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Drg. Ernst Thaelmann, 
žymiausias Vokiečių Darbi
ninkų vadas, yra kankina
mas Hitlerio kalėjime, ir 

jam gręsia galvos 
nukirtimas.

Užmušė 10 Streikierių,

Kapitalistai Pasisiūlė 
Pirkt Valdžios Bonų 
Net už $7,000,000,000

I

Washington. — Valdžia 
išleidžia 300 milionu doleriu 
bonų su 3 nuošimčiais ir 
500 mil. doleriu bonu su 2 
nuošimčiais. Ir nuo bonų 
paskelbimo pereitą pirma-

>>

Lauky Darbininkų i dienį kapitalistai jau pasi- Į 
Madridas. - Per lauku! ,siū16 l^fkti net iki 7 bi- 

darbininku susikirtimus su ! h.onk' doler'? Pasirodo kad 
policija ii- kareiviais birž. I naudotojai turi n; perdaug 
5 d. Ispanijoj užmušta 10 i PlnlSU- nuošimtis uz 
darbininku. Ju streikas ki-ib°nus nedidelis, bet jis uz- 
lo kaipo protestas, kad sei-itlkrlntas bonal !':ll,u0‘ 
mas panaikino pirmiau iš-j suo^'1 ntl° s0’ 
leistus naudingus darbiniu- • n r • 0 
kams įstatymus. _ t PaSaUlIIllS 31101376jlfflaS

Laukų Darbininkų Sąjun- i
ga pašaukė streikan 2,000,- 
000 savo narių ir atsikreipė, 
kad prie streiko prisidėtų j Žemdirbystės Institutas ap- 
du milionai darbininkų, pri-, 
klausančių prie sindikalis- į kviečių 
tinių unijų.

Kadangi artinasi derliaus llių išviso, 
suėmimo laikas, tai valdžia 110 metų vidutiniai užderė- 
ketina naudot visas priemo- j davo po 860,000,000 bušelių, 
nes, idant streiką sulaužy-! Kviečių derliui šiemet pa
tų. ! kenkė sausra, kuri aplankė

---------- ♦ ■ beveik visus pasaulio kraš- 
SOVIETŲ ATSTOVAS itus, nepaliečiant tik Argen-

BERLYN UI—ŽYDAS' tinos.
Berlynas. — Sovietų Są

junga paskyrė žydų tautos 
žmogų J. Z. Suritzą, kaipo 
savo ambasadorių Vokieti
jai. Hitleris raukosi, bet ką 
darys, turi jį priimti, nega
lėdamas išrast rimtos prie
kabės.

Kviečių Derliaus
Roma. — Tarptautinis

• skaitliuoja, kad šiemetinis 
į derlius pasaulyje 

i būsiąs tik 585,000,000 buše- iv f f

Per paskutinius

Kraujais paplūdęs, milicijos peršautas Toledo streikieris Frank Hubay, 
kuris greit po to mirė.

Plieno Fabrikantai Pareiškė, kad Niekad 
Nepripažinsią Darbininkų Unijos

Bet Chicago j ir Montanoj jau Išsiveržia Plieno ir Kily Meta
lo Darbininkų Streikai; Industrinė Unija Veikia, Organi
zuodama Darbininkus Visuotinam Streikui
New jYork. — Plieno fab-, Great Falls, Montanoj, me- 

rikantai pereitą trečiadienį; falo darbininkų lokalas va- 
išleido pareiškimą, jog nie-|kar paskelbė savo i 
kad nesutiksią, kad ju fab-1 T , .. x• IndustrinečPheho ir Meta-rikuose visiems darbimn-J, . , . . , , XT ..
kams vadovautu darbinin-L. . . . -. , -.•• filiai orgamzuoia streikui ne kiška unija; sako, kad jiems .. J . .
užtenka kompaninės unijos. . .. .-
Toki “manifešta” fabrikan- S1OS narlus,lr neorSa- 

nizuotus darbininkus.

I HITLERIEČ1AI PASIRYŽĘ NUKIRST
i THAELMANNUI GALVĄ, KAD SUTURET
i REVOLIUCINĮ DARBININKŲ JUDE JIMĄ
Amerikos Kom. Partijos Komitetas Šaukia Darbininkus 

Streikuose, Mitinguose, Dirbtuvėse, Organizacijose, Visur 
Daryt Žingsniu už Paliuosavimą Thaelmanno ir Dešimčių 
Tūkstančiu Kily Draugų Kovotojų

SOVIETAI DIRBSIĄ GU
MĄ Iš PIELAVINŲ

Maskva. — Sovietinis in
žinierius Šarkovas ištobuli
no būdą, kaip iš medžių pie- 
lavinų (sawdust) dirbt gu
mą , cukrų ir reikalingą 
pramonei alkoholį.

Per Mėnesį Išdeportuo

Amerikos Komunistų Par- 
j tijos Centro Komitetas atsi- 
sišaukia į visus darbininkus, 
kad pasmarkintų ir papla
tintų kovą už paliuosavimą 
Ernsto Thaelmanno, revo
liucinio Vokietijos darbinin
kų vado. Centro Komitetas 
ragina visuose streikuose, 
demonstracijose, susirinki-! mes turime kovoti už Tha- 
muose, unijose ir broliškose j elmanno gyvybę ir laisvę, 
organizacijose reikalaut pa-! “Mes gavome sujaudinan- 

■ leist Thaelmanną iš kalėji-'čių pranešimų nuo broliškos 
mo, siunčiant reikalavimo Vokiečių Kom. Partijos,” 
rezoliucijas ir telegramas sako Amerikos Kom. Parti- 
Vokietijos ambasadoriui jos Centro Komitetas, “kad 
Washingtone ir Hitlerio vy-1 Thaelmanno gyvybei gręsia 
riausybei Berlyne. Ituojautinis pavojus; sykiu

Tegul niekas nemano, būk £avome neatlaidžių atsišau
kimų,-. kad tuoj aus veiktu
me, idant išgelbėt jį nuo na- 

i zių budelių. • ;
“Mes atsišaukiame į Ame

rikos darbininkus, kad ko- 
į vą už Thaelmanno paliuosa- 

siniai darbininkijos veiks- padalytų būtinąja

j lies darbininkų.
Drg. Thaelmann veikliai 

vadovavo kovai už paliuosa
vimą Amerikos politinių ka
linių: Tamo Mooney, Sacco 
ir Vanzetti, Gastonijos 
streikieriu ir Scottsboro ne
grų jaunuolių. Panašiai

tai “nieko nepagelbės.” 
] Tarptautiniai milionu žmo
gių protestai ir demonstra-l

streiką Ja ^tiktai” 500 Ateivių!cii°s dar0 didelio veiksmo ji 
i bile kurios šalies buržuazi- j

jlo Darbininku Unija veik
liai organizuoja streikui ne 
tik savo narius, bet ir seno-į

Meksikai Gręsė Visuo
tinas Streikas

Mexico City.—Šalies pre
zidentas įsipiršo pats tarpi
ninkauti, kad užbaigtų! tai paskelbė po pustrečios j 
streiką Aguila aliejaus kom- valandos pasikalbėjimo su | 
panijos darbininkų.BVUO DARB.N.NKV S“™“"“' ‘""™" j ChfauW Kai-Shdt Ml

j p?s kkpi^listams, bet Mek- Washingtone tą pačią die- I už $2,000,000 Lėktuvų nuibuuiu, m. leibtjdb S1kos valdžia mato pavojų ir , -
A. J. Jayne atsisakė P. D. savjems kapitalistams, kuo- ■, i
Apsigynimo advokatams me^ vįrg 100 uniju nutarė
parodyti kaltinimL\s; kokie eiti į streiką> išreiškiant

pritarimą tos kompanijosyra daromi prieš 10 areš- . -
tuotų darbininkų. Negana f]arbininkams. Gręsė visuo- 
to. . Fašistai iš ^Amerikonų įjnas šalyje streikas. Agui- 
Legiono ir kiti išvijo T.D.A. ja a]jejaus darbininkai išėjo 
distrikto sekretorių A. Neu- . kovon, kad priverst samdy- 
hoffą ir abudu advokatu iš įojus pripažint uniją ir pri- 
paties miestelio. „1o.n

jos valdžią; ir tik tokie ma-

tojus pripažint uniją ir pri-

Karo Dujų Dirbtuvėje
Žuvo Du Darbininkai
Midland, Mich. — Staiga

na Amalgamated Plieno, • v n i • v*
s ir Cinos Darbiniu- prieš Raudonarmiečius 

kų Unija (federacinė) įtei
kė Rooseveltui prašymą su 
unijos prezidento M. Tighe ' 
parašu, kad užtikrintų dar- i 
bininkams teisę turėti savo ■ 
uniją plieno pramonėje arba 
bent bendrai visiems išsi
rinkt atstovus, kurie darbi
ninkų vardu galėtų statyt 
samdytojams reikalavimus. 
Iki šiol NRA pūtė pavėjui 
tik kompaninėms 
joms.” Tighe sako, 
kantrybė išsisėmė.”

VAISTAS BAISIEMS BIB
LIJOS RAUPAMS

San Francisco, Cal.—Per 
dvejus metus Californijos 
Universiteto mokslininkai
jieškojo vaistų nuo vadina- mirė du darbininkai, dirbti
nių “biliškų raupų,” kuriais šieji Dow Chemical Kom- 
ir dabar suserga nemažai Ponijoj, kur yra gaminama 
žmonių Filipinuose ir kt. k a r i š kos dujos. Vienas 
Pagaliaus išspaudė iš tam ’darbininkas — A. V. Thurs- 
tikrų Azijos uogų aliejų, l ton, 56 metų, kitas Bernard 
kuris pagydo gyvulius nuo' Eailowitz, 19 metų. Jie, šu
tų raupų. Veikiausia bus įprantama, nusinuodijo karo 
geras ir žmonių gydymui, gazais. Nors tai yra pavo- 
Trumpai tas vaistas pava- jingiausiaš darbas, bet fab

rikantai nesirūpina apsaų- 
| got darbininkų sveikatą ir 
[gyvybę, o tik veja skubiauI 
dirbti.

Shanghai. — Chiang Kai- 
įsheko Nankingo Chinų val- 
į džia tarp 1933 m. lapkr. ir 
i šių metų kovo mėn. pirko 
karo lėktuvų iš Jungtinių 
Valstijų už $875,000, iš An
glijos už $500,000, iš Vokie
tijos už $240,000 ir iš Itali
jos už $460,000. Tie orlai- 

k viai daugiausia naudojami 
P kovai prieš Chinų Sovietus, 

kurie iki šiol, tačiaus, ištaš- 
, kė kiekvieną Chiang Kai- 
’sheko darytą žygį prieš 

Vadinamas ‘‘eilinių narių” | juos.
komitetasĮ , grūmojo s darbo1',. , „ lv. 4 , 
ministerei Fr. Perins, kad,.Vid^Sprendzmos Automo-

“uni-
“mūsų

biliams Vietoj Gumos

dintas “chaulphosphate.

“atsidarys Tikras pragaras,”
jeigu iki birželio 10, d. vai- ,' Berlynas. — Hitlerio val
džia nesušauks pjięnp fabri-'džia nustatė, kad tiek, o ne 
kantų ir darbininkų atstovų (daugiau tegali būt gumos 
derybų, konferenciją. naudojama automobilių ra

tams. Vietoj gumos būsią 
plačiau vartojama tam tyčia 
gaminamos vielų sprendži- 
nos, kaip buvo daroma lai
ke pasaulinio karo, kuomet 
Vokiečiams pritrūko gumos.

derybų, konferenciją.
Kai kurie distHktų vadai 

“eilinių” komitete pirmiau 
išsireiškė už bendrą streiko 
frontą su Industrine Plieno 
Darbininkų Unija, bet kaip 
dabar sako vienas iš jų, Joe^ 

Mėsos Darbininkų Streikas Ddllett, tai Tighe ir kiti se
NEWARK, no'sios unijos viršininkai' 

privertė juos atsisakyti nuo* 
veikimo išvien su Industrine 
Unija. . ; '

Tuo tarpu Chicago j jau

PAVĖLAVO LIETUS 
KVIEČIŲ LAUKAMS 
Chicago. — Dakotų, Min- 

nesotos ir lowos valstijose 
' gausiai palijo, bet sausra'
dar tęsiasi centraliniame Streikan išėjo 250 mėšos 
Ulinojuj, Indianoj ir kitose 
vidui vakarinėse valstijose, and Sons kompanijai, reika- 
O kur ir palijo, tai jau per- 
vėlai, Ifed atgaivint kvie- pažint Darbo Federacijos sustreikavo tekintojai Re
čių laukus.

Washington. Laivyno 
ministeris Swanson pasira
šė' kontraktinius planus pa
statyt Amerikai dar 24 ka
ro laivus už $170,000,000.
Tačiaus šneka apie nusigin- giau jūrininkų karo lai-

WASHINGTON. — Ge- 
neralis ateivybės komisio- 
nierius McCormick pasigy- 

: rė, kad dabar iš Amerikos i 
yra per mėnesį deportuo
jama tiktai 500 ateivių, o 
prie prezidento Hooverio 
būdavę kas mėnuo išbugdo- 
ma po 1,110. Taip jis pasi
didžiavo, kuomet pas Mc-'mą; kas kartą eina platyn,se, broliškose organizacijo- 
Cormicką atsilankė delega- jir gilyn minių judėjimas, i se Įr saVo kaimynystėse, tai 
cija protestuot prieš svetim-i vadovaujamas Vokie tijos naziai budeliai nukirs Vo- 
šalių deportavimus. Jis gąs
dino, kad vien už priklausy
mą prie Komunistų Parti
jos galima deportuot iš Am
erikos, “sulig įstatymų.” Bet 
delegacija parodė jam dar
bo ministerijos laišką ra
šytą 1930 m. birželio 5 d., 
kad būti Komunistu Parti
jos nariu tai dar nėra už
tenkama priežastis žmogų 
deportuot. Šičia McCor-llistų ir hitlerininkų, 
mick buvo sugautas ir nie
ko daugiau apie tai negalė
jo pasakyt.
1 Delegacijai pirmininkavo 
D. C. Morgan, Ateivių Gy
nimo Komiteto veikėjas; 
Komunistų Partijos narys 
Sam Y'aul, prieš kurį nuo 
pirmiau išduotas deportavi
mo nuosprendis už pri
klausymą prie Kom. Parti
jos, ir dar septyni delega
tai, kurie buvo išrinkti 196 
organizacijų konferencijoj 
gegužės 26 d.

Delegacija išduos savo ra
portą šį penktadienį vakare,! 
masiniam susirinkime Man
hattan Lyceum, 66 East 4th 
St.,. New Yorke.

dalim visų savo kasdieninių 
kovų. Jeigu darbininkai 
neiškeis reikalavimo paliuo- 

įSuot Thaelmanną ir dešim-

mai tegali išgelbėti drg. 
Thaehnanno galvą nuo Hit
lerio kirvio.

Kaip Kom. Rm*tijos Cent-■ (js tūkstančių jo draugų ka
ro Komitetas atžymi, Vokie-! Jinių iš hitlerinių kalėjimų 
tijoj išnaujo kyla revoliuci-! _visose savo sueigose, 
nė banga kovos prieš fašiz-■ streikų kovose, darbavietė-

Kom. Partijos, nuversti fa-1 fcictijos darbininkų klasei 
šizmą ir įsteigti Sovietų vai- Į gaiva, nužudydami Thael- 
džią toj šalyj. Nes nazių |inanną.
tvarka dar labiau pablogino į “Neikiek negalime gai- 
žmonėms gyvenimą: griež-'šuoti.
tai sumažino bedarbiam pa- j “Kovokime už Thaelman- 
šalpą, nukapojo darbiniu-; fcaĮp j js kovojo užmuš! 
kams algas ir apkrovė nepa-; “Demonstruekim tarptau- 
keliamais mokesčiais vals-;tinę darbininkų klasės vie- 

. ...............................nybę!”

darbininkų, dirbusių Fink

laudami pridėt algos ir pri-

uniją. public plieno fabrike, ' o Įdavimą ir taiką. vams.

••/Va

Washington. — Laivyno 
ministeris , reikalauja dau-

tiečius ir smulkiąją buržua
ziją naudai didžiųjų kapita-

Ir vie
natinė dabar priemonė hit
lerininkams apgint savo re
žimą tai tiesioginis teroras 
prieš darbo žmones. Tuo 
tikslu tapo įvesti nauji va
dinami “Liaudies Teismai,” 
kuriems teisėjus skiria pats 
Hitleris, ir tai jie teis drg. 
Thalemanną ir 6,000 įkalin
tų kovingiausių darbininkų, 
slaptos Kom. Partijos ge
riausių vadų. Tokiuose! luot arba ginklus sumažint. 
“Liaudies Teismuose” kalti-I Sykiu pranešama, jog 
namam neduoda teisės ture-; Franci jos delegatai pritaria 
ti savo advokatą, ir per 24 i Sovietų pasiūlymui palaikyt 
valandas teisiamasis gali —1 1—--°------ 1
būt slapta nusmerktas be 
teisės duoti apeliaciją augš- 
tesniam teismui.

Hitleriečių laikraščiai at
virai sako, kad “Liaudies 
Teismas” yra tiesioginiai 
pritaikomas prieš drg. Tha
elmanną, laivakrovį, drąsųjį 
vadą Vokietijos Komunistų

ANGLAI K “NUSIMINĘ” 
DEL NUSIGINKLAVIMO
Geneva. — Anglijos at- . 

stovai nusiginklavimo kon
ferencijoj išsitarė, kad “nė
ra vilties nusiginklavimui” 
ir kad “dalykas eina vis 
blogyn.” Bet jie su Ameri
kos atstovu Norman Davisu 
pirmi išstojo prieš Sovietų 
pasiūlymą tikrai nusigink- O 

g 
•X.

'T .’-T* L r,T--'/ >■< ■;• '•■
i
i

fnuolatinę taikos konferenci
ją ir daryt tarp įvairių ša
lių nepuolimo ir draugišku
mo sutartis.

Atlanta, Ga. — Georgijoj 
ir keliose kitose pietinėse 
valstijose smarkus lietus, 
įvairiose vietose priplakė 
bei nunešė javus.
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! mė. Ar nematome, ką panaši taryba pa
darė automobilių pramonėj ?!

Taigi plieno ir metalo pramonės dar- 
I bininkai privalo budėti. Jie privalo nu-
■ matyti paminėtus pavojus.

■ Jų pareiga:

SS ...... ............
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Canada and Brazil, six months ........  $3.00
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1. Griežtai kovoti prieš arbitracinę ta
ryba !

2. Reikalauti, kad Mike Tighe ir “eili
nių narių” komitetas stotų su revoliuci
nės metalistų unijos siūlymais sudary
mui kietos vienybės, sudarymui bendrų 
veikimo komitetų streiko metu, ir kt.

Plieno Pramonės Darbininkai, 
Budėkite!

Beartėjant birželio 16-tai dienai, kurią, 
turi būti paskelbtas visuotinas plieno 
pramonės darbininkų streikas, visos ša
lies akys šiandien atkreiptos į tą judėji-

3. Populiarizuoti SMWIU (revoliuci
nės metalistų unijos) iškeltus reikalavi
mus.

4. Ruoštis visais būdais visuotinam 
streikui!

•Tik bendra kova, tik didelis, pasirįži- 
mas, plieninė darbininkų vienybė privers 
plieno monarchus išpildyti darbininkų 
reikalavimus!

mą, kuris daromas už ar prieš streiką. 
Tuo reikalu veikia net keletas grupių, j 
Suėmus trumpai, šiandien to viso judėji- 
mo paveikslas bus sekamas: !

1.16-kos plieno kompanijų viršininkai 
pereitą trečiadieni New Yorke konfera- 
vo su &RA galva gen. Johnsonu. Po to 
susirinkimo, jie išleido bendrą pareiški
mą, skelbiantį, kad jie griežtai nusistatę 
už kompaniškų unijų palaikymo principą 
ir todėl nemata reikalo nei tartis su dar
bininkų. atstovais tuo reikalu. Matomai, 
jie išgavo iš Johnsono užtikrinimą, kad 
valdžia juos iš visų pusių paturės.

2. Tolydžio plieno kompanijos ruošiasi 
visas galimybes panaudoti laužymui ga
limo darbininkų streiko. Steigia patal
pas streiklaužiams laikyti; ginkluoja mu- , 
šeikas. Rūpinasi visomis priemonėmis, 
kurios būtų galima vartoti puolimui 
streikuojančių darbininkų.

3. The Amalgamated Association of 
Iron, Steel and Tin Workers of North 
America unijos (dalis ADF) viršininkai, 
šiuo tarpu esą Washingtone, daro viską, 
kad streiko neprileidus. Tuo labiausiai 
pasižymi Mike F. Tighe, prezidentas, ku
ris landžioja po valdiškas kanceliarijas ir 1 
deda pastangų suradimui būdų visą 
klausima numuilinti.

4. Taip vadinamas “eilinių narių” ko
mitetas, kuris lankėsi Washingtone ir

“Šviesos” No. 2-ras
Šiomis dienomis apleido spaudą ALDL- 

D. bertaininis žurnalas “Šviesa” (No. 
2-ras). Šis, kaip ir 1-masis, yra turinin
gas ir įdomus. Tūlais atžvilgiais šis ge
resnis už pirmąjį. Brandesnis ir plates
nis dailiosios literatūros skyrius ir kny- s 
gų apžvalga. Apščiai žinių iš Sovietų 
Sąjungos; trys puikūs rašiniai iš Lietu
vos; Bedievio skyrius, etc.

Prie didesnės svarbos straipsnių ten
ka priskaityti: V. Knorino—analyzą ko
munistinio judėjimo laike pastarųjų j 
15-kos metų; V. Kapsuko — atsakymas į 
renegatams (šį mes perspausdinsime 
“Laisvėj”) J. L. — apie Hitlerio viešpa
tavimą Vokietijoj; A. Bimbos—apie aš
tuntą Kompartijos suvažiavimą.

Be šitų, kaip minėjome, telpa eilė kitų ! 
svarbių straipsnių, kurie turėtų būti 
skaitomi ir studijuojami.

Kurie nesate ALDLD nariais ir “Šv.” 
negausite prenumeratos keliu, tai būti
nai bandykite šį numerį įsigyti nuo pla
tintojų. Patogiausia ir geriausia, žino
ma, pastoti ALDLD nariu ir “Šv.” gauti 
nuolatos. '

SLA Seimui Besiartinant
tarėsi su sekretore Miss Perkins, klai
džioja, kaip darganotą dieną sirata. Ši
to komiteto reikalavimai susimaišę. Jei
gu tūlas asmuo sako vieną, tai iš kito 
girdėsi visai ką kitą. Vienas aišku: šis 
komitetas yra didelėj įtakoj ADF lyde
rių. Jis neturi programos ir todėl jo 
veikla esminiai šiuo tarpu eina naudon 
ne darbininkams.

5. Vienatinė grupė, kuri turi savo aiš
kią programą ir žino, kur stovi, tai Steel 
and Metal Workers’ Industrial Union 
(revoliucinė unija). Jos delegacija Wa
shingtone, josios pareiškimai aiškiai ir 
nedvejojančiai šaukia plieno ir metalo 
pramonės darbininkus skelbti streiką, 
kad iššlavus iš plieno pramonės kompa- 
niškas unijas, pakėlus darbininkams al
gas, pagerinus darbo sąlygas. Kadangi 
milžiniška didžiuma plieno pramonės

SLA nariai ir ypačiai tie, kurie bus se
kamam SLA seime delegatais, turėtų pa
svarstyti sekamą:

Pasiekė mus žinia iš musų Susivienijimo 
centro, kad Baltimorės firma, kuri turi už
dėjus SLA viršininkams kaucijas, reikalauja 
padaryti reviziją Susivienijime. Kame prie
žastis tokio reikalavimo, SLA viršininkai 
nepraneša nariams, SLA organas “Tėvynė” 
tyli, tačiau neužilgo sužinosim, nes besiarti
nantis Seimas parodys viską. Visokių gan
dų yra apie SLA. finansinę būklę, tačiau 
“Tėvynė” p. Vitaičio lupomis kalbėdama 
nuginčina visus gandus, vienok, pats p. Vi- 
taitis nesenai yra išsireiškęs savo privatinėj 
korespondencijoj, kad jei nebus pasiekta 
tvarkos Susivienijime, tai organizacija išeit 
iš dumblyno negalės. Kada bus galas to
kiems neramiems gandams?

Šie žodžiai paimti iš “Amerikos Lietu
vio” (už birž. 2 d.), kuris, kaip jau ne

darbininkų tebėra neorganizuoti, o orga
nizuoti darbininkai pasidalinę į dvi gru
pes (ADF ir rev. uniją), tai ši unija ir 
siūlo sudaryti bendrą frontą streiko ve- 
dimui. Bet ADF lyderiai ir dalis “eilinių 
narių komiteto” nuo to purtosi. '

6. Valdžia, ypačiai generolas Johnson, 
deda pastangų, kad visą dalyką užbai
gus.panašiai, kaip tai buvo užbaigta au
tomobilių pramonėj. Jis siūlo įsteigti 
“Arbitracinę Tarybą“ (Steel Arbitration 
•Board) ir jai pavesti visus reikalus išriš
ti. Be abejojimo, kad ADF viršininkai, 
kurie nori kaip nors streiką sunaikinti, 
tam mielai pritars. “Arbitracinę Tary-

kartą esame pastebėję, turi savo artimų 
žmonių pačiam SLA centre. Kodėl mi
nėtoji firma reikalauja SLA centre re
vizijos? Kas tas do “dumblynas”? Šitie 
ir kiti klausimai,: ypatingai šiuo tarpu, 
domina kiekvieną SLA narį..

Jais jūo labiau privalo susidomėti nau
jai išrinktieji sekantin SLA Seiman dele
gatai,—ypačiai darbininkiško nusistaty
mo, kairieji delegatai Seime privalo bū
ti tas viskas iškelta aikštėn ir išaiškinta. 
Bet nebus galima to padaryti, jei išrink
tieji progresyviški. delegatai nepribus į 
seimą, arbą, jei jie ir pribus, o nebandys 
organizuotai kovoti prieš biurokratus.

Hitleris Džiaugiasi, kad 
Daugėja Jo Šalininkai 
Jungtinėse Valstijose

Berlynas. — Fašistų or
ganas “Korrespondenz” su 
džiaugsmu pažymi, kad pir
mininku 40 vokiškų draugi
jų sąjungos New Yorke iš

rinktas C. K. Froelich vie
toj buvusio Ridderio, “N. Y. 
Staats Zeitungo” leidėjo. 
Mat, Ridder nešoko pagal 
Hitlerio muziką. “Korres
pondenz” taip pat tvirtina, 
kad pritarimas’ hitlerizmui 
auga ir kituose vokiečių 
sluogsniuose Amerikoj.

Skebai Nušovė Laiva- 
kroviŲ Pikietininką

Houston, Tex. — Streik
laužiai paleido 75 šūvius į 
streikuojančių laivakrovių 
pikietininkus ir užmušė 
streikierį W. A. Swana; 
daugelį kitų sužeidė.

Į Jonijos renka aukas ir rengia
I parengimus,; tik, kol kas, nepil- 
j nai žinoma, kiek kuri kolonija 
; yra sukėlus finansų del mokyk
los. Tačiaus tikimasi, kad su 

tarpyj padėjo buržuazijai1 finansais daug bėdos nebus, 
griauti revoliucinį judėjimą, j 
ardyt kairiųjų profsąjun-' 
gas, ligos kasas, revoliucihę ■ _ T_. . , .

j ' j mones. Viena, kad mokimų
spau ą. . , priimta nedaugiau kai 25- I

Jie kasdieną nuginkluoda-' 30, o kita, kad 50. Pagaliaus

Augant revoliuciniam ju-įgalėti. Jie 15 metų laiko-
dėjimui ir įsigalėjus fašiz
mui Vokietijoj, jis ėmė kelti 
galvą ir tose šalyse, kame 
dar buržuazija tebegalėjo 
engti darbo mases “demok
ratijos” priemonėmis.

Paskučiausiai turime per
ėjimą prie atviros fašistų 
diktatūros Latvijoj ir Bul
garijoj. Vienur ir kitur, 
paleisti seimai, paskelbtas I sabotažavo, 
karo stovis, vyksta areštai. 1 darbininkų frontą.

Augant revoliuciniam ju
dėjimui, šių šalių buržuazi
ja nebepajėgė senėmis de^ 
mokratinėmis priemonėmis 
lupti devynias-dešimt devy-j klaidas 
nis kailius nuo darbb ma-1 netikėtai 
šių, ji griebėsi atviro teroro j tuciją — 
prieš darbininkus, prieš jų į Ir čia jie migdė darbo ma- 
revoliucines organizacijas j sės taukšdami, kad jie vis- 
pirmoj eilėj. i ką padarys, o tuo pat metu

15 gegužės Ulmaniso ir'nič nieko nedarė darbo ma
gėm Balodžio vadovauja- i siu mobilizavimui į karą su 
mas fašistinis perversmas fašizmu, o priešingai, siste- 
Latvijoj yra buržuazijos šie- mačiai ardė darbininkų ken
kimas padidint darbo masių drą frontą. Je, jie dirbo 
eksploataciją, siekimas dau-1 išsijuosę pratiesdami fašiz- 
giau plėšt darbo mases, pi-jmui kelią Latvijoj, eidami 

pilkųjų baro-1 koja kojon su juo šalies fa- 
Įšizacijoj.

Ir Latvijoj atsiras latviš-

Kitas svarbus dalykas, tai 
' gavimas mokinių, šiame klau- 
! sime buvo dvi skirtingos nuo- 
į monės. Viena, kad 
i būtų priimta nedaugiau

ŠYPSENOS

TEISYBĘ PASAKĖ

Kada tu pas mane prašei pa
tai sakei tik

vo darbininkus, nuolatos tas dalykas palikta pačios jau- 
kviesdami prie “ramybės”,!"uolių komisijos nuožiūrai, šie- 
“disciplinos” ir kitokiu susi-j met °ijas >’ra labai i’akil?s »as i 

t- • 2. •'visus, kad kuo daugiausiai sius- ,laikymu. Jie sistemaciai ,. . ’ •. I skolinti pinigu,. i ti jaunuolių į mokyklą, nes iri 1 ‘
aide vieningą patyS jaunuoliai padeda tą ūpą I ant trumpo laiko, o jau prabė- 

i sukelti tarpe jaunuolių. Kaip g0 visas metas ir dar neatida- 
Latvijos s.-d. lyderiai—’nebūt, jaunuoliai turės būt pa- 

Menders ir B. Kalnins is1 Lnkti, kad ir jų bus mažiau, , I 1 , i i • i • i v > v «
seimo tribūnos šaukė: 
nekartosim mūsų broliu 

” “mus ] 
”, “laužys konsti- 

■ išeisim į gatves”..

ve i.
Kaip mane gyvą matai.

kyklos bus naudingi darbiniu- Į tada sakiau pilną teisybę, 
\ kų judėjimui. Tokius tik rei- Į tie. tavo pinigai pas mane 

neužklups ketų siųsti į mokyklą.

Mes* bet tokie, kurie sugrįžę iš mo-1

Jaunuoliai i Suvažiavimo4 C
Artinasi LDS Seimas, Prolet-

I meno ir Jaunuolių suvažiavi- 
■ mai,

buvo nei 10 minučių.
' ; KO JIS BIJO

DAKTARO PATI.—Taip

Aš
nes
ne-

ne- ■
“'i, kurie įvyks Detroite, Mich. sirūpink, mielasis! Daktaras X- 
Keletas jaunuolių, rodos, didės- j aplankys tavo ligonius iki tu 
nis skaičius, negu augusių, va- pasveiksi.
žiuos į suvažiavimą. LDS pirm.
d. R. Mizara, kuris pasitarime

nų” kišenius.
Lietuvos fašistai, 

džiūgauja įvykiais Latvijoj 
Esą, anot jų, įvykiai Bul- kurie

pa- gelbėjamąja jų kailio role , 
kad kurie inušis į krūtinę, šaky-1

darni: įmes su jumis, ponai; nors ir daug kainuos, 
fašistai, mes visą laiką jums bus bandoma

Taip, demokratija, užma- padėjom.
skuotas darbo masių engi- Tik per s.-d. vadų lavonus 
mas atgyveno savo laiką, galimas fašizmo sutruškini- 
nes, gilėjant bendram kapi-!mas.
talizmo krizini, darbo ma
sių būklė blogėja, jos j ieško 
išeities iš skurdo revoliuci
joj, o kad pratęsti savo vieš
patavimo dienas buržuazija! 
griebias fašizmo—atviro te
roro prieš darbininkus.

Lietuva turės dar vieną 
kaimyną, kame taipgi kaip 
ir Lietuvoj, atviras darbi
ninkų terorizavimas. Fa
šizmas dar daugiau paašt
rina klasinius 'prieštaravi
mus, pasunkina darbo ma
sių būklę, bet jis nesulaikys 
revoliucinio kilimo, o tik 
dar daugiau įkaitins klasių 
kovos atmosfera.

Vokietijos hitlerininkai 
džiūgauja įvykiais Latvijoj, 
nes jų siekiai pildos: plinta I nuolių nebus sunku, 
fašizmo bazė Pabaltėj, kas 
turi palengvinti ruošiamą 
karą prieš SSRŠ.

Ir Latvijoj socialdemok
ratija padėjo fašizmui įsi- į

aišku, i

garijoj ir Latvijoj vėl }!) 
tvirtino jų “teoriją”, L. 
demokratija atgyveno savo 
laika, v

ki Leke, Severingai, Noskes, giamas didžiulis
įsitikins” fašizmo

Tik per s.-d. vadų lavonus

J. Kasperaitis. 
1934-V-20.

SERGANTIS DAKTARAŠ,- 
dalyvavo, patarė, kad jatinuo-ĮJau žinau, kaip jis juos ąt- 
lių būtų siųsta kiek tik išgali- 1 lankys: jam belankant, pusė jų 
ma. Kaip nebūt, bet delegatų pasveiks.
viso sykiu iš Connecticut va- j MATO SU KUO KALBA 
žiuos virš dešimties.

Conn. “Laisvės" Piknikus
Per Darbo Dieną (Labor 

Day) New Britaįne bus ren- 
> “Laisvės” pik-; 

nikas. Paprastai, mes vadina
mo spaudos naudai pikniku. Su 

’ j gražios programos sudarymu 
I šiek tiek turėsime bėdos, bet ’ 

o visgi i 
, iš tolimų vietų ; 

gauti programos pildyto jus, kad 
svečiai,• kurie atsilankys į pik-' 
niką, būtų patenkinti.

Komisija susideda iš dviejų j 
; miestų, paties New Britain ir

atsakė

—Eik iš čia greičiau, nes 
' kitaip pašauksiu savo vyrą,— 
: grasino pikta moteris pavargė
lį, kuris prašė valgyti.

—Tu negali pašaukti savo vy-
, ro, nes jo nėra namie, 
pavargėlis.

—O iš kur tu tai žinai?— 
I šaukė pikčiurna.

—Vyras, kuris turi tokią pik- 
1 čiurną už pačią, tai jis tol na- 
i mie, kol pavalgo,—atsakė pa- 
' vargelis.

Hartford. Tai nėra abejonės, I 
kad parengimas bus prirengtas | 
tinkamai. Laukiame jo.

V ikutis.

1 Iš Pasitarimo apie Jau
nuolių Mokyklų Conn.

Valstijoj

LEDAI IŠMUŠĖ VIRŠ 
1,000 AVIŲ

Alpine, Texas. — Per le- 
| dų lietų birž. 6 d. buvo iš
mušta virš 1,000 aviu ir 23

3 karvės W. Skinnerio dvaro nijau.
d. Bridgeporte apkalbėta, kaip j ganyklose. i
ir kur turės būt laikoma jau-' 
nuolių mokykla šią vasarą. Iš' 
diskusijų buvo suprasta, kad 
šiais metais turės newhavenie- 
čiai rūpintis mokyklos vieta.' 
Ten lietuviai turi tinkamą sve
tainę pi'ie pat vandens, ten yra' 
diktas draugų ir simpatikų bū-' 
rys ir abelnai judėjimas plates-1 
nis, todėl ir su vietom del jau-Į 

. Visu bu-1 
vo nuomonė, kad už instrukto-' 
rių gauti d. J. Milton, kuris | 
pereitą metą jaunuoliams va
dovavo ir jis tam tikslui tinka
mas. .

Kas link finansų, visos ko-

Apskričių piknike birželio 3

Nori Lygybes
Keturių metų Marytė 

I tin, Andrius nori didesnį šmo- 
1 tą pajaus, bet aš manau, 
didesnis man priklauso.

Motina'.—O kuomi tu tą 
matuoji?

I

Marytė:—Mat, Andrius 
du metus už mane vyresnis. 
Tas reiškia, kad jis du metus 
pajus valgė pirma, negu aš gi-

Mo-

kad

pa

yra

A. M. Bedievis.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake StM Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

■f

Kascjieninis New,Yorko reginys: grupelė be
darbių sėdi ir laukia, pasilikę be jokios vilties. 
Tokių vaizdų čia tūkstančiai!

Į 100.” Imkite po vieną table- 
tėlę prieš valgymą, tai po tris 

‘‘kas diena iki mėnesinių pra
džiai. Mėnesinėms praside
dant (arba da ir už dienos-ki- 
tos prieš pradžią) padvigubin
kite: imkite po dvi tabletėles 
prieš valgymą per dvi savaiti. 
Paskui, vieną savaitę visai ne- t 
imkite, o tada vėl prabėkite 
po vieną. Ir taip perįjodingai 
vartokite keletą mėnesių, kol 
Jums mėnesinės susitaisys.

Dalykams padės da ir pieno 
kalkių preparatas, “Calcium 
lactate, ,gr. 10, tablets No. 
100.” Jų imkite po dvi po 
vhlgio, tai po 6 kas diena. Nuo
lat, per keletą mėnesių. Ge
riau sutrinkite dvi tabletėli ir 
nuderkite stiklu vandens. Nuo 
kalkių tirštesni pasidaro krau
jo skysčiai, ir tada mažiau 
kraujuoja.

žinoma, reikia ir atatinka
mo maisto, kad ypač kalkių 
jame būtų pakankamai: sūrio,

Skaudžios ir Kraujingos 
Mėnesinės

Prašau ir aš jūsų patarimo, 
ką aš turiu daryti su savo 
skaudžiomis ir kraujingomis

! mėnesinėmis. Aš esu 40 metų, 
sveriu 160 sv., ir turiu du vai
kus.. Mano mėnesinės būna 
kas mėnesis, bet man labai 
skauda' ir labai kraujuoja. La
bai skauda strėnas ir pilvą, ir 
prietam ir visą mane taip

i skauda, kad ašs negaliu nie 
I pakrutėt, nie’šnekėt nenoriu.
I / Būna penkias, o kai kada ir 
I septynias dienas, ir į pabaigą 
j sirgimo man labai slabna. Ir 
i man visada galvą skauda. 
| Daug ką dariau nuo galvos 
'skaudėjimo, taip gi ir nuo mė- 
I nosinių, bet niekas negelbėjo, 
Į tai gal gautau kokią pagalbą 
nuo jūsų. Mūsų “Laisvė” at
eina kas diena.

Atsakymas
Visokiu esti priežasčių, kad

‘ *■ j - F

mėnesinės skaudžios ir krau-Į varškės, kiaušinio trynių, ko- 
įingos. Dažniausia tatai pači-1 pūstų, žirnių, pupų, apelsinų, 
na nuo tūlų liaukų nesutartin-j špinato, morkvų. žuvų, kiaut- 
go veikimo ir dėl stokos tūlų : varlių ir tt. Būkite dažniau 
mineralinių druskų audiniuo-j ant saulės. Imkite žuvų alie

jaus, bent po šaukštą kas die
na. Karštos maudinės, karšti <

se ir kraujo skysčiuose.
Gaukite vaistinėje “Cha- 

lomen—Mamma-Pituitary Co. kompresai ant skaudesnių vie- 
(narrower), sanitablets No. tų. Geras lytinis gyvenimas.


