
Telephone STagg 2-3878Noz69

Dvidešimts Du DarbininkuNISTŪ PARTIJOS 8-TAI KONVENCIJAI I

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Masės Išgelbėjo Pater- Rooseveitą.
šono Gyvybę

se Valstijose.

7

(Daugiau žinių 5 pust)

pagundas 
laiko pa

ku—Voit ir Rapier, 
trys darbininkai nuteisti 
metų kdlėjiman.

i bezel žio
jos bijo 

Jos agen-

Alkis, garbės 
viešpatavimo gels

vei nias?
“ Velnias
Ir štai,

Chicagoje išeina kunigų lei
džiamas laikraštis “Draugas”. 
Jo vyriausias tikslas: palaikyti 
lietuvius darbininkus tamsybė
je. Tam reikalui “Draugas” 
panaudoja .visas savo galybes. 
Nesidrovi pasikviesti talkon 
velnią, kad tik išgąsdinus para
pijomis.

Kovo 17 d. laidoje “Draugas” 
pagal evangeliją aiškina “tris 
krikščionių pagundas.” O vel
nias, žinoma, tas 
krikščionims nuolatos 
nosėje.

Bet kas yra pats 
“Draugas” atsako: 
yra dievo beždžionė." 
dabar, jūs parapijonai tos bez- 

' džionės bijokite! T 
nė užlaiko pragarą., 
pats kunigų dievas,
tų visur pilna ir visus jie pa- 
gundon veda!

Washington. — Kongreso

į kovą už sekamus reikalą- jaūtomobilių pramonės dar- 
vnnus. . . . . jbininkus. Deda desperatiš-

Uz $35 minimum savaiti- ^as paSfangas> kad neprilei- 
nę algą ir 30 valandų darbo darbininkų prie streįk0(

KRISLAI
Kas Yra Velnias?
Velnio Prakeikti Planai.
Apie Dr. Kaškiaučių. 
Partijai Auka iš Toli.

Rašo KOMUNISTAS

Tai šitaip kunigai šiandien 
perstato tą baisųjį velnią... O 
darbo ta nelemta beždžionė 
(velnias) turi pilnas rankas, 
pagal “Draugo” mokslą. Nesi
juokite, bet klausykite:

“Profesoriai, poetai, romanų 
rašytojai, dramaturgai, kinoli- 
teratai, bolševikai ir tūkstan
čiai kitų kitokių jam reikia ap
rūpinti darbu, kurio tikslas: 
atplėšti nuo dievo.”

Tai toks darbas dievo bež
džionės. Nors “Draugo” redak
torius baisai supyktų, jeigu kas 
jam pasakytų, kad jis išsivystė 
iš tos “dievo beždžionės”, bet 
jinai pasirodo ne tik galingesnė, 
bet ir gudresnė už gerbiamą 
redaktorių. Jinai turi didelius 
planus ir didelius troškimus. 
“Draugas” sako: 
troškimas,
ynas. Tai yra velnio planas.”

O gi dievas negali suvaldyti 
tos savo beždžionės ir leidžia 
jai atvesti prie pagundos, ne tik 
paprastus žmoneles, bet tokias 
augštas asabas, kaip pats 
“Draugo” redaktorius, kaip, visi 
kunigai, davatkos ir net popie
žius!

“Lietuvos žiniose” (vas. 28 
d.) tūlas Juozas Gaigalas pasa
koja savo tėvo atsiminimus 
apie Dusetų apielinkėje revoliu
cinį veikimą dar caro laikais. 
Randame prisiminimą ir apie 
Amerikos lietuviams darbinin
kams gerai žinomą Dr. Kaš
kiaučių. Gaigalas sako:

“Prasidėjus dažnesniem mi
tingam nors ir daugumoj slap
tiem, į Dusetas buvo sutraukta 
daugiau žandarų. O kiek pa
mokintus ar studentus pradėjo 
labai persekioti, gaudyti ir 
tremti kur tai gilumon Rusijos. 
Anksčiau minėtų valsčių apy
linkėse labiausiai pasižymėję, 
laikomi tikrais revoliucionie
riais, buvo studentai medikai: 
Kas kiančius (Kaškevičius). Ku
likauskas, Smalskys ir daug ki
tų. Iš prasčiokėlių bernų buvo 
daug susipratusių. Antaliep- 
tiškiuose buvo žinomas Mėlynis.

“Studentą Kaškiaučių taip 
kartą pradėjo už mitingus ir
kalbas persekioti, gaudyti, kad j augštai statomas visam An
tas slapstėsi kitų pirtyse, kur tram Internacionale, 
nors lauke ir panašiai, žanda
rai jį turėjo nors negyvą pri
statyti valdžiai. Tas pat buvo tuvė 
ir su Kulikausku, dabartiniu 
dusetiškiuose ir antalieptėnuose 
mokytojų dėde. Jie jau Lietu
voj ir bendrai visoj Rusijoj gy
venti negalėjo. Taigi susigavę 
po šimtinę rublių visi išbėgo 
Amerikon, kur baigė mokslus ir 
liko žymiais daktarais ir k. Ku
likauskas girdėjos prieš keletą 
metų Amerikoj mirė., Dr. J. J.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Auto Darbininkai, i Kovą!
PIRMA TŪKSTANTINE AUKŲ KOMU- iParyžius Bėdoje su Šnipais, Į iPriverte Paliuosuoti 
*uf>TiT runTiinn otii -t™.™... nuimta Keletas Zmoiiiii Dvidešimts Du Dari

Iš Komunistų Partijos 
centro paskelbta, kad jau 
suplaukė virš tūkstančio do
lerių aukų su pasveikini
mais partijos 8-tai konven
cijai. Stambiausią sumą 
paaukojo Finų Darbininkų 
Federacija, kaipo viena iš 
pirmutinių organizacijų. Ji
nai paaukojo $150.

Mes dar kartą raginame

visas lietuviu darbininku or
ganizacijas siųsti savo svei- 

i kinimus bolševikų partijos 
i konvencijai. Taip pat pagal 
išgalę prisidėkite su auka. 
Partijos darbai yra milžiniš
ki, kurie reikalauja daug 
išlaidų. Konvencija pati lė- 
šuos daug pinigų, nes mano
ma, kad dalyvaus iki šešių 
šimtų delegatų.

Drg. Thaelmann Baisiai Kankinamas
Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas gavo sekamą 
kablegramą apie likimą ka
lėjime draugo Thaelmanno, 
Vokietijos Komunistų Par
tijos vado:

“Mes tik sužinojome, kad 
Ernst Thaelmann yra bai
siai kankinamas bizūnais ir 
lazdomis. Jo rankos ir ko
jos surakintos ir įmestas į 
urvą, kuriame nėra jokios

šviesos. Specialiai sargai 
urvą saugo, kad niekas ne
galėtų prie jo prieiti. Jau 
kelios savaitės, kaip nepri
leidžia jo žmonos jį pama
tyti. Protestuokite prieš ši
tą Hitlerio valdžios terorą! 
Siųskite daktarus jo sveika
tos patyrimui ir darbininkų 
delegacijas protestui prieš 
terorą! Išgelbėkite jo gy*- 
vybę!” • i ■ •

UŽ DARBO DISCIPLINĄ, UŽ BUDAVOJIMA 
SOCIAUZMO DARBININKU TĖVYNĖJE

MASKVA.—Sovietų val
džia išleido patvarkymą, 
kad tuojaus būtų įvesta 
darbo disciplina visose dar
bo įmonėse. Patvarkoma, 
kad jeigu darbininkas ne
atlieka- jam nustatyto dar
bo, tai proporcionaliai turi 
būti išrokuota iš jo algos. 
Žinoma, jeigu tas neatliki
mas paeina iš jo pusės—ap
sileidimo, tingėjimo ir tt.

Darbo disciplina reikalin
ga budavojime socializmo. 
Kuomet vienas darbininkas 
dirba sąžiniškai, atlieka 
•jąm paskirtas pareigas, o 
kitas tyčia. tinginiauja ir 
mano, kad kas nors kitas už 
jį atidirbs, tai negali šalis 
maršuoti pirmyn. Socializ
mas reiškia organizuotumą, 
susitarimą, discipliną ir at
siektą gerovę visiems.

Dar Vienas S. D. Šulas 
Pavirto Judošium

PARYŽIUS. — Vienas iš 
garsiausių Vokietijos Soci
aldemokratų Partijos vadų 
buvo Kari • Severing. Ilgus* 
metus jis buvb Prūsijos vis 
daus reikalų ministeris. Tai i 
pasižymėjęs mirtinas komu
nizmo priešas. Jis buvo

Dabar čionai knygų išleis- 
“Ullstein” paskelbė, 

kad jinai išleidžia Severingo 
parašytą knygą,'kurioje tas 
sutvėrimas sveikina Hitlerį 
ir jo politiką, atmeta mark
sizmą ir klasių kovą.

O nesenai viešai fašis
tams tarnauti nuėjo buvęs 
Vokietijos reichstago pirmi
ninkas, irgi garsus socialde
mokratų šulas, ponas Loebe. unijas.

PARYŽIUS.—Čionai yra 
jau senai suare štuotas ame
rikonas Switz ir jo pati. 
Kaltinami priklausyme prie 
tarptautinės šnipų organi
zacijos. Policija sako, kad 
jie prisipažino prie kaltės ir 
išdavė daugelį kitų savo ko
legų. Septyni jų tuojaus 
tapo suareštuoti. Eina slap
tas kvotimas.

Bucharest, Rumunija. — 
Prasidėjo teismas Geležinės 
Gvardijos narių, kurie kal
tinami nužudyme premje
ro Duca.

San Jose, Calif. — Stan
ford universiteto profeso
rius Tolman, geologistas, 
tvirtina, kad San Jose mies
tas palengva skęsta. Sako, 
kad per paskutinius 14 me
tų nuskendo net 4 pėdas.

Rahway, N. J. — Ant 
Pennsylvania geležinkelio 
traukinys suvažinėjo einan
tį nežinomą žmogų. Mato
mai, nelaimingasis negirdė
jo traukinio švilpimo.

Philadelphia, Pa. — Biz
nierius Legg, newyorkietis, 
iššoko iš Ęranklin Hotel 
ir užsimušė, kuomet hotelio 
raštinėje jo duktė jo j ieš
kojo.

New York. — Automobi
lių pramonės savininkai už
darė savo susirinkimą ir 
persikėlė į Washingtoną pas 

Jie pasiryžę 
palaikyti kompaničnas uni
jas.

BIRMINGHAM, Ala. — 
Gubernatorius Miller per
mainė mirties bausmę^ am
žinu kalėjimu' jaunuoliui 
yyillie Paterson, ,nž' kurio 
gyvybės' išgelbėjimą vedė 
kovą Tarptautinis > Darbi
ninkų Apsigynimas.. Pats> 
Miller priverstas pareikšti, 
kad parodymai prieš jau
nuolį “labai abejotini/’ Jam 
buvo primetamas-.“pasikėsi
nimas ant baltos mergos.”

Nubalsavo Prieš Bosus 
Ir Kompaničną Uniją

CLEVELAND, O.. Jose 
ir Fess kompanijos drapaųų 
siuvimo darbininkai atme
tė kompaničną uniją ir pa
sisakė už savo uniją. 1,216 
balsų paduota už Amalga- 
meitų uniją, o tik 402 balsai 
už 1 įvairias -kompariičnas

SAN DIEGO, Calif. — Iš 
49 suareštuotu darbininku 
laike paskutinio Imperial 
Valley streiko, 22 laimėjo 
teismą, tapo paleisti. Drau
gai Fuente ir Saterno nutei
sti po 30 dienų kalėjiman, o 
Emma Cutler, <> Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo' or
ganizatorė, nuteista 6 mėne
siams. Likusių teismas 
dar įvyks.

Komunisty Partija Sveikina 
Bridgewaterio ir Scrantono 
Lietuvius Draugus

Komunistų Partijos Cent- 
ralinis Komitetas aplaikė 
partijos 8-tai konvencijai 
auką nuo Bridgewaterio lie
tuvių darbininkų, tai yra 
nuo ALDLD kuopos $5.23 ir 
du doleriu nuo Scrantono 
A. L. D. L. D. kuopos. Ko
mitetas sako, kad tai tu
rėtų būti gražus pavyzdys 
kitoms kalbinių organizaci
jų kuopoms ir draugijoms.

Galite Aukas Siųsti 
Per Centro Biurą

Kurios organizacijos ma
no, kad joms parankiau, ga
li Komunistų Partijos 8-tai 
konvencijai pasveikinimus 
ir aukas siųsti per Lietuvių 
Komunistų Centro Biurą, 46 
Ten Eyck St, Brooklyn, N. 
Y. Kadangi Centro Biuras 
siunčia konvencijon atstovą, 
tai jis galės ten pasveikini
mus ir aukas perduoti, arba 
Centro Biuras persiųs Par
tijos Centraliniam Komite
tui taip greitai, kaip gaus 
tas aukas.

Centro Biuras.

Automobilių Darbininkų Unija Šaukia
Darbininkus Streikuoti ir Sudaryti

Bendrą Frontą Prieš Savininkus
Rooseyelto Valdžia ir Amerikos Darbo Federacijos Vadai 

Suokalbyje Neprileisti Automobilių Darbininkų Prie 
Streiko Už Savo Reikalus
DETROIT, Mich. — Ko

vinga Auto Workers Unija 
j išleido atsišaukimą į visus 
darbininkus, kad jie strei
kuotų prieš savininkus. Iš
platinta 50,000 lapelių įvai
riuose automobilių fabri
kuose.
, Revoliucinė unija šaukia

cijos unijos narius ir j Me
chanic’s Educational Socie
ty, kad būtų tuojaus suda
rytas bendras frontas kovos 
laukei Ragina visur išrink
ti eiliniu nariu streiko ko
mitetus. 

I

Bet Rooseveltas ir Ame
rikos Darbo Federacijos va
dai sudarė suokalbį prieš

savaitę.
Už panaikinimą skubos 

sistemos.
Už teisę darbininkams or

ganizuotis į jų pasirinkimo 
uniją.

Už panaikinimą šnipų si
stemos ir kompa.ničnų uni
jų.

Už panaikinimą diskrimi
nacijos prieš jaunuolius, 
moteris ir negrus.

Už tinkamą pašalpą be- stoti į kovą. Dabar yra pui- 
darbiams ir už bedarbėj ap- ki proga streiką laimėti, 
drauda. gauti algų pakėlimą ir su-

Unija specialiai kreipiasi I daužyti kompaničnas uni- 
į Amerikos Darbo Federa- jas.

kad parduoti juos pramo
nės savininkams. Visuotinas 
streikas turėjo būti pačios 
Federacijos paskelbtas kovo 
21 d., bet pagal Roosevelto 
reikalavimą tapo atidėtas. 
Vadinasi, Federacijos vadai 
bijo streiko, parsiduoda val
džiai.

Automobilių pramonės 
darbininkai turi lipti per 
Federacijos vadų rah-as ir

PABĖGO PRIEGLAUDOS UŽVEIZDA, KAL
TINAMAS PAPILDYME DAUG VAGYSČIŲ

NEW YORK. — Pabė- i miestas savo lėšomis palai- 
. Iš kitos senutės jis 

išviliojo apdraudos užrašy
mą ir pasiėmė sau šešis tūk
stančius dolerių. Iš prieg
laudos iždo dingo $2,349. 
Visas prieglaudos- namas 
buvo valdomas Tammany 
Hall vagių šaikos.

go ponas McNally, miesto i doti. 
senelių prieglaudos užveiz- 
da, kuriam primetamos la
bai bjaurios vagystės. Pri
metama jam, kad iš vienos 
turtingos senutės, kuriąyy usiuiiguuii. — lYungrtati, , n 1 • --- ---o—. --------- <.

atstovų butas nutarė prade- NllKlftO G<ilV3S DviCIll i va^a^ atį^a^ Pri^au(}9s 
ffifeXS Darbininkam Vokietijų SZ. rM "g

Bolševiku Literatūros r ir 
Paroda Komunistu Partijos 
8-toj Konvencijoj •-> i >

CLEVELAND, O. — Ši 
Komunistų Partijos kon- 

ivencija skirsis nuo kitų dar 
•ir tuomi, kad joje bus su
vežta labai daug visokios 
bolševikų literatūros .kūri
nių—Lenino ir Markso raš
tai, kopijos įvairių šalių ko
munistinių partijų organų— 
legalių ir nelegalių ir t. t.' 
Gauta iš Vokietijos komu
nistų nelegalės literatūros 
kopijų ir bus išstatyta. Cle- 
velando konvencijos parodo- 
• ( je. .

Koenigsberg, Vokietija.— 
Čionai Hitlerio Valdžios bu
delis nukirto galvą drau
gams Fritz Langer ir'Wal
ter Seįdelman,'komunistams 
darbininkams.

Dortmund, t Vokietija. — 
Kruvinasis Hitlerio teismas 
nuteisė mirti n ,du darbinin
ku—Voit ir Rapier. Kiti

15

Karaliaus Jurgio V. 
“Ubagiška” Alga

LONDON. — Nieku bū- 
du vargšas karalius Jurgis 
V negalėjo pragyventi iš 
$2,000,000 metinės algos, tup 
būdu McDonaldo valdžia 
nutarė dar pridėti $127,000!

Darb. Solidarumas- 
Smūgis Bosam ir NR A
PHILADELPHIA, Pa. — 

Budd Auto Body fabriko 
darbininkai sėkmingai boi
kotavo “balsavimus”, ku
riuos buvo paskelbęs NRA 
administratorius Johnson. 
Norėjo, kad darbininkai bal
suotų, kurios unijos jie nori 
—savo unijos, ar kompanič- 
nos. Bet kadangi rinkimai 
esti bosų priežiūroje, tai pa
sibaigia bjauriu teroru 
prieš tuos, kurie balsuoja

Daugiau Laimėjimų už 
Bilių H. R. 7598 '

Toledo, O. — Miesto ta
ryba balsų dauguma užgyrė 
Bedarbės ir Socialės Ap
draudos Bilių H. R. 7598. 
Kuomet buvo šis klausimas 
svarstomas, tai šimtai dar
bininkų susirinko į tarybos 
posėdžio svetainę.

Gloversville, N. Y. — In
dependent Leather Workers 
Unija užgyrė apdraudos bi- 
lių. • /

Cleveland, O. — Interna-
prieš kompaničną uniją, jtional Typographical,Unijos 
Boikotas buvo taip sėkmin
gus, kad iš apie 6,000 darbi
ninkų tik vienuolika dalyva
vo balsavimuose.

lokalas užgyrė apdraudos 
bilių.
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Apie SSSR Kolektyvą 
Pasiekimus

Budeliai Dirba
..Užvakar Karaliaučiuje, Prūsijoj, bu

deliai naziai nukirto galvas dviem komu
nistam, Fritzui Langer’iui ir Walteriuk 
Seidelmanui, už tai, kad jie kovojo už 
darbininkų klasės interesus, prieš išnau-' 
dotojus. Oficialiai jiems, beje, primeta
ma tas, kad būk jie kada tai susikirtime 
laike demonstracijos nušovę nazį.

Dortmundo mieste kiti du darbininkai 
tapo pasmerkti mirčiai ir jiems greit bus 
nukirstos galvos. Kiti trys 'darbininkai 
ten pat nusmerkti 15-kai metų kalėji- 
mo. ? .

Tolydžio ateinančios. iš Vokietijos ži
nios skelbia, -kad d. Thaelmannas,> Vo
kietijos revoliucinio prole'tąriato vadas, 
kalėjime žiauriai kankinamas. Visą tą 
laiką (virš metai) jis tebesėdi surakin- . < • ' r . i v • v . . v

(Braugy Balsai Preso;
Klausime

Fondas eina visai 
todėl sklokos orakulai 
kiai nervuojasi; ir kur 
gi nesinervuos. Prūseika 
padarė tripą su prakalbų 
maršrutu nuo pat So. Illi- 
nojaus iki Bostono ir visur 
tik oras, neprisirengimai ir 
kitoki išmislai buvo priežas
timis nepasisekimo. Bet pa
tys sau šie du renegatai 
aiškiai suprantą, kad jie jau 
savo kontiyrevoliucinę. ko- 
mediją atlošė ir darbinin-

isidalinkite sekamai: > už' 
i ‘‘Laisvės” Šerus $10.00, D. S.! 
(Bedarbių fondui $2.00;“Lai-i 
! svės”. presui $2.00 jir Agita-; 
cijos Fondui $1.00.

gerai, S'iškai, M. M. ’
smar- ;

Artinantis Jaunuoliu 
Konferencijai

rencijoj. Jų dalyvavimas duos 
naudos Visam darbininkų ju
dėjimui.

Bolševikas.

f

Drau- Philndelphia, P Kovo 2J5 , 
d. suvažiuos lietuviai jaunuoliai ' 
iš apiefinkės, kaip tai Baltinio- '

WORCESTER, MASS.

i

“Raudonasis Artojas” rašo:
Metai atgal Maskvoj įvyko pirmas Visasą

junginis kolektyviečių fidarninkų suvažiavi
mas, virtęs istorine gaire kolektyvų judėji
mo augimo ir pakėlimo kelyje.

Vasario 19 dieną paskutiniam suvažiavi
mo posėdyje su programine kalba, nusakiu
sia pamatinius socialistinio žemės ūkio vys
tymosi kelius, išstojo drg. Stalinas.

Pusantro tūkstančio udarninkų, suvažia
vimo delegatų milioninių kolektyviečių ma
sių vardu karštai sveikino genealinį proleta
rinės revoliucijos vadą ir socialistinių per
galių kūrėją.

Drg. Stalinas savo kalboj kolektyviečių 
udarninkų suvažiavime pasakė:

I

“Jeigu mes dirbsime dorai, dirbsime sau, 
savo kolektyvam, tai mes atsieksim to, kad. 
per kokius nors 2-3 metus pakelsim visus 

’’kolektyviečius, ir buvusius biedniokus ir bu
vusius -vidutinius, iki pasiturinčių lygmenio, 
iki lygmenio žmonių besinaudojančių pro
duktų gausumu ir vedančiai pilnai kultūrin
gą gyvenimą.”

Milionai kolektyviečių, sako “R. A.”, 
Jiildė šituos d. Stalino patarimus. Todėl 
jų gyvenimo paveikslas žymiai pasikeitė. 
Pasak mūsų draugų laikraščio,

Štai praeitų žemės ūkio metų daviniai, ku
rie aiškiai liudija apie pamatinį pasisukimą 
kolektyvų kovoje už au’gštą socialistinės žem-x 
dįrbystes kokybę, už augštą stalinišką der
lių.

1933 metais ankstybu laiku buvo užsėta 
55 milionai ha vietoj 45 milionų ha 1932 
m. Kovodami su piktžolėmis kolektyvai nu
ravėjo 35 milionus ha javų pasėlių ploto. 
Geriausiu laiku kolektyvai 
beveik 90 nuoš.
1932 metais.

Bendras javų 
. 28,5 nuoš. 1933 

dinis visoj mūsų
joj ir sudarė 898 mil. centnerių.

Medvilnės gamyba padidėjo 200 
oent., linų 470 tūkst. centn., runkelių—35 
mln. cent., saulegrįžių—700 tūkst. centn.

Kolektyvų' pajamos palyginus su 1932 
metais padidėjo 3-4 kartus. Darbdienio ver
tė priešakiniuose kolektyvuose pasiekė 8-12 
klg.

Šiemet kolektyviečių padėtis darosi
• dar šviesesnė. Be to, kad jie turi kur 
kaį daugiau prityrimų darbe, šiemet vi- 

;sas žemės apdirbimas bus kur kas labiau 
' mašinizuotas. Juk per tą visą laiką 
Sovietų Sąjungos fabrikai-tnilžinai- ga
mino naujus traktorius, naujas žemdir
bystei mašinas. Tas viskas teks kolek- 
lyviams ūkiains. Tolydžio tas garantuos 
■dielęsnį derlių, laimingesnį milionams 
socializmą statančių darbo žmonių gy
venimą.

derliaus

derlius

tomis rankomis ir dažnai mušamas^ Įkiš- ka publika jdos apleidžia.

suėmė 
vietoj

šalyje

iš laukų
70 nuoš.

padidėjo 
metų derlius buvo 
šalies žemės ūtfio

rekor- 
istori-

tūkst.

tas į• tamsią kamerą. Priėjo nieko ne
įsileidžia. . ;

Tolydžio fašistų “čyfai” ruošia jam byr 
lą. Prisisamdžius įvairių pro voką toriiį 
ir kitokių nenaudėlių—revoliucinio dajy 
bininkų judėjimo išmatų—fašistų valdžia 
mano sudarysianti svarbią bylą, kurios 
eigoje Thaelmannas bus galima pasmerk
ti mirčiai. -

Paryžiuje veikiąs Thaelnianno Gyni
mo Komitetas šaukiasi į viso pasaulio 
darbininkus budėti ir reikalauti d. Tha- 
elmannui laisvės. Amerikos darbininku 
organizacijos turėtų siųsti telegramas ir 
rezoliucijas vietiniam Vokietijos fašistų 
ambasadoriui Lutheriui, Washingtone, ir ; 
Hindenburgui Vokietijoj, reikalaujant ■ 
kuoveikiausia d. Thaelnianno ir kitų dar
bininkų politinių kalinių paliuosavimo.

“Kova už išliuosavima d. Thaelmahno i 
yra klausimas pasaulio proletąriato re- į 
voliucinio unaro; klausimas unaro visų 
tų, kurie trokšta kovoti su fašizmu,” pa- ! 
reiškė d. Dimitrovas, nesenai išplėštas iš 
budelių nazių nelaisvės Vokietijoj, o da
bar laimingai gyvenąs proletarinėj Sov. 
Sąjungoj.

“Fašizmas dar vis tebegyvuoja”, sa
kė d. Dimitrovas, “ir jo aukomis yra 
tūkstančiai Vokietijos darbininkų, vado
vaujamų d. Thaelmanno. Tuo būdu, ko
va neturi būti sušvelninta. Ji turi būti 
paaštrinta;”

Toliau d. Dimitrovas pareiškė apie tas 
sąlygas, kuriose Vokietijos darbininkų I 
politiniams kaliniams tenka gyventi. Jis I 
tai, žinoma, sakė iš skaudžių prityrimų.

“Per penkis mėnesius,”, tęsė Dimitro
vas, “mūsų rankos buvo surakintos die- 
nomis ir naktimis. Tas, kuriam neteko 
pergyventi šitokį kankinimai, jų nesu
pranta.

“Miegoti lenciūgais surakintam per 
penkis mėnesius, būti paliuosuotam tik
tai laike valgio ir kuomet prisieina apsi-. 
rengti—buvo baisu.... Netgi mūsų su
sirašinėjimai ir teismui apeliacijos buvo 
atliktos surakintomis rankomis. Drg. 
Tanevas nekalba nei žodžio vokiškai. Tuo 
būdu jo padėtis buvo kur kas sunkesnė. 
Jo nervai greitai taip susilpnėjo, kad jis 
bandė nusižudyti—bet negalėjo, ačiū liki
mui.”

Taigi ne geresnėse, bet dar blogesnėse 
sąlygose prisieina šiandien gyventi ir 
■draugui Thaelmannui ir kitiems darbi
ninkų politiniams kaliniams fašistų Vo-

Todėl privalo būti organizuojama stip
ri kova už jų laisvę !- ' ’ i

Skaitykime draugų laiš
kus iš arti ir toli:

“Gerb.: Čia pnsiunčių če-
kį sumoje $18.80, kuri dali
nasi šiaip: dvi prenumera
tos $8.50, aukų “Laisvės” 
presui $10.30. Aukojo se- 

| kanti draugaidolerį au- 
ikojo J. Klimas ir J. Vaup- 
|ša; po 50 centų aukojo L. 
J Valaika, J. Dilys, J. žebrau- 
j skas, J. Kiliulis, J. Shupas

ft

d

Djenraščio “Laisvės” didy-|Taipgi dienraščio 
sis koncertas mūsų apielinkėj 
įvyks sekmadienį, baland. 15 
d., Lawrence, Mass. (Mūsų 
apielinkėj buvo skirta bal. 22 

bet del geresnių paranka
mų apsimainėme .dienomis su 
So. Bostonu).

Visose virą minėtose kolo
nijose mūsų organizacijos ir 
kuopų valdybos tuojau priva
lo atsidavusiai pradėti darbuo
tis, kad kuodaugiausia lietuvių 
darbininkų sumobilizuoti iš 
savo kolonijų į šį koncertą.

į savo dienraščio koncertą su
trauksime skaitlingas minias 
darbininkų. O kada taip dirb
sime, tikslas bus atsiektas.

Apie koncerto programos 
gerumą ir gražumą abejonės 
negali būti, kad ji bus viena iš 
gražiausių. Jau įgalima 'spręs
ti iš to, kad šalę mūsų myli
mos dainininkės K. Menkeliu- 
niutes dar atvažiuos
Yorko garsus tenoras, ir .yisoj 
Amerikoj pagarsėjusi šokikė. 
jLawrencio lietuvių Liaudies 
---- rąs be na’ujų dainų, kurias 

.e koncerte, dar

Lawrencio, Haverhifio, Lowelio ir Nashuyės 
Darbininkai Rengkitės Prie “L” Koncerto

skaitytojai
ir pritarėjai kviečiami- tuoj aus 
pradėti kalbinti savo draugus 
ir Kaimynus rengtis nuvažiuo
ti į koncertą. Dar labiau visi 
turime stoti į darbą todėl, kad 
šiuo laiku pačiam Lawrendiuj 
darbai labai sumažėjo, -o tas, 
aišku, atsilieps daug ant kon-mawi 
certo pasekmingumo. Vienok, I.Chor.^ _ 
visas kliūtis mes apeisime, jei dainuos šiar\< 
visose šioj apielinkėj kolonijo- j rengiasi suvaidinti du, opero
se stosim į darbą sų pasiryži- tiškus, vaizdelius,;kas bus mau
mu. Tad tuojaiis ‘ visi stoki- jenybė ne vien •lawrenciečiąm. 
me darban su įsitikinimu, ’kad ‘bet ‘ir visai apičlinkei, neš to-

.. _ r^s’ kaštono, Readingo, Camde-; Metalo Darbininkų Unijos
a r -ta i no, Chesterio ir kitur. 1 - 1„ nuo ALDLD ! Jaunuoliai suvažiavimu gana j 

rimtai rūpinasi, yrA išleistų! 
tam tikslui atsišaukimai ir pla-|8 vai. vakare, Lietuvių svetai- 
tinami. šis suvažiavimas šau-j nėj, 29 Endicott St., Metalo 
kiamas tub tikslu, kad daugiau i Darbininkų Unija rengia labai 
jaunuolius supažindinti su tiks-; smag.u parengimą. Tai bus šo- 

! kiai, vaidinimai ii- koncertas.
Programoje dalyvauja John 

Reed Kliubo dramos grupė, ku
ri vaidins veikalėlį' “Strike.” 
Dalyvaus' Amerikos Darbininkų 
Choras, kuris dainuos įvairias h 
dainas ir bus daugelis kitų pa- 
mąrginimų.
'žodžiu sakant, parengimas 

bus iabai smagus ir naudingas. 
Šis parengimas ruošiama lodei, 
kad sustiprinti Plieno ir Metalo 

! darbininkų uniją, kuri čia jau 
gerai veikia ir organizuoja dar
bininkus.

Darbininkai yra apgaudinė
jami Roosevelto NRA ir kitų 
įstaigų, bet jie tikrai nieko ge
ro negauna i)’ negali gauti be 
tikros kovos. Todėl darbininku I ‘
dalyvavimas šiame parengime, 
yra ir parėmimas darbininkų 

!organiządfios. Ypatingai lietu- 
i viai darbininkai, kurių didelė 
dalis dirba minėtos unijos in
dustrijoj, turėtų remti šį pa
rengimą.

Draugąs A. Valinčius iš- 
Pittston, Pa., __  __ ____
12-tos kuopos prisiuntė vie
ną dolerį aukų.

Įdomus laiškas'nuo naujo 
skaitytojo.: /

“Nors dar nesenai, pradė
jau; skaityti dienraštį “Lais
vę”, tačiaus spėjau suprast, 
jog “Laisvė” tikrai gina 
darbininkų klasės reikalus, 
todėl nors šiek tiek stem 
giuosi ją paremt materia
liai. Aukoju 50 centų į pre
so fondą ir už 50 centų pra
šau prisiųsti daktaro- Kaš- 
kiaučiaus knygą “Pirmoji 
Pagelba”. Draugiškai, M. 
šipaila, Naugatuck, Conn.”

Lai šis laiškelis primena, 
kad. norėdami pagerint 
“Laisvės” mašineriją, rink- 

,„nas, J. B.U1UUS, J. onupas,! dam* aukas į preso fondą, 
i A. Vilkelis, P. Grinius, Ru-į turime dėti pastangas gaut 
bas; po 25 centus aukojo?'J. j' naujų skaitytojų. Juk 

■Stripeika, B. Kirstukas, K. i mašinerijos steigimas ir lei- 
Boika, D. Lesnikow, J. Kir-,dimas Pačl0S “Laisves” yra 
vėl, V. Šūsnis, Altshuller, J.j darbininkų apšyietos reika- 
Gataveckas, J. Vasiliauskas, j Lis, todėl tuomi turime kuo 

Beitiems, daugiausiai rūpintis.,P. Nenurow, J. Bekienis, Baugiausiai rūpintis. 
Martin; smulkiais surinkta

I$1.30. Aukos surinktos .Kn “Draugai: LDS 135 kuo- 
j Menkeliūniūtės k o n c e r te ’ p0S’surinkime nutarta pa- 
“Vilnies” naudai. Draugiš- j aukoti du doleriai “Laisvės 
kai, J. Mažeika, Cleveland, 
Ohio.”

Smagus Parengimas
Ši šeštadienį, kovo 24 dieną,

kiamas tup tikslu, kad daugiau , Darbininku Unija 
jaunuolius supažindinti su tiks-1 
lu, kodėl jiem; reikia prganizuo-j 
tis, o ypatingai šiuo momentu.

Atsišaukime pažymėta, kad 
imperialistinis karas jau arti
nasi Įr fašizmas auga 'Ameri
koj. .Kilus imperialistiniam ka
rui jaunuoliai bus . pirmutiniai 
pasiųsti pašarui kanųoliu.

Reikia pastebėti; • kadi visos 
kolonijos prisiųstų delegatus i 
šią konferenciją. PĮiiladelphi- 
jos veik visos darbininkų orga
nizacijos išrinko delegatus ir A , 
LDLD siunčia pasveikinimą* su 
auka del jaunuolių organizavi
mo. Taip turėtų padaryti ir 
LDS 5 kuopa ir kitos mūsų ar
timos organizacijos.

Konferencija prasidės 2 vai. 
po pietų, po numeriu 995 N. 
5th St. Konferencijoj bus jau
nuolių atstovas iš Brooklyno 
nuo Centro Komiteto, kuris 
praneš apie jaunuolių organi-1 
žavimą kitur. Į

Visi lietuviai darbininkai tė
vai turi raginti savo vaikus jau
nuolius dalyvauti šioje konfe-

n

i preso paramai... Drau- i 
Igiškai, G. Kardauskas, Lin
den, N. J.”

■ Štai ką rašo jaunuoliai iš 
Hartford, Conn.:

“Draugai: Čia randate 
įdėtą money orderį sumoje 
$5.00. Ši auka yra nuo 
LDS Jaunuolių 143 kuopos 

i išmokėjimui preso, kurį jū- 
|sų organizacija nusipirko.
Nors mes ' mažai teturime 
pinigų ižde, tačiaus mes 
stengiamės didžiausią auką, 
kokią išgalime. Draugiš
kai, J. A. Dagilis, kuopos fi
nansų sekretorius.”

Niel$o linksmesnio negali
būt, kaip tai, kad jaunuo- navičiūtė, Philadelphia 
liai įvertina darbininkišką i pa.” 
spaudą ir taip gausiai ją re-1 
mia finansiniai. Tegu šis 
jaunuolių atsiliepimas būna 
akstinu suaugusiųjų organi
zacijoms šiuo reikalu.

Hillside, N. J. per draugą 
J. Jankauską pridavė $5.00 
į preso fondą. ALDLD 200 
kuopa aukojo $2.50 ir seka
mi draugai: K.'Noraitis, G. 
Kudirka, A. Žalis, K. Jan
kauskas po 50 centų ; P. Ro- 
maška ir B. Sutkus po 25 
centusJ

Viena’drauge iš nedidelio 
Pennsylvariijos, miestelio ra- 
šo sekamai: “Draugai: Čia 
randate $15.00 čekį, kurį pa-.-

kių vaidinimų ^čia dar pirmą 
sykį busi ■ Mes užtiki’ipamė, 
kad šio ■konęęrto, programa 
bus daug kuomi skirtingą nuo 
buvusių koncertų i ir kad .visi 

iš New bus 'p'atėhldiiti; A'tsiĮaiikę ‘ Į 
šį koncertą' ddrbinihkai,,; Į^ys 
naujo ūpo, i naujos drąsos.

Apię koncertą ir .programą 
plačiau bus rašyta “laisvėj” 
per daugelį sykių iki įvyks 
koncertas. Tad visi tėmykitė, 
kad sužinoti visas fėika-lihgas' 
informacijas' ir, pTogramą.;

■ A. Taraška.

A. Tomkin.

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
371 Lake St., Newark, N. .).

‘ Telephone: Humboldt 2-796-4

D A R BIN IN K U 
SVEIKATA

Brooklyniečiai šiuo tarpu ' 
prisidėjo sekanti: J. Purve- ' KIETI VIDURIAI 
inas aukojo $1.00 ir J. Vas- J ,,
I . i - o-l no I Skaitydama laisvę ,tuna^ aukojo $1.00. i . . ... ,, , l :i J v įstebėjau visokių klausimų, j

į kuriuos tamsta atsakai. Todėl
Gražiai parašytą laiškelį j ir'’aš kreipiuos ir tikiu, kad ir 

IĮ mano klausimą atsakysi. Esu 
moteris pusamžė ir 
turiu kietus (vidurius, 
naudoju visokių vaistų 
ladų ir pilių pavidale, aliejų ir 
kelių rūšių skystų vaistų. Kuo-- 
met panaudoju viršminėtus 
vaistus, tai tik trumpam laikui! 
paliuosuoja net su skausmu, i 
Paskui ir vėl po senovei pa-; 
lieka kieti. Valgį naudoju; 
maišytą: mėsą, sviestą, bulves, 
.iš miltų ką nors pagamintą, 
prie to ir jaugiau visokių 
smulkių daiktų. Kiek mažiau 
vartoju pieno. Aš esu liesa. 
Malonėkite , atsakyti visą 
smulkiai, kas, ar valgis pakeis 

ar su vaistų pagelba.
ATSAKYMAS

Drauge, įsitėmykite šitą tei 
sybę: nėra nie jokių vaistų 
kurie galėtų išgydyti vidurių ram, riebiam žmogui 
užkietėjimą. Užkietėjimas yra Yra saldymų 
tik paprotis/ blogas paprotis,' nes nuo jų da labiau tunka, 
kai (žmogus p'radedi vienaip ar: Jei viso to, bent išpradžių, 
kitaip trukdyti gamtos planą. | neužtektų, kad išjudinus ne- 
Viduriai ir vidaus oi’gahai vei-; paslankius, sutingusius 
kiai savaimingai, savistoviai j ris, taj parsineškite 
nepriklausomai nuo žmogaus “flax ^eed.
noro ar valios: taip širdis, tąipįt-us .nemaltų sėmenų įmaišyki

me į st klą šilto vandens ir iš- 
j gerkite.
dar kartą 

j nekenkia, 
į bet padeda juos iššluoti. Tik 
susimil 
kokių 
vartoti 
drasko 
plėves, 
(“ulcers”)

■suojami vaistai daug kuo pri
sideda prie apendicito, vidurių

gavome sekamo turinio:
“Gerbiama ‘Laisvės’ Ad- 

' mini^tracija: su šiuo laišku 
■prisiunčiu du dolerius aukų 
naujam presui. Vienas do
leris nuo mano mamytės, A. 
Rimkuvienės, kitas nuo ma
nęs. Draugiškai, J. Basa-

Šis laiškas parodo, kad 
Philadelphijoje mūsų dien
raštis turi puikios į taikos. 
Jau nuo keletos draugų ga
vome laiškų, kur prisiunčia 
aukų pats nuo savęs ir nuo 
vieno kito draugų. Bet or
ganizacijos ten neparodo jo
kio masinio veikimo šiuo 
reikalu, neišstengia nei vie
no didesnio parengimo žie-

ti

mos sezone dienraščio reika- • J 
lu ir niekur dar skaitlin
guose mitinguose nepasiro
dė su aukomis. Nuo atski
rų draugiu laiškeliai paro
do, kad masės Philadelphi
joje eina pirma mūsų, orga
nizacijų vadovybės.

Aukų gavome ' šiandien i 
$29.80. Iš anksčiau buvo!1}/, 
$610.45. Viso aukų’ iki šiol 
gavome $640.25. Dar trūks
ta $9.75 iki $650.00.

♦ P. Buknys.

Paryžius. — Ant salos 
Corsica Francijos valdžia 
įsteigė „orlaivių stotį. Tai 
prisirengimas prieš tlaliją, 
nes ši -stotis bus visai Itali- 
jo panosėje. • r ; .

%

nuolatai 
nors ir 

šoko-

I lokite daržovių ir vaisių, žalių, 
i nevirtų, bet galima ir truputį 
virtų bqi džiovintų, konservuo
tų. Daugėliau riebalų ir dau
gėliau skysčių.

Kiekvieną mielą rytą, tuoj 
pat pįijma išgerkite keletą 
stiklu limonado. I kvorta ne
labai šalto vandens įspauski- 
te citrinos ir įmaišykite kelis* I
šaukštus medaus (arba rudojo 
cukraus arba “Grandmas mo- 

i lasses”), ir ištraukite visą 
! kvortą. Jei tiek negalite, tai 
-bent puskvortę. C) paskui kada 
I išgersite ir kitą dalį. Prigėru
si gerai limonado, pasilanksty- 
kite, pasimankštykite. pasi
tampykite. Kūliu, ragočium 
apsiverskite porą tuzinų kar
tų, žagrę pastatykite. Tai la
bai gerai išjudina vidurius.

ii Jeigu to neužtektų, tai tru- 
I putelį daugiau citrinos sunkos 
Įįspauskite į vandenį ii’ dau- 
! giau įdėkite saldymo. Nema- 

_iža saldymo porcija Jums bus 
ijnaudoij, nes Jūs liesa. Sto

geliai! 
daug nevartoti,

vidu- 
sėmenų 

Du ar tris šaukš-

skilvis, žarnos, kepenys, inks-j 
tai, liaukos ir tt.

Ką Jūs manote, kas Jums! 
galėtų atsitikti, jeigu taip vie-| 

gražų rytą imtumėt ii- iš-1 
įmestumėt pro langą visus tuos 
liuošuojamus vaistus, ir paskui 
daugiau jau ui e jokių tokių 
vaistų nebevartotumėt ? Ogi 
nieko tokio. Neplyštumėt, ne- 
cksplioduotumėt, nebijokit. Už, 
dienos, kitos, trečios viduriai! 
ir patys savaime, be nie jok-io; i . .... . .. , . , , x . . vėžio, hemoroių ir kitu kitokiubotago issivalys ir paskui re-■ 1 ’civilizacijosK ligų.

Giluįs kvėpavimas pilvu, 
grynas oras, saulė, pasivaikš,-

Jei reikia, galite ir 
pakartoti. * Nieko 

nedreskia vidurių.

darną, nepradėkite vėl
botagu, vaisi palaikių

i Vaistai draskyte
vidurius, sujaudina jų

net žaizdas, opas 
pradrasko. Liuo-

gunūOsis kaip reikia.
\ ' ‘Į . .

Tik maisto reikia sąmonin
gai pasirinkti, atatinkamo. Sa- čiojimai ir kiti higijenos punk- 
kote, vartojate? maišytą valgį. J 1 
Tai gerai. .Bet daugėliau var-

tai ir 
regu Ii v

gi padės Jums vidurius 
oti.

i


