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PART ONE

Rytinių valstijų lietuvių ko
munistų konferencijos iškeltas 
obalsis “padvigubinkime lietu
vių partijieČių narių skaičių iki 
gegužės 1 dienos.” pasiekė ir to
limą Chicagą. Drg. A. rašo: 
“Partijos vajų mes pradėjome. 
Turėjome skaitlingą susirinki
mą su ne partijos nariais, kur 
diskusavome 13-to plenumo te
žins. Dėjome visą svarbą ant 
gavimo naujų narių. Rodos ke
lis turime. Tokius mitingus vi
sos kolonijos laikys... Į Jau
nųjų Komunistų Lygą gavome 
keliolika narių ir dar gausime 
gerą būrelį.”

Reikia labai apsižiftrėt, kad 
Chicagos frakcija nepadarytų 
gėdos brooklyniečiams. čia įvy
ko konferencija, čia iškeltas 
obalsis, o mūsų frakcija da ne
išsijudino į darbą. Frakcijos 
biuras turėtų imtis už darbo.
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Ant Čiužiy Padarys 
5,200 Kilometrų

Iš Irkutsko vyksta į 
Maskvą penki raudonar
miečiai ant čiužiu. Kelio
nė turės 5,200 kilometrų. 
Bogomolov, Večerik, Gan- 
timurov, Golovičev ir Ki- 
čigin išvyko į tą didelę 
kelionę. Jie į pirmas 17 
dienų padarė 1,850 kilo
metrų kelio arba po 60 
kilometrų į parą. Pasi
rengę pasiekti Maskvą 
23 d. vasario, kada įvyks 
Raudonosios Armijos 16- 
kos metų sukaktuvės.Worcesterio bolševikai žada 

pravesti konferencijos tarimus 
ant šimto procentų. Frakcijos 
sekretorius rašo:

“Frakcijos ssuirinkimą tu
rėjome vasario 12 d. Nutarė
me darbuotis laike narių gavi
mo vajaus, kad padvigubinti 
narių skaičių... Nutarėme 
rengti diskusijas partijos va
jaus reikalais... Nutarėme^su-I tapo išplatinta tarpe Ame

rikos karinio laivo “Wyo
ming” jūrininkų. Oficie- 
riai gaudė lapelius ir naiki
no, tačiaus dalis pasiekė jū
rininkus. Vienas draugas 
įsimaišęs tarp jūrininkų ir 
gavęs pasikalbėti. Keletas 
jų pareiškę, kad jeigu Roo
sevelto valdžia įsakytų šau
dyti į Kubos žmones, tai jū
rininkai atkreiptų ginklus 
prieš savo oficierius.

rengti ką nors Agitacijos Fon- 1 
do naudai. Parengimas įvyks! 
Olympia parke. Tam tikslui iš-, 
rinkome komisiją..”

Draugų ūsteriečių pasibrie- 
žimas yra geras. Tik, draugai, 
lai šitie tarimai nepasiliks ant 
popieros. Praveskite juos gy- 
veniman. Praneškite sistema- 
čiai Centro Biurui apie savo 
veikimą.

Newarko frakcijos sekreto
rius praneša, kad neužilgo bus 
sušauktas platus susirinkimas 
komunistų ir simpatikų. Ta-' 
me susirinkime kalbėsime apie 
tas problemas, kurios šiandien 
stovi prieš darbininkų klasę ir 
Komunistų Partiją. Eastono 
draugai taip pat žada padvigu
binti lietuvių partijieČių skai
čių iki gegužės 1 dienos. O tų
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Komunisty Propaganda 
Tarpe Jūrininky

Kubos komunistų laikraš
tis “Juventud Obrera” ra
šo, kad komunistų lapeliai

Ir William Greenas 
“Protestuoja”

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo federacijos

Fašistai Didžiuojasi Sukriušinimu 
Austrijos Darbininkų Sukilimo; Doll- 
hisso Valdžia Išgelbėjus Visų fiiropų

Delei Imperialistinės Buržuazijos
VIENA, Austrija.—Doll- 

fusso valdžia su didžiausio
mis iškilmėmis palaidojo 50 
fašistų ir policįstų, kurie 
žuvo užpuolime ant Vienos 
darbininkų. Dollfusš pa
reiškė, kad darbininkų su
kilimas galutinai likviduo
tas ir kad karo stovis bū- 
siąs panaikintas su vasario 
22 d. Laidotuvių procesija 
buvo apgulta policijos ir ne
leido žmonėms nei per lan
gus žiūrėti toj gatvėj, kuria 
lavonai buvo vežami į kapi
nes. Valdžia tą dieną už
darė visus štorus, fabrikus, 
mokyklas ir t. t. Šaukė, 
darbininkus dalyvauti pro
cesijoje, bet labai mažai 
darbininku teklausė.

Savo prakalboje Dollfus-

so didysis šuo ir padėjėjas 
Fey pareiškė, kad būk “ge
rai ginkluota Raudonoji Ar
mija bandė įsteigti Sovieti
nę diktatūrą Centralinėje 
Europoje”, bet, girdi, nepa
vyko. Ne tik Austrija išsi
gelbėjus nuo komunizmo, 
bet jinai išgelbėjus visą Eu
ropą !

Tuo tarpu eina laidojimas 
mūšiuose žuvusių1 darbinin
kų. Jų žuvo labai daug. Jų 
laidotuvėse uždrausta dar-, 
bininkams dalyvauti. Kiek
vieno karžygio šermenyse 
stovi po kelis ginkluotus fa
šistus ir daboja, kad darbi
ninkai nesusirinktų atiduo
ti paskutinį atsisveikinimą 
savo žuvusiems draugams.

Socialistai Reikalauja, kad Policija
Būtų Ginkluota Buožėmis, Kuomet Eina

Malšinti Darbininkų Demonstracijų
NEW YORK. — Pasikal

bėjime su buržuazinio laik- 
įraščio “The Daily News” 
korespondentu, ponas Wald- 
manas, Socialistų Partijos 
šulas ir buvęs tos partijos 
kandidatas į miesto majo
rus, pareiškė, kad New

draugų pasižadėjimu visuomet prezidentas Green pareiškė, New Yorko policija turi bū- 
galima pasitikėti ant šimto pro- kad jis pasmerkia Austrijos i ti apsiginklavus buožėmis, 
centų. i- - ......................... -j budelių valdžią/ kuri žudė 

„ . ± x.. , . . ’darbininkus ir bombardavo
Socialistų Partijos vadai ir . TT. . T.

Amerikos Darbo Federacijos « V1®n.?Je- Jls Sa’
biurokratai nutarė kreiptis laike karo UŽ-
prie prezidento Roosevelto, kad, drausta bombarduoti žmo- 
jis ateitų pagelbon Austrijos .nių namus, O Dollfusso val- 
proletariatui kovoje prieš fašiz- džia to nepaisė.

Tas gerai, bet kodėl Gree-

kuomet eina į darbininkų 
demonstracijas. Jis sako, 

k

kad jeigu policija būtų tu
rėjus buožes laike Madison 
Square Garden ssuirinkimo, 
tai būtų lengvai ištaškius 
komunistus ir jų pasekėjus.

Matote, priei ko jau pri
ėjo Amerikos Socialistų 
Partijos lyderiai. Jie jau 
pamėgdžioja Hitlerį ir Doll- 
fussą, ragindami policiją 
buožėmis skaldyt galvas 
darbininkams.

Darbininku Nuostoliai 
Laike Šio Krizio

WASHINGTON.—Val
džios darbo departmento 
raportas parodo, kad A- 
merikos' gelžkelių darbi
ninkai prieš 1929 metų 
krizį gaudavo algomis 
apie $2,500,000,000 į me
tus. Gi šiandien gauna 
tik apie $1,500,000,000 O 
čia nepaliečiama 600,000 
gelžkeliečių, kurie randa
si bedarbiu eilėse.

AMERIKOS VALDŽIA IR BURŽUAZIJA 
SIUNTA DEL KYLANČIO NERAMUMO 

f TARPE C.W.A. DARBININKŲ
■

Jau Kaltina Sovietą Sąjungą, kad Darbininkai Organizuojasi 
i Prieš Atleidinėjimą iš Darbo; Studentų ir Parmenu Judė

jimas Tai Esąs “Maskvos padaras” Amerikoje!
Roosevelto valdžia ir vi- 

,sa buržuazija nusigandus, 
i kas atsitiks, kuomet CWA 
darbininkai bus išmesti ’ iš 
darbo. Mat, tarpe tų dar-

Ralrnvdric Turis nqrjMn>nkU kuriasi kovos orga- 
itanvvonao tuicd vai ! nizacijos, kurioms vadavau- 
bais Įrodyt Pasitaisymu '1 komunw. Darbininkai 

c J J c žada kovoti pries badą ir uz
darba.

MASKVA. — Trockistų | štai pranešama, kad San 
vado Rakovskio pasisaky-| Francisco, Californijos, “pa- 
mas, kad jis prisipažįsta I triotai” jau paleido šūkį, 
prie klaidų ir žada ištiki-' 
mai darbuotis Komunistų 
Partijos vadovybėje, dar 
nesugrąžina jo į partiją. Jis 
dabar darbais turės įrodyti, 
kad jo atsivertimas yra są
žiniškas, kad jis ištikrųjų 
pamatė savo klaidas ir dau
giau jų nekartos ateityje.

tai” dar labiau išsigandę, 
kad “Maskva pasiekus ir 
įtraukus į kovą Amerikos 
universitetų ir kolegijų stu
dentus!” Fa ’meriai irgi 
pakliuvę į “Maskvos ran
kas”, nes “pernai, farmerių 
streikas buvęs finansuoja
mas iš Maskvos”. Amerikos 
Civilių Laisvių Unija taip 
pat esanti “Maskvos įran
kis.”

ĮMOKĖJO $3,000, GAUS 
$85,000.

NEW YORK'. — Mokyk
lų superintendentas O’Shea 
paliuosuotas nuo vietos ir 
pastatytas ant pensijos. 
Toj vietoj tarnavo 47 me
tus. Į pensijų fondą įmokė
jo apie $3,000, bet pensijos 
gaus virš $85,000. Kasmet 
gaus po $9,000. Algos gau
davo po $25,000 į metus!

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Gaisre Žuvo Dešimts 
Seny Motery

Rooseveltas Apginkluo 
ja Chiang Kai-sheką

mą! Tokio turinio jie pasiūlė-

-Garden susirinkime. Inas karščiausia! remia Roo-
Nereikia manyti, kad tie .po-1 sevelto valdžią, ir'Amerikos 

nai nežino, ką jie daro. Jų tik-' imperialistinius plėšikus jų 
slas yra dvejopas: vienas, kad'kruvinoje politikoje prieš 
ištikrųjų nukreipti Amerikos Kubos darbininkus? Kodėl 
darbininkus nuo suteikimo tik
ros paramos Austrijos darbi-, 
ninkams kovoje prieš fašizmą;
antras, kad paaugštinti Roose- 
veltą Amerikos darbininkų aky
se. Žiūrėkite, mat, Roosevel
tas padės darbininkams apsi
ginti nuo fašistų! Tuo tarpu 
čia, Amerikoje, Roosevelto val
džia vis atviriau ir atviriau 
griebiasi fašistinių priemonių 
prieš Amerikos darbininkus.

jis ir jo f rentai palaikė Ma
chado valdžią, o dabar 
laiko Mendieto valdžią?

pa-

Vatikano Miestas. — Po
piežius Pijus XI laiko spe- 
ciales mišias už karaliaus 
Albertu “dūšią” ir vadina 
jį “tikru krikšionybės kuni
gaikščiu.”

Amerikos Komunistų Parti
jos kongresas įvyks balandžio 
mėnesį. Tai bus labai svarbus 
kongresas. Jis įvyks sūkuryje 
didžiojo krizio. Partija turi 
daug patyrimų iš klasių kovos 
lauko. Reikės perbėgti visus 
partijos darbus ir pasverti jų 
rezultatus, pasimokinti iš jų.

Mūsų Partija vis drąsiau ir 
drąsiau pasirodo kaipo revoliu
cinis avangardas Amerikos pro
letariato ir visos pavergtosios 
liaudies. Ant jos pečių guli di-

Pabėgo 284 Gydytojai
BERLYNAS. — Užėjus 

fašistiniam marui, iš Ber
lyno išbėgo užsienin 284 gy
dytojai. Keletas yra labai 
atsižymėję savo profesijoje, 

dėlė atsakomybė ir milžiniški 
darbai.

Amerikos Komunistų Parti
jos ęilės šiandien suvienytos. 
Atsikračius nuo oportunistų 
(Lovestono ir Cannono), parti
joje frakcijos išnyko. Partija 
galėjo mestis į darbą, kaipo 
viena čiela organizacija. - Todėl 
ir kongrese nebus leidžiamas 
laikas tarpsavinių ginčų rišimui 
įr varinėjimui, bet plėtimui 
partijos darbo plačiose darbi
ninkų masėse.

BROOKVILLE, Pa. — 
Vasario 20 d. čionai sude
gė senų moterų prieglaudos 
namas. Gaisras kilo nak
ties laiku ir įnames užtiko 
lovose. Gaisre sudegė de
šimts senų moterų—našlių 
bei dukterų Civilio Karo ve- 

: teranų.

Japonijos Karo Laivy
nas Turi 800 Orlaivių

TOKYO. — 1931 metais 
Japonijos valdžia išleido ka
rinio orlaivyno reikalams 
39,000,000 yenų, 1932 me
tais išleido jau 85,000/000, o 
1934 metais išleisianti 83,- 
000,000 . '

Karo ministeris genero
las Hayashi pareiškė, kad 
Japonija šiandien turi 800 
karinių orlaivių1, kurie ga
lėsią kariauti su Sovietų Są
junga. O tūlasjaijkas atgal 
Japonija/sakė, rkad ji tetu
rinti 300 orlaivių.

SHANGHAI. —Roosevel- 
to’valdžios duotą Nankingo 
valdžiai medvilnę už $50,- 
000,000 neva vargdienių šel
pimui Chiang Kai-shekas 
•parduoda ir pinigus leidžia 
apsiginklavimui prieš Chi- 
nijos darbininkus ir valstie
čius. Vadinasi,, netiesiogi- 
'niai Amerikos kapitalistai 
palaiko • Nankirigo • karą 
prieš Sovietus Chinijoje*.,

SUSIKIRTIMAS TARP 
KAREIVIŲ

HAVANA, Kuba. — Pra
nešama, kad tarpe Kubos 
kareivių kilo rasinės riaušės 
ir apsišaudymai negrų 
baltveidžių.

ir

Fašizmas Kelia'Galvą 
Ir Anglijoje 

LONDONAS. Oswaldo 
Mosley organizuojamrTašis- 
tų būriai auga. Jie rengia 
miestuose maršavimus. Juos 
remia stambioji buržuazija.

Londonas. — Iš prigim
ties neregė mergina, Lillian 
Ripley, 20 metų amžiaus, 
laimėjo kontestą, kaipo ge
riausia pianistė.

'New York* — Visoj Nau
joj Anglijoj šiomis dienomis 
siautė baisios pūgos ir su- 
demoralizavo fransportaci- j 
ją.j Sušalo 10 žmonių. I

Brussels, Belgija. — Ka
raliaus Alberto lavono pa
sižiūrėti atsilankė šimtas 
tūkstančių žmonių. Priver
tė krūvas gėlių.

VIENOS VALANDOS 
STREIKAS

PHILADELPHIA, Pa. — 
Čionai vasario 21 d. įvyko 
vienos valandos streikas už 
Austrijos darbininkus, ko
vojančius prieš fašizmą. 
Streikas apėmė^ labai daug 
darbininkų.

kad “Maskva organizuoja 
CWA darbininkus!” Būrys 
patriotų tą klausimą išty
ręs ir savo raportą paskel
bęs “The San Francisco 
Chronicle”. Jie sako, kad 
jie suradę, jog “Maskva 
Amerikoje suorganizavo 
raudonųjų skvodus”, kurie 
“organizuos CWA darbinin
kus, idant juos laimėjus del 
komunizmo”. Tie “patrio-

Prie tokio pakvaišimo pri
ėjo San Francisco “patrio
tai”. Kur tik darbininkai, 
farmeriai ar studentai su
siorganizuoja ir gina savo 
teises, tiems amerikoniš
kiems fašistams sapnuojasi 
“Maskva” ir jos “auksas”. 
Bet šitas “patriotų” durna- 
vojimas nesulaikys darbi
ninkų nuo kovos už gyvybės 
palaikymą!

NEPALEIDŽIA IŠ KA
DIMITROVO, Pi

BERLYNAS. — Kruvino
ji Hitlerio valdžia dar ne: 
paleidžia draugų bulgarų 
komunistų, nors jie jau yra 
Sovietų Sąjungos piliečiai. 
Į Sovietu ambasadoriaus1 T•reikalavimą juos leisti išva
žiuoti į darbininkų tėvynę, 
Hitleris dar nedavė atsaky
mo.

Budelis Goering, vidaus 
reikalų ministeris pareiškė:

ĮĖJIMO draugų
DPOVO IR TANEVO
“Dimitrovas yra saugiai pa
tupdytas už grotų ir spynos 
—tenai jis ir priklauso ir 
tuo tarpu ten turės pasilik
ti. Toks žmogus yra per
daug pavojingas, idant pa
leidus jį ant draugijos. Aš 
sakiau jam teisme, kad jis 
užsitarnauja kartuvių”. '

Taip, Dimitrovas, kaipo 
komunistas, pavojingas fa
šistams !

Nepripažįsta Unijos, 
Ref omiistinės Unij

‘ PITTSBURGH, Pa. — 
Pagaliaus H. C. Frick Coke 
kompanijos savininkai pasi- 

irašė sutartį su United Mine 
j Workers unijos reakciniais 
biurokratais. Kontrakte ne-

I pripažįstama ųiainierių uni
ja, bet tik pripažįstama, 
kad John L. Lewis, Philip 
Murray ir kiti pardavikai 
yra “mainierių atstovai” ir

Bet Pripažino 
os Reakcinius Vadus
su jais kompanija ves dery
bas, darys kontraktus, 
smaugs mainierius kasyklo
se! Bosai, pagal kontrak
tą, turi teisę nesiskaityti su 
unijų lokalais, turi teisę nie
ko bendro neturėt1’ su mai
nierių organizacija kasyk
lose. Viskas, ką jie . turi 
daryti, tai tartis su unijos 
pardavikiškais vadais!

Nesurenka Pinigų Del 
Nupirkimo Biblijos

Bėga Misionieriai

LONDONAS. — Anglijos 
kunigai, davatkos ir val
džia dar nesurinko pakan
kamai pinigų del nupirki
mo iš Sovietų valdžios se
niausios biblijos. Reikia su- 
mokėt 100,000 svarų sterlin
gų, o iki šiol tesuriųkta apie 
25,000 svarų.

HANKOW, Chinija. — Iš 
Honan provincijos nešdina
si amerikonai krikščioniški 
misionieriai. Bijo darbinin
kų ir valstiečių.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy])



J. Stalinas.

IŠ LIETUVOS REDAKCIJOS ATSAKYMAI
ALB.—Juokelių linija gera,

pas

46 St.,

Kapitalistinis Pasaulis Ir SSSR

žinia

ne vienas 
mano šir-

nu-
lituv

JURUI, So. Boston, Mass.— 
Jeigu atsiranda darbininkų, ku
rie šalinasi nuo renegatų, tai 
tokius mes turime sveikinti, bet

sų 
mi

bet 
kad 

rasti

I

aiškiai 
neteks;

£
r *

gau- 
kaina 
gyve- 
norė-

I ryti.
i Esu apie 30 metų mergina, 
j 3 metai atgal atvažiavau j 

Lietuvoj gyvenda-

A. ZIXIENEI, Chicago. — 
Eilėraštį sunaudojom. Prašom 
rašinėti straipsnelių ir kores-

Nuo (Visa-Sąjunginės;ir kovą už taikos išsaugoji- 
1 Komunistų Partijos) 16-joįmą. Jeigu ten, kapitalisti- 
i suvažiavimo praėjo % dau- i nėse šalyse, vis dar siaučia

pir- 
pas-

ypač gy- 
šalyj, bet1 site prie progos.

jis ten badu 
metus!) būk

H

pasisukimas,
antrąjį Troc-

Ten Eyck 
žurnalo pre-
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K. Z., Worcester, Mass, 
“šviesą” galima užsisakyti 
ALDLD CK sekretorių, d. 
lomską,
Brooklyn, N. Y.

i numerata metams. Bet ar 
nebūtų draugui geriau patapti 
ALDLD nariu ir gauti “švie- 

Įsą” o taipgi ir knygas, kurias 
ši organizacija išleidžia?

pašto ženklo mokestis atsa
kymui. Atsakymas siun
čiamas apdėtu mokesčiu.
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Trys Laiškai
Prieš kiek laiko vienas mūsų draugas 

(iš Washingtono valstijos) prisiuntė 
“Laisvės” redakcijai laišką, rašytą tūlo 
amerikiečio, kuris dabar gyvena Sovietų 
Sąjungoj. Tasai žmogus, būdamas Ame
rikoj, buvo tipiškas keleivinis laisvama
nis: visus kritikavo, nieko rimto nevei
kė, girtuokliavo, na, ir vis jieškojo leng
vesnės duonelės. Tai buvo klasiniai ne
sąmoningas ir labai atsilikęs asmuo. Iš 
Sovietų Sąjungos jis. parašė savo pažįs
tamam laišką, visaip bjauriojantį tenai- 
tinį gyvenimą ir pačią tvarką. Jei pri
siųstasis laiškas nebūtų buvęs išmargin
tas stipriais plūdimosi žodžiais, tai bū
tum galėję jo dalis patalpinti laikraštin. 
Jis sako: negalįs valgyti jokio maisto 
Sovietuose, nes viskas bloga. Jis apsir- 
gę nuo “blogo maisto” ir jau manąs iš 
tos ligos neišliksiąs. (Bet kaip tuo pačiu 
maistu gyvena 168 milionai žmonių—ne
paaiškina!)

Tiesa, laiško rašytojas labai mažai 
“gramotnas” ir vietomis sunku išskaity
ti, ką jis rašo, bet, bendrai, aišku, .kad 
jis plūsta komunistus, žydus, “Laisvę”, 
“Daily Workerį”, etc. Draugas, kuris 
prisiuntė tą laišką (pasižiūrėjimui redak
cijai), bara mus, kam mes, kada minėtas 
žmogus išvyko į Sovietų Sąjungą, jo ne
pažindami, išgyrėme savo špaltose, pa- 
padarydarni jį “veikėju”. Mūsų redak
cijos narys, pasikalbėjęs su tuo žmogum 
tada, tiesa, jį smarkiai pagyrė, kaipo 
“veiklų” ir “susipratusį” darbininką. 
(Prie progos tenka pasakyti, kadetai bu
vo padaryta mūsų klaida rašyti apie 
žmogaus “veikimą”, kurio nežinojom.)

Antras iš Sovietų laiškas, rašytas 
Stankevičiaus, gyvenusio Bayonne, N. J., 
virš sakaitė atgal tilpo “Laisvėje”. Šis 
laiško rašytojas buvo sąmoningas ir są
moningai važiavo Sovietų Sąjungom Bet 

*jis, kaip pat prisipažino, nuvyko ten bū- i 
damas oportunistu—Bucharino pasekė
ju (Dabar Bucharinas savo klaidas ištai
so). Jis buvo priešas Komunistų Parti
jos bendrai linijai. Todėl jam viskas iš
rodė baisiausia. Jam išrodė, kad Sovie- i 
tų šalis sugrius, kuomet buožei bus už- i 
duotas mirtinas smūgis. Ką jis dirbo— 
viskas rodėsi ne sau, viskas nyko bevil- ;

Kaip daugeliui kitų, taip ir Stankevi
čiui, tačiaus, gyvenimas atidarė akis ir 
parodė, kad Bucharino teorija buvo pra- 

■ gaištinga, 4<ad Komunistų Partijos, va
dovybėje d. Stalino, fcendra linija yra 
teisinga, šiandien to niekas negali už
ginčyti. Šitie faktai privedė Stankevi
čių prie to, kad jis šiandien prisipažįsta, 
kodėl taip ilgai tylėjo, nieko iš Sovietų 
Sąjungos neparašydamas, ir kad dabar 
jis šimtu nuošimčių stoja su Partijos li
nija. Pripažindamas, kad dar tebėra, 
gyvenime sunkumų, ir jų da bus per me- 

• tus-kitus, Stankevičius jau turi energi
jos darbui, jau turi pasirįžimo tuos sun- 
-kumus, kuriuos sutiks, bolševikiškai nu
galėti.
< Vadinasi, virš du metu laiko ėmė, iki 
žmogus galėjo pasiliuosuoti iš po deši
niųjų oportunistų įtakos! "

Trečias iš Sov. Sąjungos laiškas—drg. 
Šukirį—kuris tilpo “Laisvėje” pereitą 
antradienį. Čia matome visai ką kitą. 
Drg. J. Šukys gyvena Minske, kur jis gy
veno prieš 30 metų. Todėl jis lengvai 
gali padaryti palyginimą tarpe to, kas 
buvo Baltarusijoj prie caro ir kapitalis-

tų ir kas yra prie darbininkų tvarkos. 
Drg.. Šukys geras : meistras, dailydė: 
darbštus ir sumanus savo profesijoj. Se
nas bolševikas, geras, nuoseklus veikėjas. 
Iš Amerikos į Sovietų Sąjungą važiavo 
ne jieškoti keptų pyragų, bet vyriausiai 
todėl, kad čionai, Amerikoje, jis jau bu
vo personas gauti darbą. Jam buvo sa
kyta ir jis pats permatė, jog ten šiuo 
tarpu dar yra gyvenimo šiurkštumų, ku
rių Sovietai nebegali taip greit iššluoti.

Kaipo sąmoningas darbininkas, bolše
vikas, d. Šukys, nuvykęs ten, reikalavo ne 
“augštų vietų”, bet jo profesijos darbo, 
kurį jis nori dirbti ir dirbti. Jis jį ir 
gavo. Jis tuo ir džiaugiasi. Jis gavęs : 
darbą dirbo, ^iek jėgos leido; jis tapo 
udarninku (darbo smarkuoliu). Ir Štai 
d. Šukys rašo, kad “viskuo esam paten
kinti, geriau, negu Amerikoje gyvename, 
niekas mums nei senatvė, nei liga ne
rūpi.”

■ • ‘

Be abejo, kad dar yra tūlų gyvenime 
trūkumų ir juos dd. Šukiai jaučia, bet. jie 
ima gyvenimą ne siaurai, bet visapusiai, 
plačiai ir tuo būdu jie jaučiasi pasiten
kinę.. Jie, mat, žino, kad tie trūkumai 
bus išnaikinti ir kad jų darbo vaisiai ei
na naudai ne atskiro kapitalisto, bet 
naudai plačiųjų darbininkų masių, gau
dai visos šalies.

Taigi, kuomet gauname Raiškūs iš So
vietų Sąjungos, visuomet turime 
miausiai žinoti, kas juos rašo, o tik 
kui darvti išvadas.

domėjimas buvo nepaprastas.
Reikia atsiminti, kad nebuvo daryta 

i jokių plakatų garsinimui; užteko pagar- 
j sinti porą kartų “D. Workeryj”, kartą 
i “Laisvėj” ir kituose komunistiniuose lai

kraščiuose, kad sutraukti masę žmonių 
tokiam nemaloniam ore, kokis buvo už-

vakar naktį!
Tai parodę, jog darbininkai, ypačiai 

socialistuoją darbininkai, j ieško naujos 
išeities; jie plačiai susidomėjo tuo, ką 
turi Komunistų Partija. Tai geras žen
klas. Tai, pagaliaus, smūgis socialistų 
lyderiams ir jų pragaištingai vadovybei!

Lietuvos Prekybinė Dele
gacija Londone

Pabaigoje sausio į Lon
doną išvyko Lietuvos val
džios prekybinė delegacija 
su' Balučiu priešakyje. Ba
lutis Anglijos spaudai pa- 

, reiškė, kad jis atvyko j ieš
koti specialės sutarties su 

. Anglija. Lietuva norinti iš-j 
vystyti išvežimą Anglijon I 
žemės ūkio produktų, kaip ■ 
kiaušinių ir lašinių, tuo tai’-i 
pu norinti daugiau pirkti ■ 
Anglijos fabrikų dirbinių. ,

žinių lapelį adresui 
ti yra nustatyta 
50 centų. Piliečiai, 
nantieji provincijoje,
darni gauti kurio nors as
mens, gyvenančio Kaune, 
adresą, parašo Kauno adre- 

biurui laišką, nurodyda- 
jieškomo asmens pavar- 
ir vardą arba ir kitas v

prieš karo grąsinimą ir už 
i taiką, be to negalima pasa- 
kyti, kad SSRS pastangos 

■šioj srityj neturėtų jokio 
' pasisekimo.

Toksai bendras tarptau- 
i tinęs padėties vaizdas da
bartinių momentu.

|kokias žinias, kilimo vietai 
i ar %amžių, ir deda į voką 70 ■ 
centų pašto ženklais: 50c.; 
už adresą ir 20c. už atviru-, 
tę atsakymui. Į užsienį, bei bet neužtenkamai juose saty- 
nustatyto mokesčio už ad-; ros» todel nesinaudojam. 
resą, imamas dar pašto ta
rifo nustatytas toms valsty
bėms, į kurias adresas siun
čiamas, atvirutės blanko ir pondencijų.

Subankrutavo Bankas
Nesenai Kaune subank-^" kaiP metai. Lai- j ekonominis krizis, tai SSRS 

rutavo vokiečių bankas 
nunešė 1,000,000 litu.

i /r Rakowskis! I
Skaitytojai matė vakar musų dienraš- 

I čio pirmam puslapyj žinią, kad trockis- 
i tų vadas, Kristijonas Rakowskis, padarė 

pareiškimą Komunistų Partijos Centro 
Komitetui, išsižadėdaiha& savo kontr-re- 

1 voliucinės linijos ir sutikdamas su Kom
partijos linija.

Tasai žmogus buvo kada tai žymus 
Sovietuos asmuo. Jis įėjo į vadovau
jančias Partijos vietas ir vėliau buvo ke
liuose kraštuose Sovietų ambasadorium. 
Bet kuomet Sovietų valdžia. pasibrėžė 
vykdinti Pirmąjį Penkerių Metų Planą, 
tai Rakowskis, su Trockiu ir kitais, iš
stojo prieš Partijos politiką, suorganiza
vo savo kliką ir, žinoma, ruošėsi prie 
kontr-revoliucijos. Tada Sovietų val
džia ištrėmė Rakowskį iš Maskvos į Cen- 
tralinį Sibirą, kur jis gyveno per kelis 
metus.* Jis ir ten, tačiaus, laikėsi savo 
kontr-revoliucinių pažiūrų ir dirbo prieš 
Komunistų Partiją, kiek tik jis galėjo..

Amerikos ir Europos trockistai skaitė 
Rakowskj “antruoju Trockiu.” Visokių 
anti-sovietinių gandų del to žmogaus jie 
paleido. Pav. jie skelbė, būk Rakowskj 
“Stalinas nužudęs”, būk 
marinamas (per septynis 
jam ten taip ir kitaip.

Dabartinis Rakowskio 
todėl, išplėš iš trockistų “ 
kį” ir, žinoma, labai susilpnins jų pozici-

Kodel Rakowskis pasidavė partijos li
nijai? Visųpirmiausiai todėl, kad jis, 
pagaliams pamatė, jog ji teisinga. Ei
nant šitą linija, Sovietų Sąjungą šian
dien pasiekę tokių laimėjimų, apie ku
riuos. niekas,niekad ir nesvajojo. :'17rta-; 
sis Visa-Sąjunginės;Komunistų Partijos 
Kongresas, todėl, .ir buvo pavadintas 
pergalėtojų kongresu. Jame pasirodė 
pilnutėlis ąpvienijimas Partijos eilių.

Sunkiai-dabar atsidus trockistai su sa
vo “Trys ir Pusė Internacionalu”!

Susidomėjo
, Pereita antradieni, St. Nicholas Are- v vz

na (svetainčje-koliseume), kur telpa apie 
,7-8 tūkstančiai žmonių, persipildė Ko
munistų Partijos nariais /ir socialistais 
darbininkais, šimtais, o garnet ir tūks
tančiai žmonių netilpo; • grįžo nuo durų 
atgal.

Drg. Hathaway, kurį andai socialistų 
lyderiai' sumušė Madison 'Sq. Gardene, 
kalbėjo apie Austrijos darbininkų kovą 
ir bendro fronto reikalus. Jo kalba susi-

ir nelabai didelis. įeina pakilimas kaip pramo-
Vienok jis labiau negu bent j ngs srityje, taip ir ž. ū. sii-' atakuoti
koks lutas laikotarpis, pri-1 tyje. Jeįgu ten, kapitalis-1 -----------------

tinėse šalyse, lyg drugio1 Hartford, Conn. — Šioj 
krečiamas eina ruošimasis i apielinkėj pirmadienį ir ant- 
prie naujo karo naujam pa-1 radienį prisnigo 20 colių 
šaulio ir įtakos sferų per- [sniego, kur vėjas sunešė, 
dalymui, tai SSRS tęsia sis-1 vietomis pasiekė dešimts pe- 
tematinę atkaklią kovą' du gilumo!

Visur Graftas ir Vagystė ,tUriniu' AŠ ma'
: nau, kad ne vienas 'iš pas- 

Lietuvoje gyvuoja taip Rūtinio dešimtmečio laiko- 
vadinama “miestu ir mies
telių sąjunga.” Prie są
jungos priklauso 46 miestai 
ir miesteliai. Nesenai Kau- 

i ne įvyko sąjungos konfe- 
| rencija, kurioje dalyvavo 

tik 25 atstovai. Sąjungos 
valdyba raportavo, ■ kad iš 
jos iždo dingo šeši tūkstan
čiai litų. Vadinasi, sąjun
gos lyderiai pavogė.

Nubaudė už Kalbėjimą 
Apie Streiką

Kauno komendantas 
baudė pasimokėti 300
arba sėdėti kalėjime tris sa
vaites redaktorių A. Nar
kevičių už patalpinimą ži
nutės, kad Kaune rengiasi 
į streiką autobusų darbi
ninkai. Girdi, ta 
“kiršino gyventojus.”

Smetonos Valdžia Daro 
Puolimus ant žydų

Smetona griežtai priešin
gas boikotavimui Vokieti
jos fašistų valdžios. O Lie
tuvos žydai, bendrai su ki
tų kraštų žydais, boikotuo
ja Vokietijos produktus. 
Ryšyje su tuo, Panevėžyje 
valdžia padarė užpuolimą 
ant bendruomenės ir jieš
kojo “slaptų dokumentų.”

O tūlas laikas atgal žydas
biznierius Dembo buvo nu
baustas užsimokėti 3,000 Ii-’ 
tų ir sėdėti kalėjime tris 
mėnesius , už boikotąvimą 
Vokietijos produktų. Tas- 

. tik parodo, kad kruvinasis'' 
Smetona“' yra gražiai susi- 
uostęs su tokiu pat krauge
riu Hitleriu.

Lietuvoj žydai Važiuoja 
x Į Palestiną

Pabaigoje sausio iš Kau
no išvažiavo į Palestiną 90 
žydų. Tai buvo daugiausia 
jaunimo organizacijų na
riai. O vasario mėnesį ža
da išvažiuoti kita grupė iš 
70 asmenų.

Kaune Smetona Uždėjo 
Mokestį iiž Gavimą 

Adresų
Kauno adresu 'biure užs

tarpių nebuvo taip turtin
gas įvykiais, kaip šis laiko
tarpis.

Ekonomikos srityję tie 
metai buvo besitęsiančio 
pasaulinio ekonominio kri- 
zio metais. Krizis apėmė i 
ne tiktai pramonę, bet ir j 
visą žemės ūkį. Krizis siau
tė ne tiktai gamybos sfe
roje. Jis persimetė taipgi 
į kredito ir pinigų apyvar- Į 
tos sferą apvertęs aukštyn i 
kojom nusistačiusius tarp' 
šalių kredito ir valiutos '■ 
santykius. Jeigu anksčiau: 
kai kur dar i ’ “ 
yra pasaulinis ekonominis (gal visiškai neatsakysite, vie 
krizis, ar nėra jo, tai dabar!nok aš noriu paklausti ir pa- ? 
apie tai jau nebesiginčija, j prašyti patarimo, ką galiu da-;^ 
nes perdaug aiškus krizio ■ 
buvimas ir jo naikinantis [ 
veiksmas. Daban jau gin- i 
čijasi apie kitą ar galima !ma> turėjau įvaikiną, bet gyve- 
išeiti iš krizio ar nėra išėji-Inimas mudu išskyrė, kuomet 
mo, o jeigu yra išėjimas,— j aš, ekonominių gyvenimo sa
tai kokiu būdu jį įvykinti, i verčiania, turėjau ąpleis-

I ti Lietuvą. Nors su t”1 ” 
skausmu skyriausi nuo jo, vie
nok turėjau vilties kuomet 
nors sugrįžti ir būti kartu su 
juo. Bet dabar jau 
matau, kad mudviem 
niekuomet susitikti.' 
niu laiku mėginau surasti sau 
kitą gyvenimui draugą, 

ir nemanau,’ 
Nepavyksta

antrą vien tik del to, kad nie
kaip negaliu užmiršti pirmuti
nį, ir čionai manęs 
netraukia. 'Dėl visų 
dis lieka šalta.

Nenorėčiau visą 
pasilikti vienumoj, 
venant šioj laukinėj 

rialistiniam karui, fašizmo i prašau daktaro 
pralaimėjimas • Ispanijoj, įp 
dar kartą rodantis į tai, i1, 
kad revoliucinis krizis bręs
ta ir fašizmo amžius nebe-1 “Laisvės” sifnpatikė, nors pati'nus- imkite 
ilgas,—toki svarbesnieji at-į neturiu “Laisvę” užsiprenu- i gulsiant, po vieną bromo tab- 
skaitos laikotarpio aktai. Į meravus, dėl pinigų ,stokos, į letėlę: “Triple bromides, gi s. 
Nenuostabu, kad buržuazi-[bet gaunu visuomet pasiskai-115, tablets No. 100. 
nis pacifizmas smilksta, ojtytj nuo draugų, 
nusiginklavimo' tendencijos i 
atvirai ii> tiesiai pasikeičia u 
apsiginklavimo ir papildo- Į ' 
mo ginklavimosi tendencijo- ot 
mis. ' , kas!

DR. J. J. KAšKIAUCIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Politikos • srityje *tie me
tai buvo tolimesnio‘ santykių 
aštrėjimo metais, kaip tarp 
kapitalistinių šalių, taip ir 
tų šalių viduje. Japonų ka
ras su Kinais ir Mandžiiri- 
jos užgrobimas, paaštrėję 
santykiai "Tolimuosiuose | nepavyko, #i 
Rytuose, fašizmo pergale jau rasiu. 
Vokietijoj ir revanšo' idėjos 
pergalė,—paaštrėję santy
kiai Europoj j Japonijos ir 
Vokietijos išėjimas iš Tau
tų Lygos, davęs naują aks
tiną apsiginklavimo augi
mui ir pasiruošimui impe-

mis.
•' Tarp šių siaučiančių eko

nominių sukrėtimu bangų 
ir kariniai politinių kata
strofų SSRS stovi atskirai 
kaip uol&, tęsdama savo so
cialistinės statybos darbą

DARBININKU
S VEIKA TA

ilą. Ta savinguma nustato 
žmogaus išsilavinimo laipsnis. 
H gyvenimo apystovos. jo 
sveikata, jo liaukos.

Galima būtų duoti Jums, 
■Drauge, visokių sugestijų, pri
minimų, bet tai yra miglota 

■ sritis. Iš Jūsų -laiško matyt, 
jog Jūs esate labai gerai iš
lavinta, pamokyta. Jūsų laiš- 
!ką visą ištisai čia paduodu, be 

»d?deliu n*e pataisymu, kaipo ry- 
įškų pavyzdį kitiems.

Bet visas klausimas tebėga 
da neatsakytas: kaip čia Jums 
pamylėti kitą veikiną ? O my- 

neteks dėti reikia. Meilė yra skar- 
Paskuti- ūžiaiisis gamtos įstatas, skar- 

džiausis jos ryksmas.
Ko-ko, Drauge, nepatariu: 

nepatariu sėdėti ir liūdėti vie
numoj, graužtis ir džiūti. Iš
eikite iš namų. Dalyvaukite 
visur, kur yra judėjimo, dar
bininkiško judėjimo. Persiim- 
kite didele šio judėjimo idėja.

i Ir čia rasite susiraminimo. Su
gyvenimą i sieisite su draugėmis, su drau

gais. Išsišnekėsite, išsikalbė-
O ten, atsi- 

nurodyt ką Tas ir vienas kitam užuojau
tas galiu daryti; kad galėčiau'tos. tarpusavio susipratimo, 

kitą vaikiną pamylėti. simpatijos ir—meilės.
Pųašau man per “Laisvę”' Tam kartui, kol kas, kad 

atsakyti, nes aš esu didelė Į nervų įtempimą kiek sumaži- 
1 vakarais, prie’

Ištar- 
! pinkite stikle Vandens ir išger- 
1 kite.

Jūs gyvenate dideliam mie
ste, kur mūsų judėjimas gra

ižini kylą, skleidžiasi. Neten- 
daly- ka abejoti, kad to judėjimo 

D ra u ge. k a i p ' s u k u ry a tgys J u m s j a u sm a i. 
čia ir patarti. Meile yra toks noras gyventi, gyventi ir ko- 

, kad jam voti. gyventi ir mylėti. Ir Jūs 
yra parašyta tūkš- Į susirasite sau pritinkamą, są- 

apy- jausmingą draugą, kurs su- 
mėkslinių disertacijų, pras Jūsų širdies slėpinius, at- 

Tokį platų klausimą nagrinės jaus Jus. paguos, ir praties 
jama įvairiais būdais. Įvairiais Jums draugiška ranka.

J Aš būsiu Jums labai dėkin- 
;ga už patarimą.

ATSAKYMAS 
tai čia keblokas 
Nežinau,

didėlis reiškinys,
gvildanti
tančiai poemų, romanų, 
sakų,




