
y

No. 126 Telephone STagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XX* V, Dienraščio XVI

$

DARBO FEDERACIJA 
SULAUŽĖ MJNNEA-

P0L10 STREIKĄ
M i n n e a polis, Minn. — 

Nors 5,000 trokų streikierių 
ir 35,000 jiems pritariančių 
statybos darbininkų nuko- 
.vojo policiją ir supliekė 
1,600 ginkluotų mušeikų, 
bet Darbo Federacijos va
dai gegužės 26 d., pagaliaus, 
sulaužė karžygišką streiką. 
Melagiškomis kalbomis jie 
apsuko darbininkams gal
vas, ir pervarė tokį balsavi
mą, kad darbininkai grįžtų 
darban. Klausimai del al
gų, darbo valandų ir unijos 
pripažinimo lieka perduoti 
NRA streiklaužiškai komi
sijai, su kuria derisi Fede
racijos vadai. Prie sutar
ties prikergta toks posmas, 
kuris reiškia, kad per vie-1 
nūs metus darbininkai turės 
nestreikuoti, ir jiems bus 
mokama ta pati alga, kaip 
pirm streiko. Samdytojai j 
turės sutikti su NRA sky-i 
rium 7-A, kas reiškia, jog! 
darbininkų unija ištikro ne
bus pripažinta.

Streikierių s u s i r inkime į 
Darbo Federacijos vadai pa- • 
darė du balsavimus, bet pa-I 
matė, kad dauguma prieš 
tokios sutarties priėmimą,' 
tuomet jie pastatė “farme-! 
rį-darbietį” kongresmaną 
Shoemakerį ir kitus mekle- 
rius, kad agituotų už pasi
davimą NRAi. Jie tvirtino, 
būk čia būsiąs darbininkų 
laimėjimas “90 nuošimčių,” 
kuomet ištikro vienatinis 
laimėjimo punktas yra tik 
tas, kad samdytojai sutin
ka priimti darban visus 
streikierius. Bet trečiu bal
savimu jau pavyko vadams 
sumulkinti streikierius.

Komunistų Partija, Dar
bo Unijų Vienybės Lyga ir 
Bedarbių Tarybos taip en
ergingai streike kovojo ir 
pikietavo, kad net Roy 
Weir, federacinių miesto! 
unijų centro organizatorius, 
dideliame streikierių susi
rinkime “įvertino, jog Be
darbių Tarybos ir Komunis
tų Partija atsiuntė geriau
sius savo kovotojus į šį 
streiką.”

Lygiečiai ir komunistai 
dabar ragina darbininkus 
eiti ir pačiuose derybų posė
džiuose kovoti už savo rei
kalavimus, nes viršminėta 
sutartis su NRA dar nėra 
galutina.

Darbininką Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadieniu

IN TWO PARTS

PART ONE

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Gegužės (May) 29, 1934
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Požeminio Maskvos gelžkelio (subvės) darbas smarkiai varomas pirmyn. 
Šičia matome narius Orlaivinio ir Chemiško šalies Apgynimo Organizacijos, 
kurie liuosnoriai savo laiku dirba, ka d greičiau užbaigt požeminį gelžkelį.

i Komunistą Partija Šaukia Protestuot ir į Sausra Vokietijoj 
Streikuotu kad Pagelbėt Toledo Streikui į ideX^sunaikinoTug^- 

_____  ivų laukuose; nuo pavasari
ninkus į generalį streiką, ei-j nių šalnų nukentėjo sodai ir 
nant per vadų galvas.

Kom. Partijos Centro Ko
mitetas ragina siųsti protes
to telegramas prieš žmogžu
diškus milicijos ir policijos 
užpuolimus ant streikierių; 
reikalaut tuojaus atšaukt 
miliciją; kiekviename mies
te surengt darbininkų de
monstracijas, i š r e i š kiant Į Washington. — Amerikos 
vienybę su tolediečiais; kur Darbo Federacijos preziden- 
tik galima, šaukt pritarimo ]. 
streikus; pravest bent 5 iki 
10 minučių protesto streikus 
šimtuose fabrikų ir kasyk- 
Im -

Tuo būdu padėsime Tole
do streikieriams laimėti jų 
reikalavimus: pripažint uni
ją ir pridėti uždarbio.

Amerikos Komunistų Par
tijos Centro Komitetas iš
leido atsišaukimą del Toledo 
streiko. Pabrėžia, kad jie 
kaujasi pirmose Amerikos 
darbininkų eilėse už teisę 
streikuoti ir pikietuoti. To
dėl jų pralaimėjimas būtų 
visai darbininkijai smūgis, 
o kapitalistams didelis lai
mėjimas.

Toledo darbininkai didvy
riškai kovoja, nepaisant, 
kad Amerikos Darbo Fede
racijos ir Socialistų Parti
jos vadai stengiasi kovą iš- 
krikdyti ir pervesti darbi
ninkus į rankas streiklau- 
žiškai NRAi.

Kom. Partijos Komitetas 
šaukia visus Toledo darbi-

daržai. Del sausros labai 
nusekęs vanduo net Rheino 
upėj, taip kad laivai dažnai 
prisvyla prie dugno.

Greitai Prasidėsiąs
Thaelmanno Teisinas

Berlynas. — Hitlerinis i 
teisėjas Kuhn pagrasino re
volveriu Elzas - Lotaringi
jos- darbininkų delegaci- 

i jai, kuri atvyko pasitei
rauti apie Thaelmanną, 
įkajintą ir kankinamą Vo- 

i vadą. 
Teisėjas prie to suurzgė,, 
kad už poros savaičių galė
site matyti savo; Thaelman-

W^XZHrnnb A I įkajintą ir kankinak Y I Re A J kieti jos komunistų
Mik > Teiseias nrie to <

Francijos Fašistams
Leidžia Ginkluotis

Paryžius. — Komunistas
i šalies seimo atstovas Rame- 
I tte davė sumanymą ištirti 
Francijos fašistų ginklavi
mąsi. Seimo vadai sumany
mą pakišo po stalu. Tuo- 

,met drg. Ramette pareiškė, 
jog ir komuhistai žinos, 
kaip apsiginkluot, kuomet 
ateis reikalas.

Boston, Mass. — Iš atle
kiančio Francijos orlaivio na teisme. Bet teismas galį; 
“Joseph Le Brix” gauta bile dieną prasidėti be pra- 
pranešimas geg. 28 d., kad, nešimo išanksto. Amerikos 
jis su lakūnais M. Rossi ir darbininkų organizacijos 
P. Codos iš Paryžiaus per- turi mušti .telegramas Vo- 
lėkė per vandenyną, bet kietijos ambasadoriui Wash- 
veikiausia turės nusileisti J ingtone su reikalavimu pa- 
nepasiekiant Californijos, piuosuot Thaelmanną ir kad 
kaip kad buvo pasimota. j jis tą reikalavimą persiųs-

tų Vokietijos valdžiai.

Kivirčiai del Vokiečių
Armijos Kontrolės

Berlynas. — Vokietijos 
armijos genenalis štabas ir 
prezidentas Hindenburg ne
sutinka pervest tiesioginę 
armijos valdybą į hitleriečių 
rankas.

Laurinburg, N. C. — Su
sikirtime tarp Prince au
dyklos streiklaužių ir strei- 
kierių 6 asmenys pašauti ir 
2 peiliais subadyti.

North Bay, Ont. — Olivia 
Dionne pagimdė 5 mergai
tes vienu pradėjimu.

Sovietų Užsėjimai
Maskva. — Pernai iki ge

gužės 25 d. Sovietų Sąjun
goj buvo užsėta ir užsodin
ta 157,500,000 akrų laukų; 
šiemet iki tai dienai užsėta 
ir užsodinta jhu 189,705,000 
akru. ' '•

H

4 •

1 na streiką; bet vadai atidė- V C, 7

i lioja. streiko šaukimą; sako, 
'klausimas turės būt išspręs- 
: tas galutinuoju balsavimu 

•■i birželio 1 d. Sekretorius 
j j Toledo federacinių darbo

i unijų centro, Otto Brach 
Vien Elektros Darbininku Streikas Sustabdytų Beveik Visų ’vi'T'reiH^^viskask darvt’ 

Pramonę Mieste; Darbininkai Reikalauja Tuoj Ištraukti ; “idant išvengt visuotino 
Miliciją iš Toledo; Milicija Sužeidė dar Kelis Darbininkus;' streiko pavojaus.” 

Areštuota Du Šimtai ; T k.ltų’ ciaap'yko !1' A-
, J. Mušte, pirmininkas neva? 
' darbininkų partijos, pasi- 
darbuot prieš visuotiną 
streiką.

DARBO FEDERACIJOS VADAI DEDA
VISAS PASTANGAS PRIEŠ VISUO

TINĄ D ARB. STREIKU TOLEDO JE i

Cincinnati, Ohio. — Per- 
į eitą pirmadienį įvyko nauji 
(susikirtimai tarp milicijos ir 
I Auto-lite streikierių ir pri
tarėjų. Milicija šaudė, mė
tė nuodingas bombas į dar
bininkus, atakavo juos dur

tuvais ir ilgomis buožėmis; 
darbininkai gynėsi plytomis 
ir akmenimis. Jaunas dar
bininkas Owen Dougherty 
pašautas; du darbininkai 
durtuvais subadyti; kiti du 
bombų lukštais sužeisti.

Šeštadienį areštuota dar 
50 darbininkų; taigi per tris 
dienas suimta išviso 200 
streikierių ir jų 
Tarp areštuotų 
Greenberg, narys 
nes Automobilių
kų Unijos Pildomosios Ta
rybos, keli Michigano Uni
versiteto studentai ir eilė, 
■darbininkų, atvykusių ir ki
tų miestų padėti streikie
riams.
Jaunieji Komunistai Atsi

šaukia į Milicininkus
' Jaunųjų Komunistų Lyga 
išleido lapelius, atsišaukda
ma į milicininkus, kurie 
■daugumoj yra jaunuoliai iš 
miestelių ir farmų. Lapeliai

Nejaugi tik Dešimts 
Milionų Bedarbių?

tas Green apskaitliuoja, kad j 
Jungtinėse Valstijose dar / 
yra 10 milionų bedarbių. 
Tas ponas visu trečdaliu su
mažina jų skaičių. .

pritarėjų, 
yra L 

revoliuci- 
Darbinin-

Admirolas Ragina Ameriką • "Į J v J. į 1 1 * • •J *- oion /trrn cmirltrr runminm

Ginkluotis, Nieko Nepaisyt
Washington. — Admiro

las C. H. Woodward, kalbė
damas žydų kapinėse perei
tą sekmadienį,, pareiškė, 
kad Amerika neturi imt do
mėn šnekų apie nusiginkla
vimą, bet gerai prisiruošti 
“apsigynimui” (karui).-

Bomba prie Paminklo
Paryžius. — Pirm prade

dant ceremonijas delei ati
dengimo paminklo italams 
kareiviams, kovojus iems 
Francijos armijose, nežinia, 
kas tnetė bombą. Du dar
bininkai sužeisti ties pa- 
minklu.

3 Bilionai Nedatekliaus, 
Amerikos Ižde Šiemet

, Washington. — Amerikos 
iždo minister! j a apskaitliuo- 
ja, kad šiemet valdžia turės 
“tik” $3,262,484,835 neda
tekliaus. Šią skolą turės di
desniais mokesčiais sumo- 
kėt šalies darbininkai 
smulkesnieji farmeriai.

ir

Kiek Lietuvoje Yra Kalinių
KAUNAS.—Gautosiomis ži

niomis, dabar visos Lietuvos 
kalėjimuose yra kalinių apie 
3,800. Į tą skaičių neįeina ka
liniai karo kalėjimo. Didžiau
sias suimtųjų skaičius yra Kau
no s. d. kalėjime—apie 1,300. 
Iš jų 1,000 jau yra nuteisti, o 
kiti laukia savo sprendimo. Po
litinių kalinių yra apie 400, 
daugumas jų komunistai. Šiau
lių kalėjime-1 kalinamųjų 
apie 800, Marijampolės ir 
nevėžio po 400, o kitur po 
žiau.

yra
Pa-
ma-

sisakytų šaudyt darbinin
kus. Pranešama, jog keli 
milicijos nariai numetė Šau
tuvus ir atsisakė nuo pur
vino darbo prieš streikie
rius.

Revoliucinė Automobilių 
Darbininkų Unija, Bedar
bių Taryba ir Komunistų 
Partija savo išleistais lape
liais persergėja streikierius 

j budėti, kad Darbo Federaci
jos viršininkai juos nepar
duotų per derybas, kur tie 
viršininkai daugiausia slap
ta derisi su NRA atsiųstu 
“tarpininku” Charles P. 
Taftų, Cincinnati milionie- 
rium, ir samdytojais.
Streikieriai reikalauja tuo

jaus ištraukt iš čia miliciją, 
kaipo būtiną sąlygą dery
boms delei streiko baigimo.

Vis daugiau kitų fabrikų 
darbininkų pritaria visuoti
nam miesto streikui, . kad 
tuom paremt Auto-lite dar
bininkus ir sykiu išeit ko
von už pagerinimą sau pa
tiems darbo sąlygų.
Vadai Krikdo Streikierių 

Susirinkimus
Tarpininkas Taft rapor

tuoja, kad darbininkai 
griežtai , atsisako pasiduot 
NRA Automobilių Darbo 
Komisijai; bet federaęinės

unijos viršininkai Th. Ram- ■ 
sey ir Floyd Bolser džiau
giasi, gaudami tiesioginiai 
pasišnekėti su Auto-lite fab-i-i• •• n •
riko vice-pirmininku J. A. Į120 UrgaillZaClJŲ Kei- 
M“’1'Ir Taft: į kalauja Ištraukti iš

Unijos viršininkai atėjo ij e ,
streikierių susirinkimą sek-: Toledo Milicininkus 
madieni ir perkalbėjo juos ■ . . ,
išsiskirstyti bent iki pirma-1 9 eyc_an^’ —ie®" 
dienio vakaro. .Melavo, Imk i Fašistine bendia konfeienci- 
ju derybos eina linkui lai- l)as,untč pei sekietonų 
mėjimo darbininkams. Erns.^ Wagenknechta se

kančias telegramas prezi-
Į derybas su Taftų ir ki- tentui Rooseveltui, Ohio gu- 

tais NRA agentais ir Dar-!bernatoriui White, Colum- 
bo Federacijos vadais atei- bus, Ohfo, ir Toledo mayo- 
na dar dviejų užstreikuotų ruį Kiotz: 
kompanijų fabrikantai — j 
Bingham Stamping and 
Tool ir Logan Gear kom
panijų.
Grūmoja Karo Stoviu prieš 

Elektros Darbininkų
Streiką

Elektros darbininkų uni
ja buvo nutarus pradėt pir
madienį savo streiką. NRA 
atstovas E. H. Dunnigan 
juos perkalbėjo atidėt strei
ką bent iki ketvirtadienio. 
90 nuošimčių elektros darbi
ninkų .yra organizuoti į 
Darbo Federacijos uniją. 
Toledo Edison Kompanijos 
elektra yra varoma 90 nuo
šimčių miesto fabrikų. Elek- 
trininkams sustreikavus, to
dėl, turėtų sustoti beveik 
visa miesto pramonė. Dar
bininkai reikalauja pripa
žint uniją; bet jų vadai ne
reikalauja, kad fabrikantai 
priimtų vien šią uniją; pa-

Ernstą Wagenknechta se
kančias telegramas prezi-

“Priešfašistinė konferen
cija, atstovaujanti 120 or
ganizacijų su 37,000 narių, 
susirinkus City Club’e vien
balsiai pasmerkė kariuome
nės naudojimą žudymui To
ledo darbininku. Mes rei- ’ 
kalaujame tuojaus ištraukt' 
miliciją iš Toledo.”

Panaši telegrama pasiųs
ta ir Minnesotos gubernato
riui Olsonui.

lieka kompanijoms progą st *;kas eina 
imti neorganizuotus darbi
ninkus arba steigti kompa- 
ničnas, skebines “unijas.”

Jeigu elektrininkai išeitų 
streikan, tai mieste būtų 
įvesta karo stovis, grūmoja 
valdininkai.
Bendro Fronto Konferenci
ja del Visuotino Streiko

Šio antradienio vakare 
yra šaukiama bendro fron-1 
to konferencija Roi Davis 
Buildinge, Hall 1, 129 Mich
igan St. Į konferenciją pa
kviesta Darbo Federacijos 
ir Mechanics Educational 
unijos, Socialistų Partija, 
Bedarbių Lyga ir šiaip dar
bininkai iš darbaviečių. 
Konferencijoj bus svarsto
ma greitas visuotino streiko 
skelbimas.
Vadai Neveda į Streiką, 
nors Darbininkai Nubalsavo

Jau pirmiau 90 nuošimčių 
vietinių, D. Federac. unijų 
narių nubalsavo už visuoti-

Phila. Auto Streikas
Kovingai Tęsiasi

Philadelphia, Pa. — Vi
suotinas automobilių viršų 
streikuojančių darbininkų 
susirinkimas atmetė NRA 
darbo komisijos paliepimą 
ateiti šį antradienį į dery-. 
bas su NRA komisija. Dar
bininkai nubalsavo, kad tik 
unijų atstovai derėtųsi tie
sioginiai su fabrikantais. 
__________ . jau keturios 
savaitės. Streikierius mai- , 
stu . šelpia kitų pramonių . 
darbininkai. Darbo Unijų 
Vienybės Lyga duoda pini
ginės paramos

H

Chicagos Masmitingas del 
Vienybės su Tolediečiais,

Chicago, Ill. — Komunis
tų Partija šaukia masinį mi
tingą išreikšt darbininkų' 
vienybę su Toledo ir Minne- 
apolio streikieriais, pa
smerkt kruviną terorą prieš 
darbininkus ir pareikalaut 
tuojaus ištraukt iš tų mies
tų miliciją. Mitingas įvyks 
birželio 1 d., 7:30 vai. vaka
re, Coliseum svetainėje, 15th 
St. ir Wabash Ave.

Miliono Kaimiečių Streikas 
Rengiamas Ispanijoj

Madrid. — Milionas lauko 
ūkio darbininkų rengiasi 
streikan, kuris skiriaihas 
prasidėt birželio 5 d.



KW0

Katras Puslapis Antrad., Gegužės ž&, 19Š4

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

every day, except Sunday.
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

i

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..................... $5.50

• 1 Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year ...__ _ $7.50
Canada and Brazil, per year ............... $5.50
United States, six months $3.00
Brooklyn, N. Y.. six months ...........   $4.00
Foreign countries, six months ______ $4.00
Canada and Brazil, six months ........  $3.00

Entered as second class, matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March' 8. 1879,

Rytoj Jaunimo Diena
Gegužės 30 dieną buržuazija turi pasi

savinusi kaipo “apliūdėjimo mirusių die
ną”, “kapų puošimo dieną” ir t. t.

Bet darbininkų jaunimas, klasiniai są
moningas jaunimas, šią dieną paskyrė 
mobilizacijai savo pajėgų, kovai prieš ką
rą ir fašizmą.

Eilėje Amerikos miestų ir miestelių, 
kur tiktai randasi kiek tiek klasiniai są
moningo jaunimo, jaunųjų komunistų bei 

' jiems prijaučiančių organizacijų, gegu
žės 30 dieną bus ruošiama masiniai mi
tingai ir demonstracijos.

Tūkstančiai jaunų ir suaugusių darbi
ninkų rytoj pareikš savo griežtą protes
tą prieš imperialistų ruošiamą skerdynę, I 
prieš rengimąsi pulti Sovietų Sąjungą; ? 
prieš fašizmo pavojų, kuris vis labiau ir 
aiškiau bandoma išstatyti čia pat, Ameri
koje. ; I
•b?JKas bando kalbėti, būk imperialistinio 
karo pavojaus nebėra, arba būk fašizmas 
—tolimas dalykas, tas yra arba politiniai 
žabalas,' arba sužinus rėmėjas tų dviejų 
darbininkų klasėj žabangų.

Šių metų jaunimo diena įvyksta tuo
met, kaip darbininkų vaikai, aprengti 
miliciantu uniformomis, šaudo ir bruta- 
liškai puola kovojančius už didesnį šmo
telį darbininkus, savo brolius. Minnea
polis mieste milicija laužo darbininkų 
streiką; Toledo (Ohio) mieste—ta pati 
milicija jau nušovė du darbininku, o dau
gybę jų sužeidė.

Su tuo’, žinoma, darbininkų streikai ne- 
. bus užgniaužti; jie plėsis ir šian ir ten. 

Plieno pramonės darbininkai ruošiasi 
streikuoti apie vidurį sekančio mėnesio. 
Buržuazija bandys naudoti tuos pačias 
darbininkų vaikus, aprengtus miliciant 
drabužiais ir kitur.

Šis faktas juo labiaus deda ant s 
ningo darbininkų jaunimo ir visų 
niai sąmoningų suaugusių darbininkų 
pareigą daryti viską, idant priėjus prie 
juo platesnių jaunimo masių ir jį pakrei
pus į revoliucinio judėjimo pusę.

0-
asi-
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Taip, mes privalome eiti ir į tuos dar* 
bininkų vaikus, kurie yra aprengti mili
ciantu drabužiais, kurie šaudo kovojan
čius darbininkus, ir į juos kalbėti, juos 
pertikrinti, juos šviesti, kad jie neklausy
tų kapitalistų įsakymų ir nešaudytų savo 
brolių, kovojančią su neišpasakytai žiau
riais išnaudotojais.

Tuo būdu rytoj kiekvienas klasiniai są^ 
moningas darbininkas—jaunas ar suau
gęs—privalo stoti į demonstruojančiųjų 
eiles ir augštai iškelti obalsius, šaukian
čius jaunimą į revoliucinio proletariato 
eiles, kovoti prieš fašizmo ir imperialis
tinio karo pavojų!

Lietuvių darbininkų jaunimas, organi
zuotas ir ne, o taipgi lietuviai suaugę 
darbininkai privalo būti dalimi to judėji
mo!

Niekšiškas Melas!
•Chicagos “Naujienos” (laidoj už gegu

žės 17 dieną) įtalpino sekamą iš Cleve- 
lando “žinia”:

kėlė aikštėn žilinus nusikalti
mo priežastis. Anot Rolniko, 
pral, Olšauskas buvęs tokio char 
rakterio žmogus, kad jis su nie
kuo nesugyvenęs, daug kam įsi
pykęs, turėjęs daug priešų. Ir 
teisiamasis žilius Olšauską nu
šovęs iš keršto. Apie išskaičia
vimą ar naudos motyvus čia ne
gali būti nė kalbos.
Pikas prašo teismą atkreipti dė
mesį į tai, kad kuriantis nepri
klausomai Lietuvai ir Bermon- 
to gaujoms užplūdus Žemaitiją 
ir joms ten plėšikaujant, žilius 
du bermontininkus nušovęs) An
tra vertus, žilius viskame pri
sipažinęs. •

Tų sumetimų dėliai,-Roinikas

Šiomis dienomis iš bolševikijos atvyko 
pas tėvus paviešėti tavorška Intapene. Prie 
progos ji norėjo pasakyti keletą prakalbų 
*r pagirti Stalino karalystę. Bet, nelaimei, 
kapitalistų daktarai uždraudė jai prakalbas 
sakyti. Be to, įsakė jai ir namie kiek gali
ma mažiau kalbėti, nes tai gali pakenkti jos 
sveikatai ir dar kai kam. Kadangi begy
vendama Rusijoje ji labai sunyko, tai dabar 

i turi prisikaiyti tam tikros dietos. I
Žmogus, tikįs betarpiškiems Grigaičio 

šlamšto melams, be abejojimo, patikės ir 
šitam ir pasiliks menševikų auka. Bet 
tas su tiesa nieko bendro neturi. Drau
gė Intapięnė parvažiavo iš Sovietų Są
jungos tiktai pereitą penktadienį (gegu
žės 25 dieną), New, York laivu. Jinai 
dar nėra mačiusį nei Cleveland©, nei savo 
tėvų, po to, kuomet išvyko į Sovietų Są- 
jungą (1931). Jinai dabar gyvena tūlą 
laiką Brooklyne, pas dd. Levanus.

Na, o Grigaičio “korespondentai” jau* 
gegužės 17 dieną, kuomet d. Intapięnė 
buvo dar Vokiėtijoj, jau tauškė apie ją 
niekus! Prie viršpaminėtos citatos, mi
nėtas Grigaičio šlamšto bendradarbis pri
dėjo dar sekamą prismoką:

Pasirodo, kad bolševikijoj yra ne tik mai
sto, bet ir laisvo žodžio badas: negalima ten 
nei tinkamai pavalgyti, nei ^pasakyti tai, 
ką manai. Komisarai iš 
jaus daro tokį pat biznį, 
dangiško rojaus...
Kuomet mes parodėme 

nei šituos žodžius, ji gražiai nusišypsojo 
iš nenaudėliško menševikų šlamšto.

Reikia atsiminti, kad šitokiais niekšiš- j 
kais plepalais-melais apie Sovietų Sąjun- ,, ę 
gą Grigaitis peni savo skaitytojus jau i Saitas otlklas
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bolševikiško ro- 
kaip kunigai iš

d-gei Intapie-

17-ti metai'!

Žmogžudžio Praloto Olšausko Užmušė jas 
Gavo 10 Mėty Kalėjimo

“Lietuvos žinios” Rašo:
Gegužės 12 d. Kretingoj buvo 

teisiamas ūkininkas žilius, kal- 
i tinamas nušovęs pral. Olšauską.

Dar prieš teismo posėdį susi
rinko daug prie teismo būsto, 

Į nes daug kas norėjo pamatyti,
■ kaip bus teisiamas ir ką pasa

kys tas žmogus, kuris, nužudė
1 pral. Olšauską. Bet teismo sa- 
j lė maža ir teismas įleido tik. gi- 

• mines — Olšausko ir žiliaus — 
ir keletą spaudos atstovų, Kauno

■ ir Klaipėdos laikraščių kores
pondentų. Be to, posėdžių salėj 
matės keletas kunigų ir būrelis 
dievobaimingų, praloto Olšausko 
gerbėjų, moterų.

žilius^ teisman atvarytas ap
kaltas pančiais ir stiprios sar- 

? ’ gybos lydimas. Jis atrodo pu
sėtinai sublogęs, išblyškęs, labai 
nekalbus. Kaltu prisipažįsta ir 

' sakosi pral. Olšauską nušovęs iš 
keršto. Teisme žilius tvirtina 

I tai, ką pasakęs teismo tardyto
jui. Kadangi žilius prisipažino, 
tai teismas išeina pasitarti ar, 
klausti liūdininkus ar neklausti. 
Nutarta paklausti tik svarbes
niuosius liūdininkus.

I Paskui skaitomas kaltinama- 
sis aktas, kuriame-smulkiai at- 

C pasakojama pral. Olšausko nu-

žudymo faktas ir nušviečiamos ■ 
nužudymo aplinkybės.

Perskaičius kaltinamąjį aktą, 
prasidėjo teismo tardymas.

Liūd. Trinkertas, krim. polic. 
valdininkas, sako labai buvę 
sunku šį nusikaltimą*.išaiškinti, 
kad velionis Olšauskas su visais 
apylinkės žmonėmis taip buvęs 
įsipykęs, kad niekas n&iorėję, 
jei, ir žinoję, .prieš Žilių pasisa
kyti. dalies įmonės gal ir. 
žiliaus keršto pribijoję.;

Antras liūdinihkaš, Treinys, 
vaiduoja.- praj. Olšausko' santy
kius su žilium. Anęt liudinin
ko, tarp Olšausko ir žilįaus san
tykiai buvę labai įtempti; nes 
Olšauskas, norsf ir buvęs pralo
tas, bet dažnai elgdavęsis taip, 
kaip elgtis dvasininkui visai ne
derėtų. Bendrai, velionis su vi
sais apylinkės ūkininkais buvęs 
įsipykęs, su jais nuolat bylinė- 
davęsis.

Bet įdomiausias šioj byloj bu-, 
vo liudininkas, tai p. Budrys. 
Mat, žilius kaip teismo tardy
tojui, taip ir teisme tvirtina, 
ktfd kuris laikas dar prieš Ol
šausko nužudymą, žilius vieną 
syk Žemaitijoj sutikęs Budrį 
(juodu buvo pažįstami-, be to, 
Budrys buvo įgaliotiniu vieno

•7/
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NIEŽAI IR JŲ PRA- i Reakcionieriai Paskelbė Karą Revoliu-
SAUNIMAS i ciniams Darbininką Mechaniką Unijoje

• Kadangi vienąs “Laisvės” DETROIT, Mich. — Mecha- smerkti Smitho mašinos pra-
.. . . 1 nics Educational Society ofigaištrngą griovimo politika,skaitytojas negali apsiginti nuo . . . . . 17- x -f • 4.- -i America sekretorius ponas'Jie turėtų suvienyti savo spe- i, • , ,Be to, Rol- niežų, tai matau reikalo Pasa- jyjathew Smith, socialistas, su-įkas ant sekamos programos:

kyti, kaip aš apsigyniau nuo jų. siorganizavo biurokratų maši- 
; visiems

* toj unijoj komunistams ir šiaip 
klasiniai sąmoningiems darbi- 

jau pavyko 
dti revoliu- 

John ' An-
šaus. Kad ir labai maži spuo- 
giukai, jie' turi pūsliukes ant

prašo teismą žiliui bausmę su- . v A - • • - -i: . . “ i viršaus. As gavau niežus, kuršvelninti. j . . .v, . . .
Paskutiniam žody ir pats ži- j ^1S1 namlškiai juos turėjo per 

liūs prašo jam skirti mažesnę j kelis metus. Mano niežai bu-.
1 bausmę. i vo stambesni ir greit plėtojos

Trumpai taręsis teismas pa-, p0 visas minkštesnes vietas.
• i skelbė rezoliuciją. — Žiliui , prąšiau šeimininko, khd jis pa
id audžiamas 10 metu sunk. dar~\. , . . . v T .. .

| j ' iz„nh'MrtA(, ; bai‘tų, kaip niežus prašalint.
J mo bažnyčioje žilius eina zak

ristijono pareigas.

Kaip pažinti niežus? Niežai ** paskelbė kaią 
—mažyčiai gyvūnėliai.
toks gyvūnėlis pasidaro gūštą’ ninkams. Jam 
odoje, ten pasidaro mažytis išmesti laukan 
spuogiukas su pūsliuke ant vir-1 ciniu vadu .• —

derson ir John Mačk. Tai biu
rokratų žygis griauti darbinin
kų vienybę, unijoje; feporižuoti 
kovinguosius narius^ idant jie 
paskui galėtų darbįn'inku1 rei
kalus ’parduoti bosams. , ,

Anderson ir Mack išleido 
pareiškimą apie jų* išmetimą. 
Jame sakoma, „ kadf jie jbuvo 
išmesti todelĮ kad “mes kovo
jame prieš Smitho mašinos po-

savo 
h . f

' bų kalėjimo; Kretingos‘kalėji-„___ .___ ______________ a._
Jgęmininkas nuvyko pas gydy-.jjjtiką> kuri griauiia Mechanics

1 toją, kuris davė nuorašą vaisti-i Educational Society iį- veda

ĮDOMUMAI
Gabus Mokslininkas, bet 
Nesusivaldąs Rūkytojas

i ndi sutaisyti sieros tepalą nie- 
! žams. Kadangi tame name vi
saip buvą,bandyta niežus,praša
linti ir nepavyko, tai daktaras 
parinko smarkių dalykų—gy- 
dūolių niežams sunaikint ir vai

stinėje viską , sumaišė į tepalą, 
į Tuomi tepalu išsitepę vakare,

1. Už gavimą darbų vi
siems bedarbiams su atatinka
ma alga, arba už pašalpą iš 
miesto valdžios. Kovoti už 
priėmimą Apdraudos Biliaus 
H. R. 7598.

2. Prieš žemas algas ir«priėš 
algų kapojimą.

3. Tikra kova prieš kompa
nionas- unijas, prieš diskrimi
naciją, už pilną teisę dąrbit 
ninįąmsi organizuotis, į 
unijas. • ■ ': ' <

4. Prieš NRA ir prieš arbi-
traeiją,’ prieš policijos , terorą 
streikuose* prieš bosų jį*, val
džios bandy rijus uždr^įisti 
streikus. '• 1 ' N '

5. Už demokratiją unijose 
ir prieš augštas viršininkų, al
gas. t

f6. ĮJž kovą prieš Amerikos 
Darbo * Federacijos vadovybę 
ir jos išdavingą politiką,- *ųž 
bendrą veikimą visų organiza
cijų narių ir tt.

Detroito lietuviai darbinin
kai, kurie priklauso prie Me
chanics ^-Educational Sodiety, 

narių pro- 
. gramą, atmesti Smitho pra- 

Anderson ir Mack savo pa-; gaištingą politiką ir reikalauti 
reiškime nurodo, kad Smithas j sugrąžinimo narystės teisių

prie pralaimėjimo. Smitho ma
šina ir distrikto komitetas 
-pilniausia atsako už mūsų uni
jos pralaimėjimus paskutinių 
streikų.

“Smithas nedarė tikro pri- 
rengimo streikų ir kuomet 
streikų laimėjimui buvo prie-

T h’ ’ A Įlindom į pečių sušilti, taip da- Jaukiausios sąlygos, jisai mušė
luibut, gabiausias Ame- rėm per kelis vakarus; potam 'telegrama Washingtonan, kad! turi remti eiliniu __  ■ . ., : _. ~ .. .. i - . .. ~

t

rikoj elektros inžinierius išsimaudėm gerai šiltam van-' streikas būtų pražūtis. 
Charles Proteus Steinmetz denyje, permainėm parėdus, bet 
turėo didelę silpnybę visuo-!uiežai pasiliko, 

[met rūkyti; rūkydavo net 
maudydamasis ir plaukda- darytis mažos žaizdos nuo nie-;
mas, ką matome iš vienos žl^- ■

Gal tas Y v niežų, 
! relė ir tarnaitė. '.  . . _ t ,

! vo daktara, bet niežus sunaikin- j Federacijos į vadų, šitie atvi-1
/ . šeimininkė turėjo rai e>na Pi‘ieš .streikus, o Smi-į 

apščiai zaizdų nuo niežų—1___
blogai.

Aš buvau skaitęs, kad gyva
sis sidabras (Quick Silver) yra 
nuodingas. Bet tūli žmonės 

Tik dabar ' išėjo aikštėn 1 vartodavo gyvsidabrį naikini-: 
dar vienas jo išradimas —[™ui tūlų smulkių parazitų, tai 
kalbančioji fihna , kurioje:aš sumaniau pabandyt gyvsi- 
jo paties kalba aiškiai užre-!dabri ant niež?. Pase(kmSs ^u- 
korduota laboratorijoj Ge-1 Aš perdaviau tą gydymosi būdą 
neral Electric kompanijos, kitiems ir visi pasigydė nuo nie- 
kurios vyriausias inžinie- žų. • 
liūs jis buvo. Ta gaišinė I Gyvojo sidabro tepalas pada- 
filma pagaminta kur kas romas šitaip: Kiaulinių taukų 
pirmiau, negu buvo išrasta apie šaukštą ir gyvojo sidabro- 
judamųjų paveikslų kalban- žirnio didumo. Įdėk gyvąjį si

dabrą į šaltus taukus ir trink 
palengva taip, kad sidabras 
skirtytųsi į mažas daleles. Taip 

. j trinant, gyv-sidabris išsiskirsto 
į po taukus ir pasidaro pilkas te
palas. Reik tėmyti, kad gyv-si
dabris būtų gerai smulkiausiai 
išskirstytas sumaišytas taukuo
se. Kada tepalas tinkamai pri
rengtas, reikia teplioti jaunus 
niežus. Neteplioti ten, kur nie
žai nukasyti ar nubrūžyti, nes 
gyv-sidabris nuodingas. Reikia 
teplioti po mažai ir lengvai iš
trinti tepalą. Nėra reikalo ap-

jo fotografijos, 
jam ir amžių sutrumpino.

i Steinmetz mirė 10 metų at- i
gal, sulaukęs 59 metų am- į ti nepavyko, 
žiaus.I

Be kitų elektrinių gudry
bių, Steinmetz pirmas pa
gamino dirbtiną perkūniją.

Olšausko giminaičio, kai gimi
nės su Olšausku bylinėjos del 

[palikimo) ir klausias jį: “Kaip 
I tamsta manai, ar daug aš gau
čiau, jei Olšauską nušaučiau?”

Budrys žiliui atsakęs, kad Ol
šauskas esąs toks žmogus, kurį 
galima šauti ir nieko už tai ne
gauti. Girdi, Olšauskas teistas 
už žmogžudystę, atimtos jo tei
sės, tai nieko nė nebūtų už Ol
šausko nužudymą. Kaip žino
ma,, suėmus žilių, Kaune buvo 
sulaikytas ir p. Budrys ir nuga
bentas Kretingon, bet iškvotus 
tuojau paleistas. Budrys ir 
kvočiamas ir teisme neigia, kad 
jis būtų k Ada nors tokį patari
mą žiliui davęs.

Liudininkas Budvikas pasa
koja apie Olšausko santykius su 
savo darbininkais. Pasak liu
dininko, Olšauskas savo dvare 
darbininkus versdavęs dirbti ir 
šventadieniais, per metines 
šventes, pa v., Jurgines ir kt.

Kurie darbininkai nenorėdavę 
šventomis dienomis dirbti, tai 
tuos pralotas Olšauskas išvary
davęs.

Prokuroras reiškė nuomonę, 
kad žilius žudęs Olšauską iš 
anksto išdirbęs planą* Apgalvo
tai^ o be to/ tarh tikrų išskaičia
vimo motyvų skatinamas; Tai
gi, prokuroro manymu, žilius 
esąs baustinas kalėti visą am- 
žįų. • .

žilių gynė plungiškis advoka
tas dr. H. Rolnikhs. Roinikas

čioji filmą.

Man tūlose vietose pradėjo *yra demagogas—vienaip kai-1 Andersonui ir Mackui.
H.UZ.VO nuv nw- ba> 0 kiUiP <^1’0. Kalba kai-! _____

Nuėjus dirbt į kitą vietą, į Uomis frazėmis, o< dirba reak-i ,
ten šeimininkė kur tai gavus ici°niškai. Jie sako, kad Smi- j _ J PaHliil

nuo jos gavo maža dūk-mašinos politika nesiskiria j IlvlIlUlllMŲ 1 ai Uju 
Pasikvietė bu-iX1U0 politikos Ameriką Darbo I .. . i i/z.,1 „v...„„j.. ; „4-.,; ! Rinkimų Kampanijoj

Gyvojo sidabro tepalas pada-

Corning, N. Y. — Vieti
niame stiklų fabrike pradė
jo dirbti langinį* stiklą, ku
ris perleidžia tik trečią dalį 
saulės spindulių karščio. 
Naudingas išradimas palai
kyt vasarą vėsesnius kam
barius. Naujam stiklui duo
ta “Aklo” vardas. Jiš vęi- _____ ______________
kiausia bus naudojamas ir i teplioti visas vietas-^tik tas, 
elektros lempoms gaminti, kur niežai Jauni ar tarPe niežų, 
kur reikės šaltesnės šviesos.: 7aip, ap‘e.Ptos _v‘et?s turi bpti

• j tol, kol didesne dalis niežų is- 
! uyn» VJie nynava jįicii//

Povandeniniai Akiniai > i reikės gerai išsirhaudyt. Vė- 
• ! liau, jei bent kur i,pasirodytų

buvo dhas kalba už streikus, bet dar
buojasi prieš streikus. Tik toks 
skirtumas. Federacijos vadai 
už arbitraciją ir už streiklau- 
žišką Automobile Labor Bo
ard ; Smithas taip pat palaiko 
arbitraciją, kuri atnešė mecha
nikams nelaimę. Pats’Smithas 
yra narys Roosevelto valdžios 
Detroit Regional Labor Boar- 
do—vadinasi, tarnauja 
džiai.
mia NRA, taip pat remia NRA 
ir Smithas. Jis taip pat sto
ja už Roosevelto “Naują Da
lybą.”

Toliau pareiškimas sako: 
“Federacijos biurokratinė ma
šina slopina eilinių narių išsi
reiškimą, veikia iš vieno su po
licija ir vartoja teroro taktiką 
prieš kovingus eilinius darbi
ninkus. Smithas taip pat būda
vo jasi mašiną ir vartoja Fe
deracijos biurokratų taktiką 
prieš tuos, kurie nori neprileis
ti tų supuvusių metodų viduje 
Mechanics Educational Soc. 
of America. Federacijos vadai 
gauna augštas algas. Smitho 
mašina eina prie to. Kadangi 
mes esame priešingi. Smitho 
programai, kuri bando pavers
ti mechanikų draugiją (uni
ją) į Amerikos Darbo Federa
cijos organizaciją, Smithas 
bando išmesti mus laukan iš

CHICAGO, Ill. — Komunis
tų Partijos 8-tas distriktas pra
dėjo kampaniją už uždėjimą 
ant baloto komunistų kandi
datų į Jungtinių Valstijų kon
gresą ir į Illinojaus valstijos 
senatą. Drg. A. Guss yra kam
panijos vedėjas. Jis praneša, 
kad neužilgo bus laikomos ke- 

.turios bendro fronto konferen- 
Federacijos vadai re- j cijos, kuriose bus išrinkti Ko

munistų Partijos kandidatai į 
virš pažymėtas vietas. Kon
ferencijos bus laikomos rinki
mų distriktuose.

, hyks (jie nyksta greįt) tada draugijos.”-
S m i th as b an do “ra u do nuo- 

ju baubu” išgąsdinti unijos na-T)VV_ v * ' •' 1 • J.’ L JL1 MU11L A.U1 .j/aoll UUj LU JU DctUDU ISgcJoUlllll UI11JOS —
rllKa zmogąus akis <po niežas, tai ant jo, tepalo biskį Hus Ir išterorizuoti kovingus

vandeniu dviem trečdaliais užtrint ir pragaiš. ■ darbininkus laukan. Taip ly-
prasčiau inato/ negu ore. ; Viršminėtas tepalas prašalina ! ^!ai el?ia3i f darbdaviai. Smi- 
Paėmus laikraštį kiek gi- ikyl.iak utėles ,apje lytines da. j thas lošia- į darbdavių rankas, 
•liau vandenin, Visai nema- lis. To tepalo mažai reik ant 
tyt raidžių; atrodo tik bal-'odos paviršiaus, bet jis greit 
ta popiera.

Californijos B i o 1 o g inių 
Tyrinėjimų Instituto profe
sorius Rbt. E. Cornish da
bar išrado akinius, kuriuos i 
užsidėjęs žmogus lengvai j 
skaito laikraštį po vande- • • 
niu.

Išradimas bus vąrtoja-J
mas, kad surast if gelbėt j salduose'palieka 20 
nuskendusius žmones ir ty
rinėt jūrų dugno gyvūnus 
ir augmenis. ? >

Ligy Pavojus Valgyklose
Science * Service patyrė,

Pareiškimas šaukia visus au
tomobilių darbininkus sudary-j 
ti bendrą frontą ir maršuoti 
prie įsteigimo vienos .galingos 
unijos, “paremtos kovingo uni- 
jizmo programa, liuosos nuo 
Amerikos Darbo Federacijos 
mašinos.”

Taip pat Andersono ir Ma-
■ cko pareiškimas pasmerkia

i jog kaip dabar yra plauna- Griffino grupę mechanikų 
, imi stiklai valgyklose ir “so- draugijoje. Jis veda propa- 
T.’dės” gėrimo vietose, tai gandl» už “amerikonizmą”, 

bando padalinti darbininkus 
politinių klausimų pagrindu ir 
tt. Griffino politika negeres
nė už Smitho politiką.

Eilinių Narių Kova Prieš 
Smitho Politiką

Mechanikų draugijos eili
niai nariai'luri atmesti ir pa-

1 sunaikina parazitus. Aš pats 
tą tepalą vartojau su gerom pa
sekmėm/ Visada reikia atmint, 

: kad gyvsidabris nuodingas ir jo 
reik vartot mažai.

nuošimčių, ligų perų: influ- 
,enzos, difterijos, škarleti- 
nos, plaučių įdegimo ir kt. 
Daug sveikiau gerti iš at
skirų popierinių kaušelių.

T.

Minneapolis, Minn.—Komu
nistų Partijos Minnesota vals
tijos nominacijos konvencija 
bus laikoma birželio 10 d. 
Konvehcijos šaukime raginami 
piliečiai nedalyvauti kapitalis
tinių .partijų “primaries,” tai 
yra, 
Mat, tie piliečiai, kurie daty- 
vaus kapitalistinių partijų no
minacijose, negalės paskui pa
sirašyti už Komunistų Partijos 
kandidatus. Kapitalistinių' par
tijų nominacijos įvyks birželio 
18 d.

primaries,’ 
nominacijų rinkimuose.

BRIDGEPORT, CONN
, Gegužės-19 suėjo 20 mctų,- 
kai^ vedė Juozas it i Liudvisė!i 
Mockaičiai. Vakare ^usirinko 
gražus būrelis giminių ir drau
gų apvaikščioti jų '20 ? metų 
vestuvių sukaktuves. Visi iš
reiškė savo mintis k apie jų 

į gražią praeitį ir linkėjo ilgo 
ir santaikingo šeimyniško gy
venimo.

Vėliaus draugai su blankom 
rinko aukas delei jaunuolių 
vasarinės inokyklos. Kiek su
rinkta, neteko sužinoti.

Ten Buvęs-

Apšaudė Amerikos Ambasa
dorių Havanoj, Kuboj

Havana, Kuba. — Keli vy
rai, privažiavę automobi
liam, paleido keletą kulkų'iš 
revolverio Į Amerikos am
basadoriaus Jeff. , Caffery 
namą, sužeidė sargybinį ka
reivį ir pabėgo. ' ’ t .
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