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Atmintį.
Priminimas Kunigams.
“Maištas prieš Dangų.” 
Slepia Tiesą.

Rašo A. B.

“Naujienų” redaktorius savd 
gazietoje sausio 18 d. giliai at-
sikrankštęs nusispjovė ant gar
bingos Vokietijos Komunistų
Partijos žuvusių vadų—draugų 
Rožės Luksembur ir Karoliaus 
Liebknechto atminties. Tas žmo
gus teigia, būk jie patys buvę 
kalti del jų belaikės mirties už 
tai, kad Vokietijos karininkai, 
pašaukti socialdemokratų vadų 
padaryti “tvarką,” juos suareš
tavo ir nužudė!

Grigaičio neapykanta prieš 
kofnunistus virsta tikra liga. 
Kaip sveikam ligą, jis pats sau 
įsikalbėjo tokį humbugą, ku
ris visai jį apsėdo. Jis negali 
praeiti nei pro kapą kovoje žu-l 
vusių komunistų, nenusispjovę^ 
ant jų. V

Amerikos lietuvių klerikalinė 
spauda neužginčys to fakto, kad' 
Sovietų Sąjungoje yra nemažai 
kunigų ir popų, kurie mišias 
laiko bažnyčiose, poterius kalba, 
kunigais vadinasi ir t. t. Aną 
dieną “Darbininkas” sakė, kad 
vien katalikų kunigų esą visi 
du šimtai.

Na, o mes atsimename tuos 
aikus, kuomet Lietuvoje vieš

patavo klerikalai. Atsimename, 
kad tuomet komunistai negalėjo 
pasirodyti viešai: klerikališkoji 
valdžia areštavo, teisė ir kator
ga baudė kiekvieną,’ kurį užuodė 
komunistu.

Ar jau užmiršo tą savo isto
riją Lietuvos kunigai ir ameri
kiniai jų agentai, kurie dabar 
labai įkaitusiai liežuvius rodo 
prieš bolševikus?

So. Bostono “Darbininkas” 
jau senai savo spartose deda vi
sai kvailą dalyką pavadinimu 
“Maištas Prieš Dangų.” Vie
noje vietoje, kur labai išniekin
tos moterys, pastatytas toks 
klausimas: “Argi Dievas apsi
riko išrinkdamas Savo Motiną?”

Dievas išsirinko motiną, o 
motina pagimdė Dievą! Jeigu 
bent kuris aš “Darbininko” re
daktorių turi mažų vaikų, tegul 
parėjęs namo paprašo vieno iš 
jų atsakyti į tą klausimą. "Už
tikrinu, , kad ir kūdikis gardžiai 
nusijuoks ir atsakys: “Daddy, 
yau are crazy! There wasn’t 
such a thing.”

Didoka vaina kilo Lietuvos 
Katalikų Veikimo Centro konfe
rencijoj, nesenai įvykusioj Kau
ne. Katalikai iš provincijų su
kilo prieš kunigus ir vyskupus 
ir reikalavo konfiskuoti bažny
čių ir klebonijų žemes ir bran
genybes. Tai stačiai negirdėtas 
ir netikėtas dalykas. Jiems va
du buvo tūlas Dr. Maceina.

Ispanijos kunigų darbeliai, 
matyt, sukrėtė Lietuvos eilinius 
katalikus. žmonelės pamatė, 
kam tarnauja kunigai su savo 
turtais. Pav., vienas delegatas 
pasiėmė balsą ir sako: Nesenai 
suorganizavau penkis šimtus 
parapijonų į Katalikų Veikimo 
kuopą. Buvo geri ir ištikimi 
bažnyčiai ir kunigams. Na, o 
dabar visi šitie penki šimtai, 
išgirdę apie Ispanijos kunigus, 
bet dieną eitų kunigus krėsti, 
tai yra, paliuosuoti juos nuo jų 
turto, kurį “kandys ėda.”

“Laisvė” buvo pirmutinis ir 
vienintelis laikraštis, kuris pa
davė labai platų tos konferen
cijos aprašymą. O ką daro 
Amerikoj klerikališkoji spauda? 
Ji visai nukniaukė tiesą apie 
tos konferencijos branduolį.

Taigi, jeigu kas nori sužinoti 
tiesą kad ir apie tuos pačius 
Lietuvos katalikus, neprivalo 
kreiptis į “Darbininką” ar 
“Draugą.” Neras ten tos tiesos. 
Ją ras tik mūsų darbininkiškoj 
spaudoje. .

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

No. 17

Naziai Šaukia Boikotuot 
Žydus Gydytojus

Berlynas.— Nazių par
tijos sveikatos valdybos 
laikraštis “Ziel und Weg” 
(Tikslas ir Kelias) atsi
šaukė į visus vokiečius, 
kad jokiame atsitikime 
nesikreiptų į žydus gydy
tojus, jeigu kur galima 
pasiekt bent vienas vokie- 
tys daktaras. Sako, nors 
įstatymiškai dar neuž
drausta naudotis žydų 
gydytojų patarnavimais, 
bet, girdi, kiekvienas sa
vo tautą gerbiąs vokietys 
turi pats “susiprasti” ir 
vardan “tautinės doros ir 
švarumo” vengt žydų gy
dytojų.

Suėmė Italijos Laivą Su 
Bombomis Fašistam
Madrid.—United Press ži

niomis, Ispanijos karo lai
vai su pagelba smarkaus 
lėktuvo suėmė Italijos pre
kybos laivą, prikrautą or- 
laivinių bombų ir kitų ka
ro medžiagų, vežamų Ispa
nijos fašistams.

(Sausio 20 d. Mussolinio 
valdžia užginčijo ar bandė 
užginčyti tą suėmimą.)

Reikalauja Piršly Antspaudų 
Iš Namų Darbininkų

Albany, N. Y.—Demokra
tas New Yorko valstijos sei
mo atstovas Wm. J. Sheld- 
rick įteikė sumanymą, rei
kalaujantį griežtai ištirt 
darbininkus samdomus did- 
namiams ap tarnaut. Jis 
pritaria namų savininkams, 
kurie per elevatorių (keltu
vų) streiką pernai kovo mė
nesį reikalavo nutraukt pir
štų antspaudus visų tarnau
toju didnamiuose.

Sheldricko sumanymas iš
naudoja užmušimą F. G. 
Case’ienės, Jackson Heights 
apartmentnamyj, kaipo pro
ga pagamint įstatymą dar 
labiau suvaržyt didnamių 
aptarnavimo dar bininkus. 

I Toks įstatymas būtų at
kreiptas ypač prieš negrus.

EXTRA!
Madrid, saus. 20.—Fašis

tų lėktuvai, vėl užklupdami 
Madridą, bombomis užmu
šė 20 žmonių, šį kartą bom
bardavo biznio centrą.

Gijon, Ispanija, saus. 20. 
—Liaudies milicija, atakuo
dama fašistus Oviedo fron
te, šiaurėje, 200 jų išžudė ir 
500 sužeidė.

TOKIO. — Karo teismas 
nuteisė 7 armijos oficierius 
ir 8 civilius fašistus pus
antrų iki 5 metų kalėjimo 
už dalyvavimą 1936 m. vasa
rio sukilime prieš valdžią. 
Tuom sukilimu fašistai, be 
kitko, reikalavo griežtesnės 
karo politikos prieš Sovietų 
Sąjungą ir Chjniją.
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ANGLIJA ĮSPĖJA 
VOKIETIJA NEBAR

ŠKINTI KARDU
Pataria Negrąsint ir Sovie
tų Sąjungai; Reikalauja Pa- 

remt Taiką Europoj

LONDON. — Vokietija 
turi bandyt sugyventi su 
kitomis valstybėmis ir ben
dradarbiauti “net” su So
vietų Sąjunga delei taikos 
palaikymo, — pareiškė An
glijos užsieninis ministeris 
A. Eden seime saus. 19 d. 
O jeigu Hitlerio valdžia ir 
toliau vis tik galvatrūkčiais 
ginkluosis ir grąsins karais, 
tai Vokietija negali tikėtis 
jokios finansinės bei ekono
minės paspirties iš Anglijos, 
sakė Eden.

Be to, jis užreiškė, kad 
Anglija neturinti kištis į 
naminį karą Ispanijoj ir 
kad Anglų valdžiai neturi 
būt skirtumo, ar dešinieji 
ar kairieji valdys Ispaniją.

Bet reikia pastebėti, kad 
Anglijos valdžia, stabdyda
ma savanorių važiavimą į 
Ispaniją, tuomi padeda Is
panų fašistam. Dar svarbes
nė fašistam pagelba iš An
glijos puses yra tame, jog 
Anglų valdžia neprisideda 
prie Sovietų reikalavimo, 
kad šalys, priklausančios 
prie Tarptautinės Bepusiš- 
kumo Komisijos, užkirstų 
savo karo laivais gabenimą 
Ispanijon ginklų ir karių iš 
užsienių. Mussolinis ir Hit
leris gi naudojasi tokiu An
glijos “sėdėjimu ant tvoros” 
ir vis smarkiau siunčia sa
vo karius su ginklais ir 
amuniciją Ispanijos fašis
tams.

Potviniai Skleidžiasi 
Dešimtyje Valstiją

PITTSBURGH, Pa., sau- 
šio 20.—Pavojingai pakilo 
upių vanduo. Bijoma, kad 
nepasikartotų panašus į 
pernykščių potvinis.

Skleidžiasi potviniai ties 
Evansville, Ind., Cairo, Ill., 
ir aštuoniose kitose vidur- 
vakarinėse valstijose.

Kovai su potviniais pa
siųsta tūkstančiai jaunų vy
rų iš pašalpinių CCC darbų 
stovyklų, kai kur iššaukta 
ir milicija.

Borden Pieno Kompanija 
Papirkinėjo Inspektorius
New Yorko valstijos pie

no priežiūros komisija, Al
bany, grasina atimti biznio 
leidimą iš Borden pieno 
kompanijos. Komisija su
rado, jog kompanija davė 
$700 iki $1500 kyšių vie
nam valdiškam apskričio 
pieno inspektoriui, idant jis 
leistų laužyti privalomas 
taisykles, kas liečia pieno 
gerumą ir švarumą.

LAIMĖJO STREIKĄ 
PRIEŠ BRIGGS 
AUTO KOMPANIJĄ
Streikieriai Nugalėjo Polici
ją, Atakavusią Juos Ašari

nėmis Bombomis

DETROIT, Mich. — Sa
vaitė atgal paskelbė sėdėji
mo streiką 1,800 darbininkų 
Briggs automobilių fabrike, 
reikalaudami, kad kompani
ja priimtų atgal 350 darbi
ninkų, kuriuos buvo išme
tus iš darbo už unijinį vei
kimą.

Sausio 19 d. streikieriai ir 
Jungtinė Automobilių Dar
bininkų Unija jau privertė 
kompaniją vėl priimti visus 
darbininkus, pavarytus bė
gyje kelių paskutinių savai
čių. Kas įdomiausia, tai kad 
kompanija buvo prispirta 
pasiduot už desėtko valan
dų po to, kai policija ašari
nėmis bombomis šturmavo 
streikierius. Su policija ko
vėsi 3,000 streikierių ir pri
tarėjų; darbininkai laimėjo 
kovą ir ' aklinai uždarė 
Briggs fabriką.

ŽMOGVAGIS NUŠOVĖ 
VALSTIJOS POLICISTĄ

MONROE, Mich., saus. 20 
d.—Valstijos policininkas R. 
F. Hammond buvo įsivaręs 
į savo automobili AL Be- 
noitą kaipo nužiūrimą 
žmogvagį. Bet Benoit pas
kui nugalėjo policininką ir 
nušovė. Policininko kūnas 
surastas geležiniais ; j pan
čiais prirakintas prie pašto 
dėžutės stulpo. Benoit buvo 
sąlyginiai paleistas iš jkalė- 
jimo “pasitaisyt”. Dabar jį 
gaudo šimtai policininkų ir 
ginkluotų farmerių.

Naujas Tolio-Greitumo 
Skridimo Rekordas

Newark, N. J. — Jaunas 
milionierius s p o r tininkas 
Howard. Hughes per 7 va
landas, 28 minutes ir 25 se
kundas atskrido 2,490 my
lių iš Los Angeles, Califor- 
nijos, į Newarką, N. J., sau
sio 19. Vidutiniai lėkė 332 
mylių greitumu per valan
dą.

Jo lėktuvo inžinas turi 
1,100 arklių jėgų ir sunau
dojo 200 galionų gazolino. 
Kadangi daugely j vietų že
miau buvo audringas oras, 
tai jis daugiausiai skrido 
14,000 pėdų augštyj. Šiūo 
skridimu sumušta visi grei- 
čio-tolio ligšioliniai rekor
dai.

Popiežiaus Liga Blogėja
Vatikanas, saus. — 20.— 

Popiežiaus kojos dalinai su
paralyžiuotos; pradėjo mėš
lungis traukyti ir rankas. 
Pereitą naktį jis labai pras
tai miegojo. Jo gydytojai 
pripažįsta, kad popiežius 
kenčia labai aštrius nervų 
įdegimo skausmus rankose 
ir kojose.

“Sėdėjimo” Streikierių 
Vedybos Philadelphijoj

-.................. ............... )

Philadelphia, Pa.—Nuo 
to laiko, kai sėdėjimu su
streikavo darbininkai Sto
rage Battery Kompanijos, 
jau du streikieriai apsi
vedė. Vienas streikierys 
tuoj po vedybų sugrįžo į 
dirbtuvę ir praleidžia 
“medaus mėnesį” be nuo
takos. Kita, ištekėjusi 
mergina streikierė atsive
dė savo vyrą prie dirbtu
vės vartų “apvaikščioti” 
sutuoktuves, ir po to su
grįžo sėdėti - streikuoti. 
Draugų streikierių nuo
širdūs sveikinimai buvo 
linksmiausia n a u j a v e - 
džiams muzika.

Prezidento Roosevelto 
Įkurtuvių Kalba

WASHINGTON, s a u s io 
20.—Prezidentas R o osevel- 
tas ir vice-prezidentas J. N. 
Garner vidurdienyj priėmė 
prisieką- antrajai tarnybai. 
Prisaikdino A u g š č i ausio 
Teismo vyriausias teisėjas 

’C. E. Hughes.
Rooseveltas savo įkurtu

vių kalboj atžymėjo, kad 
šioj šalyj -milionai žmonių 
dar tebekančia vargą ir 
skurdą, ir sakė, kad val
džiai reikėtų daugiau ga
lios, idant galėtų gerinti 
darbo žmonių būklę. Roose
veltas taipgi pakartojo, kad 
rems tarptautinę “gero kai
myno” taiką, ir išreiškė pa
sitikėjimą, kad demokrati
nėmis priemonėmis galima 
būsią išspręsti ekonominiai- 
socialius klausimus.

Roosevelto p r įsiminimas 
apie reikalą daugiau galios 
valdžiai gerinti skurstančių
jų būklę reiškia pageidavi
mą, kad šalies Vyriausias 
Teismas nenąikintų kongre
so' išleidžiamų naudingesnių 
įstatymų žmonėms.

Nežiūrint lietaus, prezi
dento įkurtuvių ceremoni
jas stebėję 150,000 žmonių 
ar daugiau.

Pirmiaus prezidentai bū
davo įvesdinami kovo 4 d.; 
bet dabar pagal 20-tą ša
kes konstitucijos pataisymą 
naujai išrinkto prezidento 
įkurtuvės tapo perkeltos į 
sausio mėnesį.

Phila. Mezgėjai Pradėjo 
Sėdėjimo Streiką

Philadelphia, Pa. — Kad 
Brownhill ir Kramer mezgi
nių fabrikas pavarė iš dar
bo 22 darbininkus ir pradė
jo kraustyti iš dirbtuvės 
mašinas, tai 400 mezgėjų 
sustreikavo sėdėjimu. Rei
kalauja užtikrint, kad kom
panija daugiau nemėtys 
darbininkų iš darbo, ne
kraustys mašinerijos iš pa
talpos ir pripažins federa
cinę Mezgėjų Uniją.

Senlis, Franci j a. — Nu
kritus privačiam lėktuvui iš 
Holandijos, užsimušė 4 ja
me buvę žmonės.

IN TWO PARTS
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ISPANŲ MILICIJA SOVIETU TEISMAS 
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Atėmė iš Fašistų Svarbią 
Poziciją ties Madridu; At

mušė Juos Pietuose

MADRID, sausio 20. — 
Liaudies milicininkai štur
mavo ir atėmė iš fašistų 
Cerro de Los Angeles kal
vą, nepaprastai svarbią ka
rinę poziciją, 8 mylios į pie
tus nuo Madrido. Ši liaudie- 
čių pergalė atliuosavo Aran
juez gelžkelį nuo fašistų pa
vojaus ir užviešpatavo po
ziciją, reikalingą apginti 
svarbiausią Ispanijos lėktu
vų stovyklą Getafe.

Mūšyje 200 fašistų tapo 
nukauta ir 300 nelaisvėn su
imta. Tarp imtinių yra vy
resnes karininkas Belda ir 
12 kitų oficierių. Liaudie- 
čiams atiteko ir nemažai 
priešų amunicijos. Už šią 
pergalę ministeris pirminin
kas Largo Caballero atsiun
tė karštą pasveikinimą Ma
drido apgynimo generolui 
J. Miajai ir jo kariams.

Respublikos gynėjai lai
mėjo mūšių ir kitose dalyse 
Madrido fronto.
Fašistai Atmušti Pietinia- 

me Fronte
Malaga, Ispanija, sausio 

20. — Ispanijos milicininkai 
kontr-atakavo ir skaudžiai 
atmušė fašistus besigru
miančius linkui Malagos, 
svarbiojo prieplaukų mies
to pietiniame pajūryje. 
Valdžios lėktuvai nuvijo to
lyn fašistų karo laivus, be
plaukiančius į Malagą.

Marbellos Mūšyje Kritę 
2,000 Karių

Gibraltar. — Pranešama, 
kad žiaurioje kovoje tarp 
fašistų ir liaudies milicinin
kų ties Marbella, pietinėj 
Ispanijoj, žuvo po 1,000 ka
riu iš vienos ir kitos pusės.

Fašistai buvo pasiskelbę, 
būk užėmę Fuengirolą mies
telį, 20 mylių nuo Malagos; 
bet pasirodo, iog tai buvo 
bergždžias pasigyrimas.

Dar 2,600 Toną 'Sovietų 
Maisto Ispanijai

Barcelona, Ispanija. — 
Sausio 19 d. žiniomis, Sovie
tų garlaivis “Rion” atvežė 
dar 2,600 tonu įvairių mais
to produktų Ispanijos dar
bo žmonėms. Ispanijos liau- 
diečiai jausmingai dėkoja 
Sovietams už tokią brolišką 
pagelbą.

BIJOMA SUSIKIRTIMŲ 
JAPONIJOJ

TOKIO, saus. 20.—Bijo
ma susikirtimų ryšvi su Ja
ponijos seimo atsidarvmu. 
1,500 specialių ginkluotų 
sargu saugoja seimo rūmą 
ir aplinkumą. Seime galėsią 
būt susidūrimų tarp re
miančių karinę sutartį su 
Hitleriu ir jai priešingų.

Jie Suokalbiavo Užtraukt 
Karą ant Sovietų Galvos, 

Išžudyt SSRS Vadus
MASKVA. — £į šeštadie

nį Sovietų Augščiausio Teis
mo karinė kolegija pradės 
teisti Karlą Radeką, buvu
sį politinį valdžios organo 
“Izviestijų” rašytoją, ir 
16-ką jo sėbrų-trockistų.

Vyriausias Sovietų pro
kuroras Andrius Višinskis 
turi prirengęs prieš juos 
kaltinimus su tokiais įro
dymais:

Radek, G. Piatakov, Grg. 
Sokolnikov ir kiti kaltina
mieji palaikė savo “paralelį 
(šaligretį) centrą”, kuris 
buvo, pagal Trockio patvar
kymus iš užsienio, įsteigtas 
1933 m., greta jau gyvavu
sio Z i n o v j e vo-Kamenevo 
trockistų centro, su pikta
dariškais planais prieš So
vietų vadus ir visą sovieti
nę tvarką.

“Paralelis” Radeko-Piata- 
kovo centras darbavosi 
šitokiem tikslam: Visais ga
limais būdais silpninti kari
nę Sovietų apsigynimo jė
gą; paskubinti užsienių ka
rą prieš Sovietų Sąjungą; 
nuversti Sovietų valdžią; 
suskaldyti Sovietų šalį j da
lis; šnipinėti naudai užsie
ninių imperialistų; ardyti, 
gadinti ir trukdyti Sovietų 
pramonę, lauko ūkį ir gele
žinkelius ; žudyti svarbiau
sius Sovietų vadus, ir at- 
steigti kapitalistinį surėdy
mą Sovietų Sąjungos žemė
se.
Bucharinas Pavarytas iš 

“Izviestijų” Redakcijos
Beveik tuo pačiu laiku, 

kai paskelbta šis teismas, 
tapo pavarytas Nikolai 
Bucharin iš “Izviestijų” re
daktoriaus vietos. Laike zi-, 
novjeviečių-t rock istų pir- 
mesnio teismo jie patys įta
rė, kad Bucharinas žinojo 
jų planus. Paskui Buchari
nas šiaip taip buvo išteisin
tas. Laikui bėgant, tačiaus, 
paaiškėjo, kad jis ištikrųjų 
turėjo ką bendrą su tais 
Sovietų priešais.
• Tarp dabar teisiamųjų 
yra asmenų, kuriais Sovie
tai pasitikėjo ir buvo davę 
jiem atsakingas vietas. 
Taip antai, Gr. Sokolnikov 
pirmiau buvo Sovietų am
basadorius Anglijai; Gr. 
Piatakov — antrasis komi
saras sunkiosios pramonės, 
ir kt. O jie vis dėlto darė iš- 
d a v i k i š k ai-kruvinus są
mokslus prieš socialistinę 
Sovietų tvarką.

Japonai Vaišina Nazius
TOKIO. — Japonijos val

džia karališkai vaišina ofi- 
cierius atplaukusio Vokieti
jos karo laivo “Emdeno.” 
Pats imperatorius Hirohito 
surengė jiem priėmimą ir 
apdovanojo medaliais.
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Po Trylikos Metų
Prieš tryliką metų, kai Leninas gulėjo 

mirties patale, daugelis žmonių sakė: 
Leninui numirus, Sovietuose apsireikš 
politinis ir ekonominis chaosas ir Sovie
tai žlugs. Jie taip kalbėjo nežinodami 
tikro charakterio proletarinės diktatū
ros, nesuprasdami rolės komunistinės 
partijos ir rolės partijos vadų.

Jau trylika metų, kai Leninas numirė, 
bet Sovietų Sąjunga ne tik nežlugo, bet 
auga, bujoja tokiais šuoliais, kokiais nei 
jokia kita sistema, jokia kita šalis niekad 
nėra augusi. Kodėl? Todėl, kad Leni
nas įkūrė ir išauklėjo komunistų (bolše
vikų) partiją tokioj disciplinoj ir užgrū
dino ją taip kietai, jog toji partija gali 
pernešti sunkiausius krizius ir nuosto
lius ir vis eiti tikruoju keliu prie laimė
jimų. Todėl, kad Leninas paliko nuro
dymus, mokymus, kuriuos teisingai se
kant, proletarinė partiją visuomet nuga
lės sunkiausias kliūtis ir išeis laimėtoja. 
Todėl, kad Leninas paliko tokius kadruš, 
kurie net prie sunkiausių sąlygų, sekda
mi jo mokymą, gali partiją ir visą pro
letariatą išvesti iš sunkumų ir skerspai- 
nių.

Dėlto Leninas t)uvo genijus. Dėlto jis 
skaitomas po Markso ir Engelso didžiau
siu žmogum, įvedusiu žmoniją į naują 
gadynę, atidariusiu pasauliui vartus nau- 
jon epochon.

Tuojau po Lenino mirties, Trockis su 
savo sėbrais Buvo pasirįžęs pasukti re
voliucijos eigą linkui SSSR kapitalizmo 
atsteigimo, linkui pražūties. Bet išlavin
tieji, patys geriausieji Lenino mokiniai, 
su d. Stalinu priešakyj, remiami plačių
jų partijos ir nepartinių masių, pradėjo 
prieš trockizmą griežtą kovą. Toj kovoj 
leninizmas-stalinizmas išėjo pergalėtoju, 
o trockizmas patapo atviru kontr-revo- 
liucionizmu ir grobėsi už teroro, kaipo 
vienintelio ginklo, su kurio pagelba jis 
manė sunaikinsiąs Lenino geriausius pa
sekėjus ir tuomi, žinoma, pačią Sovietų 
Sąjungą.

Po trylikos metų nuo Lenino mirties, 
todėl, Sovietų Sąjunga ne tik nežlugo, 
bet pasiekė tokių laimėjimų, apie ku
riuos žmonija tik svajojo. Įžengusi so
cializmo gadynėn, Sovietų Sąjunga pri
ėmė naują konstituciją,—laisviausią, pa
čią demokratiškiausią konstituciją pa
saulyj,—užtikrinančią kiekvienam savo 
piliečiui darbą, poilsį, ligoj ir senatvėj 
apdraudą, mokslą ir plačiausias civilines

laisves. Sovietų šalis patapo didžiausia 
tąikos čampipne, uoliausia demokratijos 
gynėja, pasaulio viltis.

Po trylikos metų nuo Lenino mirties, 
gyvenimas aiškiai sumušė tas social-de- 
mokratijos teorijas (kurias Leninas taip 
kritikavo), būk socializmas būsią gali
ma įsteigti ramiu, demokratiniu būdu. 
Ispanijos įvykiai daugiau negu kas kitas 
patvirtino Lenino mokslo teisingumą. 
Jis mokino, kad buržuazija nieku būdu 
neprileis ramiu būdu, be griežtos kovos, 
balsavimais, įvesti bile šalyj socializmą.

Trylika metų praėjo nuo’ to, kai užgęso 
Lenino gyvybė, bet jo mokymai ne tik 
neužgęso, ale patapo kur kas aktuališ- 
kesni. Leninas patapo kur kas didesnis 
ir mylimesnis, Milionai žmonių^ kurie 
prieš' tryliką metų manė Leniną e^ant 
klaidingu, šiandien yra įsitikinę, kad jis 
buvo teisingas, ir jei jo mokymai būtų 
buvę sekti, tai šiandien nebūtų fašizmo 
nei Vokietijoj, nei Austrijoj, nei kituose 
kraštuose. Atpenč, šiandien ten jau bū
tų žydėjęs socializmas!

Taigi, minėdami 13-kos metų Lenino 
mirties sukaktį, darbininkai privalo juo 
daugiau skaityti jo raštus,, šviestis, la
vintis ir, visųpirmiausiai, turi patapti 
Lenino partijos — Komunistų Partijos— 
nariais.

Prieš tryliką metų mūsų dienraštis ra
šė: “Leninas numirė, bet Leninas gyvuo
ja !” Šiandien mes tą galime pasakyti 
kur kas garsiau, kadangi trylikos metų 
gyvenimas tą puikiai įrodė.

Nepriimtinas “Patarimas”
Dėl mūsų aną dieną padarytos pasta- 

.bos apie Chicagos LSS kuopos nusitari- 
mą išstoti iš Amerikos Socialistų Parti
jos; '“Nąųjięnos” labai supyko. Jos duo
da “patarimą,” kad “Laisvė” ’’savo smai
lios nosies nekištų kur nereikia!” ' ]

Aišku, tokis “patarimas” ne vietoj ir 
mums nepriimtinas. Mes manome, kad 
šitokiu būdu klausimo niekas neriša. Juk 
Amerikos Socialistų Partija nėra nei 
“Naujienų” redaktoriaus, nei kieno kito 
asmeniška nuosavybė bei asmeniškas rei
kalas. Tai yra politinė partija (nors ir 
labai, palyginti, maža), vaidinanti tam 
tikrą vaidmenį viešame gyvenime ir tas 
duoda teisę (ir net pareigą) kiekvienam 
laikraščiui ir asmeniui apie ją vienaip ar 
kitaip išsireikšti.

Kada “Naujienos” rašo apie USA Ko
munistų Partiją bei mūsų laikraštį arba 
apie Sovietų Sąjungą, “Laisvė” niekad 
nesakė: “tegul ‘Naujienos’ nekiša savo 
pariestos nosies kur nereikia!” Mes ma
nome, kad Chicagos laikraštis turi teisę 
pareikšti savo (kad ir dar labai piktą) 
nuomonę apie viską, kas yra visuome
niška.

Tokis rašymo tonas, kokį naudoja 
“Naujienos,” apskritai, nėra priimtas 
kultūriškoj laikraštijoj. Jis tik parodo, 
kad “Naujienų” redaktoriaus pozicija la
bai prasta, rimtų argumentų atsakymui 
jis neturi, tai griebiasi už vaikiškų, nai
vių “patarimų.”

Dėlei to, kad “Naujienų” redaktorius 
“Laisvę” “sugavo,” mes greitoj ateityj 
parašysime atskirą straipsnį.

Worcester, Mass Jusius, Dovidonienė ir žalimie- 
nė. Komisijoms pavesta nusta
tyti laikas ir diena del paren
gimų. ' .Sausio 13 d. įvyko LDS 57 

kumpos metinis susirinkimas. 
Senasis komitetas išdavė rapor
tus iŠ*, praeitų metų darbuotės. 
Raportai buvo priimti vienbal
siai. Pirmininkas J. Petkūnas 
del darbo aplinkybių negalėjo 
geriaū ko pasidarbuoti del kuo
pos; tad paaukojo savo metinę 
algą $6. Sekretoriaus raportai 
rūpestingai buvo priruošti ir 

. aiškūs, šioji kuopa pašalpoms ir 
pomirtinėmis daugiau išėmė 
pinigų, negu sumokėjo per 1936 
m. Reiškia, didelė nauda iš pri
gulėjimo prie LDS 57 kuopos. 
Todėl, kiekvieno lietuvio parei
ga rimtai pagalvoti ir neatidė
liojant prisirašyti prie LDS.

Užbaigus svarstyti nebaigtus 
reikalus, buvo įvesdinta nauja
sis komitetas del 1937 metų. Šis 
susirinkųpa^ nusitarė tūrėti du 
parengimus — pirmas, vakarie
nė. Į komisiją išrinkta P. Jes- 
kis, D. Jusius ir Jonaitienė. An
tras parengimas — rengtis prie 
didelio koncerto. Į komisiją iš
rinkta: J. Kyžis. Plokštis. D. sišaųdymų: “nemoku

Sausio' 14 d. Suvienytą Lie
tuviu Draugijų Namo’ dalinin
kų atsipuvo medinis susirinki
mas. Sulyg vardošaukib skait- 
liaus, tai susirinkimas labai ne
skaitlingas, galėjo būti virš 50 
dalyvių, o var&jšaukis turi ke
lis šimtus. Dar kaip ten nebūtų 
su tuo rieskaltlingumu, bet ūpas Į 
be jokio gyvumo. Komiteto ra
portai geri ir aiškūs, ižde pi
nigų turi virš trijų šimtų dole
rių. Apatinė svetainė išranda- 
vota LDK del kliubrumio su už
eiga. Rodos, viskas gerai. Susi
rinkusieji vienbalsiai ųžgyrė vi
są komiteto c|arpUOtę, tik kai 
priėjo rinkimas komiteto, tai 
tikra bėda: sėnieji nenori ilgiau 
būti, nauji neapsiimu. Mat, al
gų nei cento tas komitetas ne
gauna, nes skaitosi labdaringa 
įstaiga. Tai vos-vos per ilgą at- 
kartotiną nominavimą sudaryta 
visas komitetas ir direktoriai. 
Nominacijų laikų buvo tokių at- 

i ' lietuvis-
• ’ t -% I

kai, mano protokolas pora me
tų atgal buvo atmestas” ir tam 
panašus praeities įtarimai. Iš 
tokio apsileidimo tik delnus 
gali trinti smetoniniai tautinin
kai ir klerikalai. įe to, reikia 
priminti, kad koks tai “Jam”, 
“Keleivyje” 2 num. juokiasi, 
kad Lietuvių Svetainėje įkurta 
saliūnas, vietoj knygyno. Ger- 
blainom “Keleiviui” ir “Jam” 
tiek ga,imą-pasakyti, kad kny
gynas’ kaip buvo, tai ir tebėra, 

( tik bėda, kad labai mažai nau
dojasi lietuviai ta puikia pro
ga. Net kad ir pats “Keleivis” 
pasinaikinus blaivybei frontinę 
savo įtalpą senai jau padarė 
smukle, o redakcijos raštinę nu
kėlė į užpakalį namo. Tai kur 
čia tinka tyčiotis iš Lietuvių 
svetainės, kad LDK tik kliubiš- 
ka užeigą turės apatinėj svetai
nėje.

Dar tam pačiam “Keleivy” 
aimanuojama, kad LS ir DBD 
pirmininkas uždėjęs bausmę po 
50 centų dviem nariam už tru.k- 
šmo kėlimą, kurio būk nebuvę.'

Bet, kad konstitucijos taisyk
lė tokia ir kad buvo triukšmau
ta, tai nei nebando nuginčyti. 
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V. I. LENINAS, 
tuoj prieš mirtį.

LENINO KELIU
Klasių kovos už socializmą is

torijoj'" galima surasti nemažai
prakilnių vardų, žymių figūrų, 
kurie vaidino svarbią rolę dar
bininkų klasės gyvenime. Bet 
greta Karalio Markso, Fridriko 
Engelso iš mirusiųjų mes turi
me tik Vladimiro Iljičio Lenino 
(Uljanovo) vardą, kuris taip 
plačiai pasaulyj yra žinomas.

Linkui Lenino neutralių žmo
nių veik nėra. Vien mini jo var
dą su didžiausia pagarba, mini, 
kaipo didžiausį žmonijos moky
toją, kaipo kelio į pasiliuosavi- 
mą rodytoją. Antri mini jo var
dą su neapykanta. Ir kuo daro
si griežtesnė tarpe darbo žmo
nių ir jų pavergėjų kova, kuo 
artimesnė dirbančiųjų pasiliuo- 
savimo valanda, tuo labiau dar
bo žmonės gerbia Leniną, mo
kinasi iš jo ir tuo baisiau iš
naudotojai neapkenčia jo ir le
niniečių.

Kiekvienas metas, kiekviena 
svarbesnė kova vis daugiau 
žmonių įtikina, kaip Leninas 
teisingai suprato Karolio Mark
so, Fridriko Engelso mokslą ir 
kaip teisingai numatė - tai, Jcu- 
riuomi keliu turės eiti gyveni
mas.- Neveltui jis taip • aštriai 
kritikavo Vokietijos ir Austrijos 
socialdemokratų pozicijas, jų 
vadus, pokariniais laikais, šian
dien visi matome, kokioj bai
sioj padėtyj tų kraštų darbo 
žmonės atsidūrė, kur juos atve
dė prisilaikymas klasių taiksty
mosi socialistų vadų politikos.

Draugas Stalinas, laidojant 
Leniną, savo kalboje apibūdino 
jį, kaipo “kalnų arą”, Komunis
tų Partijos vadą, kurio obalsiai 
nuolatos buvo teisingi ir aiškūs, 
kaipo žmogų, kurio žodžiai nu
šviesdavo mintį, kurio darbai 
buvo drąsūs revoliuciniai žygiai.

“Leninas buvo gimęs revoliu
cijai,—sakė Stalinas.—Jis buvo 
ištięsų . genijum revoliucinės 
eksplozijos ir didžiausiu meis
tru revoliucinės vadovybės.. . . 
Revoliucijos dienose, jos krypty
se jis tartum žydėjo, buvo aiš-

Be to uždėtoji bausmė teber ne
patvirtintą susirinkimo ir ne
sumokėta. Dabar mat, yra taip, 
kad labaix greit nori būti kanki
niu. Nespėjai žodį ištarti, o čia 
“kankinį” ir turi. Juk buvo se
kamam susirinkime, kad narys 
bekalbėdamas “nubaudė” patį 
pirmininką-net $5, to tas “Jam” 
nemato. Liaukitės nuo to opu
mo ir nerimtumo ir bus viskas 
gerai,

nt- .r.

kus, numatantis klasių kovos 
zigzagus, aiškiai matė juos, 
kaip ant delno.” Leninas buvo 
revoliucijos genijus. Jo mokslo 
aiškumas, .paprastumas — “bu
vo viena iš svarbiausių Lenino 
ypatybių, ypatybė Lenino, kai
po naujo vado plačiųjų masių, 
paprastų kasdieninių masių, pa
čių žmonijos apačių.”

Ir ta Lenino ypatybė “geni
jaus iš genijų proletariato va
dų,”—sakė Stalinas, suteikdayo 
jam galimybę nustatyti teisin
gą taktiką, strategiją, politiką. 
Pavyko nustatyti proletariato 
taktiką taip, kad jis nugalėjo 
išnaudotojus, organizavo ir lai
mėjo didžiausią pasaulyje pro
letarinę revoliuciją. Leninas 
mokėjo pažinti žmones, iš jų su
daryti artimiausius vadus, iš
auklėti naujos formos proleta
riato partiją —Komunistų Bol
ševikų Partiją.

Čia tenka prisiminti tik kelis 
Lenino mokinimus, nes plačiau 
apie tai neleidžia straipsnio rė
mai. Kaip teisingas geniališkas 
Lenino mokinimas: “Be revo
liucinės teorijos' negali lyūti re
voliucinio veikimo.... Pirmaei
lio kovotojo rolę gali atlikti tik
tai partija, besivaduodama re
voliucine teorija.” Ar gi tenka 
šiandieną del šių tvirtinimų 
abejoti bent kiek teisingam ir 
sąžiningam žmogui? Argi ne
matome, kad buvusios labiausiai 
atsilikusios industriniai, kultū
riniai, politiniai ir abelnai ša
lies—Rusijos proletariatas ir 
valstiečiai, turėdami savo vadą 
Bolševikų Partijoj, vadą, žinan
tį teoriją, žinantį, kurion kryp- 

į tin reikia eiti, laimėjo revoliu- 
1 ei ją, laimėjo kovas, įžengė į so- 
Icializmo budavojimo laipsnį! O 
šalys—Vokietija, Austrija, į 
kurias senuose laikuose su vil- 
čia žiūrėjo kovotojai už socia
lizmą, ką dabar ten matome, 
kada nebuvo Komunistų Parti
jos, nebuvo pas tų šalių darbi
ninkus aiškaus supratimo.

Kaja Rusijoj įvyko 1905 me
tų revoliucija, ji socialistų tar
pe pagimdė daug ginčų. Men
ševikai piane, kad Maskvos pro
letariatas darė klaidą imdama
sis už ginklo, kad kairūs reika
lavimai nūgązdino buržuaziją. 
Leninas aiškiausiai išdėstė, kad 
klaida buvo ne ginkluotame su
kilime, ne kairiuose reikalavi
muose, bet tame, kad Rusijos 
darbo liaudis nepakankamai 
drąsiai ėmėsi už ginklo, kad be 
drąsios, atkaklios kovos nebus 
galima nuversti carizmas, kad

caro manifestas, davimas “lais
vių” ir Durna yra tik manevras, 
kad sustiprėjus ir revoliuciją 
paskandinus žmonijos kraujuo
se. Lenino mokslą pilniausiai 
gyvenimas patvirtino.

Prasidėjo pasaulinis karas, 
suskaldė jis socialistų Interna
cionalą, pakrikdė partijas. Le
ninas ir čia buvo teisingas mo
kinime, kaip reikia išlaikyti 
tarptautinį solidarumą, kaip 
reikia veikti prieš imperialistų 
karą, kad jį pavertus į piliečių 
karą, prieš išnaudotojus. Bolše
vikų priešai, “tėvynės” gynėjai 
juokėsi iš bolševikų, kad nesą
monė aiškinti, būk imperialistų 
karas virs į piliečių karą. O kas 
gyvenime atsitiko? Nusirito ne 
vien Rusijos caras, bet kaizeris, 
Austrijos-Vengrijos, Bulgari
jos, Turkijos ir eilė kitų kara-

tis ne industriją budavoti, ne 
žemės ūkį tvarkyti, kuris yra 
išnaudotojų rankose. Mes turi
me mokytis iš išnaudotojų or
ganizuotumo, iš to, kaip jie 
moka net išnaudodami* darbo 
mases, o savo pusėn patraukti. 
Mes turime išmokti aiškinti Le
nino mokslo teisingumą, paro
dyti' masėms, kaip jas išnaudo
ja kapitalistai ir apgaudinėja 
kapitalo tvarkos gynėjai. Mes 
turime išmokti sudaryti galingą 
savo klasės politinį vadą—Ko
munistų Partiją. Mes turime iš
mokti suorganizuoti neorgani
zuotas šios šalies darbo mases 
ir mes turime įgyti Lenino mo
kinimą, kad sėkmingai eiti Le
nino keliu linkui pasiliuosavi- 
mo.

Vai. Sūnus.

LIETUVOS ŽINIOSNuvertimas Rusijoj caro ne
buvo darbininkų ir valstiečių 
laisvė. Buržuazija ir dvarponi- 
ja pasistatė savo valdžią ir pa
sinešė ant toliau išnaudoti dir
bančiuosius. Rusijos Bolševikų 
(Komunistų) Partija neleido 
revoliucijai pusiaukelyj apsisto
ti. Jie ruošė proletarinę revo
liuciją, už nuvertimą buržuazi
jos.

Ir neužteko, kad Leninas ra
gino, stūmė prie revoliucijos, 
bet mokino, kaip ją atlikti. Jis 
rašė:

1. Niekados nežaisti su revo
liucija, o pradedant ją, kietai 
žinoti, kad reikia eiti iki galo.

2. Būtinai reikia sutraukti 
daug daugiau jėgų sprendžia
moj vietoj, sprendžiamuoju 
laiku, nes kitaip priešas, būda
mas geriau prisirengęs ir orga
nizuotas, sunaikins sukilėlius.

3. Kartą sukilimas pradėtas, 
tai reikia veikti didžiausia drą
sa ir būtinai, nesvyruojančiai 
eiti prie užpuolimo. ‘Apsigyni
mas yra mirtis sukilimui’. j finansininkus, atvykusius į

4. Reikia siekti netikėtai už-' banką įvairiais finansiniais rei- 
pulti priešas, pasirinkti mo- Į kalais. Vieną portfelį tie “fi-

jau spėjo iškraus-

Kalėdų Vaišių Auka
Per

Dvaro 
būrys 
sigėrę

Kalėdas Vilijampolėje, 
g-vėje 21 nr. susirinkęs 
darbininkų vaišinos. Pa- 
pradėjo muštis. L. Gri

nevičius visai užmuštas. 
Grinevičiaus užmušimo 
vaišių dalyviai sulaikyti ir kvo
čiami.

Del 
keli

Atmetė Buv. Palangos 
Burmistro Skundą

Buvęs Palangos burmistras 
VI. Kraujelis padavė Šiaulių 
apyg. teismui skundą del tar
dytojo jam paskirtos tardomo
sios priemonės. Kraujelio sklin
dąs atmestas.

Trys “Finansininkai iš 
Užsienio”

Kriminalinė policija žydų 
centraliniame banke suėmė tris 
asmenis, kurie vaidino užsienio 

j finansininkus,

pasirinkti mo- Į kalais. Vieną portfelį tie 
mentas, kol dar jo kariuomenė i nansininkai 
išsklaidyta.

5. Reikia kiekvieną dieną 
siekti nors ir mažų pergalių 
(galima pasakyti kas valandą,' 
jeigu dalykas yra viename mies
te), kad ir kažin kas būtų, pa
laikyt moralę pergalę.”

Štai kaip Leninas mokino at
likti technišką sukilimo pusę. 
Jis aiškino, kad pirmiausiai 
reikia paimti ir išlaikyti tokius ra, Leliūnų klebono A. Masaičio 
punktus, kaip: telegrafų, telefo-.palaidi pikti išunės apdraskė 
nų, gelžkelių stotis, tiltus ir ki- muziką Juozą Strolią. 
tus svarbius punktus. Jis 
“drąsiau, drąsiau ir dar 
drąsiau!”

Jeigu mes įsigilinsime

ty t i.
Tiriant paaiškėjo, kad tai yra 

paprasti kišenvagiai ir portfe- > 
lių su pinigais vagys.

Vienas sakosi esąs net persas.

Klebono šunes Sužalojo 
Kompozitorių J. Strolią
Pirmos Kalėdų dienos vaka-

rasė: 
kartą

šian-

Beveik 
visai perkąsta apatinė lūpa, ap
draskytas paltas ir skrybėlė. 
Nežinia kas būtų įvykę, jei, iš
girdę pagalbos šauksmą, vieti
niai miestelio žmonės nebūtųdien į Ispanijos liaudies kovas, niai miestelio žmonės nebūtų 

tai matysime, kaip Lenino mo-I atgynę. Nukentėjęs patalpintas 
kinimas buvo teisingas, jau ne- ■ į Utenos m. ligoninę, kur mė

ginta susiūti sukramtyta lūpa.kalbant apie tai, kad darbo 
liaudis negalės pasiliuosuoti be 
ginkluotos kovos, bet svarbių 
vietų išlaikyme.

Čia mes palietėme tik kelis 
klausimus iš Lenino mokinimo. 
Vyriausias iš jų buvo ir yra, 
kad darbininkų klasė turi iš
auklėti gerai organizuotą savo 
politinį vadą—Komunistų Par
tiją, kad ji pati turi mokytis 
teorijoj ir veikti praktikoj.

Drg. Stalinas, kalbėdamas So
vietų Sąjungos Jaunųjų Komu
nistų Suvažiavime, sakė:

“Drąsa ir sugabumas dabar 
reikalinga taip, kaip ir pirma. 
Bet su viena drąsa toli neva
žiuosi. Kad dabar -nugalėjus 
priešą, tai reikia mokėti budu

Klaipčdojc Uždarytas Ispa
nijos Konsulatas

Ispanijos garbės konsulas 
Klaipėdoje dr. Meier nusprendė 
uždaryti Ispanijos konsulatą 
Klaipėdoje. Jis jau prieš kurį 
laiką buvo pranešęs Madrido 
vyriausybei, kad atsisako iš 
pareigų. Konsulatas jau užda
rytas ir interesantų nebepri- 

(Vadinasi, Meier tarnau-
Ispanijos fašistams)

ima. 
ja

Scranton, Pa
Pas mus daug yra draugų,

voti industriją, žemės ūkį, tran- kurie turėtų į “Laisvę” apra- 
sportą, prekybą, reikia atsisa- šyti svarbesnes žinias, bet taip 4 
kyti nuo poniško ir iš augšto nėra. Nuo to kenčia laikraštis. * 
žiūrėjimo į prekybą. Kad buda- 
Voti, tai reikia turėti žinojimas, 
reikia turėti mokslas, o kad ži- 
noti, tai reikia mokytis. Moky
tis atsidėjusiai ir kantriai. Mo
kytis nuo visų—ir priešų, ir 
draugų, o ypatingai iš priešų. 
Mokytis sukandus dantis, nesibi
jant, kad priešai juoksis iš 
mūs, iš mūsų nežinystės, iš mū
sų atsilikimo.”

Taip Stalinas kalbėjo 1928 
metais. Ar Sovietų Sąjungos 
gyventojai priėmė jo patarimą? 
Taip, už tai kalba milžiniški 
Sovietų šalies atsiekimai. Ar šie

<
Štai, kad ir Ispanijos atstovo 
atsilankymą, kuris buvo Scran- 
tone 28 d. gruodžio, Casino 
Hall, niekas neparašė. O čia 
buvo labai svarbus susirinki
mas. Policija visaip trukdė, 
bet Scrantono visuomenė paro
dė, kad ji baisiai neapkenčia 
fašistų ir gatava gelbėti Ispa
nijos liaudį. Jau vien tas paro
do, kad be didelės agitacijos 
buvo surinkta Ispanijos liau- • 
dies kovotojams $455 su cen
tais.

Ispanijos liaudies atstovai 
išreiškė širdingą padėką

gau* 
S.

Stalino patarimai tinka mums? serantoniečiamis už taip 
Labai daug. Mes turime moky- singa parama. S. P




