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Austrijoj eina desperatiška, \ 39
didvyriška darbininkui kova su 
fašistais. Daug jų jau pagul
dė galvas, nemažai dar kris. 
Austrijos komunistai senai šau
kė darbininkus ruoštis šitokiam 
atkakliam mūšiui prieš fašistus. 
Socialdemokratų Partijos vado
vybė, kurios įtakoje buvo mil
žiniška Austrijos darbininkų 
dauguma, ramino darbininkus, 
tursinosi aplinkui.,fašistinę Dol
fusso valdžią, siūlė jai talką, 
maldavo jos, giedojo apie išgel
bėjimą “demokratijos”, perser
gėjo darbininkus nuo prievar
tos, spėkos žygių, piršo jiems 
“ramų perėjimą į socializmą.”

TALKON AUSTRIJOS PROLETARIATUI!
■3

Al

AMER. KOMUNISTU PARTIJA ŠAUKIA 
EITI TALKON AUSTRIJOS DIDVYRIS- 
KIEMS DARBININKAMS JU KOVOJ

ĮVAIRIOS ŽINIOS EXTRA! į Austrijos Kruvinoji Fašistų Valdžia Sker

€-

Bet štai užėjo fašizmo audra. 
Prasidėjo kruvinas puolimas 
ant visos darbininkui klasės.

Amerikos Komunistu Par- šistus.
tijos Centralinis Komitetas sudarytas bendras frontas

Čia irgi turi būti

Prasidėjo draskymas tų pačių 'išleido atsišaukimą į visus ! parėmimui tos austrų drau- 
Amerikos darbininkus, į vi
sus kruvinojo fašizmo prie
šus. Partija šaukia Ameri
kos proletariatą skubintis 
talkon, paramai didvyriš
kiems Austrijos darbinin- 

j! kanis, kurie veda despera- 
kampų, begiedodami už demo-j! tiška kovą prieš fašizmą.
kiatijos dūšią. ,• Fovfiinc cnVi’otnrina rlv»O’

socialdemokratinių įstaigų. Ne
liko kito apsigynimo, kaip tik 
ginkluota kova prieš fašizmą! 
Bet darbininkai nei, idėjiniai,! 
nei medžiaginiai neprirengti ši
tai ginkluotai kovai. Baisus 
sumišimas. Socialistų vadai 
pradėjo trauktis ir slėptis už

Partijos sekretorius drg.
Browder išsiuntinėjo teleg-

gų kovos.
Komunistų Partijos dist- 

riktai jau griebėsi už darbo 
ir rengia masinius mitingus 
ir demonstracijas už Austri
jos darbininkus.

“Laisvė” ragina lietuvius 
darbininkus ir darbininkes 

I išgirsti Komunistų Partijos 
Centralinio Komiteto atsi
šaukimą ir skubintis talkon

Darbiųinkų klasė neprireng ramas visiems partijos dist- 
ta prie revoliucijos. Tik dalis riktams, kad tuojau šauktų 
darbininkų—komunistai ir kai-Į masinius mitingus ir rengtų Austrijos proletariatui. Da
resni socialistai, stoja į koją.l 
Jų kova sunki ir atkakli. Da-į 
bar eiliniai socialdemokratai pa-l 
matė, kaip baisiai, kaip kru4 
vinai apgavo juos jų vadai, įkali 
bedami jiems, kad nereikės gin
kluoto sukilimo, ginkluotos ko
vos prieš buržuaziją, kad nerei- bininkų ir šaukti juos į ben

drą frontą, nes Austrijos 
komunistai ir socialistai i

lyvaukite masiniuose susi-demonstracijas parėmimui
Austrijos proletariato kovų. |rinkimuose ir demonstraci- 
Ragina mobilizuoti darbi
ninkus bendro fronto maš
tabu. Ypatingai reikia 

(kreiptis prie socialistų dar-
kės kovoti už proletarinę dik
tatūrą. Jie pamatė, kaip juos 
tie vadai pražudė, beginklius pa
vedė į budeliškų fašistų ran
kas. '■

jose prie Austrijos kon
sulatų, kurias rengia Ko
munistų Partija. Prisidė
kite prie išreiškimo soli
darumo Austrijos kovin
giems darbininkams, kurie 
šiandien guldo galvas, kad

Roma. — Mussolinis su
šaukė specialį susirinkimą 
savo kabineto ir svarstė 
klausimą, kaip padėti Aust
rijos fašistams numalšinti 
revoliuciją.

Paryžius. — Francijos 
valdžia pasiuntus labai ašt
rią notą Vokietijai, kuri 
reikalauja leidimo apsigink
luoti taip, kaip kitos imperi
alistinės valstybės yra apsi
ginklavę.

Elizabeth, N. J. — Stan
ley Olchawa, 45 metų am
žiaus, suareštuotas ir kalti
namas nužudyme savo pa
čios, kuri rasta kambaryje' 
negyva ir sumušta. Polici
ja sako, kad vaikai, vienas 
11 metų, kitas 8, įskundė tė
vą užmušime motinos, v

VIENA, Austrija.—Kru
vinosios Dolfusso valdžios 
kariuomene Vienos mieste 
tapo atmušta. Darbininkai 
vėl užgrobė svarbiausius 
miesto centrus. Valdžia 
traukia į sostinę ginkluotus 
rezervus iš provincijų. Val
džia desperacijoje ir mobili
zuoja visas ginkluotas spė
kas darbininkų revoliucijos 
sukriušinimui.

Stebėtino karžygiškumo 
i rodo darbininkės pioterys, 
kurios drauge su vyrais ant

džia Moteris ir Vaikus, Bombarduoja 
Darbininką Namus; Mūšiai Tebeina Vi

suose Miestuose prieš Fašistus
Darbininkai Didvyriškai Ginasi, Tebelaiko Savo Rankose 

Styer Amunicijos Sandėlį, Kariuomenė Šaudo ant Vietos 
Sugautus Ginkluotus Darbininkus

VIENA, Austrija. — Ap- Brucke ir Kappenberge dar- 
skaitoma, kad mūšiuose tar- bininkai atlaiko savo bari- 
pe darbininkų ir valdžios kadas.
ginkluotų spėkų jau yra žu- Socialdemokratų Partija, 
vę iki dviejų tūkstančių kurios vadovybėje buvo dau- 
žmonių. Kritę daugiausia guma darbininkų, neduoda 

barikadų kaujasi su bude- darbininkai. jokios vadovybės mūšiams.
- Mat, ji mokino ir apgaudi-Jiais fašistais.

darbininkai petys petin lai-' užkirtus kelią kruvinajam i žuvo, 
kosi ant barikadų prieš fa-/fašizmui! . nagesiai.

East St. Louis, Ill.—Mary 
Heffernan puolė į degantį 
namą, bandydama išgelbėti 
savo du kūdikiu ir gaisre 

Vaikus išgelbėjo ug-
d

Mes sveikiname Austrijos re
voliucinį proletariatą, kuris sto
jo į didvyrišką kovą prieš fa
šizmą. Jeigu šita sunki jų ko
va ir nebus laimėta, jeigu kru
vinas fašizmas paims viršų, vis i 
tiek šitas drąsus Austrijos pro- 1 
letariato žygis bus* įrašytas į 
klasių kovos istoriją ir pra-1 
skins kelią į ateities laimėji
mus.

IŠ VIEŠBUČIU DARBININKU STREIKO

i
i

Įdukus Dolfusso fašistine

- ‘ - -- 7|kia griebtis ginklo prieš
■ buržuaziją.

Austrijos Komunistų Par
tija, kuri buvo nelegalė ir 
kurią nuvaryti į požeminį 

i gyvenimą fašistinei valdžiai 
'padėjo socialdemokratai, vi- 
įsur bando suteikti darbinin- 
jkams vadovybę ant barika
dų. Komunistai darbinin
kai visur stovi pirmosiose 
mūšių eilėse ir desperatiškoj 
kovoj bando atmušti kruvi
nąjį fašizmą.

B e r I y n as. — “Berliner 
Tageblatt” korespondentas 

į praneša iš Austri jos, kad 
Penktas Armijos Infanteri- 
jos Regimentas perėjo dar
bininkų pusėn ir atkreipė 
ginklus prieš fašistus.

Vienos valdžia leid0 sunkiasias nėjo darbininkus, kad nerei-
_  v i I t i rs ■»i z-x L-v 4- C'* I r I z\ A z-\ /-w

FLORIDSDORF, 
priemiestis.—Visa Tomas 
gatvė nuklota kritusių dar
bininkų lavonais. Darbinin
kų namai sugriauti, kiti pa
versti į pelenus nuo bom
bardavimo iš didžiųjų ka
nuolių.

LINZ, Austrija. — Šis 
miestas, kurio darbininkai 
pirmutiniai pradėjo didvy
rišką kovą prieš fašizmą, 
patekęs pilnai į valdžios 
rankas. Labai ' daug yra 

'kritę darbininkų mūšiuose 
(su kareiviais. 
I

VIENA.—Budelis dikta
torius Dolfuss laikraščių 
korespondentams tvirtina, 
kad būk revoliucija jau es
anti numalšinta ir “tvarka” 
atsteigta visoj šalyj.

kanuoles prieš Vienos dar
bininkų apartmentinius na
mus ir apgriovė. Žuvo daug 
moterų ir vaiku. Darbinin
kai desperatiškai bandė iš
silaikyti, bet tapo nugalėti, j

Bet kai kuriuose Vienos' 
distriktuose darbininkai te-! 
besilaiko.

Darbininkai tebelaiko sa
vo rankose gelžkelį tarpe 
Trauen ir Styegg. Kruvini 
mūšiai eina ant Frienburg 
kalno. Darbininku rankose, 
svarbiausios vietos Floridz- 
dorfe.

Valdžios spėkos ant vie
tos sušaudo suimtus su gin
klais darbininkus.

Miestuose Linze, Steyre,

W a s h i ngton. — čionai 
Theatre Guild buvo nusi- 
samdžius National Theatre | 
perstatymui veikalo apie 
Scottsboro jaunuolius “They 
Shall Not Die.” Dabar 
bosai pranešė, kad val
džia neleidžia šitą veikalą 
perstatyti. Tai Roosevelto 
valdžios žygis prieš Scotts
boro jaunuolius.

Viena.—'Sakoma, kad Mu
ssolinis reikalavo, kad Dol
fuss sutriuškintų darbinin-

matė streikierius su iškeltais 
plakatais ir girdėjo jų dainas 
ir šūkius. Suprantama, tas 
juos vedė į pasiutimą. Tuo
met, matomai, davė policijai 
įsakymą streikierius išvaikyti, 
ką pastaroji ir padarė, sua
reštuodama 8 demonstrantus.

Pas’ streikierius ūpas geras 
ir jie pasiryžę streiką laimėti, 
žinoma, jie ir laimės, jei tik 
laikysis vienybės.

Tarpe streikierių yra kele
tas ir lietuvių. I

PITTSBURGH, Pa. — šian
dien, 12 d. vasario, yra 8-ta die- 

i na streiko dviejų didžiausių 
i viešbučių Pittsburghe—William 
Penn ir Fort Pitt.

Kaip žinia, šių viešbučių dar
bininkai paskelbė kovą už at
mušimą bosų pasikėsinimo nu
mušti po .$10 į mėnesį algos 
ir pabloginti ir taip jau blogas 
abelnas sąlygas.

“Gerasis” Pittsburgh© majo
ras bandė apgauti streikierius 
prižadais, bet nepavyko. Dabar 
minimi viešbučiai apstatyti po- šytojui teko su 
licija, o streikieriai pikietuoja. 
Fort Pitt viešbučio darbininkai 
nelabai gerai laikosi vienybės— 
vieni išėjo į streiką, kiti dar 
dirba, bet viešbutis piketuoja
mas ir tikimasi išvesti ir liku- 

į sius į streiką. William Penn 
sustreikavo visi—apie 400 dar
bininkų ir laikosi gerai. *• 

Palestina buvo garsi ir didelė! onv . _ « , v . \ . i Šiandien, 12 d. vasario, 12:30žeme. Sakoma, kad tais laikais ,, ........................... , .. _ , -. x iP. M., streikieriai susirikiavo iPalestina didžiavosi su ketu- , . . , ,...... x • r» eilę po tris ir demonstravo tie- m.3 milionais gyventojų. Pas- sjai w p y. Pasiel!ę
km prasidėjo karau skerdynes, ; y. igkg]g savo laka.
valdančiosios klases supuvimas, . . . . . , . „ . .,' , . . . _ ’ < tus ir, dainuodami, saukdami irkrašto barnus smukimas Gy-,žv mį mar5avo vieš. 
yentojų skabus* sumažėjo, iki, butj dalindamj praeiviams p[a. 
kelių šimtų tūkstančių. 1923 
metais Anglijos imperialistai su
galvojo Palestiną paversti savo 

(. vasalu ir “šventoj žemėje” at- 
. steigti žydų tautą. Prasidėjo 
„verstinas plėšimas žemės iš ara
bų ir gabenimas žydų į Palesti- 
ną. Nuskriausti arabai varg
dieniai bandė apsiginti. Buvo 
sukilimų, kraujo praliejimo, j 
Nukentėjo daug ir nekaltų žy
dų, kurie pakliuvo į Anglijos 
imperializmo užtaisytas pink
les. *

“Universal NewsfiXper News
reel” bosai laukiai karo tarpe 
Sovietų Sąjungos ir' Japonijos. 
Tų judžių direktorius praneša, 
kad jau esąs sudarytas fotogra- 
fistų štabas tuojaus važiuoti į 
Sovietų Sąjungos Sibirą ir į Ja
poniją, karui kilus, traukti pa
vėdžius ir daryti iš jų judžius.

Paryžiuje Suareštuota 
600 Darbininkų

FRANCUOS PROLETARIATAS DEMON
STRAVO PO BENDRO FRONTO VĖLIAVA

■J.
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sykiu maršuoti.

šių žodžių ra-|kų judėjimą pirma, negu jis
trim lietuviais

Sykiu Buvęs.

gaus paramos nuo Italijos 
valdžios.

vi-
12

• Ponas Laemmele tikisi didelio
biznio

11
iš būsimo, karo.

: D“ tūkstančiai metų atgal

Jau Devyni Mirė Kalinių 
Sukilime

WALLA WALLA, Wash. 
—Dar keturi kaliniai mirė 
nuo sužeidimo laike sukili
mo kelios dienos atgal. Tad 
išviso bus mirusių devyni. 
Devyni yra sunkiai sužeisti 
ir kai kurie iš jų neišken 
tės.

; katus, kur aiškinama, už ką jie Į---------------------

(Tąsa 5 pusi.)

jstreikuoja ir t. t.
Policija išsykio nežinojo, ką 

daryti ir leido streikieriam 
taip su dideliu triukšmu mar
šuoti, bet greitai susigriebė ir, 
sykį streikieriam apmaršavus, 
policija užtvėrė kelią ir pri7 

Įvertė streikierių demonstraci
ją eiti skersai Grant street 
ant tuščio loto. Bet tuščias lo
tas randasi kaiptik priešai 
Wm. Penn viešb , per kurio 
langus bosai ir, žihoma, para
zitai, kurie ten gyvena, aiškiai

Nusiginklavimo Komisijos
Susirinkimas Atidėtas

LONDON. — Tautų Ly
gos “nusiginklavimo” komi
sijos valdyba nutarė atidėti 
komisijos susirinkimą iki 
balandžio 10 d. Tas tik vėl 
parodo, kaip visa Europa 
prirengta naujam baisiam 
karui.

Brawley, Calif. — Išėjo į 
streiką trys tūkstančiai žir
nių rinkėjų. Jiems vado
vauja Agrikultūros Darbi
ninkų Industrinė nUija.

PARYŽIUS. — Laike 
suotino streiko vasario 
d. valdžia suareštavo šešis 
šimtus darbininkų Paryžiu
je ir užmušė du, kuomet pa
darė užpuolimą ant komu
nistų surengtos demonstra
cijos.

“LAISVES” PRENUMERATA PAKELTA
Doleriui nusmukus iki 59 centų, ant popieros ir 

kitų medžiagų labai pakilo kainos. Su $5 prenu
merata jau nebegalime išlaikyti “Laisvės” dien
raščiu. Direktoriai svarstė tą dalyką ir nutarė pa
kelti “Laisvės” kainą ant 50c metams.

Su pirma diena kovo (March) “Laisvės” prenu
merata bus $5.50 metams ir $3 pusei metų.

Draugai dienraščio skaitytojai, kurių prenume
ratos yra pasibaigę, dar iki 1 d. kovo (March) 
galite atsinaujinti už $5 visiems metams.

Taipgi, kurių prenumeratos jau senokai yra už
sibaigę, prašome visų užsimokėti iki pirmai die
nai kovo. Nes sunkios ekonominės sąlygos labai 
slegia dienraštį ir verčia sulaikyti siuntinėjimą 
“Laisvės” ant kredito.

.“Laisvės” Administracija.

vadai šaukė darbininkus 
“nekelti triukšmo”, o Ko
munistų Partija šaukė į de
monstracijas.

Paryžiuje, Porte de Vin- 
cenne aikštėje bendro fron
to demonstracijoj dalyvavo 
šimtas tūkstančių darbinin
kų. Marseillese dalyvavo 

sušauktos Komunistų 40,000; Montlucone, 15,000; 
Partijos po bendro fronto Argenteuile, 16,000; St. De- 
vėliava. Socialistų partijų nise, 16,000 ir t. t.

PARYŽIUS. — Francijos 
Komunistų Partijos organas 
“L’Humanite” aprokuoja, 
kad laike visuotino Franci
jos darbininkų streiko va
sario 12 d. įvyko tokios mil
žiniškos d e m o n s t racijos, 
kokių Franci j a nebuvo ma
čius nuo 1920 metų. O tos 
galingos demonstracijos bu
vo

Iš SunkiŲjŲ Kanuolių Tin!yn,\. Daibi.nink^ 'ai- 
» v* • n • i kesi su didžiausiu atkaklu- rasistai Sugriovė i mu ir panaudojo net kulka-

Darbininkų Namussvaidį; Bet "aldžios .fipVs pergalėjo. Daug užmušta 
vyrų, moterų ir vaikų. Ke
li šimtai socialistų darbinin
kų suimta nelaisvėn ir vei
kiausia bus sušaudyti. Šis 
milžiniškas namas taip su
bombarduotas, kad dviejų 
viršutinių augštų lubos į- 
griuvo. Niekas nežino, 
kiek šeimynų tapo užgriūta.

VIENA. — Pagelba sun
kiųjų kanuolių Dolfusso val
džia sugriovė socialdemok
ratų miesto valdžios pabu- 
davota darbininkams gyven
ti namą, kurio pastatymas 
lešavo $4,000,000. Gyveno 
du tūkstančiai darbininkų
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Didvyriška Austrijos 
Darbininkų Kova!

Šiuos žodžius rašant, didvyriški Aust
rijos darbininkai—socialistai ir komunis
tai—tebeveda žūtbūtinę kovą su juoduo
ju fašizmu. Tūkstančiai jų padėjo savo 
gyvybes, šimtai darbininkų moterų ir 

' vaikų randasi žuvusiųjų skaičiuje tik vie
noje Vienoje. Mūšiai tebeverda. Steyr 
ir kt. miestai dar tebesiranda pilnoj dar
bininkų kontrolėje. Vienoje, sakoma, fa
šistiniai budeliai laimi.

Tai nepaprasti klasių kovoj reiškiniai!
Tai vienas iš gražiausių visoj klasių 

kovos istorijoj darbininkų didvyriškumo 
ir pasiaukojimo pavyzdys!

Jau per tūlą laiką Austrijoje buvo ti
kėtasi to, kas įvyko. Visas kraštas kun
kuliavo, tarsi verdantis katilas. Pasta
ruoju laiku Austriją valdė Dolfusso val
džia, kuria/palaikė austrai nacionalistai, 
krikščionVs-socialistai ir social-demokra
tų lyderiai (social-fašistai)! Dolfusso 
valdžia yra fašistinė valdžia, bet ji atsto
vauja tą* grupę Austrijos buržuazijos, 
kurios interesai priešingi vienytis su Vo-

Iš kitos pusės, po to, kuomet Vokieti
joj Hitleris pagrobė galią, tai ir Austri
joje naziai ėmė smarkiai veikti. Austri
jos naziai—hitlerinio tipo fašistai pilnoj 
to žodžio prasmėj—stoja už sujungimą 

< Austrijos su Vokietija. Vadinasi, valdy
mo principe tarpe Dolfusso valdžios ir 
nazių nėra jokių skirtumų; vyriausias 
skirtumas tiktai tame, kurie valdys.

Slopindamas kiek tiek nazius, Dolfys- 
sas dideliais tempais vykdė fašistinę tvar
ką Austrijoj. Jo atstovai skelbė: sunai
kinkim darbininkų organizacijas, uždari- 
nėkim jų įstaigas-spaudą, svetaines, etc. 
—sugrūskim marksistus į koncentracijos 
stovyklas arba kalėjimus, tai tuomi mes 
atimsime naziams pagrindą skelbti, būk 
mes nekovojam su marksistais; atimsim 
pagrindą naziams kibti prie mūsų.

Prieš kelis mėnesius, todėl, Dolfusso 
valdžia užpuolė ant Austrijos Komunistų 
Partijos įstaigų, jas uždarė arba išardė, 
o pačią Partiją, žinoma, pavarė palėpin.

Dabar ta pati Dolfusso valdžia pasirį- 
žo panašiai, padaryti ir su socialdemokra
tų partija, kuri, reikia pasakyti, buvo sti
pri, kuri valdė Vieną ir ištisą eilę miestų 
ir miestelių. Prieš keletą dienų ši val- 

‘ džia uždarė social-demokratų partijos or
ganą, o pereitą antradienį ir trečiadienį 
jinai Linz mieste užpuolė ant socialdemo
kratų raštinių ir svetainių. Ten kilo pa
sipriešinimas. Sociai-demokratai darbi
ninkai, podraug su komunistais, .pasirįžo

išstoti prieš budelius fašistus su ginklu. 
Iš ten kovų liepsna pradėjo persimesti ir 
į Vieną ir kt. miestus. Buvo paskelbtas 
visuotinas darbininkų streikas.

Kiekvienam darbininkui svarbu žinoti 
tai, kad Austrijos social-demokratų par
tijos lyderiai (social-fašistai) per tą visą 
laiką uoliai Dolfussą rėmė, palaikė. Jie 
rėmė kaipo “mažesnįjį blogumą.” Girdi, | 
remdami Dolfussą, mes kovojame prieš i 
nazius, kurie būsią daug aršesni. Pana
šiai darė Vokietijos social-demokratų ly
deriai, šaukdami balsuoti darbininkus už 
Hindenburgą į .prezidentus, nes, sulyg 
jais, išrinkimas Hindenburgo reikš nepri- 
leidimą prie valdžios Hitlerio. Kaip Vo
kietijoj, taip Austrijoj komunistai visuo
met skelbė, kad tarpe Hindenburgo ir 
Hitlerio nėra jokio esminio skirtumo;
tarpe Dolfusso ir nazių—nėra jokio skir- : 
tumo. Vieni ir kiti fašistai. Vienų ir 
kitų mieriai tie patys. i

Bet kaip Vokietijoj, taip ir Austrijoj 
social-fašistai (socialdemokratų lyderiai) 
nekreipė į tai domės iki pačių paskutinių 
dienų.

Austrijos Komunistų Partija keliais 
atvejais siūlė sudaryti bendrą frontą ko
vai su fašizmu, betį social-demokratų ly- [ 
deriai nekreipia į tai domės (panašiai, 
kaip Amerikoje ir kitur). Kitais žo
džiais, Austrijos social-demokratų lyde
riai iki paskutinių dienų palaikė budelį 
Dolfussą, kuris dabar galabija tūkstan
čius geriausių ’ darbininkų, tūkstančius 
moterų ir vaikų.

Jeigu šiandien Austrijoje eina žūt-bū- 
tinės darbininkų kovos su fašistais, tai 
ne dėka socialdemokratų lyderiams. Prie
šingai: tos kovos daromos per vadų gal
vas. Sociai-demokratai darbininkai prieš 
vadų norus susivienijo su komunistais 
darbininkais ir veda didvyriškas kovas. 
Kovingi socialdemokratiniai darbinin
kai Austrijoje pasirinko komunistinį ke
lią, kelią, kurį rodo Komunistų Interna
cionalas, revoliucinėms kovoms prieš fa
šizmą.

Veikdama palėpyj, Austrijos Komunis- 
\tų Partija visomis pajėgomis metėsi į ši
tą kovų sūkurį ir josios nariai atsida- 
/vusiai guldo savo galvas už darbininkų 
'klasės reikalus; guldo jas podraug su so- 
cial-demokratiniais darbininkais, pasirin
kusiais tą kovos kelią, kurį komunistai 
rodė! •

Šituo savo didvyrišku darbu Austri
jos socialistai ir komunistai darbininkai 
duoda geriausią pavyzdį kitų kraštų dar
bininkams. Jie parodo, kaip kovoti su 
kruvinuoju fašizmu, su kylančia reak
cija.

Amerikos darbininkai—komunistai ir 
socialistai—privalo juo daugiau semtis 
pamokų iš to, kas dabar dedasi Austri
joj. Fašizmas ir čia ruošia sau dirvą. 
Darbininkų klasė turi sudaryti bendrą 
frontą ir kovoti, iki nepervėlu.

Darbininkai! Paremkite didvyrišką 
Austrijos proletariato žygį!

Šalin fašistiniai budeliai!
Tegyvuoja tarptautinė darbininkų kla

sės solidarybė!
Tegyvuoja visų darbininkų bendras 

frontas kovoje prieš fašizmą ir imperia
listinį karą!

Tegyvuoja Komunistų Internacionalas, 
vadas revoliucinio proletariato prieš ka
pitalizmą!
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* [apie visą turinį, politiniai
[jis buvo išlaikytas. Žiūrint 
1 iš laikraštinio taškaregio, 
ne visuomet buvo laiku at
sakyta į visus klausimus. 
Kai-kada stokavo jam įvai
rumų, taip vadinamų, moks
linių rašinių, nors mes dėjo
me pastangų užpildyti tą 
spragą. Kadangi norime 
palaikyti visą eilę speciališ- 

Įkų skyrių, kuriais būtų gali
ma padengti svarbiausi mū
sų judėjimo klausimai, tai 
ne visuomet ir esti galimy
bių išspausdinti tai, ko nori
ma. Štai šiuo tarpu labai 
pravartu būtų išspausdinti 
per mūsų laikraštį d. Stali
no prakalbą, pasakytą 17- 
tam Visa-Sąjtinginės Komu
nistų Partijos kongrese, 
Maskvoje, istorinę prakal
bą, kurią kiekvienas darbi
ninkas turėtų žinoti, bet ne
galime del vietos stokos. 
Tenkinamės paduodami tik 
sutrauką. Panašiai ir su ki
tais ilgesniais ir gilesniais 
raštais.

Esamose sąlygose būtinai 
reikėtų mūsų dienraštį di- 

Išeitis dinti puslapiais, bet medžia- 
: reikėtų organizuoti gmiai neišgalime to pada-

Raportuoja R. Mizara
įsų nenuilstantį rašytoją ir |savo žodį.

Pageidautąjį pereitam šil
čių, kviečiant jį duoti mums i važiavime juokelių skyrių 
patarimų apie sveikatą kas- atsteigėme; ne pilnai jis 
dien. Jau virš mėnuo lai- mus patenkina, kadangi što
ko, kaip “Darbininkų Švei- kuoja socialėm temom' saty- 
kata” kasdien pasirodo mū- ros. 
sų dienraštyj. Nereikia nei, nų, 
sakyti, kad šis skyrius vi-1 lėtų tą spragą užkišti, 
šiem patinka, visiems reika- [ Meno Sąjungos Skyrius, [ 
lingas ir už tą didelį darbą, ipasirodąs “Laisvėje” sykį į i 
kurį draugas Kaškiaučius [ savaitę, apskritai pereitais 
mums atlieka, be abejo, šė-[ metais pagerėjo savo turi- 
rininkaį tars daktarui Kas- niu, kadangi tais metais pa- 
kiaučiui dideli ačiū!

Darbininkė ir šeimininkė 
visai naujas, 
šį skyrių po 
liovėsi ėjusi 
kuomet Liet.

(Tąsa)
Be abejojimo, mūsų j adė- J- Kaškiau- [

jimas reikalingas tokių 
draugų, kurie galėtų varto
ti laisvai abi kalbas. Mūsų 
jaunimas turi būti traukia
mas į visokias atsakomin- 
gas įstaigas ir vietas, nes 
suprantame, kad be tos 
harmonizuotos — jaunų ir 
suaugusių—darbuotės mū
sų visas judėjimas nukentė
tu.

Draugai šėrininkai ragi
nami šičia išsireikšti apie 
tai, ką jie mano del “Youth 
Section”, ką mano apie tai 
jų vaikai. Svarbiausiai: ar 
mūsų suaugę draugai skai
to anglišką skyrių? ar skai
to jį jaunimas, ypačiai tas, 
ką dar nėra įtrauktas į mū
sų organizacijas?

Sveikatos Skyrius — ki- ninku Literatūros Draugi- 
tas, mūsų nuomone, daly-1 ja. Pradžia, rodosi, ne vi- 
kas, vertas priminimo. Iki' sai bloga, taciaus tiTikumų 
šiol mes turėdavom raštu jdar turime ir juos tegalėsi- 
apie sveikatą kart-karčiais ! me išgyvendinti tik su laiku, 
po daug. Pasirodė, kad tai 
nėra visai praktiška, kadan
gi daugelis skaitytojų nesu
spėja ant syk perskaityti il
gą rašinį, nesuspėja, kitais 
žodžiais, pasinaudoti tais 
svarbiais raštais. Tas ir

skyrius dar 
Į vedėme mes 
to, kuomet 
“Darbininkė”,
Darbininkių Susivienijimas 
Amerikoje susivienijo su 
Amerikos Lietuviu Darbi- k

Išrodo, kad tūlos mūsų 
draugės permažai kreipia 
domės į ši skyrių; neturime 
sutraukę užtenkamai bend
radarbių, bet su laiku tiki
mės nugalėsią trūkumus. 
Šiuo klausimu ypačiai turė- 

privertė mus kreiptis į mū-'tų draugai ir draugės tarti

K4 SAKOTE, DRAUGAI, Į TAI?

Mažai turime juokda- 
fęljetonistų, kurie ga-

sireiškė tvirtesnis judėjimas 
Amerikos proletarinio meno 
fronte. Jau yra skaityto
jų, laukiančių tos “Laisvės” 
laidos, kurioje telpa meni
ninkų skyrius. Nesupras
kite klaidingai, draugai: 
nesakau, kad šis skyrius jau 
geriausiai pastatytas ir jam 
daugiau nieko nebereikia. 
Toli to! Iki mes neišvysty- 
sime platesnio veikimo me
nininkų tarpe, iki nesu- j 
trauksime bent didesnės da
lies jų aplink1 šį skyrių, ne- i 
galime tikėtis geriausio me
nininkų skyriaus. L___
viena:
rašytojų rateliai ir ten la- py^L 
vinti naujas pajėgas. (Bus daugiau)

“Aš noriu ją turėti”, sako 
| Jennings.’

“Ar tamsta esi religi- 
m-i t t • i • !nis?” Tūlas L. Jennings, kaip;

paduoda Toronto . “Daily' . ‘prj^ausaį prie baž-
Star,” buvo teisiamas už pa-1 ’ •’
vogimą biblijos (knygos).

“Tamsta esi kaltinamas [ 
pavogime vertės $10.00 bib
lijos”, skaito teisėjas. ‘"Ką 
tamsta apie tą pasakysi?”

Kaltinamąsis tyli.
“Ar tamsta kaltas ar ne?” 

klausia vėl teismo advoka
tas.

“Kaltas” atsako Jennings.
“Kam tu ją vogei?” vėl

a teisėjas.'

Biblija Galima Vogti

v- 
F 
K'

[ nyčios ar prie 
'School čionai?”

“Ne, bet aš eidavau į Sun
day School Anglijoj. Aš la
bai myliu skaityti bibliją. 
Jei aš turėčiau pinigų arba 
darbą, tai nusipirkčiau bib
liją; aš esu be darbo jau 3 
mėn.; dirbau ant farmos, o 
dabar ištrempiau visus už
kampius, norėdamas gauti 
darbo pas kitus fartnerius,, 
bet negavau.”

“Tai 'būtų bjaurus daly
kas”, sako teisėjas, “pasiųs
ti žmogų į kalėjimą už pa- i 

[vogimą biblijos.” Ir jau- • 
nuolis liko išteisintas.

Sunday : Taigi, matome, koks yra 
i teismų ^teisingumas. Jeigu 
tas bedarbis būtų pavogęs 
duonos kepaliuką, tai būtų 
nuteisę keliem mėnesiam, o 
jei pavogė bibliją, tai teis
mas žino, kad tas žmogus 
nėra pavojingas valdančia
jai klasei. O jei būtų pavo
gęs knygą iš Lenino raštų, 
tai, be abejonės, būtų gavęs 
kalėjimo už jos skaitymą. i

Toronto Dzūkas. 1

“Laisvės” spaustuvei yraizacijom ir visiem darbinin- 
būtinai reikalingas automa-kiško judėjimo rėmėjam, 
tiškas presas spausdinimui I Jau dabar presui pirkti 
smulkių : _ 
programų, plakatų, įvairių 
korteliu ir tikietu.

Pereitas dienraščio ben
drovės suvažiavimas nutarė 
pirkti tokį presą. Draugai 
J. Zaleckas ir M. Panelis iš 
Bayonne, N.J., aukojo po du 
doleriu ir pasižadėjo aukoti 
dar po $5.00, jei pirksime 
naują presą. .

Mudu su drg. J. Valatka 
praleidome pusdienį apžiū
rėjimui perbudavotų ir nau
jų tokių presų. Vartoti ir 
perbūdavo ti auto m a tiški 
presai; įtalpos 12x18 kai
nuoja tarp $1,000 ir 1,200. 
Garantija ant jų 30 dienų. 
Veik prie kiekvieno iš jų 
yra šiokių tokių trūkumų. 
Žinoma, seniem presam daž
nai yra sunku gauti dalių, 
kada pagenda.

Mums geriausia patiko 
naujas, pas American Type 
Founders Co., vadinamas 
Chandler & Price Crafts
man Rresas.

Juo galima spausdinti 
nuo cigaretinės popieros 
plonumo iki šiokortės sto
rumo; dydžio nuo. 2Įx4 iki | mieste pinigų nupirkimui 
12x18. Tai vėliausio išdir- mašinos, f”1--1- 
bimo, yi‘a visi parankamai pinigų, tuojau juos siųskite i 
ir tobulumai. Tas presas “Laisvei 
spaudžia 3,500 į ’ 
To preso kaina $1,950.00.1 pareiškimą patys direkto- 
Perkant jį reikia įmokėti riai, bet apsirgus direktorių 
$650.00, o likusius reiktų at- sekretoriui drg. J. Nalivai- 
mokėti po $70 į mėnesį. kai, jų pareiškimas susivė- 

“Laisvės” bendrovės di- lino. Tikime, kad už dienos 
rektorių taryba svarstė tą j kitos drg. Nalivaika perga- 
reikalą ir nutarė tokio preso lės slogas ir duos direktorių 
pirkimą pavesti išsprendi- pareiškimą, 
mui darbininkiškom organi-

spaudos darbų: laukų yra suplaukę $101.94. 
Jei organizacijos ir pavie
niai draugai sukels $650.00 
aukomis iki vidurio sekan
čio mėnesio, perkame naują 
presą.

‘ Naujas presas būtų daug į 
naudingesnis. Viena, tai 
kompanija jį pilnai garan
tuoja ir bi kada, sugedus 
kokiai daliai, tuojau galima 
gauti naują dalį. Gi seniem 
presam ne visada dalių gali 
gauti. Seni greičiau genda 
ir pataisymai jų, jei dalių 
negalima gauti, brangiai 
kainuoja.

DR. J. J. KAšKI A LIČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Galvoskaudis Migrena. Karpa

Aš nesenai pradėjau skai
tyti “Laisvę” ir joje randu 
daug gerų patarimų apie svei- 

jau 
nes

Greitas dirbimas būtu di- vieną diena, 4 — 1 1 “

katą. Aš manau, dabar 
ir aš daugiau nebesirgsiu, 
ir man duosite patarimą.

Aš esu vedusi moteris, 
m. amžiaus. Man visada! 
skaudėjo pusę galvos, kairį 
šoną, per kokius metus. O 
dabar pradeda jau viršugalvį 
skaudėti—ir prieš mano sirgi
mą mėnesinėm, tai aš negaliu 
jau kur dėtis, kaip skauda 
galvą. O kai pradedu sirg
ti, tai tada 
galvai. Bet

bet lyg ir kokio dapildomojo, 
dadedamojo maisto. Gaukite 
vaistinėje pieno kalkių: “Cal
cium lactate, gr. 10, tablets 
No. 100.” Imkite po dvi tab- 
letėles po valgio, su vandeniu, 
per keletą mėnesiu. Paskui 
kokį mėnesį apleiskite, o tada 
ir vėl vartokite.

žiemos metu, kai saulės nė
ra, imkite paprasto žuvų alie
jaus, “Cod liver oil,
štą, po kitą po valgio, 
ra būkite dažniau ant saulės. 
Tatai padeda kalkėms geriau 
užsilikti žmogaus kūne, ir ge
riau tada esti nervams, sme
genims, dantims, kaulams 
visakam. Geriau esti ir su 
migrena.

Imkite iodo toinktūros,
lašą, į vandenį, du kartu kas 
savaitė. Be to, da ir skydinės 

i imti 
kraujas geriau 
tūlu

po šauk-
Vasa-

pasidaro geriau 
aš neilgai sergu : 
o per dvi dienas 
paskui vėl būna.

ir 
ta

vėl nebūna; 
ale visai mažai.

Dar mano mergaitė turi 
karpą ant kojos, 
ir neišgydau.

Atsakymai

Kiek galima spręsti iš Jūsų 
laiško, Jums yra taip vadina- No. 100.” 
ma migrena, perijodingai pa-1 prieš valgym 
sikartojąs galvoskaudis. Jis ]etą dienų 
Jums pasikartoja apie mene- šiaip vartokite šių tableteiių 
sinių laiką. Migrena paeina ilgą laiką, 
del kalkių stokos organizme. *pus Jums su

Štai kaip darykite, Drauge, džiu. bet ir mėnesinės bus ge- 
Vartokite daugiau tokių vai- j-esnės. 
gių, kur yra nemažai kalkių : 
Daugiau pieno, varškės, sūrio, 
kiaušinio trynių, žirnių, pupų.

Sukėlę kiek nors Imoi'kvlk kopūstų, ropių, gruč- 
[kų (sietinių, grieščių), finikų, 
i apelsinų, rupesnės duonos.

> pietoj _ j noma, reikia ir kitokių valgių,! i f’ os'o-i balių ka
valandą.; Šiuo reikalu turėjo duoti: vis daugiausia gamtinių, nesu-' 
>5 ntnAA i„o,,A,7i4mo [gadintų valgių, kad Jums atsi

gautų kraujas, J 
būtų jame kalkių, geležies ir 
kitų mineralų, 1 
mų ir tt.

Kad greičiau suteikus orga
nizmui, ko jam ypač reikia, 
tai, šalip gero maisto, bus 
Jums naudinga vartoti ir tūlų 
preparatų, ne kokių nuodų,

delis palengvinimas visom 
organizacijom, kuriom “Lai
svė” daro spaudos darbus. 
Greičiau darbai būtų pada
ryti ir pigiau kainuotų.

Todėl, draugai pareiškite 
savo nuomonę šiuo reikalu. 
Tuojau sakykite, ką apie tai 
manote? Ar norite savo 
įstaigai naujo preso, ar var- 
toto-perbudavoto ?

Rašykite tuoj aus savo 
nuomonę ir praneškite apie 
kiek galėtumėte aukomis ir 

i parengimais sukelti savo

kai, jų pareiškimas susivė-

P, Buknys.

po

Aš gydau kaklo liaukos po truputį 
[esti naudos: 

į [prasivalo nuo
nuodingų medžiagų. 
Thyroid

cheminiu
Gaukite

Tablets, 
Imkite po vieną 
ą. Apleiskite ke- • 
per mėnesines,, o

Tai netik geriau 
tuo galvoskau-

• j Dažniau pasilsėkite, geriau 
•[pamiegokite. Venkite didelio
• sujušimo, baimės, rūpesčio, 

pavydo ir tt. Kai del tos kar
pos, tai, per kokią savaitę—

i. ant nakties dėkite ant 
i medvilnės, 

i sumirkytos ricinos aliejum 
(“castor oil”) ir paskui apriš- 

kad ^daugiau arba limpamuoju pleste- 
-vr o-------- "iriu prilaikykite.
vitaminu, ša r- T .j Jeigu šita priemone neis- 

inaikintų karpos, tai gaukite 
karbolinės rūkšties: “Lique
fied carbolic acid. 2 drachms.” 
Padažykite kokiuo šakaliuku 
ir aptepkite karpą, po kartą 
kas diena, kol ji visai išsilups.
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