
EXTRA!
TOLEDO, Ohio. — 75 as

menys vakar tapo sužeisti 
per Auto-lite fabriko darbi
ninkų susikirtimus su poli
cija, specialiais padaužomis 
ir streiklaužiais. Panaujin
ta kova prasidėjo 2 vai. 
naktį, kada streikieriai iš
laužė tris fabriko vartus,
įsiveržė vidun ir ėmė dau
žyti streiklaužius. Kompa
nija, mat, nakvina skebus 
pačioj dirbtuvėj, bijodama 
juos įduoti į streikierių ran
kas.. Visas fabrikas apsta
tytas kulkasvaidžiais. Ap-
skaitoma, kad streikieriai 
padare $100,000 nuostolių 
kompanijai viduj ir streik
laužiams, kurių visi auto
mobiliai lauke buvo sudau
žyti. Gubernatorius skubo
tai siunčia šimtus milicijos 
prieš streikierius.

Valstijos milicija su dur
tuvais ir dujų bombomis, su
lig naujausių pranešimų, 
jau paliuosavo streiklaužius 
iš Electric Auto-lite fabri
ko.

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Jau partraukta valstijos mi
liciją į šį miestą prieš strei
kuojančius trekų vežikus.

Roosevelt Prisipažįsta 
Esąs Streiklaužis

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, kalbėdama
sis su laikraščių korespon
dentais gegužės 23 d., pa
reiškė, kad jis daro viską, 
ką tik gali, idant sulaikyt 
streikų augimą šioje šalyje.
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Milicija Yieš Toledo Streikier
Minneapolio Trokmany Vadai Duoda Lai
ko Bosam Apsigįnkluot prieš Streikiemis,

Prieš Kuriuos jau Prirengia Milicija ;
5,000 Streikierių Masiniame Susirinkime Atmetė Bosų Pa

siūlymų, kad Streikų Sutaikytų NRA Komisija; Darbiniu-: 
kai Reikalauja Tiesioginių Derybų, Delei Streiko Baigimo j 
Sąlygų, su Samdytojais ' i
Minneapolis, Minn. — Po tos gubernatorius Olsen, ne- 

įnirtusiai kovai, per kurią J va farmerių - darbininkų 
trokų streikieriai nugalėjo į žmogus, prirengė 3,700 val- 
policiją geg. 22 d., streiko j stijos kareivių, kuriuos at- 
vadai, Darbo Federacijos 
viršininkai ir trockistai pa
darė 24 valandų paliaubas 
ir atšaukė streiko pikieti- 
ninkus nuo valgio produktų 
marketų. Praėjus pirmom 
24 valandoms, vadai prail
gino paliaubas dar 24 valan
das. Tuo tarpu jie derisi su 
bosais, NRA ir vietinės val
džios atstovais. Taigi jie 
davė samdytojams ir val
džiai laiko geriau prisireng
ti prieš streikierius.,Paliau
boms besitęsiant, Minneso-

siųs prieš streikierius, pagal 
bosų ir miesto valdininkų 
reikalavimą.

Gegužės 23 d. 5,000 strei
kierių masiniame susirinki
me atmetė NRA. darbo ko- 

| misijos pasiūlymus ir parei- 
: kalavo, kad samdytojai tie- 
! Joginiai vestų derybas su 
streikieriais be NRA tarpi
ninkų. Streikieriai jau ži
no, jog rooseveltiniai <tarpi
ninkai yra aršesni ir gud
resni darbininkų priešai už 
pačius i bosus. . -

ŽINIOS IŠJJETUVOS Darbininkai, Maršuokite prieš

Šeši darbininkai tapo užmušti ir šeši sužeisti per 
eksploziją šiame grūdų sandėly j So. St. Louis, Mo.

Y? :g: 1

Auto-Lite Streikieriai Supliekė Policiją 
ir Streiklaužius; 4 Policmanai ir Tiek

Pat Darbininkų Pavojingai Sužeisti
J •,

Keli Valdininkai ir Policmanai Patys Aptroško Dujom Bom
bų, Kurios Buvo Laidomos j Streikierius; Naujas Indžionk- 
šinas prieš Streiko Pikietus, o Ypač prieš Komunistinių 
Organizacijų Narius.

Streikieriai buvo išplėšę 
fabriko kiemo vartus, ku
riuos paskui policija užbari
kadavo ir pastatė stiprią 
ginkluotą sargybą. Fabri
ke likę skebai turėjo būti 
visiškoj tamsoj per naktį;

Toledo, Ohio. — Audrin
gai susikirto 3,000 streikuo
jančių Auto-lite darbinin
kų ir jų pritarėjų su polici
ja ir streiklaužiais gegužės 
23 d., kada atėjo 100 polic- 
manų išleisti skebus po dar
bo iš fabriko ir kada pro jo kompanija užsuko elektrą, 
langą mėtomomis geležimiš kad geriau apsaugot streik- 
buvo sužeista pikietuotoja | laužiu kailį. 
Alma Hahn. Darbininkai 
gynėsi nuo policijos ir 
streiklaužių plytomis ir pa
galiais.

Vieni policmanai mėtė sti-

Teisėjas Roy Stuart išda
vė naują indžionkšiną, ypač 
prieš Komunistų Partijos 
narius ir Jaunuosius Komu
nistus, uždrausdamas strei- 
kieriams pikietuoti. Ohio 
valstijos gubernatorius sku
biai pasiuntė 700 'milicijos, 
ginkluotos kulkasvaidžiais, 
šautuvais ir bombomis, kad 
paliuosuotų apgultus dirb
tuvėje streiklaužius. Sykiu 
su milicija yra ir daktariš
kos pagalbos skyrius. Tai
gi ir valstijos kareiviai tiki
si darbininkų pasipriešini
mo.

Cęntralinė Darbo Unija 
mušė gubernatoriui protes
to telegramą prieš siuntimą' 
milicijos į Toledo.

Įvairių unijų darbininkai 
kalbasi apie visuotiną strei
ką šiame mieste. Kompa
nija šaukiasi NRA komisi
jos, kad “sutaikytų” strei
kierius su bosais, reiškia, 
kad'sulaužytų streiką.

Kodėl Rooseveltas prieš Darbininkai Protestais 
Teikimą Ginklą Para- ... Paliuosavo Įkalintus 

guayui ir Bolivijai? j Birminghame Negrus
■ Washington. — Kongreso 

atstovų rūmas vienbalsiai 
užgyrė prezidento Roosevel- testų ir reikalavimų, liko 
to reikalavimą sustabdyt 
gabenimą ginklų ir amunici
jos pietų Amerikos respubli
koms Paraguayui ir Bolivi
jai. Veikiausia tą padarys 
ir senatas.

• Kodėl Amerikos vyriau
sybė Jaro tą “neva1 “prieš
karinį” žygį? Todėl, kad 
Paraguayus, gaudamas ga
na ginklų ir pinigų iš Angli
jos, pradeda pliekti Bolivi
jos armijas,’ ir yra pavojus, 
kada paraguayiečiai gąli 
užimti Chaco plotą, labai

Birmingham, Ala. — Dė
ka darbinipkų masinių pro-

vos Miegamųjų Vagonų ■ į Fašizmą Šį Šeštadienį, Gegužes 26 Dieną!
Vokiečių spauda rašo, kad i ------------

nuo gegužės 15 d. Vokiečiai i Newark, N. J. — Šią su- viro fašizmo; kad galėtų vi- 
neįsileis iš Lietuvos su tarp-j batą bus didelė darbininkų siškai pavergti darbo klasę 

vagonais^ Lietuvos ' demonstraci j a prieš fašiz- ir geriau prisirengti naujam 
imperialistiniui karui. Ką* 
fašizmas duoda darbinin
kams, jau žinome iš jo dar
bų Vokietijoj, Austrijoj, 
Lietuvoj ir kitur.

Fašizmą Jungtinėse Vals
tijose tegali atmušti tik pla
čios darbininkų minios, 
veikdamos 1 sutartinai, tuo 
klausimu nesiskirstydamos 
sulig politinių bei religi- turtingą ąĮiejaus šaltiniais 
nių pažiūrų, nes čia yra tuomet ta; 
visų darbininkų bendras rei- tektų Anglijos Dutch Shell 
kalas 'prieš gręsiančią tiro- žibalo kompanijai.

Bolivijos pusę palaiko [jos darbininkų. 
Jungtinės Valstijos, kurių 
Standard Oil Kompanija no
ri pasigrobti Chaco žiba
lo šaltinius.

Prezidentas Rooseveltas 
rokuoja, kad .jeigu sustab
dys ginklų vežimą Bolivijai, 
tai Amerika .< galės versti 
Anglų imperialistus, kad jie 
negabentų ginklų Rąragua- 
yui. Bet suprantama, kad 
Amerika suras kelius,, kaip 
slaptai paremti savo globo
jamą Boliviją, nežiūrint 
kongreso nutarimo. ;

tautiniais
miegamųjų vagonų. Pasitarimai ’ ma> maršavimas gatvėmis, 
tuo reikalu posityvių vaisių ne- ' Ruriam iškoyota leidi_, 

vagonai bus įleisti tik ligi įs- Į is policijos.. Visi .hetu- 
ruties, kur keleiviai iš jų turės' viai darbininkai susirinkite 
persėsti į vokiškus miegamuo-! SU kitų tautų draugais 4 vai. 
sius vagonus. Nors tai tarp.1 po pietų, Ukrainų svetainė-, 
susisiekime sudarys nemaža ! je> 59 Beacon St. IŠ čia bus 
nepatogumų, bet vokiečiai savo i bendro fronto maršavimaS' 
nusistatymą pasiryžę griežtai į 
vykdyti. į demonstraciją, kuri įvyks 

j ant 15th Avė. ir Morris 
Ave., Newarke. \

Newarke yra įkurtas vi- 
i sašalis* Amerikos fašistų 
centras; vyriausybė leidžia 

"žmogų“ iiems nV?.u §a«tuvais ,vie‘ 
Paskiaus pasirodė, kad tai būtai^ai niankstintis ir paroduo- 

.L 1 ! ti. NRA gi tvarka, vėrsti-
Daromas jo I nai ‘taikydama” streikierius 

skriodimas. Buvo manoma, kad su išnaudėtojais, hūstatyda- 
jis Staiga mirė del kokio, šir- ma darbininkams neužten- 

____  ■ < i • karnas,' ‘ gyvenimui algas, 
rengia šalį prie įvedimo at-

Staiga Gatvėj Mirė 
Buchalteris

KAUNAS.—Beeidami gatve’ 
du advokatai šalygatvyj rado; 
sukritusį be sąmonės

Anglių importo b-vės buhalte
rio Langlėbeno;

dies defekto.

Nubaudė žmogžudžius
ŠAKIAI — 1933 m. Prūselių 

Bataitukas ir Plieniškių Rim-1 
kutis žiauriu • būdu užmušė’ 
švarphų Endriukaituką. Apy
gardos teismas nuteisė: Batai- 
tuką 6, o Rimkutį 4 metais s. < 
d. kalėjimu. Į

niją. Sykiu turime minėti, 
jog pūo fašizmo skaudžiau
siai nukentėtų ateiviai ir 
negrai. . !
’ ' Į šios subatos maršavimą 
ir* dęmoĮičtrac.iją,. prieš, fa
šizmą Šaukia'. komunistų 
Partijos 7-tas Distriktas.

i n. i i v. . . v i .|DEL ŠŪVIŲ Į JAPONIJOS* bidabramarskiniy V adai | konsulatą
' ’ | i y * |

Įkalinti Kaip Židikai
I Asheville, N. C. — Prisie- konsulato langus. Japonijos
I 4 U n 1  7 — v __ _ j i

Chabarovske, Sibire, pora 
šūvių pramušė Japonijos

riebus kąsnis

ATLEIDO TARNAUTOJĄ 
DEL MINĖJIMO PIRMOS

GEGUŽĖS
KAUNAS. — Kauno burmis- 

.tras atleido iš tarnybos Lipma- 
naitę. Ji dirbo miesto sodinin
kystėje. 5 ! |

Lipmanaitįė iš tarnybos atleis
ta todėl, kad gegužės 1 d. minė
jime dalyvavus universitete.

kusiųjų teismas įkaitino vyriausybė u ž p r o testavo, 
kaipo žulikus Amerikos Si- Sovietų vyriausybė atsaky- 
dabramarškinių fašistų gaL 
vą Wm. Dudley Pelley ir du 
jo sėbrus. Jie buvo daug iš
pardavę visiškai beverčių 
Galahad Press kompanijos 
Šerų, patyš žinodami, jog tie 
Šerai neturi nei mažiausios 

į vertės.

dama apgailestavo, kad taip 
atsitiko. Japonijai buvo pa
aiškinta, kacj del kokio ten 
nesusipratimo buvo susipe
šę rusų kareiviai su policija, 
ir tiedu šūviai visai nebu
vo taikomi į Japonų konsu
latą. ‘ ’

Vėl Areštai Bulgarijoj
Sofija.

šistų valdžia $el areštavo 
daugelį neištikimų jai žmo
nių.- Visi nefašistiųiaidaik- 
raščiai tebėra u|darytt

-Ge|rgijevb fa-

bas, stovėdami nuošaliau 
gatvėje, kiti pro fabriko 
langus. Išsprogdinta desėt- 
kai bombų. Kada jų pritrū
ko, tai lėktuvu, buvo dau
giau atgabenta iš Clevelhn- 
do. Policija taip pat palei
do kelis revolverių ir šautu
vų šūvius į streikierius.

Ant streikierių buvo už-

paliuosuoti visi nęgrai, ku
rie buvo areštuoti ’per nese
nai padarytas kratas-abla- 
vas.

Nežiūrint teismiško už-i siundyti ir skebai, ginkluo- 
draudimo, Bessemer gele
žies kasyklos yra masiniai 
pikietuojamos. Streikieriai 
nuveja visus streiklaužius.

3,600 Streikas prieš 
Skaitliuojančią Maši
ną Kompaniją Detroite
Detroit, Mich. — Sustrei

kavo 3,600,Burroughs skait- 
liuojančių mašinų kompani- 

Jie pri
klauso Mechanics Educatio
nal Unijai. Fabrikas masi
niai pikietuojamas. , .

Policija

' , į ' ’ h ' i - 1 ' ' ■ 1

Nušauti Kriminalistai Cl.
Barrow ir B. Parker

- Gibsland, La
nušovė bebandančius ąuto- 
mobiliu pabėgti plėšiką 
žmogžudį Clyde Barrow ir 
jo sėbrę Bonnie Parker. Sa
koma, jog policijai juos nu
rodė buvęs jų draugas kri
minalistas Ray Hamilton, 
kuris tikisi už šį pasitarna- 
vimą išvengti mirties baus
mės. B arrow su šaika yra 
nužudęs bent 12 žmonių. Per 
Barrow, Bonnįes ir Hamil
tono pabėgimą iš kąlėjimo 
buvo nušautas ir vienas sar^ 
gyblnis. (

ti geležinėmis buožėmis ir 
kitais įrankiais; jiems taip j 
pat buvo duota gaisrinės 
vandens dūdos, iš kurių jie 
leido vandenį ant streikie
rių.

Bet streikieriai nugalėjo 
visus tuos ginkluotus prie
šus ir neišleido iš fabriko 
skebų, kurių ten, kaip, blo- 
fina kompanija, esą 1,500; 
ir pikietininkų apgulti jie 
buvo priversti dar vieną 
naktį fabrike nakvoti; bet 
streikieriai ir ten neduoda 
jiems ; ramybės, plytomis 
bombarduodami pro langus.

Mūšio sėkmėje keturi dar-

NELEIDŽIA OSTEOPA-
TAM DARYT JOKIŲ , 

OPERACIJŲ ’ '
Albany, N. Y.—Guberna

torius Lehman atmetė sei
mo bilių, sulig kurio buvo 
reikalaujama duoti teises

bininkai ir tiek pat policma-. «naturalistams» _ osteopa- 7
nų yra sunkiai sužeisti; de-
sętkai- kitų gavo mažesnių

" i . ..
[natomis sako, kad jie. esą
negana mokyti.

žaizdų.
Žymėtina, jog nuo troš

kinančių bombų dujų nu
kentėjo ir užpuolikai: Mose 
McKloskey, kompanijos pri- 
vatiškos policijos galva, ga
vo tiek nuodingų dujų, kad 
gal turės mirti; pavojingai 
aptroškintas miesto majo
ras Solon T. Klotz ir keli po
licmanai. Nuo dujų apkvai
to ir ,NRA “taikytojas” E. 
H. Dunnugan. Nežinia ke- 
no iššauta kulka, išmušda- 
ma langą kompanijos pre
zidento C. Q. Minigerio, 
“atsilankė” į jo raštinę, jam 
ten beesant.

tams daryti kai kurias ma 
žesnes operacijas. Guber-

Jaunuolių Dienos Demons' 
tracija Patersone, N. J.

Komunistų Partijos 7-tas 
Distriktas, Newark, N. J., 
ragina masiniai demon
struoti nacionalėje jaunuo
lių dienoje, gegužės 30 d., 
Patersone, N. J., prieš fašiz
mą ir karą. Iš Newarko tą 
dieną 10 vai. iš ryto veš tro- 
kai į Patersoną. Trokai iš- . 
eis nuo šių vietų: 230 Court 
St. ir 105 Jackson St.
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Hitlerininką Šauksmai apie 
Tariamą Sovietą ir Francijos 
“Armiją Vienybę”

Kada Jungtinės Valstijos pripažino 
Sovietų valdžią, tai ir Prūseikos “Naujo
ji Gadynė” pasigailėjo Japonijos, lyg tai 
būtų imperialistinė “staliniečių” sutartis 
prieš “vargšus” Japonų imperialistus.

Nėra abejonės, kad Sovietų priešai ir 
dabar gaus materijolo iš hitlerininkų, 
zaunoms apie tariamą Francijos ir So
vietų Respublikos armijų daromą “vie
nybę.”

Nespėjo Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų komisaras Litvinovas nuvažiuot į 
Paryžių, tuoj ir prapliupo Hitlerio laik
raščiai ir politikieriai, kad čia daroma 
kokia “kariška” bolševikų sutartis su 
Francija prieš Vokietiją ir tūlas kitas 
šalis.

Kad Litvinovas kalbėjosi su Francūzų 
užsienio ministeriu Barthou apie -taikos 
palaikymą ir apie nusiginklavimą, tatai 
yra žinomą. Kad jis veikiausia tarėsi 
apie tų dviejų .šalių prekybą, tai yra su
prantama. Kad Sovietų komisaras ga: 
Įėjo kalbėtis su Francijos vyriausybe dė
lei gavimo iš tos šalies mokslininkų-tech- 
nikų arba tūlų reikmenų spartesniam 

• sovietinės pramonės kėlimui, čia, rodos, 
būtų paprastas dalykas.

Nieko daugiau apie Litvinovo atsilan
kymą Paryžiun nežino nei Berlyno hit
lerininkai; .tačiaus jie subruzdo ne tik 
per savo nazių, bet ir Vokietijos katali
kų spaudą/pliaupti apie “pavojų Euro
pos civilizacijai iš kariško Francijos -dė- 
jimosi su Sovietais.” O tą jų birbynę 
pasigriebia ir Amerikos kapitalistų spau
da.

karnaMlSų, ihetai atgW Pats hit
lerinių laikraščių reikalavimas kapoti 
galvas murmantiems arba-..zurzan tiems 
prieš'bet kokį nazių patvarkymą liudija, 
kaip ten dreba fašistų kailis prieš žmo
nių masių nepasitenkinimą.

Reikia todėl naziams beprotiškai gar
binti vokiečius, kaip “žmonijos žiedą”, 
kaitinti juose karžygio kurną ne tik apsi
ginti, bet ir Vokietijos sienas praplatinti 
kaštais Lietuvos, Latvijos ir kitų kraš
tų. Ne veltui Vokietija atmetė ir Sovie
tų pasiūlymą padaryt sutartį, pagal ku
rią būtų saugojama Lietuvos ir kitų Pa
baltijo šalių nepriklausomybė. O apie 
hitlerininkų planus atplėšt Ukrainą nuo 
Sovietų Sąjungos yra iš pirmiau žino
ma. Savo pavaldinių raminimui ir kurs
tymui prieš Sovietų Sąjungą ir prieš ko-, 
munistinį judėjimą ir pats Hitleris pas
kutiniu. laiku: per radio sakė prakalbą, 
sužiniai! šmėizdamas Sovietus, kad ten, 
girdi, milionai žmonių “badu išmirė” ir 
bolševikai visiškai pakrikde šalies ūkį... 
Ir gal dar Hitleris norėtų, kad Sovietai, 
nepaisant tokių keturkojiškų jo žygių, 
pasirinktų vien Vokietiją; turėti su ja 
ekonominius ir technikinius reikalus?

Sovietai nenutraukia ekonominių san- 
tikių su Hitlerio Vokietija,1 tačiaus tokio
se sąlygose nieatsidęda vien ant josios pa
tarnavimų, o gerina bendruosius valsty
binius santikius, su kuom tik yra galimą 
susikalbėti,-—vis tiek kaip hitlerininkai 
berėktu, v

Darbininkų Kova prieš Karą
Jokios kariškos sąjūngbš su imperialis

tais Sovietai nedarė ir nediro; ir vei
kiausia tai nėra pripuolamas nubtikis, 
kad Sovietų : komisarui Litvinovui .besi
lankant Paryžiuje, 3,O0b,0OO Francijos 
Ex-Kareivių Sąjunga išleido manifestą, 
pasmerkdama didinamą Francūzų: gink
lavimąsi—tai parama Sovietų taikos po
litikai. Prieš ųžpuolingąjį imperialistų 
ginklavimąsi, prieš karą kovoja ir visų 
kitų šalių sąmoningi darbininkai, o jų 
priekyje visuomet žengia komunistai. 
Taip ir Amerikos lietuviai darbininkai 
turi plačiau ir giliau įsitraukti į tarptau
tinį šioj šalyj judėjimą prieš imperialisti
nį karą ir už apgynimą Sovietų Sąjun
gos, nes diena iš dienos jai vis arčiau 
gręsia užpuolimas iš imperialistų puses, 
kurių tarpe yra ir Francijos imperialis
tai. -

Daugiau Žinių Apie “Antro Skridimo ’ 
Biznį ir Skandalą su Lakūnais

Driko Janušauskas Tapo Atstatytas, o Paimtas Vaitkus? 
Esą Sukišti Pinigai už Netinkamą Orlaivį, Visas Dalykas 
Gali Atsidurti Teisme ir Kilti Naujos Peštynės už Darbi
ninką Sudėtus Pinigus; Vaitkus Turėjęs Pasisamdęs La
kūną Atvežti jį į New Jersey!

> I < ,
Vis daugiau ir daugiau iš

kyla aikštėn faktų apie 
skandalą su “Antruoju 
Skridimu j Lietuvą”, Dien
raščio “Vilnies” reporteris 
lankėsi pas lakūno Janu
šausko tęvą ir paduoda se
kamus saVo patyrimus:

Janušauskas reikalavęs iš 
komiteto; 'kurį kontroliuoja 
Grigaitis/ kad jie greičiau 
nupirktų naują motorą skri
dimui pėr Atlantiką ir kad 
naujas gasūi tankas orlaivy 
įtaisytų. Dabartinis moto
ras esąs “išgveręs”; su juo 
negalima nė bandyti lėkti 
tokią ilgą kelionę. Taipgi 
gaso tankoš permažos, jos . 
tinka tik trumpai kelionei, paveiki pasiėmimas naj/jo 
Perkant orla/vį tais daly- lakūno tam bizniui. < 
kais nesirūpinta (kiek su-1 —----------
pratau iš jo kalbos, atro- i ri ■. • • n n ♦
do, kad orlaivis bus antra-i raktai apie S. Sąjungą 
rankis, jeigu motoras išgve- ? —-----

Ponas' Grigaitis ir jo' ko
mitetas tačiaus į tai nekrei
pia atydos. Jie rūpinasi tik 
rengimu “aviacijų” dienų, 
kblektavimu pinigų,
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SVEIKATA &

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

x Telephone: Humboldt 2-7964

Akne—Pučkai ant Veido

Jr aš nusprendžiau pasi
klausti per “Laisvę.” Mano 
sūnus jau baigia 17 metus, ir 
jau kokie metai laiko, kaip at
sirado ant veido tokie bjaurūs j 
raudoni spuogai, (r, kartais 
kaip išspaudi, tai ištryška kaip 
koks vaškas ir paskui bėga

■ kraujas, o šiaip stovi po skū
ra kaip kokie gu^ąi. , Kartais 
trupučiuką apnyksta,;bet; greiJ 
tai ir vėl jį apiberia, t, L j sekų nesimatytų, tai reikėtų

Bandėm tepti visokiais vais- į včidAs švitinti aktininiais, ui- 
i ° trąviojeletiniais spinduliais, po 

kas; ir tvirtas, sveria 160 sv,, įoj į0 geraį yra pabūti ant 
rimtas, niekur nesidaužo, labai saulės veidą atstačius: kokiam 

,iau pusvalandžiui, keletą kartų 
kas savaitė. *

Kai kada esti reikalo švi
tinti veidas net ir Rentgeno 
(X) spinduliais, čia jau, ži
noma, reikia labai prityrusio 
dermatologo—odos ligų žino
vo.

O vėl kai kada liaukų, endo
krininių liaukų preparatai

“Solution of sulphurated 
lime, N. F. (Vleminckx’s) 4 
ozs.” Vieną dalį šio skiedi
nio atmiežkite 9 dalimis van
dens, tai ir bus geras skiedi
nys veidui vilgyti kas vakaras.

Jei, po kurio laiko oda pasi
daro persausa, tai vilgymai tuo 
skiediniu reikia apleisti kele- 
tdi kartų.

Jei', už pdros mėnesių tokio 
rūpėstingo. gydymo, gerų pa- 

reikėtu

kalas vedamas.
Pasekmė tų kivirčių blo

ga. Pavyzdžiui, Melrose 
Parke, kur gyvena Janu- 
šadsko tėvas, ir pats pir
miau gyveno, buvo surink
ta $300 skridimui, taipgi 
sekmadienį turėjo būti- pik
nikas- tam reikalui. Miestu
ko majoras sakė pridėsiąs 
tiek, kiek piknikas padarys I tais, bet niekas negelbėjo; 
pinigų;‘bet po Šio įvykio, šiaip: vaikinas yra įabaLsvei- kartą ar du kas shVaitė. Vie
pi knikas sulaikyta ir tų 
$300 vąrgiąi Grigaitis ir Ko. 
matysi Vienas vietos biz
nierius buvo žadėjęs gaso 
tankas pripildyti, bet dabar 
ir jis turbūt atsisakys.

Manau, ir kitur panašiai

myli knygas skaityti, ir 
pabaigė aukštąją mokyklą.

Maištą taikau, duodu užtek
tinai daržovių ir vaisių, 
truputį męsos, 
naū, kas 
kodėl tie 
kiną.

žuvies.
čia jam galėtų 
spuogai taip jį

PO
Neži- 
būti, 
kan-

Atsakymas

Neko tokio ypatingo
sūnui nėra. Tokioj kaip .1°, į duoda gerų pasėkų, ypač sky- 
amžiaus berniukams ir mergy-. dinės liaukos atatinkamos ,do- 
tėms smarkiai veikia riebali- zgs> Sakysim, “Thyroid tablets, 
nes gilės bei liaukutės po oda. gr> y2> No 1()0;> po vieną tab_ 
Jos prigamina daugiau rieba- Jetelę prieš valgymą, per kele-

Jūsų

zės. Sakysim, “Thyroid tablets, 
,” po vieną tab-

luotos, lyg varškė, medžiagos, 
negu reikia. Tūlų ’tų liąųkū- 
čių takai užsikemša T,’kuo, ir

Sovietų Taikos Politika >
Hitlerininkai žino lygiai gerai/ kaip 

visi, jog Sovietai yra vienintelė šalis, ku
ri ištikrųjų trokšta taikos ir ramybės, 

'ypač, -idant galėtų būdavot savo ūkį ir 
kultūrą sulig Antrosios Penkmetės Pla
no. Sovietų taikingumą liudija faktų 
faktai: nepuolimo sutarčių sumanymai 
ir pasirašymai, tikro nusiginklavimo pa
kartotini siūlymai, daug-kartinis karo 
vengimas, nežiūrint Japonijos, Lenkijos 
ir kitų imperialistų provokacijų.

Nazių Melų Tikslas
•

Kokiu tad tikslu hitlerininkai dabar 
ant viso pasaulio kelia ermyderį, išgal- 

’ verdami karišką “Francijos ir Sovietų ša
lies armijų jungimą?” Vienas jų tikslas 
—tai juo smarkiau ginkluotis prieš tą 
pačią Sovietij Sąjungą ir kitas šalis; ant
ras tikslas—riksmais apie pavojų tėvynei 
užkurti patriotiškus minių jausmus, 
idant jos užmirštų Hitlerio režimo sun
kenybes ir ramiai kentėtų po nazių 
kulniu. O hitlerininkai negali nejausti 
vėl augančio tų minių mupmėjimo ir 
bruzdėjimo. Juk šalies ūkis nupuldytas 
žemiau negu bet kada, praėjus kari
niam laikotarpiui. Darbiniųkų ir smul
kių ūkininkų būklė prie Hitlerio ryškiai 
pablogėjo; ir nors nažidi giriasi, kad be
darbiai sumažėjo, kad daugiau darbinin
kų paimta į darbus, tačiaus visiėtns dar- 
binihkams apskritai dabar mažiau išmo-

Reikia Pasmarkinti Vajus už LDS
Ne visur mūsų draugai veikėjai įverti

na Lietuvių* Darbininkų Susivienijimo 
reikšmę. To pasėka—organizacija neau
ga nariais taip, kaip ji turėtų augti. Ki
tur draugai > tenkinasi tuo faktu, kac| 
LDS šiuo tarpu stovi stipriai finansiniai 
(stipriau, negu bet kuri kita lietuvių tar
pe tos rūšies organizacija). “Kam čia 
daug rūpintis LDS--ji stiprėja pats sa
vaime”, kalba tokie žmonės. Tai klaida!

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
yra toji mūsų organizacija, į kurią yra 
atdaiį vartai plačiausiom lietuvių darbi
ninkų masėm. Bet tos masės reikalinga 
pasiekti. Kad pasiekti—reikalinga dar
buotis. Mūšį draugai, komunistai ir ar
timi pri jatutejai, privalo būti pirmutiniais 
tame darbe^ i! i ' .

Auklėdami < LDS, mes podraug stipri
name visą revoliucinį darbininkų judė

jimą. ųj ; j
Šiuo tątpūl LDS veda vajų už gavimą 

naujų Gęrokai nupigintas nau
jiems kančtitfatams įstojimo, mokesnis ir 
tolydžio . duodamas otganiz^toriams at
lyginimas ir dovanos už gavimą naujų 
narių’; :

Iki šiol šiame vajuj tegauta tiktai virŠx 
300 naujų narių. Tai tūli gražu nepa
kanka!

’ Pasispauskit; tad, draugai organizato
riai, ir viši LDS nariai!

Sovietų Sąjunga 1930 metais 
turėjo 35 miliardus šalies įplau
kų, o 1933 metais jau 50 miliar- 
dų rublių. 1930 metais buvo 
160,500,000 gyventojų, o 1933 

. metais pasiekė 168,000,000 gy-
apie ventojų. Darbininkų kiekis pa- 

skridimą visai nekalba, o augo nuo 14,530,00Q iki 21,883,- 
Darbininkų algos nuo 

13,597 milionų iki 34,280 milio- 
nų rublių į metus. Jeigu 1930 
metais Sovietų Sąjungoje vidu
tinė darbininko alga buvo 991 
rublis į metus, tai 1933 metų 
pabaigoje jau 1,519 rublių. 
Darbininkų draudimo fondas 
paaugo nuo 1,810 milionų iki 
4,610 milionų rublių, iš kurio 
darbininkams moka algas laike 
ligos, sužeidimo arba senatvės.

Mokinių skaičius 1930 metais 
buvo 14,358,000, o 1933 metais 
jau 26,419,000. Pradines mo
kyklas 1933 metais lankė 19,- 
000,000 vaikų; vidutines—6,- 
674,000 ir augštesnes 491,000. 
Augštesnių mokyklų 1914 me
tais buvo 91, o 1933 metais jau 

i 600. ■ Mokslinių tyrinėjimo įs
taigų 19^9 metais buvo 400, o

o rengtis jau reikia. (Mat
parengimai sykiu duoda 
progos “Naujienas” kelti, 
populiarizuoti patį laikraš- 
tį).

Prieš skrisiant į New 
Jersey į “aviacijos” pokilį, 
Janušauskas tad pastatęs 
sąlygą: Vienas “advokatas 
iš ‘Draugo’ ” turi lėkti su 
Janušausku prižiūrėti įei- 
gas ir išlaidas, nes Janu
šauskas nepasitiki komite
tais. '

Į tai Grigaitis piktai at
sakęs. ^Išprovokuotas tokiu 
elgesiu, Janušauskas atida
vė Grigaičiui raktuą nuo or-) 
lavio, o anam tik to ir rei- 1933 metais jau 840. Apšvietos 
kėjo, nes jis jau pirmiaus kiiubu 1929 metais buvo 32,- 
kalbėjęs apie išmainymą la- 000; o- 1933 metais jau 54,000. 

’kūno, nes su nauju bus nau- Judžių ir juos rodančių įstaigų 
jo ir daugiau biznio. 1^9 metais buvo 9,800, gi

_ Dabar Janusauskas gaili- 29 200 vienutes Tai taip auga 
sį raktus atidavęs ir skaito Sovietų Sąjungoje apšvietos įs- 
visą Veikalą neužbaigtu. Jis taigos/ 
manąs teisme reikalą už- ’ 
baigti.

Apie naują lakūną senis 
Janušauskas štai ką pasako
jo: Naujasis nėra pilnai la
kūnas. Į New Jersey skri
dimui jis samdęs kitą ir mo
kėjęs $150, o pats tik šalę 
pasėdėjęs. Bet “tranzlan- 
tikinio” biznio vedėjais 
tas tinka,, neš jiems rūpi 
juo. ilgiau nutęsti, kad dau
giau biznio padaryti.

\Beje, kada ‘ Janušauskas 
raktus atidavęs, tai su ta 
mihčia, kad jis nelėks tik į -K V • •

tą savaičių.
Yra nuotikių, kad nuo ne- 

tada ’pasidaro lyg-'kokia juod- tinkamo valgio atsiranda tų 
galve kirmėlaitė. Žinoma, tai Pu^kų.
nėra jokia kirmėlaitė, b tik vartoti, tai pranyksta ir aknė. 
sutifštėjusi riebaluota medžią- ’° - 
ga. Jei tų juodgalvių neiš-j do> bet_ir ’įitur kur- ant PGČi^- 
spaudai, neprašalini, tai pasi- an/ krūtinės, toji aknė reikia 
daro puČkeliai ir gūželiai. Įjtaip gydyti, kaip čia nurodyta, 
juos įsimeta bakterijų, ir tada ' =*= 
jie parausta.

Gydymas nuobodus. Jau-i 
nuolis turi gyventi higijeniškai • 
visame kame: eiti gult paskir- j 
ta valanda, gerai išsimiegoti, i 
mankstytis, vaikščioti po orą, ! 
ant saules. Maistas, kaip ir Jūs ' 
jam derinat, turi būti papras- j 
tas. Neduokite perdaug rie
bių, spirgintų valgių, taipgi 
sunkių tortų, bapkų, blynų, py
ragų. Daugiausia jam reikia 
daržovių ir vaisių, taip gi pie
niškų, kiaušinių, žuvų, šviežios 
mėsos. Neduokite kavos, ar
batos, šokalado, kakao, alko
holinių svaigalų, rūkymo. Rei-

Jei tą valgį nustoji

Suprantama, ne tik ant vei-

ŠYPSENOS

Stebuklinga Galva
Kaiminka pasakoja apie 

savo gabų vaiką: “Dar pa
saulyje nebuvo tokio ga- 

kia prižiūrėt, kad jis pakan-' baus vaiko, kaip mano Ča- 
kamai gautų vitaminų, minera- į liukas. . Įsivaizdinkite sau, 
Jų.

ĮCas vakaras, prieš gult ei
siant tegul jis gerai nusima 
goja karštu vandeniu ir mu' 
lu. Muilas gali būt smarko
kas—žaliasis muilas arba net 
ir sapolio. Paskui nusišluosto, i 
susivilgo gerai trinamuoju al
koholių ir išspaudinčja pučke- 
lius ir juodgalves, su taiA ty
čia spaustuku (“comedone ex
tractor”), gaunamu ' vaistinė
se. Tadą tegul uždeda ant vei
do karštą rankšluostį, įmerk
tą į karštą vandenį ir išspaus- 

; tą, ir palaiko 10 minučių. Pas- 
-į k,ui ap^įmą^ja'šaltu vande-

’ 4 j nių'arbai'absrtf-^feHja ledais, 
.1933 metais Sovietų Šąjun- nusišluosto1 ir ’ sūsiVilgo veidą 

goję į augštas. technikines mo- skiediniu: •

1929 metais buvo 9,800, gi
j jis nesenai padarė dvi ke- 
! dės ir stalą, pats iš savo gal- 

ajy. vos, ir dar liko medžio ki
nų- tiems daiktams.” 
ko-

Palyginus Sovietų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų pramonę, 
imant 1929 metų už 100% ir 
1933, metus, tai mes rasįmė, 
kad sovietų pramonė pakilo iki! 
201,6%, o Jungtinių Valstijų 
nupuolė iki 64,9%. Lyginant 
su 1913 metų gamyba, tai So
vietų Sąjungos gamyba buvo i 
391,9%., o Jungtinių Valstijų' 
110,2%;. •• - ; ' 1 J •' . ■■ ■: ■■ . ‘ - niu arba: absftrąrnioja ledais,

‘ ! .*»*,. /> i • » i. 4 1J •». . ,

goję į ąugštas. technikines mo- skiediniu: -? i«
kyklas, universitetas, '■ -fabrikų i ; u b ■ ■ .

universitetus ir kitas rųokyklas geripimo ir pravedimo darbą.

New Jersey, o Grigaitis ir f Sovietų

Veidrodis
Sugautą' vagį nugabeno 

teisman. Teisėjas į jį žiū
rėdamas smarkiai suriko: 

. “A-a, aiškiai matyt, kas tu 
per paukštis! Kai žiūriu į 
tavo veidą, matau pasku-' 
čiausį niekšą.”

Vagjš (šaltai): “Ištiesų 
jūsų didybė? O aš iki šiolei 
nežinojau, kad mano veidas 
yra veidrodis.”

' ’ 'Surinko B. E. S.

įstojoj 1,164,000 mokinių. Per 
tuos pat metus tas mokyklas 
baigė ( 414>Q00 specialistų. Tai J pabaigoje 1933 metų Sovietų !

L /' J Sąjungos Sąjungoje jau buVo 224,500 ko-’ 
kadrai. i lektyvų, į kuriuos apsijungę

' > ----- h- 115,200,000 valstiečiu. 1
> Sovietų Sąjunga laike pirmo '
Penkių Metų Plano nutiesė bu\,0 204,100 su 3,100,000 ark-’

t j • ———. .

Drg. Stalinas raportąvo, kad į KAS Už, O KAS PRIEŠ 
ROOSEVELTĄ

“Literary Digest” žurna- 
Trakto- ’las padarė “šiaudinius” bal- 

yių 1933 metų pabaigoje jau | savimus tarp savo skaityto- 
! jų, ar jie pritaria Roosevel- 

lių pajėga. tpolitikai ar, ne, 12,612 
Automobilių 1914 metais Ru- balsų surinkta už Roose- 

sijoje buvo tik 8,800; gi 1933 veltą, o 7,011 prieš. Bet rei- 
Įskaitant jau metų pabaigoje jau 117,800. kia minėt, jog tą' žurnalą

Ko. tuojauS' kitą pasisamdę 
be nįekūr nieko.; dėlto Janu
šauskas laikąs visą reikalą 
neužbaigtu.

Tarp Janušausko ir komi
teto, kuris kontroliuoją $i- 
są biznį’ visuomet buvę ne
sutikimų del finansų kon
trolės, Komitątas nepaiso 
atskaitas duoti- o jis sa’ko 
rizikuojąs gyvastį, dėlto no
rįs žinoti kaip visas rei-

100,000 kilometrų plento ir as- 
faltb\kelių. Dabai^laike antro 
Penkių Metų Plano, iki 1937’ 
mėtų, bus’ nutiesta 210,000 kilo
metrų ‘' plentų.
pirmiau buvusius plentus, 1937 Tai dąr mažai, bet dabar Sovie-

Berlynas. — Hanoverio 
srityje naziai sakosi ati
dengę mbnarchistų “sumok
sią,” kurio tikslas sugrąžin
ti kaizerio valdžią Vokieti-* 
joj-

kur susirinko 3,000 delega
tų, kunigas Cl. W. Kemper 
šaukė savo “viernuosius’’ 
kovoti prieš marksizmo pa- 

, vojų. Tas dvasiškis, turbūt 
dar tikisi, kad gąlės vėją at-

BAPTISTŲ KUNIGAS RA
GINA NUKOVOTl 

MARKSIZMĄ
Rochester, N. 

stų bažnyčios kunigų ir 
“dievašninkų ” sfi važia vi mg, Į pūsti atbulon pusėn.

.—Bapti-
metais SSSR tui’ės 850,000 kilo- tų Sąjunga turi savo fabrikus, 
metrų pleTitų kopų. Pereitas gaminančius automobilius, tro- 
Kbmunįstų Partijos suvažiavi- kus'ir busus. 
mas nutarė- pasniarkinti kelių Valst. Sūnus.

skaito tik nedaugelis darbi
ninkų ir vargingų farmerių. 
Jie gal būtų skirtingai nu
balsavę;


