mano, i 
kurie bernavo i kad bus susirėmimas tarpe Ke

renskio ir Lenino kareivių.” Ir 
vėl “nekalta” žinia, bet Ke
renskis geresnis, nes jis nors 
žinių nevaržo, o “bolševikai 
cenzūruoja!” Ne buržuazija 
cenzūruoja žinias, nepralei
džia į pasaulį -Prūseikai

Devintas puslapis. • o

spausdino “nekaltai” tik žinias Į “Kas taip mano, tas nelabai 
tesupranta visą gilumą socia- 

liškų pervartų, L — ---
revoliucija.” Ir toliau Prūsei
ka atpasakoja, kad 90% Rusi
jos darbininkų, kareivių ir val
stiečių atstovauja; “bolševikai, 
i menševikai ir stipriausia tarpe 
valstiečių partija social-revo- 
liucionieriaj. Naujoje valdžio
je, logiškai kalbant, turėtų 
rasti vietos tos visos sriovės, 
kitaip juk tai neišeitų darbi" 
ninku ir valstiečių diktatūra, 
bet kurios bent vienos frakcL

11 jos diktatūra.” Taip tai Prū
seika sūprato bolševikų revo- 

L liuciją. ' Jam be menševikų ir 
eserų nėra darbininkų ir val
stiečių galios. Jis giedojo Ke
renskio giesmę.' ‘Jis tokis bu
vo, tokis ir pasiliko, tik dabar 
yra didesnis veidmainys.

kokius neša Minint Sovietų Sąjungos 
17-kos' mętų revoliucijos su
kaktuves, mes privalome dar 
daugiau sutvirtinti savo revo
liucinę įspaudą ir, pirmoje vie
toje, Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partiją, kuri yra šios 
šalies proletariato ir biednųjų 
farmerių bolševikų partija, 
vadas pasiliuosavimui iš kapi
talistinės išnaudojimo tvarkos.

Rusijoje revoliucija laimėta 
tik dėka Bolševikų Partijos. 
Sovietų Sąjunga galėjo apsi
ginti, nuo viso pasaulio impe
rializmo, atsteigti sugriautą ga
mybą, pravesti Pirmą Penkių 
Metų Planą, išbudavoti virš 
5,000 dirbtuvių, fabrikų, ka
syklų, aliejaus traukimo svir
čių ir kitokių įmonių, sėkmin
gai vykinti gyveniman Antrą 
Penkių Metų Planą, apšviesti 
savo gyventojus, išvystyti ga
lingą industriją, sudaryti tvir
tas apsigynimo jėgas, tarnau
ti kaipo viso pasaulio proleta
riato pasiliuosavimo kelrodis 
tik todėl, kad ji turėjo galin
gą Bolševikų Partiją, nenuil
stančius 
ną.

Mūsų 
stiprinti 
apsišarvuoti leninistine teorija 
ir žengti prie įsteigimo Sovie
tų Amerikoj.

D. M. Šolomskas.

ANTANAS BUDRECKIS
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Alus — Vynas — Degtinė
Gražiai priimame svečius, turime jau plačią pažintį su vietos 

lietuviais bet norime dar plačiau susipažinti.
Prašome užeiti šio antrašu:

167 3rd ST. ELIZABETH, N. J.

s
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tąPaukščiui, bet bolševikai 
daro! Po penkių dienų revo
liucijos tie redaktoriai dar ne- 

{ randa galimu tarti savo žodį 
i revoliucijos klausimu.

‘ Lapkr. 19 d. “Laisvė” taipgi 
talpina tik nekaltas žinias, o 
redakcija tyli.

Lapkričio 23 dieną “Lai
svėje Prūseika ir Paukštys 
įtalpina piešinį, kuriame Rusija 
(meška) klausosi Rusijos caris- 
tų muzikos už karą ir Vokieti-

kaizerio.
paga-

straipsnis—“Iš Šalies

s 
matosi tik iš šalies. Prūseika 
netiki į bolševikų revoliuciją, 
kaip jis ir niekados tam neti
kėjo. Jis rašo: “Dabar atėjo 
bolševikų eilė. Daugelis žmo
nių šventai tiki, kad dabar tai 
jau tikrai esąs atrastas patsai 
tikriausias ir patsai trumpiau
sias kelias prie laimėjimo ir 
kad jau dabar, tai jau tikrai 
žmonija bus vedama tiesių tie
siausiu keliu.

Darbininkai Sveikina 
Revoliuciją 

‘ į
Bolševikų, laimėjimus Ame

rikoje lietuvių darbininkai pa
sitiko karštai. Jie rengė susi
rinkimus, prakalbąs, sveikino' 
Sovietų valdžią. Priešakyje 
stovėjo LSS organas “Kova”, 
kurią redagavo drg. K. Vidi- 
kas-Tauras. “Kova” karo me
tu laikėsi artimos bolševikams 
pozicijos. Rusijos revoliucijos 
klausimu visada stojo už bol
ševikų poziciją. Bolševikų re
voliucija buvo pasitikta karš
tai. “Kovos” No. 46 telpa il
gas redakcinis straipsnis drg. 
K. Vidiko—“Antroji Revoliu
cija ir Proletariato Diktatūra”. 
Straipsnis už bolševikų revo
liuciją, jis baigiamas: “Kokių 
ten laikinų nepasisekimų ne
būtų,—vien tik tuo keliu ei- 
nant tegalima bus prieiti prie 

Į demokratinės taikos, karų iš
naikinimo ir prie darbininkų 
viešpatavimo įkūrimo visame 
pasaulyje.” ,

Telpa ilgas drg. J. V. Sta- 
lioraičio straipsnis :—“Tikruo
ju Keliu,” kuris baigiamas: 
“Suglauskite, raudonieji, savo 
eiles ir pirmyn,—pergalė bus i 
mūsųl” ♦ ,

“Kovos” išleistuvėje ėjo 
LSS žurnalai. “Naujoji Gady
nė”, kurios 11 numeryje tilpo 
straipsnis “Ąbtroji Rusijos Re
voliucija”., Straipsnis užbaigia
mas“Taikos šąlygas diktutts 
revoliucinis proletariat*^ jei
gu kariaujančių valstybių val
džios nepasiskubins karšį baig
tį Rusijos detnkoratijofc išstaty
tomis sąlygomis.”

Taigi, kada mes palyginame 
tais laikais ėjusią “Kovą” įr 
“Naują Gadynę”, apie kurias 
spietėsi bolševikiškai nusistatę 
LSS nariai ir revoliuciniai inte
ligentai, su dabartinių oportu
nistų redaguotais laikraščiais, 
tai mes matome, kad tie laik
raščiai Rusijos Proletarinės 
Revoliucijos, karo klausimu, 
taikos reikalais ir tt., skyrėsi, 
kaip diena ir naktis.

“Laisvė” yra darbininkų še- 
rininkų laikraštis, “Laisvė” 
1919 metais buvo perduota 
Lietuvių Komunistų Sąjungai, 
“Laisvė” virto kovingų darbi- ' 
ninku Organu, užėmė vietą bu
vusios “Kovos”. Bet 1917 me
tais buvę “Laisvės” redakto
riai (Prūseika, Paukštys) vir
to renegatais, atsidūrė už dar- 
bininkiškų. organizacijų sienų,, 
išleidžią savo } :gąz.iętpalaikę,.. 
'kurią yadįna )“Nkųjaja Gady- 
ne”. Bėrį ši jų “N. Gadynė” 
mieko. bendro neturi su tais lai
škais ėjusiu žurnalu “Naujoji 
Gadynė”. Jeigu tais laikais 
mes matėme griežtą skirtumą 
tarpe bolševikų vedamų laik- 
raščų (“Kovos” ir “Naujosios 
Gadynės”) ir Prūseikos-Pauk- 
ščio .redaguojamos “Lajsvės!’, 
tai dar didesnį skirtumą mes 
matome dabar tarpe šių dienų 
revoliucinės “Laisvės” ir kon- 
tr-revoliucinės “N.'Gadynės”. 
Gyvenimas pasikeitė, sąlygos 
kitokios, komunistai daugiau 
sutvirtėjo teoretiniai, tvirtesni 
mūsų raštai, daugiau išlaiko
mi, o renegatai virto didesniais 
veidmainiais, nes atvirai eida
mi savo linija ir ją piršdami, 
negalėtų darbininkus apgauti.

vadus—Leniną, Stali-

pareiga išplėsti, su- 
mūsų šalies partiją,

ALEKSANDRA LINKUS
šiuomi pranešu, kad aš persikė
liau į naują vietą. Pirma buvau 
733 Brunswick Ave., o dabar esu

757 Brunswick Ave., Elizabeth
užlaikau patogią vietą linksmam 
praleidimui laiko, pasišnekučia

vimui ir įsigėrimui

ALUS, VYNAS IR DEGTINE
Pas mane gausite geriausios rūšies 
alaus, vyno ir degtinės. Prašau užei

ti, noriu su jumis susipažinti.

GERAIUSITEMYKITE NAUJĄ ANTRAŠĄ:

757 BRUNSWICK AVE.
ELIZABETH, N. J.

(RUSSIA)
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Sujungia Jus su Jūsų Giminėmis ir Draugais 
Sovietų Sąjungoje

Torgsino krautuvės yra visuose rhiestuose U.S.S.R. 
Tai įstaigos, kurios turi tampriausius ryšius su 

žmonėmis Sovietų Sąjungoje.

Torgsino krautuvėse jūsų draugai ir gimines gali gauti 
geriausios rūšies importuotų ir ant vietos gamintų 

daiktų, sulig savo širdingiausio pageidavimo.

Torgsinas, savo skirtinguose departmen tuose laiko: 
čeverykų, drabužių, apatinių drapanų, valgomų daiktų 

ir kitokių pirkinių reikalingų žiemai.

Su Torgsino patvarkymais jūs taipgi galite prirengti 
savo giminėms vakacijas daug žemesniais kaštais, negu 

kad Amerikoje.

Kainos Prieinamos, Palyginant su Kainomis Amerikoje

Su Torgsino užsakymais kreipkitės j 'banka 
Savo mieste arba į autorizuotą agentą.

For Torgela order* 
m* your local bank or 
authorised agent

General Representative in U.S.A 
tit AMTORG, 261 Fifth Ave., N.Y.



Daugybė įvairių kampa-

narių

Trječiądienis, Lapkričio 7, 1934
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LAISVĖDešimtas poslapis

taipgi padėdama pamatus

B

PENKIOLIKA METU KOMUNIZMO 
AMERIKOJ

negrai, . Partija nebuvo 4 įke- kų masės spietėsi. Tai ?ypą- Tai\ vis dėka mūsų Par-J Valstijose ir su karo pavo- 
tijos hemęilstaiūhm darbui, jum.
dėka pąsirįžimui, dėka bol- Daugybė įvairių kampa- 
ševistiniam mokėjimui pri- nijų naudai darbininkų kla- 
eiti prie masių!

Mūsų Partija buvo vie
ni n t ė 1 e Partija išstojusi 
prieš Roosevelto “naująją 
dalybą”. ; Tik jinai viena 
numatė, kad naujoji dalyba

rip penkiolika metų atgal 
buvo tiktai svajonėse.; ’.

Penkiolika metų atgal, 
anglų kalboj marksistinės- 
leninistinės literatūros kaip 
ir neturėjome. Pažiūrėkim 
šiandien. kiekvienam di
desniam mieste surasime 
mažiausiai po vieną knygų 
krautuvę, užkrautą mark- 
sistiniais-leninistiniais raš
tais anglų kalboj. Partijos 
išleistos brošiuraitės šim
tais tūkstančių egzemplio
rių išsiplatina po plačiąsias 
darbininkų mases. K n y- 
gos skaitomos ir studijuo
jamos ne tik partijiečių, bet 
ir plačiųjų darbininkų ma
sių ir intelektualų.

Prieš penkioliką metų ne
turėjome mes mokyklų, ku
riose būtų galima lavinti 
nariai ir nenariai, keliant 
jų politinę lygmalą. ir ruo
šiant juos gerais ir tvir

tais vadais, kalbėtojais, or-. 
! ganizatoriais, rašyt o j a i s. | 
i Šiandien tokių mokyklų tu- i

jusi kojpš, jirįai' nebuvo ien 
žinpma. j ’ ir)

Betarpiškas Komunistų 
Internacionalo akstinimas, 
tačiaus, privertė mūsų Par
tija padaryti griežtą pasi
sukimą negrų laisvės iško-: 
vojimo klausimu, klausimu 
suvienijimo baltų ir negrų 
darbo žmonių kovai su iš
naudotojais, su bendru prie
šu, kapitalizmu.

Dėka tam, šiandien turi
me mūsų eilėse tūkstančius 
negrų darbininkų ir intelek
tualų, petys petin kovojan
čiu sil baltveidžiais darbi- ;v

(Tąsa iš 7-to pusi.) 

kad tą pravedimą kliudė darbininkus į vieną kūną, o 
frakciniai ginčai ir kovos.

Daugiau: gyvavimas at- dirbtuvių kuopelėm, pama- 
skirų federacijų n e 1 e i d o; tus padarymui mūsų Parti- 
Partijai bolševizuoti savo jos bolševikiška! 
narius. Jie buvo išsklaidin- 
ti į federacijas, į atskiras 
kalbines kuopas, atskirus 
rajonus arba- distriktus. 
Apie suorganizavimą kuo
pelių darbo įmonėse, be ko 
Komunistų Partija negali 
pasekmingai susirišti su- K "masėmis, nebuvo nei kalbos, i ™bus.gallma lsauklebtl Par‘ 
Mūsų Partijos nariai, susi-L.1^8 i 
rinkę į atskiras tautines ’ima Piesta Amenkos dar- 
grupes, tik aišku, nebegalė-'t)lmakų klases prle n,uve.rt1’ 
jo užsiimti klausimais, lie- ]mo. kapitahzmo n- jkurimo 
Šančiais organizavimą visą Pratariate diktatui, 
darbininkų klasę ir pasek-! Todėl mūsų Partija stro- 
mingą vadovavimą josios piai dirbo, kad tuos trūku- 
kovoms. : mus pašalinti. V i s ų p i r-
« :: Hm^kiek^enam Česniam kaiP°Pa^ Partij°s’

Partija žino, kad be stip
rios revoliucinės masinės 
spaudos, be angliško dien
raščio, be pakėlimo teoreti
nio savo narių ir bendrai 
darbininkų klasės žinojimo

Čiai pasireiškė po to, kuo
met; Partija tapo suvieny
ta, kuomet jinai apsivalė 
nuo oportunistiriio elemen
to, su Loves to nu galvinyj.

Paimkim mainierių strei
kus; ir pastaruosius didęs- 
hius darbininkų streikus, 
ypačiai 'San Francisco vi-

ninkais prieš , bendrą priešą. 
Šiandien mūsų partija jau, 
turi pųsętinai. suleidusi ša
knis daugely pietinių valsti
jų. Negrų klausimas— 
klausimas apsisprendimo 
juodajam ruožte—keliamas.! 
visu griežtūmu ir jis vis' 
daugiau ir daugiau negrų 

(atkreipia domesį ir traukia 
'juos į eiles’^mūsų Partijos,

ti gyveniman naujas Parti- gal, jinai įsteigė anglišką! . Tas ianko keliolika 
jos pasimojimas panai- dienraštį “Daily Worker”,! es e’ J s la ° ei oi Ką 
kinti federacijas. Įvairūs kuris šiuo tarpu pasiekė to, j 
demagogai ir oportunistai kad jį kasdien skaito jau' 
tiek ir tiek pritauškė, ple- vįrš 50,000 darb. Aišku, i 
pėdami, buk Amerikoje tas!paėmus visą partijinę spau- 
padaryti nebebus galima,! dą, leidžiamą įvairiose kal- 
būk ir vėl teks grižti atgal, bose, surasime šimtus tuk-! 
į federacijas. Podraug to-jstančių nuolatiniu ' mūsų’ 
kie plepėjimai didžiai demo- skaitytojų, bet ;
ralizavo narius, nemažai jų dienraštis vaidina ypačiai 
ištraukė iš Partijos eilių. svarbią rolę, kaipo švietė

jas ir organizuotojas visų 
darbininkų.

Greta angliško dienraščio, 
turime visą eilę gerų savai- į 
tinių ir mėnesinių angliškų I 
komunistinių laikraščių. Tu-!sų Partija tebuvo kiek tieki 
rime laikraštį vakaruose,'žinoma-tiktai tūlose valsti-; Nebuvo^, tos darbininkų 
Californijoj, kitą pietuose,; jose, tiktai tūluose miest.,1 klasės didesnės kovos, di- 
kitą Chicagoje.

A i C • (j • r

mą antro anglų kalboj, dięų-■ stijose,( kur tūlose valstijose' si, kaipo didelė spėka, ap- 
raščio! Tai vis dalykai, ku-1 didžiumą gyventojų sudaro link; kurią,' plačios darbinin-

Šiandien, pažvelgus atgal, i 
išrodo juokinga, kad mūsų 
Partija turėjo 18-ka parti- 
jukių savo eilėse, bet tai bu
vo tikrovė, kurios pakeiti
mas nemažai lėšavo.

Taigi, per tą laikotarpį 
mūsų Partija ne tiktai pa
naikino frakcijas iš' savo 
eilių, bet ji panaikino ir fe
deracijas, suvienydama vi
sus geriausius revoliucinius

Kova su baltuoju šoviniz-
i tūkstančių darbininkų. Su imu Partijos ir visos darbi-
I kiekvienais metais atsiran-■ ninku klasės eilėse, kova u£ 
j da šimtai naujų kalbėtojų, i Scottsboro berniukų laisvę, 
naujų veikėjų, naujų dar-:kova prieš segregaciją, ko- 

. buotojų, apsiša r v o j u s i ų va už lygias teises—politi- 
marksizmu- leninizmu! 1 nes ir socialės—negrams su

Vadinasi, marksistinės-kiekviena diena traukia į
LA XXAUOU , . . _ vz . — *1 • H.;angliškas lenimstinės apsvietos sklei- musų eiles naujas mases ne- 

dime mūsų Partija per mi- grų darbininkų ir pusinin- 
nėtą laikotarpį atliko nepa- kų, o taipgi ir intelektualų, 
prastai didelį darbą, apie Tas viskas penkiolika me-' 
kurį penkioliką metų atgal tų atgal buvo nei nesvajo- 

!tegalėjome tiktai svajoti. |ta. Abejotina, ar tuomet 
y i buvo išviso mūsų Partijos

r, • v i-i-i , - i eilėse bent desėtkas negrų.Pries penkiolika met. mu-1

‘ f' VI.
Charles Ruthenbergas, vienas iš vadų ir kūrėjų 

Amerikos Komunistų Partijos. Jau miręs.

sės yra pasekmingai praves
ta dėka tik tam, kad mes 
turime U.S.A. Komunistų 
Partiją, kuri kiekvieną die
ną stiprėja savo įtaka dar
bininkų masėse ir 
skaičiumi.

VIII.
Pąsįžiurėjus atgal 

sų, lietuvių komunistų, pen
kiolikos metų darbą, sura
sime, jog, neiveižint įvairių 
sunkumų ir skerspainių, 
mes atlikome daug ir dide
lių darbų.

Įkurę^ savo Komunistų , 
Federąėiją, mes faktinai rie-'

į mū-

11

s

J

turėjome nei vieno savo lai- - 
kraščio. “Laisvė” tuomet 
buvo mums tiktai “prijau- 
tėja”. Tais pačiais metais 
“Laisvė” 
dienraščiu ir f 
leisti “Vilnis 
mes turime du dienraščiu, 
vieną bertaininį, teoretinį 
žurnalą “Šviesą,” ir artimą 
mupis “Tiesą”—du syk mė
nesinį laikraštį. Per tą lai
ką mes išauklėjome Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugiją, kuri iš
leido visą eilę mums taip 
■reikalingą gerų knygų ir, 
dėka mūsų judėjimui, sukū
rėme Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimu— fraternalę 
darbininkų organizaciją. 
Turime daugybę chorų, dau
gybę lokalinių darbininkų 

;kliubų ir draugijų, artimai 
; stovinčių su mumis visais 
j klausimais.
Į Komunistai, su savo Cen- 

kuriai dėka buvo pradėtas 
masinis darbas tarpe lietu
vių darbininkiško jaunimo 
ir šiandien galime pasidi
džiuojančiai pasakyti, kad

buvo padaryta 
tuoj praįėta 
is.” šiandien

suotiną streiką ir ■ visuoti-j yra niekas daugiau, kaip iš-ltro Bi ta
ną tekstihecių streiką. Ko-1 naudotojų klases ir jos val

dau yra daugiausia nuo New Yorko, dėsnio streiko,: kuriame mū- kią nepaprastą rolę mūsų 
rimtai kalbama apie leidi- iki Chicagos. Pietinėse vai-;sų Partija nebūtų dalyvavu- Partija čia suvaidino! Kor 

kią nepaprastą įtaka komu
nistai juose parodė! Kokią 
baimę jie įvarė samdyto
jams ir reformistiniams A. 
D.F. lyderiams! Ar veltui, 
tad, prieš komunistus tiek 
daug rėkiama, tiek daug ra
šoma, tiek daug kalbama 
buržuazinėse estradose ir 
sakyklose! Tai vis įrody
mas mūsų įaugimo masėse, 
tai vis vaisius mūsų nenuil
stančio darbo, geros vado- bą esant 
vybės! cializmo”.

Jeigu penkiolika metų at-1 žinti teisingu Jai, ką mūsų 
gal kai kurie ponai iš ADF Partija sakė iš pat sykio! 
viršūnių ir buržuazijos aba
zo šaipėsi; jeigu buržuazinėj

l
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šiandien jau net ir socialis- pnesa!-pradedant Menka-
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Partija yra nudirbusi. Pir-
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tijoj) buvo padarytas per 
daug skematiškai, o mūši • • • • 1 1 *

to priauklėti. Viešpatau-

čiais.
Reikia, tačiaus, atsiminti,' 

kad tasai pasiekimas buvo 
padarytas prie sunkių sąly- 

Igų. Iš vienos pusės: mūsų

tai šiandien kiekvienas, kiek 
tiek protaująs, puikiai ma
to, jog mūsų Partija buvo 
teisinga savo įvertinime1 
Roose velto pas i m o j i m o!

tų (lyderiai, kurie dar taip 
nesenai skelbė naująją daly

kėliu linkui so- 
priversti pripa-

>
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< >

>
<l>
< >

o

Lietuvių Darbininkų Dienraščio Laisvės Naudai Puikus

BANKIETAS IR ŠOKIAI
RENGlk AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DR-.IOS 7-tas APSKR.

ŠEŠTADIENĮ (SUBATOJ)

1 d. Gruodžio-December
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

KAMPAS SILVER IR E GATVI Ų, SO. BOSTON, MASS.
PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARE

Gerbiamieji: Šis bankietas ir šokiai, o taipgi ir koncertas, bus puikiausias tos 
rūšies parengimas iš visų turėtų South Bostone; . ..

Vakarienei-bankietui ruošiama puikių ir įvairiausių valgių.
Koncertinę programos dalį išpildys jau. gerai lietuvių tarpe žinomi dainininkai, 

Adelė Mickevičiute, iš Providence, R. L; Ignas Kubiliūnas, southbostonietiskvieti
nis Merginų Kvartetas ir chorvedys Petrikas, dainininkas. Taipgi bus dainininkų iš 
Brooklyn©, apie kuriuos pranešime vėliau.

ŠOKIKAMS GRIEŠ PUIKUS ORKESTRAS IKI VIDURNAKTIES
Įžanga: Į bankietą, koncertą ir šokius—85 centai, bet perkant tikietą iš kalno—75 centai; 

tiktai šokiams-40 centą.
šiame bankiete, koncerte ir šokiuos dalyvaus daug publikos iš visos Naujosios Angli

jos miestų ir miestelių. Tai bus pirmutinis tokis milžiniškas suėjimas lietuvių 
darbininkų. Paimtos abi Lietuvių svetainės

Nuoširdžiai .kviečiame visus lietuvius darbininkus dalyvauti šiame dienraščio 
“Laisvės” naudai bankiete.. Atsilankydami, jūs netiktai paremsite savo reikalus gi- 

J • 1 • V i 1 * * • • *1**1 * • i j • * "1 1*jnantį dienraštį, bet podraug ir smagiai pasilinksminsite, o taipgi skaniai pavalgysįte.: • . 
Prašome įsigyti tiKietus išanksto, kad būtumėte užtikrinti su vieta. Tikietai gau

nami .pas ALDLD narius ir visus darbininkiško judėjimo veikėjus.
Užkvįečia Rengėjai.

džios bandymas nužeminti 
darbo masių gyvenimo lyg- 
malą ir pripildyti kapitalisr 
tu kišenius darbininkų iš- 
kašciais. Jeigu tuomet dau-r g k 
gelis mane, kad tai ne tiesa, L. . Jt

lais ir baigiant social-fašis- 
tais—per tą visą laiką mus 
atakavo, puolė, diskredita
vo, kaip tiktai jie išmanė. 
Iš kitos pusės, reakcijos 
grūmojimas, deportacijos 
nemažai ištraukė iš Parti
jos eilių bailesnių lietuvių 
darbininkų. Trečia: frak
cinės kovos, kurios mums 
palietė taip jau, kaip ir vi
są Partiją, galėjo sudemo- 
ralizuoti nemažai darbinin
kų ir ištraukti iš Partijos 
ėilių. Prie ištraukimo iš 
Partijos eilių lietuvių dar
bininkų prisidėjo ir tas fak
tas, kad panaikinimas kal- 

. . . ' /binių federacijų (kuris, be- 
V1^ i?ie’ • buvo padarytas prie 

į ben- fra|ęCijų viešpatavimo par-

VII. ‘
_ i Pavojus karo ir fašizmo

spauda bandė tuomet ^us: šiandien yra didžiausis dar- 
ignoruoti, pašiepti, jeigu; bininkų klasei ir visai žmo- 
sociahstų lyderiai tuomet • nįjaį pavojus. Amerikoje 
davė mums ne daugiau,! ^ag pavojus vįs didėja. Mū- 
kaip kelis ^pietus laiko gy- S1^ Partija pati pirmoji iš- 
vuoti, tai šiandien visi pi i-' obalsį kovos prieš ka- 
versti pripažinti mūsų Par-[ra -r Kad naspk.
tiją, kaipo spėką—augan
čią spėką, tiek nariais, tiek 
savo įtaka darbininkuos!

Prasidėjus Amerikos ka- visi intelektualai, 
pitalizmo krizini, mūsų Par-' kurie nori kovoti, 
tija metėsi į darbą organi-'drą frontą, 
zuoti bedarbius ir kovoti už Kiekvienas, sekęs tai, da- 
jų pašalpas už socialę ap-'bar mato, kokius didelius nariai,“įpratę“veikti tiktai 
drauda. Nepaisant įvairių, darbus šitoj sntyj mūsų t lietuvi„ nebuvo prie 
trukumu >r nnklmdn nona,- Partija yra nudirbusi. Pir- t0 priauklėti. Viešpatau- 

majam. ir Antrajam Prieš jant mūgų eilgse prūseikiz- 
Karą ir Fašizmą Kongre- ■ m - švietimosi darbas buvo 
suos mes pajėgem^sumobi-j labai apleistas, paneigtas, 
lizuoti daugiau miliono or-:jr t beabej prisi.
gamzuotų darbo žmonių ko- dgjo prie dalies narių suęle. 
vai su kai o ir fašizmo pa- moralizavimo, iškilus frak- 
V0M™’ r> i. . icijom, ypačiai laike apsiva- 

Musų Partija buvo ta pą- ;1 nu0 oportunistų, Prū- 
jėga, kuri labai daug prisi- i J - - - - * •
dėjo išgelbėjime iš fašizmo 
nagų Dimitrovo ir kitų Lei-

sų Partija pati pirmoji iš- 
jkėlė obalsį kovos prieš ka
irų ir fašizmą. Kad pasek- 
mingiau kovoti, sako ji, rei
kalinga sumobilizuoti visi 
pažengesnieji darbininkai,

trūkumų, ir paklaidų, nepai
sant visų suhkumų, kurie 
teko susitikti tame darbe, 
mūsų Partija pajėgė sumo
bilizuoti eilę milžiniškų de
monstracijų už bedarbių 
reikalus, alkanųjų maršavi- 
mų ir, svarbiausiai, sutai
syti bilių, įnešti jį J. V. kon- 
gresan ir sumobilizuoti šim
tus tūkstančių darbininkų 
jo užgy rimui. Visa eilė 

| miestų tarybų, daugybė AD 
IF lokalų ir tūkstančiai viso
kių kitokių mažesnių dar- 
b i n in k ų organizacijų ir 
draugijų pasisakė už šį bi
lių—Socialės Apdraudos ir 
Bedarbės Darbininkų Bilių 
(H. R. 7598) !

seikų, Butkų, ir kt.
_____ Todėl.Prūseikos ir Gri- 

pcigo byloje. Mūsų Partiją,' gaičiai šiandien tiesijasi, 
deda daug energijos išlais-įbūk, girdi, jūs turėjote, ka- 
vinimui Thaelmanno ir kitų. daise LSS 6,000 narių, o da- 
politinių kalinių iš kruvino-1 bar pasilikote tiktai pu ke- 
jo Hitlerio kalėjimų. Mūsų liais šimtais. Tikrovė, bet- 
Partija diena iš dienos ko- gi parodo, kad tų 6,000 na-, 
voja su reakcija ir fašisti-1 rių niekuomet LSS neturėjo, 
niais elementais Jungtinėse
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Vienuoliktas' puslapisTrečiadienis; Lapkričio

Karl Radek

Sovietų Kaimą Belankant
F. Sodainis

Tik per Revoliuciją
SCENA II

scenos į eilę su

merkęs mąsto, nežinodamas kas čia darosi)

Sustok,

Ir vaikštau su draugu po lauką 
Apžvelgdams žydinčius rugius, » 
Ir neiškęsdams mirksiu draugui: 
“Bus geras šiemet jūs derlius”.

Ir džiaugės buožės susispietę 
Kad jų jėga dar čia tvirta, 
Kar ir valdžia jų selsoviete 
Pačių biedniokų išrinkta.

Aplankėme galvijų farmą, 
Kiek daug jaunų čia gyvulių 
“Daugumą įsigijom pernai, 
Mainėm ant kiaulių ir avių”.

O susikūręs kolektyvas 
Kasdieną ėjo vis biednyn, 
Naikino gyvulius, kas gyvas 
Ir ūkis smuko vis žemyn.

O buožės šaipės, delnus trynė 
Kad kolektyvas subyrės, 
Kad komunistus apipynę, 
Jie vėl sau žemę apturės.

Nors teko daug čia padirbėti, 
Kol iškapojo jų šaknis, 
Dienoms, naktims reikė budėti 
Nes ir slaptai jie bandė knist.

O vakare susirinkimą 
Kolektyviečių aplankiau, ** 
Daug gyvų svarstymų, tarimų 
Apie kolchozą išklausiau.

Šiandien šį kaimą aš aplankęs,
Jau jo pažinti negaliu,
Ir spaudžiu savo draugui ranką 
“Kiek pas jus permainų gilių. . .

Ir aš stebėjaus, kaip aktinga 
Kolektyviečiai dar jauni 

Su' tokiu ūpu sutartingu
Kalbėjo vilčių kupini.

Taip farmos aiškino vedėjas 
Apie galvijus jr kiaules, 
Kiek karvių farma padidėj<
Ir kiek dar šiemet atsives.

Kad vėl sugrįš laikai seniejį, 
O kolektyvo jau nebus;
Kad jie bus kaimo išrinktieji 
Ir vėl galės naudot kitus. . .

Ir vėl aš aplankiau tą vietą 
Kur nebuvau kelis metus, 
Kur nacionalis selsovietas 
Čia įvairesnis už kitus.

Kviečius, rugius vėlai čia sėjo, 
žemė nebuvo įtręšta, 
Užtat be duonos pasėdėjo, 
Teko panešt sunki našta.

Ir aš apleisdamas tą kaimą, 
Važiūodams į kitus sodžius, 
Greitai sudėjau šitą dainą 
Apib tuos įspūdžius gražius 
1934 ni. ■

•Nustok, tu, raudo

pasakė Krupskaja 
retai. Mes čia kal- 
klausimais. Kalba-

Bet jų svajonės neįvyko, 
Praėjo tie pikti laikai. 
Ir tvirtos rankos bolševiko 
Sutvarkė ūkį, kaip matai.

O ko jie nori

DVIEJŲ SCENŲ SIMBOLIŠKAS 
Vaizdelis

Gražūs javai laukuos žaliuoja, 
O koki buinūs čia linai!
O ten toliau kviečiai liūliuoja, 
Kokių nebuvo jau senai.

Ksavera Baltrunyte-Karo- 
sienė, kuri nenuilstančiai 
kovojo už Komunistų Parti
ją ir buvo atstove į partijoš 
steigia mąjį suvažiavimą 
1919 m.

Ir sau maniau—ne tas tu kaime 
Ne tas,/ką prieš metus trejus, 
Ąš pergyvenau tikrą laimę 

Matydams žmones šiuos naujus.

Ne vienas jų globon papuolęs 
Pridirbo daug čia nenaudos, 
Net komunistai, komjaunuoliai 
Dainavo sulyg jų gaidos.

rankas, užmiršta visą dar
bininkų judėjimą ir prade
da daugiau interesuotis ko
kiu bizniu. Matote, tūliems 
iš jų jau labai atsibodo be
laukiant revoliucijos, nes ji 
neatėjo pagal tų žmonių no
rą, todėl jie ranka ir nu
mojo. Jeigu kuriems ir pa
vyksta kokį laiką biznyje, 
bet greitai jie susiduria su 
stambiais konkurentais, su- 
bankrutija ir dar daugiau 
įpuola į nusiminimą. Dau
gelis darbininkų paliko sa
vo klasės judėjimą, bandė 
patapti biznieriais, bet tik 
paskutinius savo taupiniuS 
prakišo. Jie užmiršta, kad 
dabar ne tie laikai, kada iš 
mažų galėjo išaugti dideli 
biznieriai. Dąbar yra griež
tas kapitalo koncentravi- 
masis, kuopimasis į kelių 
stambių ponų rankas ir ma- 

(Pabaiga 12-tam pusi.)

šiame skyriuje dar nebuvo minėta spalio 
laidos žurnalas “New Theatre,” o jau yra 
išėjęs ir už lapkričio mėnesį minėtas žurna-

ORGANIZATORIUS (stovėdamas dar eilėje 
} revoliucinių. darbininku nėlabai gar šiai 
šaukia) :—Darbininke! Vargšę darbinin
ke! (Darbininkas biskį sujuda ir užsimąs
tęs išlengvo sukioja galvą ir mirksi akis. 
Organizatorius žengia tris žingsnius pir
myn ir šaukia biskį garsiau) : Darbinin
ke, klausyk! (Darbininkas apysmarkiai 
sujuda, atmerkia akis, pažiūri ir vėl už
simerkia. Organizatorius narsiai prišoka 
prie darbininko ir smarkiai sušunka) 
Klausyk!! Tave šaukia!

DARBININKAS (mirkčiodamas žiuri ■ organi
zatoriui į akis) :—-Kaš mane šaukia?

ORGANIZATORIUS:—Tave šaukia revoliuci
niai darbininkai.

DARBININKAS (nustebęs)
nuo manes? (Įeina iš kairės pusės prieša
kio scenos kunigas ir ponas ir klausosi. 
Organizatorius ir darbininkas jų nemato).

kos meną, ypač judžius, kad pravedus savas 
idėjas. Šis rašinys galima panaudoti drau
gams diskusijose, medžiaga prelekcijai.

Telpa platus straipsnis veikalų skaitytojo 
kolegijos literatūros mokytojo, John Gassne- 
rio. šis autorius daro daugelio veikalų per-

ir moterų, šeši 
rankose po rau-

Žmonija sulaukė tokios • 
gadynės, kurioje viskas*' 
greitai keičiasi, , mainosi,*’’ 
kur n e p ažvelgsime—didelė 
permaina. Dirbtuvėse, tech- . 
nikoje, mes matome didelį*; 
pasikeitime, tą matome , if 
darbininkų tarpe. Vieni iš - 
mūsų supratome gyvenimo 
bėgį, matome tas , ■ kovas, 
kurios vedamos už kasdie--- 
ninius ir galutinus pasiliuo-. 
savimo reikalus. Darbinin
kų klasės kova reikalauja r 
vis daugiau ir daugiau vei
kimo nuo savo narių. Su
sipratusių darbininkų par- • 
eiga nieko toliau nelaukti, 
be jokių išsisukinėjimų sto
ti Į Komunistų Partiją, į •. 
savo klasės kovingas eiles.

Visame pasaulyje šian
dien darbininkai jau ne šim
tais, bet tūkstančiais stoja 
į Komunistų partiją. Jie,.; 
jos eilėse būdami, pasidaro 
teisingais ir drąsiais kovo- * 
tojais. Vis daugiau darbi
ninkų supranta, kad iš visų 
partijų, tik Komunistų Par
tija yra jų partija, rūpina
si darbininkų reikalais. Na, *; 
o kas pasidarė su mūsų ne< 
kuriais lietuviais, buvu- ■ 
siais partijos nariais? Dau
gelis jų yra išbuvę parti
joje po kelis metus. \ ’Bet1' 
dabar, kdda; > Komunistų'■ 
Partija reikalauja Veikimo^'-

Dar nesenai čia buožės lizdą 
Buvo susukę patyliai, 
Ne vieną kaimo komunistą 
Jie apipynė vortinkliais.

(Tie patys, kunigas ir ponas. Ant pono ke
linių’ parašyta “Ponas”).
ORGANIZATORIUSJie nori, kad tu mes

tum šalin nuo savo pečių tą sunkią naštą 
ir padėtum jiems kovot prieš išnaudotojus 
kapitalistus, tai yra prieš tuos, kurie tau 
šitą naštą uždėjo.

DARBININKAS (atmerkęs akis) Manai 
kad galima' taip daryt ir kad mes įveiktum 
kapitalistus?

ORGANIZATORIUS Jeigu visi darbininkai 
stotum į revoliucinių darbininkų eiles ir 
drąsiai kovotum, tai kapitalistus tuoj aus 
išnaikintum ir jų išnaudojimo sistema į 
šipulius sutrupėtų.

PONAS (priėjęs prie organizatoriaus ir rody
damas į jį pirštu) 
nasis maištininke! (Į darbininką) Gi tu, 
darbininkę, neklausyk to maištininko, ži
nok, kad mes, ponai, tau darbą duodam.

ORGANIZATORIUSTaip. Jie tau, darbi
ninke, užkrovė ant pečių tokią naštą, ku
rios jau nepajėgi panešti. (Darbininkas 
maloniai įiūri į organizatorių).

PONAS:—Atmink, darbininke, kas pastatytų 
dirbtuves be turčių-ponų ir kur tu darbą 
gautum?

ORGANIZATORIUS:—O kas pastato dirbtu
ves Sovietų Sąjungoj ir kodėl ten visi 
dirba? Juk ten ponų jau nėra. (Darbi
ninkas linksi galva pritardamas organiza
toriui. ) '

KUNIGAS (pakėlęs rankas prieš organizato
rių) :—Atsitrauk nuo paklusnO* darbinin
ko, tu, prakeiktas bolševike! (Į darbinin
ką) Gi tu, darbininke, būk nužemintas, 
nešk naštą ant šios žemės, o po smerčiui 
už tai įeisi į dangaus karalystę. f 

ORGANIZATORIUS:—Brangus d a r b ininkę, 
neklausyk jų! Jie išnaudoja ir mulkina 
tave. Jie tik tau liepia būt nužemintu ir 
nešt naštą, o patys išdykauja, pertekliuo- 
se gyvena.

KUNIGAS (pakėlęs rankas) 
bolševike, sustok!

ORGANIZATORIUS: — Vargše, darbininke! 
Trenk tą jų naštą jiems į akis, stok į 
revoliucinių darbininkų eiles ir drąsiai ko
vok už savo teises! žinok, kad pasiliuo- 
suosi iš po kapitalizmo jungo tik per 
revoliuciją, o ne kitaip.

DARBININKAS (labai smarkiai trenkia naš
tą po kunigo ir pono kojų. Kunigas ir 
ponas nusigąsta) :—šalin, skriaudikai ir 
mulkintojai! Aš jums daugiau nebtąrnau- 
siu! (Pamiklina muskulus) AŠ stosiu į re
voliucinių darbininkų eiles ir sykiu su jais 
kovosiu prieš jus, išnaudotojai. Dabar aš 
irgi matau, kad mes, darbininkai, pasiliuo- 

(Pabaiga 12-tam pusi.)

žurnalas, kaip spalio, taip ir lapkričio mė
nesių, yra gražiai iliustruotas paveikslais ir 
gana turtingas gerais raštais. Meno Sąjungos 
chorai, dramos grupės turėtų šį žurnalą ge
rai praplatinti tarpe lietuvių ir kitataučių 
darbininkų, kurie skaito anglų kalba.

Spalio mėn. laida talpina gerą editorialą 
apie dramos, judžių, teatro ir politinį judė
jimą. Paskiaus seka įvairūs straipsniai. Kvie
timas veikalų rašytojų veikti su darbininkų 
teatru. Nuodugnus straipsnis apie filmas 
(Film Into Fascism), šiame straipsnyje ge
rai nurodoma, kaip fašistai veikia į Ameri-

SCENA I
(Uždangai kylant, gilumoj 

stoję stovi būrys revoliucinių darbininkų įskai
tant ir organizatorių, kuris stovi ant galo 
eilės. Vidurinis gi laiko iškėlęs didelę iškabą 
su parašu: “Revoliuciniai Darbininkai Vado
vybėj Kompartijos”. Iš dešinės gi pusės prie
šakio scenos įeina labai lėtai su primerktomis 
akamis, pasilenkęs ir nešinąs ant pečių labai 
didelę naštą darbįninkas. Ant naštos para
šyta: “Kapitalizmo Našta,” o ant darbininko 
kelinių—-“Darbininkas”. Revoliuciniai darbi
ninkai, žiūrėdami į nešantį naštą darbininką, 
dainuoja vieną punktą dainos: “Tu, kurs klai
džioj darbininke”. Nenorint dainos dainuot, 
galima revoliuciniam darbininkam pasakyti tik 
šiuos žodžius: “Darbininke, eik pas mus, eik 
pas mus ! j Mūsų eilėn; stok, prieš skriaudas ko-

Teatras yra įrankis kla
sių kovoje.—Tai obaĮsis 

darbininkų teatro, kuris 
v a i z duoja darbininkų 

kovas.

Vert.) sėmė savo vaįzdavimus iš Graikijos 
vergų, Romos vergų ir reiškė reikalus augan
čio kapitalizmo, kuomet mūsų literatūra yra 
atspindžiu (reflektu) naujos, socialistinės 
draugijos idėjos.

Ši literatūra, kurią mes ir jūs kuriame, bus 
didelė literatūra, mylinti, visus pavergtuosius 
ir nekentėja visų išnaudotojų ir prispaudėjų 
klasės. Ji mirtinai su jais kovos. Joje spindės 
meilė moterims, kurios taps mūsų draugėmis, 
meilė kitaspalviam žmonėms, kurie iki šiol 
buvo žmonijos atmesti.

Į šią literatūrą mes įdėsime proletariato 
sielą, jo jausmus, meilę. Ši literatūra bus 
didžiųjų paveikslų, tai bus literatūra kovos 
už socializmą, literatūra tarptautinio socia
lizmo pergalės.

atrą. Jo peržvalga eina nuo O’Neillo veikalų 
iki proletariniu veikalų.

Paskiaus Kirstein analizuoja revoliucinio 
baleto formas. Kurie įdomauja apie baletą, 
ypač tie, kurie nemano, kad tpks dalykas, 
kaip kad revoliucinis baletas yra galimas, 
turi skaityti šį straipsnį. Tarpe lietuvių jau
nimo, choruose, yra gana medžiagos sudary
mui šokikių bei šokikų grupes.

Tame numeryje telpa geras straipsnis apie 
grimą (Make Up). O tai labai reikalinga 
mūsų teatrui. Be to, telpa eilė raštų iš dar
bininkų teatro veikimo ir kritikos.

Gi lapkričio numeris “New Theatre” yra 
dar įdomesnis. Tarpe kitų veikėjų ir rašy
tojų, jame rašo ir žymūs profesionalio teatro 
dramaturgas John Howard Lawson, šalę 
straipsnių telpa eilė karikatūrų, kritikos, 
apie šokius, judžius ir tt.

Vadinasi, “New Theatre” jau padarytas 
tikru scenos meno žurnalu. Jis reikalingas 
kiekvienam menininkui ir šiaip skaitytojui, 
kuris nori pasekti bent kiek Amerikos kul
tūrinį (meno, judžių, teatro, šokių) judėji
mą.

Jame talpinama daug informacinių straip
snių—veikalų režisieriavimo, rašymo, este
tikos, profesionalio ir ne profesionalio teatro 
klausimais. Tad šis žurnalas būtinai reikia 
platint ir skaityti draugams, kuris dalyvauja 
mūsų meniniam judėjime.

Menininkas.

• '' VEIKĖJAI:
1. Revoliuciniai darbininkai.
2. Organizatorius.
3. Darbininkas.
4. Ponas.
5. Kunigas.

r

SCENA—miesto aikštė. Revoliuciniai dar
bininkai ir organizatorius apsirengę papras
tai. Darbininkas su darbinėmis kelinėmis ir 
be rankovių • suplyšusiais marškiniais. Pdnas 
—poniškai. Kunigas—kunigiškai; Revoliuci
niai darbininkai gali būt nedidelis choras, o 
jei jo nėra, tai turi būt nemažiau kaip 7 ypa- 
tos, kurios susideda iš vyrų 
revoliuciniai darbininkai turi 
doną vėliavukę.

Paskutiniai Du Numeriai Žur 
nalo “New Theatre"

Literatūra ir Socialistinis 
Realizmas

Socialistinis r e a Ii zmaS 
nėra statiškas, nėra tik 
fotografija, bet vaizda
vimas gyvenimo ir jo 
idėjų, eisenos, krypties. 

—K. Radekas.

(Sutrumpinta)
Kuomet mes visi buvome susirinkę į Didį

jį Teatrą, po Lenino mirčiai, kad jam atiduo
ti paskutinį atsisveikinimą, Krupskaja išreiš
kė žodžius, kuriuos aš norėčiau čia paminėti. 
Tie žodžiai nepaprasti ne tik jos burnoje, bet 
kiekvieriam mums komunistams čia. Ji sakė: 
“Leninas giliai ihylėjo žmones (liaudį)”.

O ' kuotnet mūsų Partijos vadas, draugas 
Stalinas, -.atsakė į Partijos pasveikinimą jo 
50-tų sukaktuvių, tai jisai pasakė, jog jisai 
pasirengęs atiduoti savo, kraują, “lašas po 
lašui,” del proletariato.

Toki žodžiai, kaip kad 
ir Stalinas, sakoma labai 
bame rimtais ir svarbiais 
me apie didelius artistus, kurie eina link mū
sų. Jie gali būt didelė pagelba darbininkų 
klasei kovose. Mes jiems sakome: “Jūs galit 
būt meistrais (didelio gabumo ir lavumo), 
bet negalite atvaizduoti šią didžiulę kovą. 
Jūs galėsite tai vaizduoti tik tuomet, kai 
mylėsite tas - kovojančias mases, kurios ne 
tik kenčia irkovoja, bet yra ir pamatas nau
jam gyvenimui. Apart revoliucijos santikių, 
kuriuos jūs piešiate, nuo kovų, kurias jūs 
vaizduojate, nėra žymesnio meno.”

Aš skaičiau James Joyce knygą su dideliu 
sunkumu. Aš prisipažįstu, kad nebūčia baigęs 
knygą, jei nebūčia jautęs pareigą, kad man 
reikia žinoti šis tas apie tą knygą, kuri pa
darė įspūdžio į daugelį rašytojų.

Todėl aš pasakysiu, kad tie, kurie nori 
mokintis iš Joyce, lai nesimokina. Jo tikslas 
kaipo artisto yra fotografinis, su pagelba 
filmų aparato, su mikroskopu.

Nereikia nei sakyti, kad mes nereikalauja
me mikroskopinių metodų literatūroj. Mūsų 
literatūra jau susirado kūrybai kelią, pagrįs
tą istorinėm tradicijom. Viskas, kas geriausio 
pasaulinėj •literatūroj, yyisą, kas i atspindėjo 
tikrąjį gyvenimą, davė mums realizmą. So
vietų literatūra stovi abiem kojom ant pa
matų pasaulio tikrovės. Sovietų literatūra 
stovi ant pagrindų jau vystančio (nykstan
čio) kapitalizmo ir gimstančio socializmo, ši 
literatūra vaizduoja griuvimą kapitalizmo ir 
augimą socializmo, jų kovas ir nuotikius. 
Tokis realizmas (kuris vaizduoja visose fa
zėse mirštantį kapitalizmą ir gimstantį socia
lizmą) vadinasi socialistinis realizmas. So
cialistinis realizmas ne vien tik fotografuoja 
gyvenimą.

Socialistinis realizmas yra pagrįstas supra
timu, kur link eina pasaulis. Pasaulis eina 
link socializmo laimėjimo. Tad tik artistas, 
kuris supranta, kur pasaulis eina, sugebės 
nupiešti didžiuosius, pamatinius, pasaulio vys
tymosi įvykius.

Mūsų literatūra yra pirmutinė literatūra 
pasaulyje, nepaisant, kad jinai ir būtų dar 
užpakalyje vakarų literatūros išsilavinimo. 
Bet mes atstovaujame literatūrą, kuri duo
da teisingą atsakymą viso pasaulio masėm į 
jų svarbiausius klausimus. Ji duoda teisingą 
vaizduotę gendančio kapitalizmo ir geman- 
čio socializmo.

Jei mes giriame mūsų literatūrą, kaipo ge
riausią, tai yra todėl, kad mes pripažįstame, 
kad mūsų literatūra tarnauja ne vien tik 
kaipo literatūra pati sau, bet, virš visko, yra 
išdavas to, kad mes jau padėjome pamatus 
socializmui, ...........

Mes mokinsimas iš pasaulinės revoliucinės 
literatūros, t studijuosime j oš gabumus ir tu
rinį,* kuri jau vystosi tarpe kitų šalių miesto 
ir valstiečių^ darbininkų. Mūsų darbininkai 
ne tik kad ištroškę vaizdavimo kolektyvų ir 
kitų darbininkų savo šalyje, bet jie domisi 
ir kitų šalių darbininkų gyvenimu ir litera
tūra. Jie įdomauja, kaip darbininkai slaptai 
veikia, nepaisant fašistinių korikų brutališ- 
kumo Vokietijoj, taip pat įdomauja, kaip 
Chinijos darbininkai, kurio buvo baltųjų ra
sių pavergti, o dabar jau su ginklu maršuo- 
ja kovon už socializmą.

Mes tikimės, kad jūs, svetimšaliai draugai, 
gelbėsite mums parodyti, kaip anglai ir fran- 
cūzai darbininkai gyvena, kuriuos mes lai
kome savo broliais.

Didelis veikimo laukas laukia mūsų Sovie
tinės literatūros ir vakarų literatūros revoliu
cinių rašytojų. Viskas, ko reikia, tai tik drą
sos ir pasiryžimo. Ne, mes neslopiname Šeks
pyrus, mes juos drąsiname. Mes sukursime 
didesnę literatūrą, negu buvo Renesanse. Re- 
nosahsas (Renosansu vadinama istorijos pe
riodas apie 13, 14 ir 15 šimtmečiais, kuomet 
pradėjo atgyti literatūra, menas ir tt.—
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"Dvyliktas puslapis Trečiadienis, Lapkričio 7, 1934

.Fenkiolika MetŲ Komunizmo stipiinus. .revoliuciniam judėjime, tiek
Atsimenam, kiek daug lietuvių tarpe dar yra- daug 

Grigaičiai ir jiem ..anažis trūkumų, daug spragų, ku- 
I plepėjo apie tai, būk mūsą rias turime užtaisyti, norint 
Ix “su-1 turėti tikrai gerą bolševis-

mes tinį judėjimą.
Vienu iš didžiausių ir

Amerikoje
kaipo pasėką kapitalo - ir 
-valdžios puolimų, kairėja ir 
krypsta į mūsų pusę, j ieško
damos išeities revoliuciniam 
kelyj. 'Mūsų pareiga, todėl, 
stiprinti Partiją, veikti, kad 
juo didesnes mases darbi- 

Kaip svarbiausių darbų—išauklė- ' ninku įtraukus į kovas prieš
• • • t x • i t~x , • • ’i • i i •

Stokite į Komunistų Partiją

V7 (Tąsa iš 10 pusi.) i n d p i i m p q tunirni | J U U c J 1 III d. o LU.OJclll 

tai viena, o antra, tie nariai ’ smuks”, “iškriks” ir 
buvo tik ką atėję į organi-!vėl turėsime grišti pas One- ■ 
zaciją, žali, neprasilavinę, alus ir Grigaičius! Y"“ 
neužsigrūdinę. Suminėto-;skaudžiai mūsų priešam te- jimas Komunistų. Partijos kapitalizmą, 
sios priežastys nemažai pri- ko nusivilti! didesne nariais ir josios’ Tik pastiprintu darbu, re-
sidėjo prie dalies jųjų išsi-, Dėka komunistiniam įu- sPaudos praplėtimas.
f ’ • ~ ...... i j

Ypačiai tai padare reakcija, bininkų, mes pajėgėme pri- Iki netuiesime Komparti-
1 aciaus, kiekvienas sian- ■ gidėti prie parėmimo Lietu- j 50,000 narių, negalime Partijos 

dien gerai žino (kuris nori vog darbininku jų kovoje 'jos vadinti masine. Iki ne- 
i Įiinoti), kad šių dienų mūsųlsu išnaudotojais; ______ o,

ALDLD, turinti apie pen-.jp gausiai prisidėjome prie ldH>dOO nuolatinių skaityto- 
kius tūkstančius su viršum įsteigimo “Daily Workerio”, i jU> negalėsime didžiuotis tu- 
lįarių, atlieka kur kas dau- mes daug r _ 2 _ 2 J _ V J ’ 
giau revoliuciniam darbi- me prįe įvairių kampani- i do

nors atlikdavo LSS, kuri bu- klasės gyviem reikalam g^^ta to, mūsų dieni ascius-- 
. Atsiminkim, kad 

Rusijos baduoliams, 1921- 
, mes, lietuviai darbi- 

Jninkai, vadovaujami komu-

priežasčių pasitraukė iš 
partijos, privalo grįžti atgal 
į jos eiles ir dirbti.

Dabar yra labai svarbus 
laikas ir reikalauja nuo 
mūs veikimo. Fašizmas 
plečiasi, imperialistai ruo
šia karą. Jeigu iki dabar 

[dar karo nebuvo, tai tik to-

(Tąsa iš 11-čo pusi.) 

žuosius šluoja vieną po ki
tam.

Darbininkų yra pareiga 
nesitraukti iš klasių < kovos, 
nejieškoti išsigelbėjimo biz
nyje, bet griežčiau stoti į1; del, kad išnaudotojai bijosi 

prieš kapitalistinę [ darbininkų veikimo. Jeigu____ I________ ______ ____________ UCAcl Aumuiusumam ja- ______ * Tai voliuciniu atsidavimu ir en-įkovą prieš
traukimo iš Partijos eilių.1 dėjimui tarpe lietuviu dar- paliečia kiekvieną iš mūsų, ergija, mes galėsime atatin- tvarką. Kad sėkmingai ko-.mes, darbininkai, dar dau-

F v • • i • 1 •» 1 •• • ** _ *______ T _____ _  _ J * 1 _ i y s~\ t t t n r i /-v i I r i r rx 4-1 i lx z~i 11 n 4- m n i Ir/mt nkarnai apvainikuoti mūsų 
; penkiolikametinės 

sukaktuvės! , T 
/mes daug j turėsime “Daily Workeriui”i: R. Mizara. J

i e ; •Mes žinomęj draugai Am-
p r i s i d ė j o-i ri užtenkamai stiprią spau- etikos darbininkai, kad niibį

c___ ______ x.__ Tas paliečia ir lietu- jūsų gal dafnegreit gausi--
inkų judėjimui, negu kada jy, vestų įvairiem darbinin- vių komunistų skaičių ii, i me pagelboš,1 .kadangi rėvo- 1, xJ T 00 Ixi-i Ln n i i i fYV’ntn 4-vviviOii rlmvi nniiici ‘ 1 ~ ~ ^1 £4-1 '

Vo palaida, kurioj, naje, ra- paremti, 
do sau vietos įvairūs Rago- ~uo; 
Čiai, Karaliai ir kitokių šar-. ^922^ 
latanai.
,*-Šių dienų mūsų Partijos nistų, surinkome apie $80,- 
nepalyginti su socialistų ooo! 
partija penkiolika metų at
gal. Čia yra disciplina, čia 
teikalaujama kur kas dau
giau darbo iš kiekvieno na
rio; čia grūmoja didesni pa
vojai kiekvienam nariui.
y* Bet mūsų priešai to ne
mato, jie to nesupranta. Jie 
plepa tik tam, kad plepėti, 
kad tuo būdu mus diskredi
tavus ir savo kromelius su-; kad tiek ištisam Amerikos

Nebuvo tos kampanijos, 
i to darbo, kuriame mes ne
būtum prisidėję, kur mes 
.nebūtum suvaidinę tam ti
kros rolės.

IX
Bet džiaugtis tik tuo, ką 

nudirbome, beabejo, neuž
tenka. Reikia pripažinti,

liucijos beą|pjėtimas įvairio
se šalyse eiųa įvairiomis 
formomis, įvairiu i

• “Laisvę” ir “Vilnį,” jų pla
tinimą lietuviu darbininku 
masėse.

Beto, nuolatiniu mūsų 
galvoj klausimu turi būti, 
kaip užkariauti platesnes ja da gali heužsižiebti per 

kaip įleisti giliau daugelį savąięių, kad dar ir 
masines taip skubiai ji bręsta pasta- 

organizacijas, ruoju laiku. Mes griežtai! 
ypačiai darbo unijas; kaip tvirtiname, kad tarptautinė 
sutraukti daugiau plačiųjų [revoliucija neišvengiama, 
masių į kovą prieš karą ir i bet tatai nieku būdu nereiš

kia, kad mes, lyg kokie žiop- > 
Dirva [ liai, griežtai tvirtintume, j 

Kapitalizmas; kad revoliucija neišvengia- [

vojus, tai reikia stoti į Ko
munistų Partijos eiles. Dau
gelis sako, kad jiems aplin
kybės neleidžia tą padaryti. 
Bet tai tik savęs ramini
mas, negudrus pasiteisini
mas. Kas tik nori, tam ap
linkybės nebus ant kelio. 
Kuo bus daugiau Komunis
tų Partijoje jėgų, tuo mes 
galėsime sėkmingiau dirbti

įvairiu tempu įPravedimui Komunistų Par- 
(greitumu), o kitaip nėgal ^ijos tikslų. Visi darbinin- 

Mes žinome, kad Eu- kal> kune del vlenx* ar klt1^eiti.
ropos proletarinė revolįuci

giau paaštrinsime kovą 
prieš karą ir fašizmą, tat 
karas bus atitolintas ir fa
šizmui pastosime kelią. 
D a r bininkai, apjungdami 
savo jėgas, stodami į Ko
munistų Partijos eiles, galės 
panaikinti kapitalistinę sis
temą su visomis jos ydomis, 
bedarbėmis, karais, išnau
dojimais ir tt.

Kiekvienas darbininkas ir 
darbininkė be jokio atidė
liojimo privalo stoti į Ko-

munistų Partijos eiles, kuri 
teisingai koVoja prieš kai^ą, 
fašizmą ir abelnai vadovau
ja darbininkų kovoms. Kaip 
komunistai energingai ir .be 
skirtumo tautų, rasių ir pa
kraipų organizuoja darbo 
žmones prieš karą ir fašiz
mą, tą geriausiai parodė 
įvykęs Chicagoje Prješ Ka
rą ir Fašizmą-Kongresas.

Vajus už naujus narius į 
Komunistų Partijos eiles 
tęsis iki Lenino mirimo pa
minėjimo, 21 d. sausio, 1935 
metų. Visų kovingų darbi
ninkų pareiga pagalvoti: 
kodėl jie nėra partijos eilė
se ? i >

šeduvietis

žodžiu sakant, mes nep^h 
galimi, nes nepergalima vį- 
sapasauline proletarų reVp-

Leninas.

mases, 
šaknis į įvairias 
darbininku

TIK PER REVOLIUCIJĄ

fašizmą.
Progų tam yra. 

labai plati.
tebes i r a i t o konvulsijose, mai įvyks tam tikru laiku, i 
krizyj. Darbininkų masės, Leninas

(Tąsa iš ll-čo pus/,.)
suosim tik per kovą, tik per revoliuciją! 
(Eina ir stoja į eilę revoliucinių darbinin- 
kų. Revoliuciniai darbininkai, mosikuoda
mi vėliavukėmis, šaukia bris kartus ura). 

ORGANIZATORIUS (rodydamas pirštu į ku
nigą ir poną) :—šalin, jūs, išnaudotojai 
ir mulkintojai darbininkų! (Į revoliuci
nius darbininkus) Lai gyvuoja revoliuci

nių darbininkų kovinga armija po vado
vyste Komunistų Partijos! (Stoja į revo'- 
liucinių darbininkų eilę ir visi sykiu už
dainuoja Internacionalą. Dainuodami trep
si ir eina pirmyn. Kunigas ir ponas atbuli 
užsitraukia už scenos. Baigiant vieną 
punktą dainuot, uždamga leidžiasi).

(Pabaiga)
1934 metuose.

Dienraščio "Laisvės” Koncertas įvyks Sekmadienį, 11 d. Lapkričio-Nov 

ŽYMIAUSI ARTISTAI, GERIAUSI SCENOS TALENTAI, DALYVAUS IŠPILDYME PROGRAMOS

Candido Canfora, tenoras, Ita 
las, operų dainininkas.

Elena Sadauskaite
Koloratūra sopranas, Radio City artiste.

^'4

Mordecai Bauman, baritone, 
narys Workers Laboratory 
Teatro. Dabar lošia ir dai
nuoja “Within the Gates” 

perstatyme.

K. MENKELIUNIŪTĖ 
Dramatiškas Mezzo 

Sopranas
A. VIŠNIAUSKAS 

Baritonas, iš Bayonne, N. J.

LABOR LYCEUM SVET., 949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y.
- ____________________- — — — — — — — —   - - _ _ _ - _ - -    
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• i Aido Choro Merginų Ensemblisį Jos yra prisirengę gra
žiom dainom šiam koncertui. Vieną dainą, dainuoda

mos gražiai pašoks, vadovaujant L. B. Šalinaitei.
žemutinėj eilėj iš kairės į dešinę: Vera Bubliutė, L. B. šalinsite, Lena 

f Kairiutė. Viršutinėj eilėj: Milda Kranciutė, M. Ašmenskaitė, Mary 
Sinkevičiūtė. Helena Mantuškaitė, Nellie Zemaitaitė, A. Pakalniškienė

Shenandoah, Pa., Mainierių Kvartetas, Vadovaujamas 
D. Judzentavičienės. Jie dainuos solus ir duetus.

Kolektyvės Šokikės arba “Red Dancers.” Jos duos gra
žių šokių ir perstatymų šiame “Laisvės” koncerte.

Bus du dainininkai ir šokikai iš Negrų Nacionalio Teatro: BIRDINA HACKET, dąinininke-šokikė; JIMMY VOXWILL, baritonas;
ANTANAS RAIŠYS, Diller Quaile Konservatorijos mokinys, grieš smuiko solus; Brooklyno Aido Choras, vadovaujant

L. B. Šalinaitei, atidarys programų.

Koncertas Prasidės 3:30 Vai. Dieną, Šokiai Prasidės 7 Vai. Vakare.
WM. N0RR1S ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS; ĮŽANGA $1,75c IR 50c, VIEN TIK ŠOKIAMS 40c. PRAŠOME NESIVELINT1.
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