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išnešiojimas kupranugariais (verbliū dais); tačiaus ir šie darbo gyvuliai 
naudojasi progresu—jie apauti nagin emis, padirbtomis iš automobilių ratų 
senos gumos. Aišku, jog kupranuga riai greit turės visai užleisti vietą 
naujoviškiems vežiotos būdams.

Pabėgo 30 Kalinių
Trisdešimts žmogžudžių 

ir kitų kriminalistų pabėgo 
iš Tenangp del Valle miesto 
kalėjimo, Meksikoj.

šiaip 
mišką, 
nepa-

M

New Yorko miestas vėl tur
ėjo progą pamatyt, su kuom iš- 
tikrųjų eina revoliucinės masės. 
Tai buvo gegužės 30 dieną, lai
ke jaunimo demonstracijos 
prieš karą ir fašizmą. Buvo 
dvi demonstracijos. Viena bu
vo Nacionalės Jaunuolių Dienos 
demonstracija, kurioj dalyvavo 
visos revoliucinės organizacijos

Gaudė Pabėgusį Kalinį
SELYNĖ^ Rokiškio v.— Ge

gužės mėn. '13 d. vietos gyven
tojai pastebėjo, kad iš vieno klo
jimo išėjo nepažįstamas jaunas 
vyras. Be to, buvo rasta išger
ta pieno puodynė, ir duopos šmo-
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Berlynas.—Vokietijos vy
riausybė nutarė per sekan
čius nuo liepos 1 d. šešis mė
nesius nemokėti jokių skolų 
nei nuošimčiu užsienio ša-

ninkiškas organizacijas rei
kalaut paliuosuot teisiamuo-

Padidėjo Miesto Skolos
PANEVĖŽYS. — Panevėžio 

elektros stotis,)kurios šeiminin
ku yra miesto š-bė, iš taupomų
jų Valstybės kąsų gavo 120,000 
paskolos, kuri būsianti sunaudo
ta elektros stočiai praplėsti. 
Smulkiau teko patirti, kad esa
moji miesto elektros stotis ne- 
praplėtus savo darbo ilgiau Pa
nevėžio aptarnauti nebegalėjo. 
Miestui plečiantis elektros var
totojų skaičius didėjo.*

remti Lietuvos Komunistų Par
tiją. Iš poros vietų “Laisvėje” 
buvo pranešta, kad sąvo sueigo
se draugai atsiminė ‘Lietuvos- 
darbininkį sunkią kovą ir su
metė keletą dolerių tos kovos 
parėmimui. Tai labai gražus 
draugų darbas. Prie kiekvienos 
progos atsiminkite Lietuvos Ko
munistų Partiją. Visas aukas 
siųskite per Priešfašistinį Susi
vienijimą, kurio sekretorium 
yra drg. J. Weiss.

Lietuvos Telegrafo Agen
tūra praneša, kafi žemės

Smeton'a už Pilsudskį, Voldė- į e •

7 Js Karo Teismas 127-ms

! Bus Milžiniški Tyrai
: Jungtinėse Valstijose?
ji Washington. — Rekordai 
rodo, kad Jungtinėse Valsti-

Vėl viskas tyku, ramu. Sme
tonos valdžia greitai užgniaužė 1, 
žinias iš Lietuvos. Tik spėt gą- - 
Įima, kas dabar ten dedasi. ?

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Birželio (June) 15, 1934 Pavienio Numerio Kaina

IŠ LIETUVOS
į !' j_______________________

Paskyrė Dvar. Ordinčaitės .tas. Buvo duota žinia policijai, 
kurių pribuvo 10 asmenų. Poli
cija ir keletas desėtkų

PANEVĖŽYS. — Karinome-; žmonių apsupo vietos 
nes teismas birželio mėn. 4 d. j bet nieko neberado, nes 
paskyrė nagrinėti garsiąją, dva- į žįstamas dingo. Policija spren- 
rininkės Ordinčaitės .nužudyto- džia, kad tai esąs Baškys, kuris 
jų, plėšikų Skomino it Štanke- pabėgo iš Rokiškio arešto namų.

Nustūmė Boną Bilią i
Washington. — Roosevel- 

tinis senato vadas Robinson 
nustūmė tolyn Patmano įne
šimą, reikalaujantį tuojaus 
išmokėt visus bonus ex-kar-i

vadovybėje Jaunųjų Komunistų , eiviams. Senatorius Robin- 
Lygos. O kitą rengė, pasak 
trockistų renegatų organo “Mil
itant” (birželio 9 d.), “Jaunųjų 
Socialistų Lyga, Spartako Jau
nuolių Kliubai, Studentų Lyga 
už Industrinę Demokratiją, Ko- 
p—'* * * * ** A* * T ■» /X Y A VX F# 1 O t 1 *1 1 v •
Kovos Komunistinės Lygos Jau
nimo Grupė.” Kitaip sakant, 
čionai buvo sudarę bendrą fron-

KRISLAI
Voldemaro Pučas. t/
Smetonos Bėdos V
Lietuvoje Komunizmas.^ \
Jaunuolių Diena ir 

Bendras Frontas.
Rašo KOMUNISTAS

maras už Hitlerį! Toks politinis 
skirtumas tarpe tų dviejų fašis
tinių budelių. Smetona prie 
valstybės lovio, Voldemaras at
stumtas nuo jo. Todėl Volde
maras bando prie to lovio su
grįžti. Dar nežinia, kuo pasi
baigė paskutinis bandymas. Pir
mosios žinios skelbė, kad jis at
sidūrė kalėjime. Taip pat jo 
pasekėjai, o Smetona pasilikęs 
nepajudinamas. Bet vėliau bu
vo pranešta, kad Smetonos ka
binetas rezignavo ir kad daro
mi nusileidimai voldemarinin- 
kams. Būsią bandoma sudaryti 
“koalicinis” kabinetas. Smeto
nos dešinė ranka ponas Tūbe
lis gausiąs į užpakalį.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
.Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PART ONE

Rumuną Darbininkams, i
Bucharest. — Rumunijoj

! įkaro teismas išnaujo teisia ;
I j I
127 Rumunijos gelžkelio j 
darbininkus. Jie buvo Ii-! 
giems metams įkalinti 1933 
m. už gelžkeliečių streiką. 
Pasauliniai darbininkų pro-

i Ustai privertė Rumunų val- 
j džią išnaujo pernagrinėt jų 
■'bylą; tačiaus dabar jie ati
duoti karo teismui.

r Laike minimo streiko val- 
i džia nužudė 500 darbininkų.

' Tarptautinis Darbininkų
Bet Smetonos bėdos su Vol- Apsigynimas ragina darbi-1 

demaru nepasibaigia. Gauname > , .v, ...1 rn Iri c? Lra c? Ai’rro i o c vai-
žinių, kad Lietuvoje atgimsta 
revoliucinis darbininkų judėji
mas, kuriam vadovauja Lietu- j 
vos Komunistų Partija. Vienus (iiį telegramas šiuo adresu: 
Streikus Smetonos valdž. sukriu-1 Rumanian Legation, Wash- 
šina, kiti iškyla. Bedarbių bruz- į 
dėjimas taip pat eina pakilusiu 
ūpu. Tie nuolatiniai areštai, 
nuteisimai ir įkalinimai komu
nistų neduoda Smetonai teigia
mų rezultatų, štai kame di
džiausias pavojus Smetonos dik
tatūrai. Su Voldemaru ir vol- \Į 
demarininkais susiuostys, susi
tars, pasidalins vietomis, bet ne
pajėgs užgniaužti komunistinio/jose vis dažniau pastarai- 
vulkano, kuris veikia darbo ma 
šių gelmėse.

VISI PLIENO DARBININKAI, VIENU 
FRONTU EIKITE Į KOVĄ!

Streiklaužiški Vadai: Tighe, Leonard ir Kiti Tokie Gramo 
ja Išmest iš Unijos Visus Kovingus Narius

Kaunas. — United Press’- 
os pranešimas birž. 13 d. 
skelbia:

“Lietuvos ministeriu kabi
netas tapo fašistiniai peror
ganizuotas. Juozas Tūbelis 
pasiliko ministeriu pirmi
ninku. Dr. Dovas Zaunius 
pašalintas iš užsięnio, reika
lų ^misterio vietos. Prane
šama, kad jis gal bus pasių
stas, kaipo Lietuvos atsto
vas, į Washingtona,”

Kaip jau žinoma^ senasis 
ministeriu kabinetas pasi
traukė po nepavykusiam 
Augusto Voldemaro; bandy
mui paimt šalies valdžią į 
savo hitlerišku fašistu ran- I v • c

SUSIRIŠO DUKTĖ SU 
MOTINA PRISIGIRDYT

Highland Park, Ill. — Al
ice King Bott’iene, 63 metų 
amžiaus, susirišo su savo li
gota dukteria Margareta, 22 
metų amžiaus, ir leidosi 

i plaukt tolyn į Michigan ež
erą nusiskandint. Abidvi

siais laikais įvyksta pra
gaištingų potvinių, sausrų 
ir pakyla dideli žemės dul- 

O mūsų amerikiečių, pareiga kįu dej)esiaL Tai todel I i nr 11 unmiiniGTii PaY»_ *- t /
i kad Amerikoje jau perdaug 
inišku išnaikinta. Su laiku 
todel galėsią šioj šalyj susi
daryti tokie milžiniški ty- 
rai-pūstynės, kaip Chinijoj 
Gobi dykumos. Kuomet per- kas. 
mažai miško, vanduo po lie
tui ūmiai sau nubėga ir ne- j 
palieka drėgnumo, kurį pa-j ūkio ministeriu liekasi tas 
laikytų miškai. Delei 
amerikonus perspėja ir vie
nas mokytas chinietis.

pats, Aleksa; naujas karo 
ministeris—generolas Šniu
kšta vietoj buvusio Giedrai
čio; vidaus reikalų ministe
ris tas pats Rusteika.

Be to, sekanti yra nauji 
ministerial: susisiekimo mi
nisteris—Inžinierius Jokū-7aP° išgriebtos: motina jau 
bas Stanišauskas vietoj Vi- j negyva, o duktė pusgyve, 
leišio; į 
Tonkumas vietoj Šakenio; I 
užsienio reikalų ’— Lozorai
tis vietoj Zauniaus; valsty
bės kontrolierius — Šakenis 
yjetoj buvusio Matulaičio.

Iš perorganizuotos val
džios negali nieko gero tikė
tis Lietuvos darbininkai ir 
valstiečiai. Toliaus dar žiau
riau bus persekiojama ko
vingi darbo žmonės, kurių 
judėjimas, tačiaus, žymiai 
atgijo ir kas kartą drūtėja.

ROOSEVELT SUGALVOJO STREIKŲ LAUŽYMO 
KOMISIJAS, ARŠESNES Už SEN. WAGNERIO

I

Pittsburgh, Pa. — Į nepa- j žada duoti darbininkų atsto- 
prastą Amalgamated Plie- i vams nei vienos vietos tose 
no, Geležies ir Cinos Darbi-1 savo komisijose. Apskritai, 
ninku Asociacijos (unijos)
konvenciją Elks Auditorijoj dar žalingesnis, negu pana- 

i suvažiavo virš 200 delegatų.
! Unijos prezidentas Tighe planas delei verstino darbi- 
buvo kvietęs čia kalbėt net į ninku taikymo su fabrikan- 
streiklaužį NRA administ-' tais.

Plieno darbininkų suva
žiavimas turi griežtai atme
sti ir pasmerkti tokius strei-

ratorių gen. Johnsoną.
Senieji vadai buvo pasi 

kvietę į truputį pirmiau įvy-' ................. v
kusia unijos distrikto kon-!ko atidėliojimo ir jo lauzy- 
ferenciją “radio kunigą” imo sumanymus, o istikrųjų 
Coughliną sakyt prakalbą jri ru°štis kovai uz savo lei a- 
ardyt darbininkų vienybę.
Sekretorius-iždininkas Leo- . U1 — n(į^s^’ 
nard užsipuldinėjo naująją iin5 Pkeno J)ai )inmkųUni- 
Industrinę Plieno ir Metalo Ja ^aukla visus pheno darbi-
Darbininkų Uniją, kaipo ko-;njnklJs į masinį susiiinkimą 

švietimo - Juozas ikuri Paskui Wo atgaivinta, munistus ir “ramybės ardy-1
! tojus”, ir reikalavo išmest!ant kampo 11 ^a a

■ se_įSts., vienas blokas nuo J. & 
nosios unijos. Forbeck, ku-į^- fabriko.

iris pirmiau vadinosi “eili-Į -------------------
’ jnių” narių komiteto atsto- A i
- vu, dabar išreiškė pilną su- L V I BJJ A I

son taip padarė, idant šita 
kongreso sesija užsidarytų 
nesvarsčius bonų įnešimo.

Nesenai įvykusio ex-kar- 
eivių suvažiavimo išrinktas 

munistinė Jaunimo Opozicija, ir eį]inįų narių komitetas (J.
O. Eaton, J. R. Wholley ir 

ouv.cn Mv.avtx Harold Hickerson), tačiaus,
tą socialistai ir visi renegatai.' su kitais . veteranais daro 
Prie jų taip pat prisiskaito lie- spaudimo į kongresą, kad be 
tuviška Prūseikos skloka.

&

paudimo į kongresą, kad be 
atidėliojimo imtų svarstyti 

x x . jbonų išmokėjimo sumany-Well, tai kaip tos demonstra-1 J
cijos atrodė? Kur buvo daugiau j m^‘ 
masių? “Daily Worker” apskai
tė, kad Nacionalės Jaunuolių 
Dienos bendro fronto demonst
racijoj dalyvavo iki 15,000 dar
bininkų. O socialistų-renegatų 
demonstracijoj dalyvavo tik ke
li šimteliai!

Dabar turime apskaičiavimą 
ir pačių trockistų organo “Mil
itant”. Jis duoda Jaunųjų Ko
munistų Lygos vadovaujamai 
demonstracijai ‘10,000 dalyvių”, 
o jų socialistų-renegatų bendro 
fronto demonstracijai tiktai 
“mažiau, kaip 1,000 demonst
rantų!” Taigi, jų pačių ap
skaitymu, čia nebuvo nė vieno 
dešimtdalio tiek, kiek anoj de
monstracijoj.

Perkūnas Užmušė 11
Meksikoj, J u x 11 a huaca 

kaime, netoli Oaxaca mies
to, trečiadienį perkūnas 
trenkė į vieną grinčią ir už
mušė septynis vyrus ir ke
turias moteris. Per tą pa
čią perkūniją buvo užmuš
ta 30 galvijų..

Viesulą Išgriovė Miestą 
Hondurase

vičiaus bylą. Draugi: su jais 
kaltinamas palangiškis^Tvarijo-| 
nas, nes plėšikas Stankevičius j 
sakosi iš jo pirkęs revolverį. 
Byla bus nagrinėjama Kaune. 
Plėšikai iki šiol buvb laikomi ]
Panevėžio kalėjime ir dabar bus Į Conception, Chile j, viesu- 
persiųsti į Kauno s. d. galėjimą. ;la suardė 50 namų ir dauge- 
Be to šie du plėšikai kaltinami j lį telegrafo linijų. .
padarę dar 'daugiau piešimų ir | T uci |poj Hondurase, 
įvairių vagysčių. i . , .vviesulinga audra išgriovė 

miestą Ocotepeque. 15,000 
gyventojų liko benamiai. 
Skaitoma, kad žuvo apie 
1,000 žmonių.

Iškrausto iš Ambasados 
Caro Atstovą Rumunijoj

Bucharest. — Iki pat šiol 
tūlas Piotr Kozie buvo lai
komas Rusijos caro ambasa- 
dorium-atstovu Rumunijoj. 
Dabar užsimezgant diplo
matiniams ryšiams tarp Ru
munijos ir Sovietų Sąjun
gos, Rumunų valdžia palie
pė caro “atstovui” išsikrau
styti iš ambasadoriaus rū
mo ir užleisti vietą Sovietų 
atstovui.

M

Francūzy Komunistai ir So- visi]s “raudonuosius 
cialistai Ištaškė Fašistus ■

St. Etienne, Francijoj,' - - -7 J '’’pnu iidiiu nuiiiitccu duotu- W TA ■
tūkstančiai k o m u n istinių, vu, dabar išreišk5 pilną su. F* y TU Ą I
socialistinių ir kitų darbi- tikima su Asociacijos prezi- CA LIY/le
ninku užpuolė judamųjų pa- dentu'Tighe ir gyrėsi, kad 
veikslų teatrą, kur Ugnies “nesjdavė komunistams pa-

” fašistai suruošė HELSINGFORS. — Tūlas’
L1 cl LI IV L X o et \ \J J J L t o Ų . j « * • v * *

Į Henry William Brown birž.
Industrinė Unija išleido 114 d. atėjo į Sovietų Sąjun- 

atsišaukimą į dabartinio su-. g0S atst0Vybę Finliandijoj 
važiavimo delegatus, kadjįr jg revolverio pašovė ten 
kovotų iš vien su šia unija, ge§js žmones, vieną iš jų vei- 
su visais pasiryžusiais dar- kiausia mirtinai, 
bininkais ir bendrai rengtų
si i visuotina streiką už uni
jos pripažinimą ir kitus rei
kalavimus, kurie buvo iš
dirbti pereitame suvažiavi
me.—Jie šiandien “Laisvėj” 
išspausdinti antrame pusla
pyje.

Prezidentas Rooseveltas 
įteikė šalies kongresui su
manymą — padaryt įstaty
mą, pagal kurį prezidentas 
galėtų paskirt komisijas ty
rinėt, ar kompanijos kur at-

Kryžiaus 
mitingą.

Šaukdami “Šalin fašistam 
pritariančią valdžią!” “Soci
alistai ir komunistai, vieny
kitės!” “Paliuosuot Thael- 
manną!” ir kt., darbininkai 
ištaškė fašistų susirinkimą, 
nors buvo prieš darbininkus 
sutelkta pulkai policijos ir 
kariuomenės. Laike kovos, 
darbininkai išvertė gatveka- 
rius iš bėgių, pasidarydami 
iš jų barikadas. Mūšiai tę
sėsi kelias valandas. Galų 
gale, tapo areštuota 50 dar
bininku, c

Francija Skiria Ginklam 
200 Milioną Dolerių

Paryžius. — Ministerio 
pirmininko D o u m e r gue’o 
vadovaujama Franci jos vy
riausybė reikalauja,, kad sei
mas paskirtų dar 140 milio- 
nų frankų ginklavimosi rei
kalams. Tuo būdu karo 
tikslams šiemet skiriama 
210,000,000 dolerių.

Brown 
gimęs Peterburge, gyvenęs 
kiek laiko Londone, paskui 
sugrįžęs ir apsigyvenęs Fin- 
liandijoj. Policijos suimtas, 
jis prisipažino, jog norėjo 
iššaudyti Sovietų atstovybės 
narius, keršydamas bolševi
kams.

meta daibininkų uniją ai ba|jįms atskįrįems ju kapi* 
bendras derybas per darbu! talistams> Nutarimas apima 

lypač ilgesnio ir vidutinio 
! laiko paskolas. Tuo atmo
kė jimų sustabdymu yra la
bai paliečiama Amerika. — 
Vokietijai, kaip žinoma, 
gręsia didelis finansų krizis.

ninku išrinktus atstovus. Jis! 
ketina neva užtikrinti to-1 
kias darbininkams teises, o 
kurie fabrikantai jąsias lau
žys, tai galėsią būt nubausti 
$1,000 bei vienais metais ka
lėjimo. Bet prezidentas ne-

t f

Waterburio Lietuvių Darbininką Organizaciją 
Didelis Bendras Išvažiavimas Šį Nedėldienį
Waterbury, Conn. — Lie

tuvių parke už Lakewood 
bus visų lietuvių darbinin
kiškų organizacijų išvažia
vimas birželio-June 17 d., ir 
prasidės lygiai 12 valandą, 
o tęsis iki nakties vėlumai. 
Programoj dainuos Laisvės 
Choras iš Hartfordo, Vilijos 
Choras iš Waterburio, Vyrų 
Sekstetas iš New Haveno ir 
skambins Rusų-U k r a i n ų

New York. — Iš nakties 
į birželio 14 d. rado Madison iz
aikštėje iškeltą raudoną vė
liavą ant pat viršaus augš- 
čiausio stiebo, vadinamo 
“eternal light”, kaipo pa
minklo žuvusiems pasauli
niame kare šios šalies kar
eiviams. Visi policijos ir 
gaisrininkų mėginimai nu
imt raudoną vėliavą nepasi- 

• Įvalias bus užkandžių sekė. Nutarta samdyt to- 
Ižanga tik 15 k*° ^ark° specialistus-“step- 

lejacks”.

Jaunimo Orkestrą. Viena 
visai šviežia Čia naujienybė 
—tai Radio Broadcasting 
per ištisą valandą. Prakal
bą pasakys drg. D. M. šo- 
lomskas iš Brooklyno, N. Y. 
šokiams grieš smagi orkes
trą. - 
ir gėrimų, 
centų.

Širdingai visus kviečia
Komitetas. ] (Daugiau žinių 5-tam pusi.)



Katras Puslapis

Aš kiekviena, Labai į
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IS VAŽI

LIETUVIU PARKE UŽ LAKEWOOD, WATERBURY, CONN
Gera muzika šokiam per visą laiką. Pradžia 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlumai nakties.
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$5.50
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$3.00
$4.00
$4.00
$3.00

Cedar Crest Sanatorijoje 
draugas A. 

skaitytojas.
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Nenyksta
Per tūlą laiką Lietuvos fašistinė spau

da džiūgavo, kad Kauno valdžios atsto
vų pasitarimai su Anglijos valdžia delei 
prekybos einą labai sklandžiai. Vienok 
tai buvo perankstyvas džiaugsmas. Pa
sitarimai tapo nutraukti ir Smetonos val
džios delegacija sugrįžo Kaiman be pa
sekmių. Pasak vieno Kauno laikraščio,

Lietuvos prekybos derybos su Anglija sutin
kančios nemaža sunkumų del per didelių Ang
lų reikalavimų. Pav., Anglai be prekybos su
tarties dar nori, kad Lietuva su jais pasirašy
tų įvairių kontraktų, kuriuose būtų užfiksuota, 
jog tokių ir tokių prekių tiek ir tiek Lietuva 
Anglijoj tikrai nustatytu laiku pirks. Be to, 
Anglai nori, kad visi valstybės ir savivaldybės 
įstaigų užpirkimai būtų daromi tik Anglijoj. 
Ir Anglai, tokiiis didelius reikalavimus statyda
mi Lietuvai, Lietuvos bekono importą siauriną.

Tai, žinoma, Kaunui labai nesmagi ži
nia. Tai dar neigiamiau atsilieps į Lie
tuvos ūkišką būklę ir gilins jau ir taip

THOMAS W. VA
Birželio 6 d. šioj apielinkėje 

lankėsi Jungtinių Valstijų pre
zidento pati ponia Rooseveltie- 
nė. Nuo čia už apie keturių my
lių randasi pasauliniai gamtiš
kai pagarsėjęs vandenpuolis. 
Vanduo puola nuo 60 pėdų aug-
ščio. Vadinasi “Black Water 
Falls.” ' Ponia Rooseveltienė 
aplankė šitą vandenpuolį ir užli
pus ant kalno apsidairė aplin
kui. čionai ji1 išbuvo pusę va
landos.

Patriotai ir valdžios šalinin
kai surengė jai iškilmingą pa
sitikimą. O ji,

H
DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
37.1 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

įeina: tai nieko nekenkia* 
Gaukite vaistinėje:

“Boric acid 20 grs., 
Alcohol 2 ozs.”

Leiskite kas diena į tą auąį po 
keletą lašų, ir tegul mergaitė 
palaiko galvą pakreipusi ta 
ausia aukštyn, kokią minutę. 
Nereikia paskui niekuo už
kimšti. Lašinkite taip kas die
na per ilgą—ilgą laiką, mene-

Išplėstos Kojų Gyslos. Ausis .gadino ausies bubnelį. Nors ‘ sių mėnesiu\ko1 gal«. ?ale
Pūliuoja I dabar neskauda, bet vis pi'o-' Yaistai u™“s '.r lsnillk!,ls pU’

i. . . , I liavimo bakterijas ausies vi-
Jūsų naudingi sveikatos pa-, !uoja; _YaiS!?_ duje. Tai vat, Drauge, ir’Jums

į gerklę. Ar galima būtų su-;*1 dukiaitei jia vilties, 
stabdyti pūliavimą ?
ačiū.

Jūs esate žmogus, kuris moka ATSAKYMAS
paguosti jaunus jir senus, tad j T_ . . . ...

. -t ’ Jus. labai vaizdingai apra-ltikiuosi, suteiksite ir man nors v, • 2 .v. ‘ 'lYtn-žn „i-iri set istoriją tų garankščiuotų!HlclZci V11L1« t i ii venų. .■ Jums, Drauge, matyti
17 metų atgal susilaukiau tuomet, po gimdymo, buvo ko- 

dukrelę. Už jos išvydimą pa- jos venų įdegimas* O iš to iš- 
saulio atsimokėjau savo svei- sivystė ir garankščiai tose ne
kata. Nėščia būdama, blogai sveikose venose, 
juačiausi, vemdavau, deginda-! 
vo po krūtine, ir kairės kojos 
per linkimą išsiplėtė venos.

Prie to dar viena skaudi pa- j 
moka, kuria kiekviena jauna 
motina turėtų įsitėmyti. štai j 
ji: po gimdymo pasijutau labai .v 
gerai, rodos, numetus kokią i y 
sunkybę, tai man labai norėjo
si pažvelgti į veidrodį, pažiū
rėti, kaip atrodo mano figūna. 
I antrą dieną atsikėliau, o bu
vo gana šalta, ir pajutau, kaip 
man sveikoji koja pradėjo tin
ti, o skausmas—baisus. Koja 
pasidarė visokiom spalvom, 

i žalia, geltona, mėlyna, rodos, 
i kas įkaitintais kūjais plakė. 
' Pašaukiau daktarą,—pradėjo 
' masažuoti vaistais, ir man pa- j 
sidarė geriau. Pradėjo at-j 

i slūgti, bet žymės pasiliko lyg 
Į sudaužytos, ir vėliau pradėjo; 
■ plėstis venos. Ir dabar ji kar-i 
[štesnė, greit pavargsta, pa- 
i brinksta, ir kartais ją skaus
mingai traukia, lyg koks lan
kas veržia. Septynį metai at
gal daktaras patarė eit ant'ar Jums yra sveikos giliosios!

Vadinas, užblio- 
paviršutines į 

ar pasiliktų 
pakankamai sveikų normalių Į 

po ! venų kraujui varinėti. Tam j
; . aptvarstys, j 

gydyti, subandažuos Jums tą koją iri 
lieps Jums kiek pasivaikščioti.! 
Paskui pažiūrės, kaip atrodo, i 
Tada galės, kas kelios dienos, I 
leisti į venas vaistų, nuo kurių 
kraujas ten sukrašėja, ir pas
kui tos venos susitraukia ir iš
nyksta.

Del mergaitės ausies.

[tarimai paįvairina mūsų dien- ?a’™a le,s?' nCi? elna t,eslog. 
raštį “Laisvę.

grįždama nuo atydžiai perskaičius, išsikerpu, 
vandenpuolio, kokiai minutei iš- nes gali būti ateičiai naudinga., 
lipo iš automobiliaus, nusijuo
kė, pamosikavo ranka, ištarė 
kelis žodžius ir vėl nuvažiavo. 
Toli stovėjau, tai negalėjau iš
girsti, ką jinai kalbėjo.

Mat, tai poniutei labai bran
gus tas laikas. Matyt, jinai ne
sirūpina jos piliečių skurdžiu 
gyvenimu.

ŠYPSENOSStreikan!
Šiuos žodžius rašant, negalima pasaky

ti, ar plieno kompanijoms ir ADF lyde
riams pavyks užsmaugti dar negimęs vi- 

■ isuotinas plieno pramonės darbininkų 
streikas, ar ne. Oficialiai, streiko diena 
buvo nuskirta birželio mėn. 16. šiuo tar
pu Pittsburgh e tęsiasi metalistų konfe
rencija, sušaukta ADF lyderių, kur apie 
streiką bus kalbama ir veikiausiai daro- v
ma galutinas išsprendimas.

Iš pranešimų spaudoj, tolydžio, pasi- 
* reiškia vienas dalykas: ADF lyderiai pra

dėjo “kryžiaus karą” prieš revoliucinę 
Metalo Darbininkų Industrinę Uniją ir 
komunistus. Taip vadinamas “eilinių 
narių” komitetas, vadovaujamas A. A. 
Forbecko, gieda panašią giesmę. Jų tik
slas: nukreipti metalistų darbininkų do- 

' mesi nuo kovos su kapitalistais Į kovą 
savo tarpe, į kovą prieš komunistus ir vi
sus kovinguosius darbininkus. Tai jau 
žinomas “triksas”, kurį nuo senai prak
tikuoja Amerikos Darbo Federacijos ly
deriai.

Kad sustiprinti savo poziciją ir visą 
klausimą labiau suvelti, pasitarnaujant 
•bosams, ADF lyderiai į minėtą konferen
ciją pasikvietė demagogą Father Cough
lin,—žmogų, kuris vartodamas “radika
les” frazes, tarnauja tam tikrai grupei 

v kapitalistų ir iš jų gauna pasilaikymą!
Iš kitos pusės, plieno pramonės kara

liai per savo American Iron and Steel 
Institute skelbia, būk 85 nuošimčiai me
talo pramonės darbininkų pareiškė savo 
nuomonę už kompaniškas unijas ir atsi
saką streikuoti. Tai, suprantama, kom
panijų sugalvotas.skymas įnešti daugiau 
demoralizacijos pačiuose darbininkuos.

Federates valdžios agentai taipgi ne
snaudžia, bet darbuojasi, kad neprileisti 
metalo pramonės darbininkams pradėti 
kovą ir išreikalauti geresnes darbo sąly
gas ir didesnes algas.

Šiuo tarpu, kaip ir savaitė-kita atgal,’ 
i griežtai ir atvirai už streiką stovi tiktai 

Plieno ir Metalo Darbininku Industrinė 
Unija. Jinai turi aiškų programą, aiškų 
tikslą. Josios išstatyti reikalavimai yra 
sekami:

1. šešių valandų įdienos darbas; pen
kios dienos į savaitę.

2. Mažiausiai $1 į valandą alga papras
tiem darbininkam, o lavintiem—propor- 
cionaliai daugiau.

3. Panaikinimas skirtumų tarp pieti- 
nių sričių ir šiaurinių.

4. Lygios teisės negrams darbinin
kams.

5. Pripažinimas unijos; pripažinimas 
taipjau fabrikų komitetų išrišimui nesu
sipratimų.

6. Priėmimas Darbininkų Bedarbės 
Apdraudos Biliaus, H. R. 7598.

7. Prieš skubos sistemą.
Šitie reikalavimai buvo užgirti kadaise 

eilinių narių konferencijos, laikytos prieš 
norą ADF lyderių. Šitais reikalavimais 
turi būti vedama kova, prie kurios darbi
ninkai ruošėsi. Jeigu kompanijos nori 
taikos, tegul išpildo juos!

Plieno pramonės darbininkai! Stovė
kite sargyboj savo reikalų! Budėkite! 
Momentas svarbus. Verskite ADF lyde
rius priimti paminėtus reikalavimus, ku
riuos įvykinus plieno pramonėje, jūsų 
gyvenimas pagerės, o tas paakstintų ir 
kitų pramonių darbininkus griebtis už to 
paties!

Skolos Nebus Mokamos
Šiandien, t. y., birželio mėnesio 15 d., 

sulyg sutartimi, Amerikos skolininkės ša
lys turėjo sumokėti Amerikai jom pri
puolamas sumas skolų. Per pastaruosius 
berods porą metų, tiesa, Anglija, kaipo 
stambiausia skolininkė, nemokėjo visos 
reikiamos sumos, bet tiktai tam * tikrą 
mažą sumą, tiktai parodymui, kad ji ne
išsižada visiškai jas mokėti.

Šiemet, tačiaus, dalykai pasikeitė. Pri
ėmus Johnsono įstatymą, tokis tiktai “de
lei mados” mokėjimas pripažintas kaipo 
visišku nemokėjimu. Išeidama iš to, An
glijos valdžia nutarė nutraukti bent kokį 
skolų mokėjimą Amerikai, Tiesa, ji pa
sisakė už sudarymą naujos tuo reikalu 
sutarties, tačiaus ir tą paliko tolimai at
eičiai.

Franci ja, antra stambi Amerikos sko
lininkė, padarė tą patį. Kitos šalys, be 
abejojimo, paseks jas.

Šis faktas, žinoma, neveda prie gero. 
Tai paaštrinimas ir taip jau nekokių 
tarptautinių santykių buržuaziniam pa
saulyj.

Todėl Amerikos valdžia šiomis dieno
mis pasiūlė Anglijai atkeisti savo nusi
statymą. Savo notoj, įteiktoj Anglijos 
ambasadoriui Lindsay, valstybės sekreto
rius Hull ragina Angliją tuojau pradėti 
derybas delei naujos sutarties. Girdi, 
jeigu Anglija negalinti mokėti savo sko
las pinigais, tai kodėl nebando mokėti 
daiktais.

Kaip ten bus, kaip ne, bet faktas pasi
lieka, jog pereito karo “likučiai” smar
kiai krato buržuazines valstybes dar ir 
šiuo tarpu. Jos mato tiktai vieną išeitį 
iš tos keblios padėties—naują imperialis
tinį karą. Todėl prie jo ir ruošiasi.

Pasaulyj šiandien randasi tiktai vie
na šalis, kuri atmoka savo skolas, tai So
vietų Sąjunga. Laike savo gyvavimo, 
Sovietai atsiteisė su kiekviena šalimi,, ku
riai buvo vienokiu ar kitokiu būdu sko
lingi. Žinoma, jie atsisako atmokėti ca- 
ristines skolas, kurios yra ne Sovietų ir* 
kurios buvo užtraukiamos tam, kad slo
pinti darbininkų klasę.

Biznis Prie To Verčia!
Chicagiečių draugų “Vilny j” Reporte

ris praneša:
Vos keletas savaičių praėjo kaip nupirkta 

orlaivis “Lituanįca II”, ir kada nupirkta, tai 
socialfašistai garsino, jog pilnai geras, tik imk 
ir lėk bile kur, kad ir iki galo svieto, bet va
kar jau paskelbė “Naujienos”, kad reikia pirk
ti naujas orlaivis, naujas,propeleris, pertaisyti 
viduriai, sparnai; taigi, perbudavoti visas or
laivis, kaip ir pirkti naujas orlaivis.

Jeigu orlaivis buvo pilnai geras, kaip jis ga
lėjo į keletą savaičių taip susinešioti?

Jeigu orlaivis buvo pirkta senas, motoras 
iškleręs, tai kaip “Naujienos” galėjo rašyti, 
kad jis pilnai geras? Juk tai bjaurus melas?

. Menševikų* dora leidžia pameluoti, jei 
tik iš to jie mato biznio. Tegul drg. Re
porteris pavarto senus Grigaičio gazietos 
numerius, o panašių dalykų jis ten suras 
tiek ir tiek

Beje, “Laisvės” No. 136-tam 
redakcija bara korespondentus, 
kad nieko nerašo iš organizaci
jų ir iš veikimo. Brangūs' drau
gai, čia pas mus labai mažai 
gyvena lietuvių, čia mes turi
me Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
129 kuopą. Kuopelė susideda 
tik iš penkių narių. Didelio 
veikimo nėra. Viskas, ką už
simokame duokles ir kelis do
lerius per metus paaukojame 
gerahi tikslui. Pereitą balan
džio mėnesį mes paaukojome. 
$4 spaudos presui. Dabar vi.. 
renku aukas Tarptautiniam: 
Prieškariniam Moterų Kongre- ' 
sui, kuris įvyks Paryžiuje. Tai ; 
ir viskas, ką mes nuveikiame 

C. S.-------- ss.

mi
rė draugas A. Gabajunas, j 
“Laisvės” skaitytojas. Mirei 
kovo mėnesį (dienos tikrai ne-( 
galiu pasakyti, ba mes atsis- i 
kyrėme pora savaičių pirm jo | 

mirties), 1934 m. --------
priežastis, tai nenaudėlė džio
va. Drg. Gabajunas 
dideliame nuliūdime savo žmo
ną ir du vaiku. Jis gyve
no ant farmos, Vinsor, Conn.

Ligonis.

Jums dare operaciją, seno-Į 
;višku būdu. Nemanau. Drau-. 
! ge. kad dėl tos operacijos jau 
'būtų nebegalima modernišku 
; būdu baigti Jums tos išplėstos 
i venos gydyti, būtent, vaistų 
jčirškinimo būdu, “injection 

i treatments of varicose veins.” 
| Tie, kaip Jūs sakote, išrasti 
i vaistai nėra nie jokią naujas | 
išradimas. Jau senokai buvo Į 
gydoma hemorojai, išplėstos1 
apie išeinamąją venos, tais ar į 
kitais kraują sutraukiamais' 
vaistais. Tai panašiais vaistais ( 
pradėta pasekmingai gydyti ir,

■ varikozuotos venos ant kojų ar, 
’ į bile kur kitur, taip gi patrūki-

Į mai, kilos. Tie vaistai visai j 
I nebrangūs — paprastos drus-1 
ikos arba cukraus skiedinys, 
i nors kai kada vartojama ir da, 
i kitokie chemikalai.
j 1

Kadangi Jums ta koja per-i 
ėjo per įvairias tortūras, tai j 
gydytojas, pirm pradėsiant 
tuos įšpricavimus, ištyrinės, j

operacijos. Nutariau eiti, o | kojų venos.
• ' vis dėlto nieko negelbėjo, irjkavus. užkimšus
•j dar daugiau venos pradėjo išplėstas venas. 

Mirties l>1Sstis-
. Mano nelaime: tuojau

paliko operacijai tapo išrasti vaistai į tikslui gydytojas
išsiplėtusioms venoms
Patarkite per “Laisvę," ar ga
lima leisti į venas vaistų, ka
dangi jau supjaustytos kojos, 
gyslos surištos. Esu 38 metų 

Berlvnas. - Hitlerio pro- į ;,mžiaus- šiaip jaučiuosi ne- 
pagandos ministens G°eb-jma^o’
bels su keliais kitais valdi- į Kitas dalykas. Mano duk- 
ninkais išlėkė į Varšavą. (rele sirgo skarlatina, ir jai pa-

WATERBURY, CONN

Minklčs

Atspėkite minklę ' 
Tik šitąją vieną: 
Kodėl juoda karvė 
Duod baltąjį pieną?

II.
Atminkite antra: 
Buržujus ką gautų, 
Jei jam darbininkas 
Nebepatarnautų ?

III.
Na-gi, pagalvokit 
Dar ir apie trečią:
Kaip reikia mylėti 
Nekviestąjį svečią?

IV.

O badas čia siaučia, 
Tai ką proletarai 
Bemano, bejaučia?

Penktoji minklele 
Jau bus ne lengvutė: 
K a davė Adomui

VI.
Kas žinote šalį, 
Kurioj darbininkas 
Patsai save valdo— 
Šalies šeimininkas?.

St. Jasilionis.

Birmingham, Ala. — Mirė 
negras Milton Howard, su
žeistas bomba, kurią užtai- 

Isė provokatoriai, tarnaujan- 
Tai tieji metalo kasyklų kompa- 

niekis, kad jai į gerklę vaistai i nijoms.

WATERBURY, CONN. WATERBURY, CONN.

Lietuvių Darbininku Organizacijų Bendras

Su Dainų, Muzikos, Radio Broadcasting, Prakalby ir Šokių Programa
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ :

17 d. Birželio-June, 1934

1. Laisvės Choras iš Hartford. 5. Rusų-Ukrainų Jaunimo String Orchestra.
2. Vyrų Sekstetas iš New Haven. 6. Radio Broadcasting per vieną valandą. Tai bus
3. Vilijos Chiras, Waterbury. įtaisyta kaip ir radio stotis. Tai pirmu kartu bus
4. Prakalbo D. M. šolomsko, iš Brooklyn, N. Y. tam parke.

ĮŽANGA TIK 15 CENTŲ VISUS ŠIRDINGAI UŽKVIEčIA


