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KRISLAI
Gęsta Viltis, tai Naujas 

Blofas.
Vėl Baubas prieš

Komunizmą.
Lietuviai Jaunuoliai.
Hindenburg, Dollfuss,

Roosevelt.
Rašd KOMUNISTAS

. Roosevelto valdžia bando įpil
ti gyvybės eleksyro į NRA. 
Washingtone prasidėjo viešas 
paklausimas, kas kaip žiūri į 
“Naują Dalybą.” Generolas 
Johngon sėdi vyriausio teisėjo 
vietoj.

New York “World-Telegram” 
pripažįsta: “Daroma planąi, 
kad atgaivinus visuomenės su
sidomėjimą NRA tikslais.” Tai 
tikslas dabartinio viešo klausi
nėjimo. Washingtone. Iš sykio 
liaudis buvo apgauta. Jai bu
vo įkalbėta, kad NRA išves 
ją iš namų nevalios. Ji laukė 
išganymo po mėlynojo aro spar
nais. Bet nusivylė. Viltis ne
išdegė. NRA • nesuteikė nei 
darbo, nei (duonos.

irgi skundžiasi.
‘Blue Eagle” iš-

Tikėjosi, 
Bet ir

Biznieriai 
Jie pasitiko 
skėstomis rankomis, 
kad pasidarys pelno, 
čia nusivylimas.

Nerimsta Mathew Well. Ne
miega naktimis Civic Federa
tion ir kitos šovinistų ir fašistų 
gūštos. Sugalvojo ir pradėjo 
naują baubą blofytį apie komu
nistus. Bando išgąsdinti visuo
menę.

Hearsto geltonlapis “New 
York American” nupirkęs ir 
spausdina seriją straipsnių apie 
“pavojų Amerikai nuo komu
nizmo.” Pirmam straipsnyje, 
kuris tilpo pereitą sekmadienį, 
atakuojama Nacionalė Studentų 
Lyga. Amerikos komunizmas 
esąs pasiryžęs užkariauti mo
kyklas, laimėti studentus prole
tarinei revoliucijai. Lyga su
leidus šaknis ne tik į “aiškū- 
les”, bet ir į kolegijas-univer- 
sitetus. Blogai, žinoma. Para
zitai išsigandę. Bet darbinin
kai tik «pasidžiaugii gali, kad 
Studentų Lyga pasiekia studen
tiją su revoliucine' propaganda.

x Už pavyzdį imama lietuvaite 
Lillian Giraite, hartfordietė, 
Smith kolegijos studentė, kuri 

, gerai darbavosi įvykusioj stu
dentų bendro fronto konferen
cijoj prieš karą ir fašizmą. 
Atspausdino jos kortą, kurią ji
nai išpildė įstodama į Lygą.

1 Mes gi sveikiname jauną 
draugę Giraitę ir visus lietu
vius jaunuolius, kurie dalyvau
ja judėjime prieš karą ir fašiz- I 
mą. Jų tėvai-turi didžiuotis, 
katj jų sūnūs ir dukterys stovi 
Amerikos revoliucinio judėjimo 
pirmosiose £ eilėse, .šitas bur
žuazinės spaudos alasas 
dar daugiau paskatinti 
jaunimą prie veikimo ir

turėtų 
mūsų 

kovos.

. Socialistų Partijos 
Thomas maldauja, kad 
dentas Rooseveltas užstotų už 
Austrijos darbininkus, kuriuos 
terorizuoja Austrijos fašistai. 
Bet Thomas negali nematyti, 
kad čia, Amerikoje,, (Roosevel
tas nė piršto nepajudina prieš 
Ku Klūks Klaną ir kitas fašis
tines organizacijas. Pats Roo
seveltas fašizuoja visą valdžios 
aparatą.

Vokietijoj socialdemokratai 
maldavo Hindenburgo, kad jis 
išgelbėtų “demokratiją 
šizmo. 
frontą, 
dentus. 
sliai ir 
šistines 
surenkamus kavalkuą<ltą pačią 
socialdemokratų dernokratiją.

_ j” nuo fa- 
Stidarė su juo bendrą 
Už jį balsavo į prezi- 
Bet Hindenburgas tik- 

sąmoningai užleido fa- 
gaujas ir sudaužė į ne-
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuania^
Workers’ Daily)

Išeina kasdien, Apart
* Sekmadienių

No. 51.

Anglijos Parlamentas Atsisakė įsileisti
Bedarbių Delegaciją; Parazitai Bijosi 

Kovingo Proletariato .Solidarumo
LONDONAS. — Premje

ras MacDonaldas atsisakė 
prisileisti alkanųjų maršuo- 
tojų delegaciją. Taip pat 
parlamentas 270 balsais 
prieš 52 nutarė neįsileisti 
bedarbių delegacijos, kad iš
dėstytų reikalavimus. Bet 
parlamente kilo karštos dis
kusijos delei to. Nors be
darbių delegacijos neįsilei-

do, po uždarymo parlamen
to formalūs sesijos, dar dvi 
valandas buvo diskusuoja
mas bedarbių klausimas. 
Tuo tarpu tūkstančiai ir 
tūkstančiai Londono bedar
bių turėjo apgulę visas gat
ves aplinkui parlamentą.

MacDonaldas dar sykį 
prakeikė alkanuosius mar- 
šuotojus.

KOMUNISTU PARTIJOS KONVENCIJOJ 
BUS APIE PENKI ŠIMTAI DELEGATŲ
Komunistų Partijos 8-ta 

konvencija įvyks Clevelan- 
de, balandžio 3 d. Partijos 
Centralinis Komitetas pra
neša, kad manoma, jog kon
vencija turės apie penkis 
šimtus reguliarių ir broliš
kų delegatų.

Prieš konvenciją, balan
džio 2 d., bus šaukiamas 
masinis mitingas Public Au-

ditorium muzikalėj svetai
nėj. Programos išpildyme 
dalyvaus visi Clevelando 
chorai. Apart kitų, kalbės 
drg. William Z. Fosteris, 
kurios šiomis dienomis su
grįžo iš Sovietų Sąjungos. 
Jis jau užtenkamai pagijęs, 
tad kalbės masiniam susi
rinkime ir dalyvaus parti
jos konvencijoj. c

ŠLUOJA IŠ DARBO 24.000 CWA DARBININKU
ALBANY, N. Y. — Vals

tijos valdžia gavus nuo CW 
A administratoriaus Hop- 
kinsono įsakymą atleisti iš 
darbo 24,000 darbininku. 
Atleisti bus . šį penktadienį. 
Pereitą penktadienį šioj 
valstijoj atleista 25,000 C-

WA darbininku.c
Tie tūkstančiai dąrbinin- 

kų išmetama iš darbo į be
darbių eiles. Jie negaus jo
kios pašalpos, jeigu nbišrei- 
kalaus. Todėl reikia stoti į 
bedarbių tarybas ir kovoti 
už pašalpą. • ■

Nušovė Žmogų, 
Pasigrobė Pinigus

Londone Teismas Del 
Nužudymo Rasputino

Adv. Gallagher įleistas 
l Kanadon

BUFFALO, N. Y.—Pro
testai privertė Kanados val
džią įleisti amerikoną advo
katą Gallagher gynimui 
draugo Smitho, Kanados 
Apsigynimo s e k r etoriaus. 
Gallagher pasiuntė Jungti
nių Valstijų Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas.

Už Bedarbiu Apdraudę
. SPOKANE, Wash. — šio 

miesto Amerikos Darbo Fe
deracijos unijų taryba už- 
gyrė Darbininkų Bedarbės 
Apdraudos Bilių (R. H. 
7598). Tos unijos nepaisė 
prezidento Green grūmoji
mo telegramos.

Taip pat šita bilių užgy- 
rė miesto Great Falls, Mon
tana, taryba ir miesto Lin
coln, Neb., darbo unijos.

Komitetas Gelbėjimui
Vokietijos Žythj

NEW YORK. — Čionai 
buvo sušaukta liberalų žy
dų konferencija, kuri išrin
ko komitetą pagelbėjimui 
pabėgusiems vokiečiams žy
dams apsigyventi Sovietų 
Sąjungoje. Kaip žinoma, 
Sovietų Sąjungoje yra su
teikta žydams, kaipo tau
tai, didelė teritorija, kuri 
vadinas Biro Bidžanu. So
vietų Sąjunga su mielū no
ru sutinkanti pabėgėlius žy
dus priimti ir duoti žemėą. 
Pirmais metais galėtų apsi-’ 
gyventi 1,000, antrais— 
2,000, o trečiais—iki 4,000. '

Drangai Dmitrov, Popov ir Tanev Jau 
Maskvoje, Džiafigįasi Pasiekę Darbininky.

Tėvynę; Sovietų liaudis Sveikina Juos

šu mūsų buvo ir teismas, ir 
prokuroras ir mums nu
skirti mūsų advokatai, bet 
visus sudėjus į daiktą, jie 
pasirodė silpnesni už teisy
bę.”^ Fašistai pralaimėjo 
ir turėjo išteisinti komunis
tus Leipzigo teisme.“Sugrįšiu Aš Vokietijon Kaipo Sovietinės Vokietijos Sve

čias,” Pareiškė Draugas Dimitrovas; Juos iš Fašistų Dan- astuoni kaltinami 
tu Išgelbėjo Tarptautinis Darbininku Judėjimas ir Sovietu falšyvų pinigų 
Sąjunga ' ' DARYME
MASKVA, Sovietų Sąjun- kietijos. Į Maskvą jie pri

buvo Sovietų orlaiviu.
bėti iš Hitlerio valdžios bu*- 
dėlių nagų draugai komuni
stai Dimitrov, Popov ir Ta- 
nev. Vasario 27 d. jie or
laiviu pribuvo Maskvon. 
Juos pasitiko minia darbi
ninku ir Komunistu Inter
nacionalo vadai. Taip pat 
Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos vadovaujami 
draugai sveikino tuos tris 
drąsius kovotojus už prple- 
tariato reikalus. Visi trys 
jie dabar yra Sovietų Są
jungos piliečiai.

Tai laimėjimas tarptauti
nio darbininkų judėjimo, i Nepaprasto džiaugsmo ii 
Laimėjimas komunistinio j įspūdžio padarė į minią ir • t • • i

BASIL TANEFF

BROOKLYN, N. Y. — 
Grand džiūrė išdavė apkalti
nimus prieš aštuonis įmo
nes, kuriems primetamas 
falšyvų pinigų darymas. Vi
si kaltinamieji randasi ka
lėjime.

Roosevdto Valdžia Už
grobs Radio ir Be vielinį 

i Telegrafą

judėjimo, nes tas judėjimas
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KANSAS CITY. — Trys 
plėšikai miesto centre nušo
vė banko pasiuntinį, atėmė 
iš jo $1,000 ir už $206,000 
bonų. ir sėkmingai paspru
ko. Policija suareštavo ti 
žmones, bet neturi pri 
juos įrodymų.

Austrija jau Tikrai
Fašistinė Valstybė

vadas- Daktarės žmogžudės 
.prezlJ Teismas

CHICAGO, Ilk—Valstybė 
užbaigė savo priparodymus 
prieš daktarę Alice Wyne- 
koop, 62 metų amžiaus, ku
ri kaltinama nužudyme jos 
jaunutės marčios, Valstijos 
prokuroras' bandėv įrodyti, 
kad* marti buvo' nušauta 
pirma, negu, užduota chlo- 
roformos.

.LONDON. — Tūla Irina 
Aleksandrovna, kuri esanti 
buvusio Rusijos caro Nika- 
lojaus pusseserė, patrauką 
tejsnian judžių kompaniją

tro - Goldwyn -Mayer”, 
f i išleido judžius “Raspu

tin, the Mad Monk.” Pa
nelė sako, kad ji esanti tuo
se judžiųose įžeista. Pa
kviestas liudyti ir Yousupo- 
vas, Rasputino nužudyto- 
jas. x

Naujas Kilius Del 4)i- 
versu N. Y. Valstijoj

VIENA, Austrija. — Bur
žuazinė J spauda dar abejo
jo, ar : “ 
bus fašistinė teroristinė val
stybė. Bet tas abejones iš
blaškė fašistų vado Star- 
hember pareiškimas laikra
ščių reporteriams. Jis-^pa
sakė, kad visokia demokra
tija tapo ant visados nu
šluota ir kad' Austrija yra 
pilnoj ■ to žodžio prasrųėje 
fašistinė valstybė.

GEORGE DIMJ’HWl 

išgelbėjo tų draugų gyvybę. 
Laimėjimas darbininkų tė
vynės S. Sąjungos, kuri dar 
kartą parodė pasauliui, kad 
joje prieglaudą randa visi, 
kuriuos imperialistinis kapi
talas terorizuoja.

Apleisdamas V o k i e tiją, 
draugas Dimtrovaš pareiš-

iširųjų. Austrija kęs Hitlerio budeliams, ku- į Sovietai.

laikraštininkus, kuomet dvi 
jaunos mergaitės įteikė 
draugams komunistams du. 
gyvų gėlių bukietu. Vienas 
bukietas buvo nuo draugės 
Krupskos, Lenino našlės, o 
kitas nuo Lenino sesers.
Penkis Mėnesius Pančiuose 

ir Pragare
Drg. Dimitrovas laikraš

čių reporteriams pasakoja 
apie savo ir kitų draugų 
prityrimus Vokietijos fašis- 

, tų bastilijose. Jis sako, kad 
i prieš Leipzigo teismą per 
penkis mėnesius jis buvo su
rakintomis pančiais ranko
mis ir įmestas į tokį urvą pb 
žemėmis, kur nėra nei oro, 
nei saulės. Jo esą linkėji
mai, kad kada nors fašisti
niai budeliai patys para
gaus tų urvų gyvenimo, 
kuomet Vokietijoj įsisteigs

WASHINGTON. — Prisi- 
rengiant prie karo, imperia

listinei valdžiai - reikalinga 
propagandos ir susižino
jimo įrankiai. Štai kodėl 
Rooseveltas pasiūlė, kad 
kongresas leistų valdžiai 
tuojaus paimti kontrolėn ra-* 
dio ir bevielinį telegrafą. 
Senate jau įneštas biliųs, 
kuris suteikia šitą galią 
Rooseveltui.

Vėl Graftas, Vėl Bus
Naujas Tyrinėjimas

nė s

WASHINGTON. — At
stovų Butas nutarė pravesti 
tyrinėjimą leidžiamų gan
dų, kad armijoje viešpatau
ja graftas ir vagystės. Vi
sokios kompanijos, kurios 
gamina reikmenis del armi
jos, esančios papirkusios ar
mijos augštas asabas ir va
ro labai riebų biznį.

Draugai “Laisvės” 
Skaitytojai!

Austrijoj soči aldemokratai 
vadai maldavo Dollfussb, kad 
jis atmuštų fašistų audras. Siū
lė jam talką. Leido jam nugin
kluoti Viėnos socialistus darbi
ninkus. Nusilenkė žemai, pa
bučiavo į pat kojų padus. Bet 
Dollfuss p&ts savo ranka nukif-

to galvą tai, socialdemokratų de
mokratijai ii^pasirodė vienu iš 
didžiausių moderniškų budelių.

Tokia socialdemokratijos mi
si j ar.Vietoj sudaryti bendrą 
frontą su komunistais, jie su
dalo bendrą frontą su Hinden- 
burgais, Dollfussais, Roosevel- 
tais ir Wollais—su bjauriau
siais ir niekšiškiausiais fašis
tais. Ir dar šaukia ^“Kas‘nori 
kovoti prieš fašizmą, tas turi 
kovoti pfieš bolševizmą (komu
nizmą) !”

ALBANY; N. Y.-r-VaIstL 
jos seimelio atstovųjubu^ari 
tapo įneštas bilius bei patais 
symas prie divorsų įstaty
mo. Šiandien NewYorko 
valstijoje tik vienu' pagrin
du duodamas divorsas,'bū
tent/ pasiremiant įrodymų, 
kad vyras. bei moteris tapo 
sučiupti “griešijant” su sve
timu vyru bei moterim. Da
bar siūloma, kad būtų duo
dama divorsas ir už aplei
dimą, tai yra, jeigu kuris iš
buvo pabėgęs beL prasišali
nęs tris metus laiko, antro
ji pusė gali gauti divorsą.

UŽTROŠKO NAŠLĖ IR 
ŠUNIUKAS

ELIZABETH, N. J. — 
Po numeriu 877 Lafayette 
St. rasta užtroškus našlė 
Ida Wilson ir jos šuniukas. 
Užtroško gazu,, kuomet ga- 
zaš /ištekėjo iš šildytuvų 
paipos.-'—>------— '
AWLGIA IR GYVATES 

” NEW YORK.—Iš' Bronx 
zoologijos daržo kažin kas 
pavogė devynias . gyvates. 
Slaptai policijai pavesta jie- 
škoti gyvačių. ■ ; .

Su šiaja diena “Laisvės” 
prenumerata tampa pakel
ta. Dabar “Laisvės” kaiųa 
metams yra $5.50 ir pusei 
metų $3.00.

Brooklyne, ^ur reikia li
pyti štampas, “Laisvės” kai
na $7.50 metams ir $4.00 pu
sei metų.

Smarkus įkilimas kainų

rie prašė įjį nekalbėti per-j jjs Atvyko į Savo Tikrą
' Tėvynę

Laikraštininkai užklausė, 
kur ir ką draugas Dimitra
vas žada veikti. Jisūtsakė: 
“Aš esu revoliucijos karei
vis ir aš kovosiu ten, kur 
bus reikalas. Bulgarija bu
vo šalis, kurioje as gimiau, 
bet Sovietų Sąjunga yra ma- i am visko privertė pakelti 
no tėvynė ii/ dabar aš ran-

i duosi namie.”
Hitlerininkai Padegė Reich
stagą ir Nudegė Rankas
Drg. Dimitrovas dar kar

tą parodė, kad patys hitleri
ninkai padegė reichstago 
rūmus metai atgal, idant iš
provokuoti komunistus. Su 
tuo patim tikslu jie suren
gė tefemą. Dimitrovas pa» 
reiškė: “Fašistai manė, 
kad šitas teismas bus an- 
ti-komunistinis, bet jis atsi
kreipė prieš nacius fašistus 
ir išėjo anti-iašistinis. Prie-

daug “rūsčiai” apie fašizmo 1 
tėvynę: “Kuomet aš sugrį
šiu į Vokietiją, tai sugrį- . 
šių kaipo Sovietinės Vokie
tijos svečias.

kad, Draugai * pasakoja, 
juos Hitlerio valdžia palei
do labai skubiai,‘nakties lai
ku, nepranešant net Sovie
tų ambasadai, sugrūdo į or-' 
laivį ir išdeportavo iš Vo-

•>

%

dienraščio prenumeratą.
Su šiaja diena siųsdami 

mokestį už ^Laisvę”, siųs
kite sulig naujų kainų.

“Laisvės” Administracija.

Parduoda Kubai Sidabrą
■ WASHINGTON. — Roo- . 
sevelto saldžia' turi suda
rius planus del pardavimo 
Kubos valdžiai sidabro už 
$20,000,000. Kubos pinigų 
valiutas reikalująs Ameri
kos sidabro paspirties. . ‘ ,

v
y.
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i(Daugiau žinių 5 pusi.)
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K it o Social-Fašisto Išpažintis
Belgijos katalikų laikraštis “Libre 

Belgiqu’e” išspausdino savo koresponden
to pasikalbėjimą su buvusiu Vokietijps 
r0ihstago pirmininku ir žymiu socialde
mokratų vadu, Paul Loebe. Tenka-pažy
mėti, kad Loebe šiuo tarpu laisvai Asau 
gyvena Berlyne, > niekeno nekliudomas, 
kuomet komunistų vadai yra sugrūsti' 
arba į kalėjimus arba turi slapstytis. 
Taigi tasai žmogus pasakė:

Esu tos nuomonės, kad mano ir mano 
draugų politinis veikimas pasiekė galą. Vo
kietijos likimas nuo dabar žygiuos sulyg 
skirtingu planu, šiuo atveju užginu Hitle
rio pasakymą: “Praeitis niekuomet nesu
grįš.” Būčiau skaitomas bjauriu išdaviku, 
jei aš, po tiek laiko dirbęs skirtingai idėjai, 
'viena diena pasidaryčiau entuziastingu na
cionalistinio socializmo (fašistų) .pasekėju. 
“Tačiaus, aš esu užtenkamai objektyvus pri
pažinti, kad Vokietijos nauji lyderiai, su 

. gražiu savo entuziazmu, pasibriežū išspręsti 
’ klausimus, kurių mes negalėjome išspręsti.

Aš turiu galvoj Vokietijoj daromas refor
mas, j ieškojimą bedarbiam darbo ir žie
mos metų pag.elbos, darbo, kuris"yra pilnas 
socialistinės dvasios. Agrarinė, problema 
taipjau išrodo -rišama dideliu agresyvišku- 
mu. Jei naujoji valdžia galėtai duoti dar
bo '6,000,000 bedarbių, tai butu herojiškas

• ’ darbęs, kurį aš labai gerbčiau.
s

Šitaip socialistų lyderis garbina Hitle
rį, laisvai gyvendamas to budelio dikta
tūroj! Tai ne vienas tokis Loebe! Jų 
yra—šimtąjį Veikiausiai, kad tas pats

• T-Noskė “darbuojasi” neprasčiau ut/ Loebe.
“Kairesnieji” Vokietijos social-demok- 

ratų lyderiai, išvykę į užsienį, ten jau 
bando sukti savo dyselį “į kairę”, kad 
tuo būdu dar palaikius savo įtakoj kiek 
tiek darbininkų. Pasilikę Vokietijoj"ly- 

. deriai—remia Hitlerį, kuomet šimtai so- 
cial-demokratų darbininkų, , podraug su 

1 tūkstančiais komunistų, tebėra sukišti į 
kalėjimus arba koncentracijas stovyklas.

Vokietijos*ir Austrijos soęial-demokra- 
tų lyderių (social-fašistų) atviras išsto
jimas prieš proletariato interesus, susi
dėjimas su fašistais; be abejo, atidalys 
daugeliui darbininkų akis.

« * . Z —

Tarptautinė Moterų ' 
Darbininkių Diena

Kovo 8-ta diena yra Tarptautinė. Mo
terų Darbininkių Diena. Kaip kas me
tai, taip ir šiemet viso pasaulio darbinin
kai minės tą dieną suruošdami masines 
demonstracijas, - mitingus ir šiaip viso
kias pramogas, per kurias būtųt galima 
pasiekti juo didesnis skaičius moterų 
darbininkių ir, žinoma, darbininku.

Netenka čia daug aiškinti šitos dienos 
svarbos, kaip lygiai netenka aiškinti tos 
rolės, kuria moteris darbininkė vaidina' 
revoliuciniam judėjime ir bendrai kovo
je už darbininkų klasės išsiliuosavimą. 
Austrijos civilio karo įvykiai, kur darbi
ninkės didvyriškai grūmėsi su Dollfusso 
ginkluotomis govėdomis, aiškiausiai pa
rodo tai. Paėmę Rusų proletarinę revo
liuciją, arba Paryžiaus Komuną, surasi
me dar ryškesnius tam pavyzdžius.

Amerikos revoliuciniam proletariatui 
šiuo tarpu jlio svarbiau į mūsų kovas 
įtraukti kuodaugiausiai darbininkių. Ko
vo Aštuntoji, todėl, privalo būti tam tik
slui išnaudota visais^ būdais.

Lietuvių darbininkų organizacijos, kaip 
suvienyta Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija ir Lietuvių Dar
bininku Susivienijimas, o taipgi lokali
nės draugijos turėtų suruošti tą dieną
pramogų. , Žinoma,, ten kur ruošiama

tarptautine. papėde mitingai arba kito
kioj pramogos, mūsų pareiga prisidėti 
prie jų ir dalyvauti, žiūrint, kad būtų 
įtraukta kuoplačiausios masės darbinin
kių. * .

Bet taip pat negalime užmiršti ir ruo
šimą lietuviškų mitingų, kur juo svar
biau, kad pačios draugėj moterys išsto
tų su pranešinąąis. Žinoz
rai visur turi taip jau dalyvauti, padėda
mi l^ktyviu darbu.

Tai Logika!
f y

“Amerikos Lietuvis” andai išspausdino 
lakūno Kielos straipsnį, įrodantį, kad 
menševikų-kunigų ruošiarųas siųsti Lie
tuvon “didvyris” už streiklaužystę buvo 
išmestas iš Amerikos Darbo Federaci
jos. Ponas Kiela kitaip Janušausko ne
vadina, kaip “streiklaužiu.”

Na, o pereitos savaitės “Am. Lietu
vis” jau išspausdina Janušausko paveik
slą ir “atsišaukimą į visuomenę.”

Kas iš to išeina? Išeina tai, kad fašisr 
tinis lapelis garbina ir remia streiklau
žius. '

Tuojaus per
augai yy-

šiomis dienomis du spau
stuvės darbininkai apleido 
“Laisvės” spaustuvę. Tą 
darbą išmokti reikia keletos 
metų
kant presą, padėtis daug pa
gerėtų. Bet dar neturime 
gana rankpinigių, kad tuo- 
jtus pukti presą. Rankpi
nigių reikia $650.00.

Darbininkiškos organiza
cijos tuojau privali stoti į 
pagelbą savo: įstaigai. Pri
metimas \ aukų išt draugijų 
iždų yra būtinas; reikalas. 
Dirbantieji draugai taip pat 
skaitysime, savo reikalu nu
pirkimą “Laisvei” preso A

t

“Naujienų” J abi! ė jus į z
\ 1 \

“Naujienos” šventė savo 20-ties lafetų 
jubilėjų. Tam tikslui išleido nepapras
tą numerį'ir suruošė pramogą.

Mes jau kartą šitoj pačioj vietoj ra
šėme apie “Naujienas,” nurodydami, kad 
per tą 20 metų jos rėmė kiekvieną darbą, 
kuris tik buvo blėdįhgas darbininkų kla-. 
sei (pasaulinį imperialistinį karą, impe
rialistinę Tautų Sąjungą, Wiisopo politi
ką, Lietuvos buržuązijos kovas prieš Lię-| 
tuvos Sovietus; kontr-revoliucinį -judėji-i 
mą prieš Sovietų Sąjungą, ete^-ete.).'

Čia tenka pasakyti dar keli žodžiai. 
“Naujienos” pradėjo eiti (1914 metais) 
kaipo socialistinis laikraštis, ginąs darbi
ninkų reikalus. Todėl jas lietuviai d,ar- • 

j bininkai smarkiai palaikė: pirko Šerus, 
j platino, aukojo. Bet, iškilus imperialisti- 
i niam karui, “Naujienoj” buvo ’ pasuktos 
i už karą. Prasidėjus Lapkričio'Revoliu

cijai,/‘Naujienos” buvo griežtai atsuktos
I prieš ją! .Nuo tada tarpe revoliucinių 

darbininkų ir “įįaujienų” pasidarė ne
pereinamas/ tarpas.

Po to, “Naujienos” atvirai patapo ne 
! lietuvių darbininkų laikraštis, bet “lie- 
' tuvių.” Kitais žodžiais, jis buvo geras 

kielįjnenam, iš kurio galėjo gauti do- 
į lerį. O kadangi dolerių daugiau turi 

buržuazija, tai, žinoma, “Naujienos” to
kiu ir buvo: menšievistinis-liberalinis-bur- 
žuazinis mišinys. Iš demokratiškos ben
drovės Grigaitis ir Ko. pasidarė “Grigai
čio bendrovę” ir^šiandien ją kontroliuo
ja pilnoj tp_žodžio prasmėj.

Kad daugiau daryti biznio, Grigaitis ir 
Ko. ėmė garsinti visokius šmugeliškus 

< biznius/kaip “kūjolą-bingolą”, “chiniško 
aliejaus šaltinių šėrus”, ir t. t. Apvaini
kavimui savo laikraščio jubilėjaus, Gri
gaitis suruošė rinkimą “gražiausių mer
ginų karalaitės”, kuri ir buvo išrinkta ir 
kurios rinkimo kampanijoj, be abejoji- 

rmo,- senis Grigaitis padare nemažai dole- 
.riu. i.

Šaukdamos į savo jubilejinį vakarą, 
“Naujienos”"skelbią, jog tai bus diena, 
kurią “visos Chicagos lietuviai švęs sa- 

*vo didelę šventę, linksminsis savo links
mybe ir džiaugsis lietuvių vienybės ir 

w meilės atsiektais vaisiais.”
“Vienybės ir meilės!

'•“Vienybė ir meilė” tarpe buvusio Uni
versal banko 'prezidento Ęlijošiaus (ku
ris ir šiuo tarpu dar gerai bagotas) irz 
tūkstančių jo nuskriaustų depozitorių- 
darbininkų, pasilikusių be cento! “Vie
nybė ir meilė” tarpe, buržujaus ir darbi- 
ninko!

Ką tas turi bendro-su marksižmu? Ką 
tas turi bendro su darbininkų judėjimu?! 

, O-reikia pasakyti, kad lietuvių “vieny
bės ir meilės” šūkis Grigaičio gazietai > 
yra Alfa ir Omega! •

Ar stebėtina, todėl, kad šiandien 
“Naujienas” sveikina Vitaičiaį ir toki 

, vėjo pamušalai, kaip Tysliavos?! Ar ste
bėtina, kad su tuo nieko bendro netiiri
klasiniai susipratę darbininkai?

1 Pereitą antradienį užėjo į 
“Laisvės” rąštinę du bro
liai: Antanąs Gustaitis ir 
Petras Gustaitis./Tai broo- 
klyniečiai. Abu paaukojo 
po dflleęįl preso fondą.

Brooklyne kliaučiai, go
dosi neblogai dirba, jų atsi
lankymas į “Laisvės” rašti
nę ir pasisakymas už preso 
pirkimą,Scad ir su maža au- 
kute būtų gražus žygis.

ta kampanija už gavimą dau
giau narių ir sustiprinimui jau

i gyvuojančių kųopų.
į Sekcija pasibriežė sųregist- 
i ruoti visus ^narius ir punktua- ‘ 
1 liai išrinkti mėnesines duokles; 
suformuoti stiprias RP grupes 
svarbesniuose industriniuose 
centruose; J sustiprintu jau gy- 

. _ k vuojančias grupes Stockholme,
Išleista atvirutės su George Qoetberge, Malmo, etc.; išleisti 

savo masinį organą, kuris turės 
išeiti reguliariai kas mėnesį/

-nijal Taipgi išleido brošiūrą ] 
apie Paryžiaus Komuną. Suren- i 
gė demonstraciją prie Ameri
kos konsulo, reikalaujant pa- 
liuosavimo - Scottsboro jaūn.

— w N . , L

Norman Thibodeaux, negras 
jaunuolis, kuris buvo linčiuotas, 
ir dviejų baltų darbininkų >pa- 
liuosuotas, ir išgelbėta jo gy
vastis, kalbės devyniuose mitin- Dimitrovo paveikslu ir didelis 
guose. Prasidėš vpsario 24 d. 
Darbininkai raginami j 
Ryti į įp prakalbas Philadelphi-1 tijos konsulo, 
joj, Baltimorėj, So. Philadel-j 
phijoj, No. Philadelphijoj, gell?os politiniams , kaliniams

Reading, Crest- gerai pasižymėjo. Panevėžio. 
. distrikte taip į5at ir kituose dis- 

Yriktuose kaimų -R. P. grupės 
Į apsiėmė globoti politinius kali
nius. Nepaisant augančios be- 
dąrbės ir nuolatiniam .algų ka
pojimui, vis daugiau ir daugiau 

, pinigų surenkama.

skaičius lapelių.. Įvyko net ke’y
atšilau- lėtas demonstiacijų prie Vękie- Aktyviai dalyvauti visose tarp-

phijoj, No.
Germantown, 
niont, Chester ir ^Vilmingto'n.

GULFPORT MISSISSIPPI.— 
Apskričio teisme džiurė klausė
si, skundo Earl Thomas, kad jis 
būtent .buvęs “paniekintas”; 
kada jis turėjęs atsisėsti buse 
šalę negro darbininko.. Skunde, l 
kurį Thomas padavė, reikalau
ja 100 dol. “i 
mas pripažino, kad busų kom-

! tautinėse kampanijose, ypatin- 
Rinkime pinigų, teikimui pa- gaj prieš Vokietijos fašizmą, 

ir J,t. ‘ ‘ ' C,
KRUVINO TERORO BANGOS

ISPANIJOJ
parlamentinių rįakimų, 

reakcijoniškiems l^taty-
Po 

ačiū 
mams, dešinysis sparnas laimė
jo >ir kartu prasidėjo stiprus 
revoliucinis judėjimas. Dauge- 

Tačiaus Lietuvos sekcija įuriilyje miestų bei kaimų žmonės 
i ir silpnybių, subruzdo. Dideli streikai, su- 

Pirma, tai kadrų klau./imas. sirėmimai ant barikadų; gink- 
“ ............................ l su policija

mą, leisdama negrei važiuoti! ni» mr»uivių Kaurai taip pat i įvjpko daugelyje vietų. Paside- 
baltųju kompartmente ■ i dar silpnoki. 4 Plačiosios masės | kaGijant anarcho-sindikžUistL 
, • / . i neužtektinąi inia' ąktyvį daly-] nianT pučūi, judėjimas tapo su-

Teismai visuomet su didžiau- j Vumą vedamose .^kampanijose 
siu noru palaiko nekonstituci- j apgynimui politinių kalinių, 
nius" įstatymus, nes tai yra ta i Klaipėda, sekantis didesnis 
siena, kuri sulaiko augančią, miestas nuo Kauno, skaitoma 
vienybę tarpe negrų ir baltų j kaipo silpniausiu punktu, 
darbininkų. ’

ŠVEDIJOS RAUDONOJI ‘ 
PAGELBA

Švedijoj įvyks 
nalė Konvencija, 
vaus masinės 
dirbtuvės, 
ninkai ir ūkininkai, 
giamajam perijode bus praves-

> pdUdVCj 1 tUJftCMdU“

už įžeidimą.” Teis- 88x0 uedateklių
- - - . Pirma, tai I '

panija sulaužė’ Jim-crow ‘įstatu i Gyvuojanti kadrai dar per silp- luoti s'usirėmimai 
mą, leisdama negrui važiuoti! ni> dirbtuvių kadrai .

NEW YORK.—Delegacjja iš-1 
važiuoja į Washingtoną reika- ] 
Jauti prezidento Roosevelto pa- 
Jiuosuoti 17 filipinų darbininkų 
vadų. Delegacija tapo išrinkta 
paskutiniu laiku Irving Plaza 
masiniame mitinge, kurį rengė 
veikimo komitetas kovai prieš 
filipiniečių areštus ir tuom pa
čiu kartu Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas ’ prižadėjo 
vesti kovą už paliuosavimą fi- 

, lipiniečių kalinių. Jų apeliaci
ja į Jungtinių Valstijų Augš- 

“Draugai Laisviečiai: . ■ čiausi Teismą tapo sulaikyta.
i Kadangi leikia . sukelti Delegacija susideda iš šių 
! reikalingą, sumą pinigų pir-1 draugų: Maxi|fib' Manziiv fili- 
! kiniui naujo preso, tai' ašjpiniečio intelektualo; Bedero

Skaitykime draugų laiš- 
! kus iš kitų miestų: 
i “Gerb. Drauge:—'

Rasite čekį vertės $6.00, 
i tai yra $5.00 “Laisves” pre-- 
i nuiheratą ir doleris del nau- 
! jos mašinos... Draugiškai, 
] K. Štelmokienė, Newark, 
I ■ AT T

kriušintas; užviešpatavo reakci
ja. Valdžia sustiprino policijos 
spėkas, paskui paskelbtas karo 
stovis, suorganizuota civiliai 
sargai, sumobilizuoti šturminin- 
kų būriai, miestų gavės apsta- - 
tytos mašininėmis kanuolėmis 
taip, kad šalis atrodė civilio ka
ro stovyje

žemiau paduodame žiauraus
Tik viena 

gruodžio 9-tą—55 už- 
468 arešr 

(Tąsa 5-tam pusi.)

(TDA) 
H *

pirma Nacio
kurioje daly
organizacijos,, teroro statistiką.

agrikultūros darbi- diena, 
Prisiren- mušti, 133 sužeisti;

! kimui naujo preso, tau ašjpiniečio intelektualo; 
siunčiu $L00 atidos del pre-; J. Sajon, 
so ir užsimoku $5.00 už

■ “Laisvės” p r e n u hi ė Vatą. 
j.Nors mano įprjenumerata 
i dar. tik baigsis už tijjų mė^ 
i1 liesiu, tačiau preso, pirkimą 
] skaitau svarbiu reikalu,'to-

Bedero 
Anti-Imperialistinės 

Lygos pirmininkas; fAingelo 
Mondejar ;i John Escalone; Jo
seph Tauber, advokatų grupes 
Atstovo, ir Nate Bruce, New 
Yorko TDA sekretoriaus1 pa- 
gelbininko.
AREŠTAI KLASIŲ KOVOS 

* LAUKE t
Pereitais metais darbininkų 

areštų po visą šalį skaitlinė sie
kia 1,325. Tačiaus ta skaitli
nė nėra pilna. Tai tik tie areš
tai, kuriuose Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas tiesiogi
niai dąlyvavo apgynime.

Tūkstančiai areštų TDA visai 
nepranešta, ypač streikuose. 
Taipgi negrų 4 linčai nepraneša 

į ta, o tik paimta iš buržuazinių 
i laikraščių, Georgia 2, Floridoj 
• 1 ir Kentucky 1, 22 negrai pa- 
; smerkti neteisingais apkaltini- 

baįg_ I mais, didžiuma iš jų gavo mir- 
• i ties bausmes.

J *■ LIETUVOS TARPTAUTINIS 
mu, užsimoku už pusę metų DARBININKŲ APSIGYNI-

dekmasiskubinu su mokės-] 
čiu.—O. Janu šaus kiene,Ciu. _______
Scranton, Pa.” „

į . “Brangūs Tamstos!
Aš įdedu čekį už $3.00, 

] tai bus “Laisvės” prenume- 
I rata pusei metų $2.50 ir pu- 
! . sę dolerio naujam presiti. 
i Draugiškai, John White, 

Limerick, Pa.”

“Gerbiama ‘Laisvės’
Redakcija:

Mano prenumerata 
sis su No. 55. Kad nerei- ] 

t ketų kaštuotis su paragini-

$2.50, pirm negu pasibaigė 
ir pusę dolerio aukoju nau
jam presui. Su pagarba, 
J. Smith, Canada.”

Per drg. D. M. Šolomską 
gavome sekantį laiškelį:

“Gerb. Drauge:—
Trisiunčiu mokesčius' nu'o 

ALDLD 44 kp. už 7 narius 
. ir mūsų kuopa paaukojo 

$2.00 “Laisvei”, del naujo 
preso.... Draugiškai, J. 

\ Daugirdas, Lowell, Mass.”

Dar vienas brooklynietis 
užėjęs į “Laisvės” raštinę 
tarė: “Te dolerį į preso fon
dą. Mano vardo “Laisvėje” 
neskelbkite.”

■ z. /L —-—į— < y
Iš ^ugščiau paskelbtų au

kų turime;$8.00, iš anksčiau 
-buvo $167.49, dabar turime 

' $175.49.
: Puikus dalykas,, kad dtau*

gai šiam rei

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. .L

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

nys sustreikuoja, trejatą minu
čių. kaip jums pasitaiko. ,

Jūsų sveikatai atsigauti 
daug padės maistas. Valgyki
te visokio .maisto, kad tik bū
tų nesugadintas, nedenatūruo
tas maistas. Paprastas, gam
tinis maistas. Ypač daugiau 
daržovių ir vaisių, tai išsiju
dins Jums ir nepaslankūs Jūsų 
viduriai. Gerai visa ką kram- n 
tykite ‘ir nerykite, kas nesu- . 
kramtyta, šiaudų, plušų, rupie- 
nos. Gerkite po kvortą-kitą 
namie pasigaminto limonado., 

/Jeigu to neužtektų viduriams 
/išjudinti, tai galite dar gi imti 

ir sėmenų.
Jums ypač reikia tokio mai

sto, kame yra daug kalkių, ge
ležies, fosforo, vitaminu. Vi- 
so to gausite šu paprastu, gam
tiniu maistu. Tik, dėl vitami
no D, imkite, da ir dapiidcmo- 
jo, dadedamojo maisto (ne 
kokių vaistų, ne nuodu)—žu
vų aliejaus, po .šaukštą po val- 

retkarčiais, gio. O, jei jo negalite, tai im- 
ma- kite Viosterol, po 5,—po 10 

z žiau svert, tai vėl atsikartoja lašų po valgio, per keletą mė-

Kaip atsigu- 
tris minu- 
Ant kat- 

ir liežuvis

SIob$ta-Alpsta I^oterėlė Į
I

Aš skaitau “Laisvę” ir ran- j 
du visokių paaiškinimų apie : 
ligas, tai paaiškinkite ir apie 1 
mano ligą. Aš esu leidė 29 
metų, ir metai laiko atgal aš 
pradėjau stebti.
liu ir užmiegu, tai 
tęs būnu nuslobus. 
ro šono guliu, tai 
sutinsta, išpūsleja.

Ir viduriai tai jau nuo sj/nai 
kieti. Pradedant man sfobti, 
svėriau 126 sv., o dabar sve- 
riu 156 sv. Ir prieš nustebi
mą tai nieko neskauda.

Vienas daktaras ėmė krau
jo ištirti, tai kraujas sveikas, 
bet labai mažai jo tėra. An
tras daktaras aiškino, kad tai 
man nervai, nuo susirūpinimo 
ir nuo u-žvalgymo, ypač sve
timų kendžių. Trečias dak
taras aiškino da ką kitaip. Bet 
aš.iki 25 metų tai jau nic jo
kia liga nesirgau.

Ir -si am b u tai
Kai imu

' MAS VEIKIA
Dabartiniu ’ laiku

TDA. tėra tik -8 distriktai su
500, narių, socialės kompozicijos' nustebimas.
susideda sekančiai: 55% darbi- ltai lab^i kaulų tvirtų. Ir, kaip j
ninku, 40% valstiečių ir agTi-, atsigulu, tai labai rankos'nu-’ daug padės geležies tonikas.

Lietuvoj ‘pertraukomis.

Aš netvirta, tik-j nešiu.
Kraujui atsigauti dar gi

kultūros darbininkų, 5%" inte- tirpsta.
lektualų. Lietuvos sekcija da-'
ro didelį prOgrpsą darbe Uarpe i
kaimiečių organizuojant J^udb-)|kaSi pakoj ’ kraujas 
nos Pagelbos grupes. Grupių i]vaikščiot.
skaitlinė kasdieną auga. Nepai 
sSnt siaučiančio teroro 
išplatinama 2,000 kopijų

Aš užmiegu—tai ir 
viskas užmiega. Pusvalandį 
laiko ima, pakol išjudinu ran- 

pradcda

organo Atsakymas
Jums vienas daktaras

Gaukite “Iron 
citrate, J/j. 11?.” 
sulphate, 1 gr.” 
pinkite puskvortėje 
vandens geležies druską, pas
kui įberkite tą 1 graną vario 
druskos, imkite po šaukštu-

Imkito ir Jodo

ammonium 
ir “Copper 
Pirma i.štar- 

vi rūsio

išty-'ką'po valgio.
Pernai koVo 18 Lietuvos Rau-• kraują ir pripažino, kad jo tinktūros, po lašą, Į vandenį, 

donoj i Pagelba išleido atsišau-' mažai Jums tėra. Vadinas, sakysim trečiadieniais ir sek- 
kimą ir sp^citilį numerį organo, į jums yra mažakraujingumas, Imadieniais, per visą Jūsų gy- 
..'.s”; .-/anemija, o nuo šito ir nervai Į venimą. Tai sutvirtins Jums
kalui aukoja neskūpaudami.,Junls silpni ii- visa kas netaip 'skydinę kaklo liauką, o ši, sa- 
Taš . narndn kad iVairiosP kai» reikia- Viduri« netvar-.vo _ ruožtu, taisys ir kraują ir

donoji Pagelba išleido atsišau-I mažai jums ‘ tėra. Vadinas

Tas'- parodo, kad įvairiose 
sueigoje ^reikia atsiminti pa
rinkimą aukų.
. Su senais presais ne ko
kios naujienos. Kurie ge
resni, tai brangūs veik kai 
nauji. Todėl prisieina pirk
ti naują presą 
hle darytį grėit.

ka, užkietėjimas daug čia da- 
lykus blogojon pusėn nusve- ’ I • .

Ir tai turi- 
t

kraują ir 
kitką. Net ir pačios tos liau
kos galite, imti po truputį : 
“Thyroid tablets,* gr. 14, No. 
100,” po vieną tabletėlę prieš 
valgymą, keletą mėnesių. Ga
lite apleisti per mėnesines, ne
imti.

Tik darykite. Drauge, kaip 
čia Jums pasakyta, o pama-

ria.
Jums dabar priaugo svorio. 

Man regis, tai yra gerai. Kaip 
Jūs pati sakote: kaip .imate 
mažiau sverti, tai vėl atsikar
toja *nuslobimas. Mažiau ta
da esti kraujo, mažiau kraujo 
prieiną , į smegenis- į,įcentrinę tysite, kaip Jūs gražiaj pasi-
nervu smege
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