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nono žinx>s skelbia 
okietijos Komunistę 
išleido atsišaukimą .
iatą, šaukdama prie 
o suk.limo. Atsi- 
ose nuibdoma, sako 
įai, kad Ernst Tha- 
'sąs nužudytas. To- 
odo, kad Hitleris 
as daugiau, kaip 

jų pramonininkų 
Atsišaukimai dali- 

>v.lyn%ir randa ne
to pritarimo darbi
niame. J

e Tillmann© nužu- 
, tiesą žinia skelbia 

ikiai, bet tai labai gali- 
daiktas, kadangi apie jį ‘ 
aruoju laiku nebuvo!

teko girdimu
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PART ONE

Favienio Numerio Kaina dc Metai XX1. V, Dienraščio

Yris Laivakrovius Milicija Nušovė ir 
Oesetkus Sužeidė San f ranciscoj

BRIDGETON, N. J. — 
ereitą penktadienį čionai, 
it Seabrook parmos, įvyko 
nkluotas šerjfų ir kitų 
ušeikų užpii(dimas ant 
reikuojančių l^ukų darbi- 
nkų. Vienas as\muo pašau- 
s, o keletas sužeisti kitais 
nkiais. \ 1

.ilicW^firiai ją
> į miestą ir “da

Laivakroviai 
įsiduoti samdytoją 
ios išstatytoms iš

kN FRANCISK CaL- 
pribu- 

> tvar- 
tsisako 
ir val
doms,

ržuazinė spauda i agen- 
kaltina streikierii s, būk 
“pateko komiunlstų įta- 

n.

ŽINIOS LIETUVOS I
Už Dalyvavimą Voldemaro 

Sukilime Du Buvo Nu- 
smerkti Mirti

KAUNAS. VI. 21 d. Elta, šių 
net. birželio 20 d. Karo lauko 
eismas nagrinėjo Vytauto Kos- 
o Druskio ir Step. Gerdžiūno 
>yią.

Teismas pripažino juos Ital
ais tuo, kad jie bendrai veik- i 
lami su kitais, šių metų birže- 
■'umėn. naktį iš 6 į 7 dieną, ka
ro stoviui esant, aktyviai daly- 
vav> ginkluotame sukilime esa- 

vos valdžiai nuversti,mai 
nusprendė nubausti juos abu 
mirties bausme sušaudant.Jiems 
padavus malonės prašymus, 
prezidentas Smetona mirties* 
bausmę pakeitė sunkiųjų darbų 
kalėjimo bausme: Druskiui 11 
Metų ir Gerdžiūnui 10 metų.

ii Keršto Užmušė ir Pakorė 
, * Savo Uošvį
Mykolas Ruplėnas, gyv

ginių km., Biržą valsč. š.m.
želio 17 d. užn 
savo 
toją

Bu- 
bir- 

d. užmušė ir pakorė 
ivį, to pat kaimo gyven
inių Patkauską, 68 mt. 
. žmogžudystė padary-

Kada sustreikavo darbininkai General Tire and Rubber Kompanijos 
Akrone, Ohio, jos raštinių tarnautojai vis dar tebedirbo. Kompanija juos 
automobiliais vežė į raštines. Bet vieną rytą streikieriai pastojo automobi
liams kelią, išvedė raštininkus iš maš inų ir nuvedė į industrinės unijos cen
trą, kur jie visi ir prisirašė prie unij os. Dabar kompanijos įmonėje yra 
gera industrinė unija. ;

Pagelbėkite Jaunuolių Organizavimui!

< . j-.

Tingai Slėpė nuo Va
gių Pinigus

ešama, kad prie Tryškių 
kaimietė moteris savo 
ai buvo sutaupius 2,000 

ir bijodama, kad 
Kazlausku neatimtų, 
išeidama bažnyčion, 

• į krosnį—pelenuo- 
Duktė, kaitindama 

i krosnį ir savo pa-

rbo Biržoje
įregistruo- 

inteligentai, 
54 paprasti 
lauko dar-

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo suvažiavime 
rimtai nutarta organizuoti lietuvių darbininkų jau
nimą. Bet šis platus ir svarbus darbas yra visų rę- 
voliucinių mūsų organizacijų ir spaudos. Visi jau se
nai įvertiname, kaip yra svarbus darbas jaunimo or
ganizavimas. Pradžią jau turime gražią, nors tik 
antri metai, kaip tas darbas varomas pirmyn.'

Kad daugiau suįdominus jaunimą, kad plačiau iš
aiškinus tą, kas laukia jį prie darbininkų tvarkos, 
tad reikia plačiau susipažinti su Sovietų Sąjungos 
jaunimo gyvenimu ir veikimu. Šiemet įvyks sporti
ninkų suvažiavimas Paryžiuje. Ten vyks visa eilė 
Amerikos darbininkų jaunuolių. Važiuos vienas jau
nuolis ir nuo Lietuvių Jaunuolių, organizuotų prie 
LDS. Pasiuntimą delegato užgyrė ir pereitas Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo seimas. Iš Paryžiaus 
visa amerikiečių jaunuolių grupė vyks į Sovietų Są
jungą, kur jie plačiai susipažins su SSRS jaunuolių 
gyvenimu. Jų tarpe važiuos ir lietuvis jaunuolis, 

kuris, parvykęs atgal į Ameriką, plačiai supažindins 
jaunimą ir tėvus su Sovietų Sąjungos jaunuolių gy
venimu.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draw 
gijos Centro Komiteto posėdyj sekmadienį, liepos 1 
d., tarpe kitų reikalų, buvo pakeltas jaunuolių klau
simas. AL-DLD Centro Komitetas nutarė paaukoti 
jaunuolių delegato pasiuntimui $25.00,. . .

Visi žinome, kokis tai prakilnus darbas. >0 laiko 
jau liko labai mažai. Būtinai reikia sukelti kelionės 
lėšas. ...

ALDLD .Centro Komitetas, todėl, atsikreipia į vi
sas ALDLD kuopas, apskričius ir pavienius narius, 
kviečiant juos greitai prisidėti prie delegato, pa'siun- • 
timo. ‘ ’ ., < . . •

Apskričiai ir kuopos, kur tik galite, paaukokite iš 
savo iždo. Kur neturite ižde pinigų—parinkite tarp 
narių ir simpatikų aukų. Kiekvienas centas bus pa
rama. Aukas siųskite ALDLD centran, ir mes jas 
perduosime. Greitai imkitės už darbo! Pasiunti
mas jaunuolio į SSRS bus didelis paakstinimas jau
nimo prie organizavimosi! Visi ir visos prie darbo! ■

ALDLD Centro Komitetas.

Senovės Žvėrių Kapinynas
Silver Springs, Fla. — At- vice-kaneleris von Papenas

rasta didelis “kapinynas” iš- 
nykusių senovės žvėrių kau
lų Silver upės dugne. Tai 
kaulai mammothų, mastodo- 
nų ir kitų priešistorinių di-
džiokų. - \

Berlynas. — Vokietijos

Sen. Borah į Prezidentus?
Washington. — Vadina

mas “progresyvis” republi- 
konas senatorius Borah lei
džiasi į prakalbų maršrutą. 
Savo kalbose '-'jis- •> smerkia 
Roosevelto valdžią, kaipo 
tarnaujančią monopolisti- 
nim. kapitalistam. Tuo bū
du Borah garsinasi, kad re- 
publikonai statytų jį savo 
kandidatu į prezidentus at
einančiuose rinkimuose. Re- 
publikonai, vienok, tarnauja 
kapitalui ne blogiau už de
mokratus.

I Streikierius Laidė Naujausiomis Nuodingomis ; 
i Bombomis; 75 Žmonės Nugabenti į Ligonines
I ■ 1 ■■■--■ ■

I Industrinė Mąrininkų Unija Šaukia Visus Laivakrovius kaip 
į Vakaruose, Taip Rytuose j Generalj Streiką 
I ■. . ■ , - - - _

I San Francisco, Cal.—Cali-' Gubernatorius Merriam 
įfornijos gubernatorius Mer-I surengė tą skerdynę, aiškin

damas, kad streikieriai ne
turi teisės stabdyti darbus 
valstijai p r i k 1 a u sančios 
prieplaukos ir valstijinio 
Belt Line gelžkelio. Milici
jai, tačiaus, buvo įsakyta 
laužyti visą streiką; ir jinai 
įsaudė, kur tik pamatė būrelį 
susirinkusių laivakrovių bei 
jų pritarėjų. Streikieriai 
buvo sykiu bombarduojami 
naujomis k o k č i a us iomis, 
“vemti verčiančiomis” bom
bomis. Tų bombų dujų žmo
gui gavus, baisiai,’ plėštinai 
jam gelia galvą ir bent per 
dvi dienas jis negali sugrįžti 
į sveikatą.

Liepos:5 d. kruvini įvykiai 
prasidėjo, kuomet keli šim
tai policijos užpuolė virš 
2,000 streiko pikietininkų. 
Darbininkai gynėsi plytomis 
ir kitais sviediniais. Čia jau 
šeši tapo sužeisti. Darbi
ninkai pasitraukė ant Rin-. 
con kalvos, kur policija juos vo suimtas pagarsėjęs Belą 
išnaujo užpuolė šaudyti ir i Kūno vadovautos, buvusios 
nuodingomis bombomis lai- Vengrų Sovietų Respublikos 
dyti.

Į pavakarę atvykus mili- Gadoras.
cija tuojaus pradėjo masinį! svarstė specialus teismas ir 
ugnies ir kraujo krikštą. nuteisė jį mirti.

Per streiką laivakroviai------------

i riam liepos 5 d. pašaukė 
11,750 valstijos milicininkų 
prieš streikuojančius laiva- 
krovius. Jis sakė, kad vals
tijos kareiviai reikalingi, 

. idant “apsaugotų žmonių 
gyvastis ir nuosavybę.” Bet 
tą pačią dieną kariškai gin
kluoti milicininkai ir polici- 

• ja tris darbininkus nušovė, 
30 darbininkų pašovė, ir bu
vo dar 45 žmonės tiek sužel
ti, kad prisiėjo juos nuvež
ti į ligonines. Taip tai gu
bernatorius “apsaugojo gy
vybę”. O milicijos genero
las Seth Howard žada dar 
4,000 milicininkų partrauk
ti, jeigu streikieriai vis ne
pasiduos/

Visas prieplaukų pakraš- 
tis Embarcadero nulaistytas 
kraujais; nuraudoninta. jais 
kalva Rincon, Market St. ir 
kitos gatvės.

Apart streikierių, pašau
ta bei kitaip sužeista keli 
pašaliniai žmonės.

Tarp nužudytų yra vienas 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo veikėjas, kurio 
vardas dar nėra per teleg-

Kitų 
dviejų nušautų vardai:—

‘ j • l | i i l;’į į** 1 • k '5 J ?
įkardavę) darbus! ĮSan Fran- * j 
cisco prieplaukose.' Federa
cinės Laivakrovių Asociaci
jos (unijos) prezidentas 
Ryan ir kiti Darbo Federa-/ 
ei jos vadai ragino ir tebėra- 
gina streikierius pasiduoti 
Roosevelto paskirtai komi
sijai, kad jinai viską nusprę
stų apie algas, darbo valan
das ir kitas sąlygas. Dar
bininkai žino, jog tokios ko-
misijos tarnauja tik kapita
listams. Todėl jie, drąsina- 
~:i Industrines Mąrininkų 
Uniios ir komunistu, nena-
mi
Unijos ir komunistų, nepa
sidavė ir energingai tęsė ko
vą. Ne veltui dabar parda- 
vikas Ryan taip keikia šią 
uniją ir komunistus.

Industrinė gi Mąrininkų * 
Unija šaukia visus laivakro- ' \ < 
vius kaip Pacifiko, taip At- 
’antiko pakraščiuose į visuo
tiną streiką, kaipo 
prieš laivakrovių 
kaipo žygį, kuris 
darbininkams-

Kom. Vadą Gadorą
Budapeštas.—Eidamas per 

sieną iš Čechoslovakijos, bu-

fed t

Scottsboriečius Kalėji 
me Gasais Troškina p£tsl<įbtas.
Birmingham, Ala. — John Howard Sperry ir James 

Howard Lawson, narys lan- Angle, 
kymo komisijos, kuri matė^ 
si su devyniais įkalintais ne-1 — •• n •! 1 • A ■ IV 1 •
grais Scottsboro jaunuo-j francija Reikalauja Atsaukt Hitlerio 

Įhais, sako, kad jie ten yra 
mušami ir nuodingomis du
jomis kamerose troškinami. 
Dviem iš jų, kaip jau rašy
ta, užtvirtino mirties baus
mę Alabamos augščiausias 
teismas.

Draugai,, aukokime Tarp-

Neištikimųjų šaudymai 
Tęsiasi I

Berlynas. — Hitlerio lai
kraščiai liepos 5 d. atvirai 

tautiniam i Darbininkų Apsi-|įįarg^ Francija rėmė
gynimui, . kad :turėtų iš ko-l Schleicherio -' Roehmo 
Vesti: apeliacijos bylą'sahes . . . .
Augščiausianie Teisme delei sumo s PoreJ°
tų nekaltųf gyvybių išvada- ^uverst Hitlerio valdžią, 
vimo. Tam reikia! sudėt | Generolas Schleicheris turė- 
bent $15,000. Aukas siųs-j jęs ryšių su Francijos užslė
kite šiuo adresu: Internatio- Į ninių reikalų ministeriu 
naL Labor Defense, Roomj Barthou. Francijos amba- 
430, 80 E. 11th St., New ■ sadorius Vokietijai tatai už-

gynėjas - prokuroras <Bela
Suimtojo bylą

nuo gegužės 9 d iki pat šiol Mažėjimas 
buvo visiškai uždarę (uzblo- * J

*>w

Tai Bedarbės Pasėka
Washington. — 1933 me

tais ant kiekvienų 10,000 

Įtarimą, Kad Jinai Rėmė Naziy Maištą !SXnbuvoJtikm
Pirmais metais po 
mirė 582 kūdikiai iš 
vienų 10,000. Gimimų 
šimtis tais metais 
žemiau negu bile 
paskutinius 18 metų, 
džiausią to priežastis 
krizis, .bedarbė- ...

7 
tebelaikomas po hitlerinin
kų sargyba savo namuose, 
reikalauja, kad Hitleriu įro
dytų, kuom .jis prisidėjo1' 
prie nazių. maišto. Jei: Hit
leris to neįrodo, tai turi1 pa- 
liuosuot, sako' von Papenas.-

taisoma; klaida
Vakarykščiame pranešime 

apie spaudos pikniką May
nard, Mass., pasakyta, kad 
jis įvyko sekmadienį. Tai 
klaida. Jis buvo trečiadie
nį. 

....... -------- —
Santiago, Chile j, areštavo 

komunistų vadovę Marta 
I Vergara. »■

ginčija ir reikalauja, kad 
Hitleris šį įtarimą atšauktų. 
Jeigu Hitleris riepaklausys, 
tai galėsią būti Vokietijai 
nesmagumų iš Franci jos pu
sės, v

Hitlerio valdžia buvo ža
dėjus paskelbti vardus “50 
sušaudytų”, bet jų neskel
bia; Sulig pranešimų, hitle- 
riečiaf sušaudė daugiau 
kaip 20 sykių po 50.'

Viena iš keistenybių, tai 
kad tą dieną, kuomet sušau
dė buvusį Hitlerio mylėtinį 
Roehmą, tai hitlerietis Kur- 
marko gubernatorius W. 
Kube truputį anksčiau tą 
pačią dieną išspausdino lai
kraščiuose savo straipsnį, 
kur garbino Roehmą, kaipo 
“geležinį Hitlerio vyrą.”

■ Naujausiomis žiniomis, 
juodoji policija sušaudė dar 
daktarą Gerlichą ir katali
kų kunigą Muhlerį, kaipo 
neištikimus Hitleriui.

i •

Nazių partijos vadai da
bar laiko 
Flensburge.
jiems klausimas, tai kaip iš
valyt visus neištikimus iš 
rudmarškinių šturmininkų. 
Jų buvo 2,000,000, bet dabar 
visi paleisti mėnesiui “vaka
ri jų”, bent kol hitleriečiai 

j išsijos visus savo priešinin- 
ikuš iš jų tarpo.

konferenciją 
Svarbiausias

nuo- 
puolė

laik

Laikraščių Kova Eina 
Vokietijos ir

Berlynas. — Kad 
valdžia neįsileidžia
čių iš Šveicarijos, tai 
carų atstovas 
mas pareiškė, jog bus 
kyta Vokietijos 
praleidimas į Šveicariją, 
kietijos piliečių j 
yra priplaukę iki 140,000

Vokietijos diktat 
pramonėje paskirtas 
mijos ministeris 
Schmidt.

(Daugiau žinių
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Sulaikykim Streikierių Žudymą!
San Franciscoj užsiliepsnojo civilis ka* 

ras. Pereitą ketvirtadienį trys asmehys • 
tapo užmušti ir virš 100 sužeista: dauge
lis pavojingai. Godi išnaudotojų ranka, 
padedama valdžios, nacionalės ir vietinės, 
pasirįžo darbininkų kraujuose paskan
dinti laivakrovių streiką, kuris tęsiasi 
nuo gegužės men. 9 dienos, 1934.

Kulipkos, gazai, buožės paleisti dar
ban sutriuškinimui streikuojančių darbi
ninkų stipraus pasirįžimo.

Associated Press (kapitalistinė žinių 
agentūra) praneša apie ketvirtadienio 
įvykius: “Policija, kuri pirmiau šaudyda
vo virš ‘riaušininkų galvų’, palenkė že- 

i myn šautuvus ir revolverius—tiesiai į ei- 
j les pirmyn žygiuojančių streikierių. Ke- 
I lėtas žuvo po kriokiančiais ginklais, o ki

ti dribo, kuomet policmanų buožės atsi
mušė į jų galvas.”

' Tolydžio gubernatorius Merriam užsa
kė apie 5,000 vyrų iš nacionalės gvardi- 
jbs> kuri, šiuos žodžius rašant, jau pri
būva p Sąn Francisco miestą šaudyti 
streikierius.... Ko negalėjo padaryti poli
cija ir kompanijų mušeikos, tą bandys 
atlikti valstijos milicija!

Valdžia ir samdytojai čionai lyginai 
panašiai bandys elgtis, kaip Toledo ir 
daugelyj kitų vietų darbininkų strei
kuose.

Prezidento Roosevelto “taikančioji ta
ryba” tą viską mato ir nei žodžio nesa
ko. Priešingai: jinai eina išvien su sam
dytojais ir padeda pastariesiems darbi
ninkus šaudyti, ardyti jų streiką, jų ko
vą už geresnes darbo sąlygas, už dides
nes algas!

Tokią “naują dalybą” gauna San 
Francisco laivakroviai iš p. Roosevelto!

Darbininkai! Neleiskit kompanijų ir 
valdžios mušeikom šaudyti mūsų brolius!

Marininkų Darbininkų Industrinė Uni
ja išleido atsišaukimą į visus prieplaukų 
darbininkus, raginantį juos skelbti visuo
tiną streiką.

Padėkim revoliucinei unijai pravesti 
gyveniman pasirįžimą.

Prieplaukų darbininkai! Visų indust
rijų ir užsiėmimų darbininkai! Padėkim 
San Francisco streikuojantiems laivakro- 
viams laimėti kovą su išnaudotojais!

Pristoro Veikla Kaune
Lietuvos “Žinios” praneša:

Buvusio Lenkijos ministerio pirmininko 
Aleksandro Pristoro atvykimas į Kauną su
kėlė visuomenės susidųmėjimą.

Iš patikimų šaltinių sužinojome, kad p. 
Pristoro vizitas Lietuvoje jau senai buvo 
ruošiamas. Apie jo atvykimą žinojo tik ke
li asmęnys.

, Vakar iki pietų p. Pristor atsilankė kartu

-U ■!■■■■> I I ■ .m.i,I iįiii || I ii>»ir I ■ ■ m I II

su gyvenančiais Kaune Lenkijos spaudos at
stovais Karo muziejuje, kur majoras Šešta
kauskas svečiams jį parodg ir davė paaiški
nimų. į

Vėliau 4p. Pristoi? atvyko antrą kartą į 
Karo muziejų, kur saulei Ipidžiantis žiurėjo 
vėliavos nuleidimo cąrątpdnįją: -i

12 vai. p. . Pristor atsilankė pas Vidaus 
reikalų ministerį pulk. Rusteiką, kuriam 
kaip girdėt padėkojo už leidimą atlankyti 
Lietuvą ir atvykti per administr. liniją savo 
automobiliu į Kauną. : ’

: ' K n • •

Vėliau Pristor važinėjęs provincijose, 
taipgi turėjęs jjasimatymą su Vokieti- 
$. atstovu Kauhe\ \ ‘ į

Apie Pristor ^kiekvieną; žingsnį Kau
ne fasiptfnė ir “lįberalihė” Lietuvos; spau
da pląčiai įrašo draugišku tonu.

“Lajsyėje” jau buvo minėta- ir čia gali
nde tiktai’pakartoti, kad Pristoro iatsiląn- 
kymĮs Kaunan nėra padarytas grynai 
asmeniniais ’ sumetimais, kaip jis sakė. 
Tai dalykas,, turįs platesnės prasmės. Tai 
vis bandymai _ ’v’ “ : x’ ”
v^ Siu Lenkija, arba, kitais žodžiaįis, tai

KAS BUVO IR KAS ŪKO?

o ‘
j oi atstovu Kauhe\

’* •' , n • L •’

Flatus išduobėtas kelias, 
užpiltas skystu purvu. Abi
pusi tęsiasi dvokianti ravai, 
kuriuose vos tepastebima 

! akimis, teka pažaliavęs nuo 
ilgo stovėjimo vanduo. Ke
liu važiuoja vežikas su tuš-|2116 štukų. Tai visa daro- 
Čiu vežimų. Arklys gana ma, kad būtų malonu ir 
tankiai klimpsta duobėse, lengva kvėpuoti darbinin- 
Vėžimas atrodo nesitraukia kams. čia netoli buvusieji 
pirmyn, bet tik šokinėja, laukai del vertimų įvairių 
trata. Iš po ratų į visas atmatų, išvežtų iš miesto, 
puses trykšta srovės purvų, dabar užimti > didėliais nar 

Į —Tai velnio kelias! Kitą 
I syk . kaimo kelias būna ge- 
i resnisl—Piktai murma ves . . K' ,
izikas ir-Vienkart jį' mėto 
, vežime augštyri ir jėga puo-^

s greičiau “suartinti” Lietu- ^em^n'
; Aš einu netoli, nuo arklio 

“trotuarą”, tikriau sa-

metrų storio diametre, kiek
vienas iš jų kainuoja 140 
rublių, o tokių medžių paso
dinta 150 štukų.

Antras iš žolių ir gėlių, 
Trečias iš krūmų skaičiuje

‘ J i ! ’

mais, baltais ‘ kaip ; sniegų 
pusnys.; Šis visas skaičius 
namų apgyvendinta MElek- 
trosilosr darbininkais ir va-

ninku miestelis.” Visa tas'fašistų šūkavimą r tikrin' 
pastatyta Sovietų vyriausy- konstitucijoj “nėrą •

■ ' - * • J J ketvirtadali^ balsų del pri
m . . . _ . ... nio naujų narių”, 9 dabarTokiu budu vietoje purvy- ir jie prfpažista( )ad kw 

no g-vės su dvokiančiais ra- cija yra kap mes 
vais pažaliavusio vandens ir 
laukų su atmatomis, liko di
delis žaliuojantis sodnas. 
Visas darbas atliekama to- 
kiuo greitumu, kad vieta ir 
visas rajonas keičiasi ne 
metais, bet dienomis.

Visa tas galima tik prie sekėjai, kiek jūs buyote/t 
ir kiek teisingai,’ tikrino 
konstitucijoj nėra to, ką 
liai bimbiniai” sakė. į 

r < ■
' Mes pilnai pasitikime f< 
pažaboti ir laužymą kons( 
jos sustabdyti. Kaip eis t 
reikalai, bus “Laišvėję,’ 
meilingai aplrašyta.

bes.

, ei j a yra tokia, kap mes 
me. Tik jie esą legaliai pi 
tuos narius, nes ?są buvę 
kankamai balsų “>iž priimi 
Palaukit ponuliai: trumpoj 
tyj, pamatysim, -)«• jūs tur 
pakankamai balsį ar ne, 
tuomet pamatys ; ne tik r 
gieji nariai, bet ir jūsų

dinas! ‘/Ęlektro$ilosJ’ darbi-'22-V-34

diktatūros proletariato, va
dovaujant Komunistų ; par
tijai, kuri daro visą ir vi
suomet • del gerovės darbo 
žmonių. ', / ,

Darbininkas “Elektrosjlps
; ;A. Skurkjs.

tarpihir|liavimas tarpe Pilsudskia Sme- per
'tonosi klikų, kurios jau senai tariasi del kant, per pusiau supuvusį ! 
afidavirpo Lietuvos Lenkijos “globon”.

Trys Piknikai
Šitų žodžių rašytojui teko dalyvauti 

trijuose šių metų ruoštuose liet, darbi
ninkų piknikuose naudai mūsų spaudos, 
mūsų dienraščių.

Detroite (birž. 24 d.) tos rūšies piknike 
žmonių dalyvavo virš 3,000.

Brooklyne, liepos mėn. 1 d., “Laisvės” 
naudai piknike žmonių dalyvavo tarpe 4- 
5 tūkstančiu, ‘r *

Maynard, Mass, (arti Boston’o), “Lais
vės” ir kitų mūsų dienraščių naudai su
ruoštam piknike žmonių dalyvavo tarpe 
7-8 tūkstančių ( tai konservaty viskas ap
skaičiavimas !)

Ką gi tas parodo?
Visųpirmiausiai, tas parodo, kad pla

čiosios masės lietuvių darbininkų remia 
mūsų spaudą ir visą revoliucinį darbinin
kų judėjimą. Aišku, labai gera dalis 
žmonių, sakysim, tokiam Maynardo pik
nike buvo tikybiniai, katalikai darbinin
kai bei jų vaikai. Bet jie gerai žinojo, 
kad pramoga yra naudai mūsų dienraš
čio, mūsų judėjimo.

Kita: tas parodo, kad ten, kur mūsų 
draugai sumaniai veikia, tai ir turi ge
ras pasėkas. ‘

Nuo visų trijų pramogų, be abejo, liks 
mūsų spaudai nemaža paramos, kuri 
šiuo tarpu yra labai reikalinga.

Atsilankiusieji į mūsų piknikus tūks
tančiai tų darbininkų, kurie yra mažai 
girdėję apie mūsų judėjimą ir dienraštį, 
susipažins su juo artėliau. Dabar mūsų 
veikliesiems draugams tenka daryti kitas 
žingsnis: bandyti tuos tūkstančius lietu
vių darbininkų įtraukti į mūsų organiza
cijas, užsakyti jiems mūsų dienraštį arba 
dienraščius, padarant juos mūsų judėji
mo nuolatiniais dalyviais. Žinoma, to ant 
syk padaryti negalima. Reikia imtis po 
biskio. Bet nuleisti rankas ir pasitenkin
ti tuo, kad sutraukiame juos į mūsų pa
rengimus, taipgi nedaleistina.

Dar trys piknikai ruošiami dienraščio 
“Laisvės” naudai: tai Shenandoah, Pa., 
Wilkęs-Barrėj ir Philadelphijoj. Vieti
niai mūsų veikėjai ir visi “Laisvėš>’ skai
tytojai turį žiūrėti, kad ten jie taipjau 
būtų, kuopasekmingiausi visais atžvil
giais. į

<• . r , . v IK5 • I) p v-. ,• „ »\.j, .- it . •• m -j-:‘Orgsia; Mirtiss Baime ■^rasistinės Diktatūros Vartojimas Nuvede
■ Organizaciją į Valdišką Teismą

— -- — — r —

žingsnį, kad neįpulti į (Juo-1 ' 
bę, bei plyšius tarp lentų, 
Lentos tiltelio kaip piano 
klavišiai rpakilsta ir vėl nu
sileidžia žemyn. Vistiek aš 
lieku purvinas. Mes su ark
liu atrodo lig lenktyniuoją- 
mės. Kuomet arklys su
klumpa, aš tuomet žingsnį 
pirmyn nueinu ir atbulai. į

j tiltelį. Einu atsargiai, apr 
s k a i č iuodamas kiekvieną

==+

NORWOOD, Mass. — Jau 
buvo “Laisvėj” rašyta, kad N.A. 
L.P. Bendrovės republikoniškai 
-fašistinis komitetas, ’diktatoriš
kai, spjovė ant Bendrovės kons
titucijos ir įvedė savo gana nuo
gą diktatūrą. Organizacijos 
reikalai pradėta vesti taip, kad 
nariai neturi narinių teisių. O 
jie, fašistai, varo savo diktatū
rą tolyn. Pažangieji dėjo vi- 
' sus galimus civilius būdus, kad 

Su dideliu atsargumu per- Į diktatoriai liautųsi laužę orga- 
ėjome gelžkelio liniją, kuri nizacijos aiškiai parašytas tai- 

purviną sykles, nes kitaip mes turėsime 
i kreiptis į valdišką teismą, štai 
j 13 d. birželio Bendrovės susirin- 
| kime Olga Zarubienė, varde

perkerta minimą 
kelią, t. y., kelią vadinamą 
Maskvos plentas.

Už 100 metrų priešakyje , konstituciją ginančių narių, pa- 
tęsėsi plati gatvė išlieta as-įsiprašo balso ir bando pasiūlyti, 

kad komitetas rimtai atkreip
tų atydą į laužymą konstituci
jos, nes mes (ji sako) daugiau 
neleisime konstitucijos laužyti. 
Ir ve aš turiu laišką nuo mūsų 
advokato, kuriame šaukiam jus 
prie rimto klausimo išdiskusa-

faltu; nors ir lietus lijo, bet 
ji atrodė sausa, švari. Nesi
norėjo tikėti, kad už 100 
metrų užpakalyje šaltame 
purve plaukiojo pusiau su
puvusios lentos “trotuaro”
ir iš po vežimų trykšta fan- .į1’ atšaukimo atitaisymo 
ta purvų.

Kame gi dalykas! Ten, 
kur purvas, duobės,

ĮDOMUMAI
šikšnosparniai Naikina 

Gyvulius

dosi, jie sukišę snapus į jų 
nugaras ir čiulpia iš jų kūno 

i kraują. Kada jis, prisigėręs 
I kraujo nulekia, gyvulys pra- 
! deda eiti svyruliuodamas, nes 
į sakoma, kad jis, įkišęs sna- 
i pą į gyvulį, dalinai ir apnuo-

Pietinėj Amerikoj, Trinida-j dija jį; karvė ar kitas gyvu- 
do saloje,, karvės ėmė pulti, lys turi gaišti.
nuo kojų ir, kiek pabuvus,, ūkininkai kreipėsi prie val- 
gaišti. ūkininkai nežinojo ka- džios, kad ji padėtų vesti ko
me dalykas, kiti manė, jog jų va su tais “velnio” paukščiais 
karves kas nors tyčia nuodija, ir valdžia eina jiems pagelbon. 
Vienas ūkininkas neišleido Vienok naikinti juos nėra taip j 
karvių $ savo globos visą lai- lengva. Jau 102 karvės nusti-i 
ką, saugojo dieną ir naktį. Jis po, kuomet tuo pačiu laikotat- 
jas ir kitus gyvulius bevak- piu vos tris šikšnosparnius pa- 
tuodainas pamatė, kad didieji ^gavo ir užmušė.
šikšnosparniai pulkais puola
gyvulius. Nepaisant, kaip gy-1 šalininką, kuris'ne sykį kar- 
vuliai smarkiai bėga bei spar- toj a tą nudėvėtą posakį: “Ir

Ten reikia nuvesti biblijos

' teismas atmetė retolavim 
Annos Antonio, kad jos byl 

■būtų išnaujo perftagrinėta.
ir šargalis pripliauškė, kad. Pirmesnis teismas ją nu- 
“bimbukai” valdydami nežinoję ! smerkė mirti UŽ ta^ kad ji 
ką darą ir kad fašistai, užėmę ■ išvien su dviem piktadariais 
valdyboj vietas, suradę visai ką j nužudė savo vyrą. Anna 
kitą, žinoma, ko konstitucijoj ' Antonio yra tHjų kūdikių 
visai nėra. Argi galima surasti ' motina. '
tą, ko niekas nepametė?

Smalaviriai per “Keleivį” ir 
“Klampynę” labai daug prira
šė, kaip jie yra gabūs ir kaip 
surado tą, ko konstitucijoj visai 
hera, f' 
sąmones nekreipėm domės ir metfhepos 
viešai nei nebandėm įtikinti per VA. p-iminaii 
spaudą. Bet mes bandėm eia Ituvą, prad d šaudyti i žvirb- 
ant vietos visais gūdais prieiti'jįus ^et **" • ■ ■"
ir įtikinti. , Bėt Viskas buvo vėl-, į nugarą.

m as nagri 
nešė spre dimą, kad B.

šovė žvirblius, Pataikė į 
žmogų '

Linkuvos! valsčiaus, šiaub’*
žinoma, mes j jų tas ne- ap. gyv. B, Ąndtošiūnas 191

2 d. paėmęs

tui. Bendrovės susirinkimuose
visai neduoda kįausimo apkalbę-
ti; tai buvom suruošę viešą tei- drošiūAas /lekaltas','

^škevičiui pataikė 
dirželio 18 d, teis
ėjo šią bylą ir iš-

smą, betgi fašistai ir viešą tei
smą bandė ignoruoti; ir todėl
liko paskutinis būdas, tai valdiš-1 . . v
kas teismas, kurio ignoruoti gal jvai st i ei kuojančius laį-

i neišdrįs.' j vakrovius sutraukta į mie-
Draugai darbininkai! Atkrei-1 stą jau 2,000 1 aiibHui

pkite atydą į tą republikonų- ginkluotos milicijoj . .
konstitucijos sulaužymo. Bet 
Zarubienės mandagus pasiūly
mas, per fašistus, Babilui vado- 

dvo- vaujant, buvo riksmu nu- 
kiantis vanduo ravuose, va- rėktas ir apkalbėti neleistas, 
dinasi užmiestis ir gyvena iTuomet T- Sarapas, pasiprašęs' 
darbininkai ir nedidelė dirb-1 dar ,sial°’ kad Bendrovės j 
, - c,. i . i komitetas į si klausima žiūrėtutuve Simens-Šukerta. | rimtai h. k'la‘simą gl.a'žumu iši. 

Tas buvo prie kapitalis- į rištum. Nes čia nėra reikalas i
Y Z ' _ ’ Petrapily]’ lsu vaikais ant gatvės “mar- 

•’ Nei į Sarapo kai-;
i bą domės nekreipė ir Babilas I .
(pareiškė, kad nauji nariai ir! GYVENIMO PERMAINA— laikį. Jeigu kuri jų nėra taį» 
ant toliaus bus priimami pa-1 IŠGĄSTIS, GUZAI veikli, tai organizme ima pa
prasta didžiuma balsų. Kelia- i r>.-a,.<rO .rvdvfm'an ma. siieikšti sukrikimų. Medžiagą

kad aPykaita nėra tada tokia vale
li: moteris eina riebyn; kar
tais, kaip kad Jums, sąnariai 
brinksta; nervai esti aržesni; 
kraujo apytaka nelygi.

Be abejo, Jums blogiau pa
sergu gyvenimo per- darė ir tie išgąsčiai, nelaimės.

Kad greičiau atsigavus, rei- ) 
kia Jums higijeniškafi gyventi.
Maistą pasirinkite pilhą, »gtu- 
ralųiį, kad jame pakankaYnai 
būtųrnineralų. Ypač kalkių,/ 

mėlynais taip gi vitaminų ir tt. Daugiau 
\, daržovių, 

antrą' žalėsių, vaisiu, žuvų, triiputį

mobiliaus nelaimėje, nors su- duonos ir šiaip skrobylų, krak- 
žeist negavau. Bet potamjmolų. Būkite da'žniau ( ant 
ėmė sukt rankas ir kojas per saulės.

tinęs tvarkos.
‘Minima g-ve vadinosi Mas-ibolls, zaistl- . - i nn nnmpR nkvos plentas.

Kas Liko?

dievas sutvėrė viską ir buvo 
gera ir gražu,” kad jis pama
tytų, kaip ten yra “gera ir 
gražu,” kuomet Ūkininkas, 
karvė ir šikšnosparnis vedą 
žūt-būtinę kovą.

J. N.

Dallas, Texas. — Atėjęs 
pas buvusią savo pačią, nuo; 
jo pabėgusią, Hugh Davis 
nušovė ją, jos motiną, jos ir 
savo sūnų, ir pats nusišovė.

Pratt, Kan. — Susiginči
jus J. O* Shaw’ui su pačią, 
jųdviejų sūnus, 17 metų ber
niukas, kardu nudūrė tėvą. 
Areštuotas'.

"HH

DARBININKU 
SVEIKATA &

KASKIAUCIUS
Newark, N. J.

DR. J. J.
371 Lake St„ Newark,

Telephone: Humboldt 2-7964

IŠGĄSTIS, GUZAI

.Pamatiniai pasikeitė gat-Į mo klausimo apkalbėjimui visai | teu° kl'
ve ir visa apielinke ir vieto-, neleidžia, nežiūrint kad mesi-1 Jfls duodate žmongms atari. 
je dirbtuvėles Sirnens Su-1ma; buvo paremti. Todėl 13 d., mus - 
kerta išaugo milžiniška|birželio susirinkime aiškiai pa-; “Laisvę 
dirbtuve “Elektrosila , j-1 atimtos ir kitokio išgjimo neli., 
rengta sulig paskutinio zo-, j(o, kaip tik eiti į valdišką teis-;

Prašau ir man patarti 
j” mano ligoje, už 

ką iškalno tariu širdingą ačiū..
Aš esu moteris 47 metų se-j 

džio technikos, kurioje dir-1 mą. Todėl visi pažangesni, kon- j num0, . ....
ba masinas del milžiniškų i stitueiją ginanti nariai numta- begirgdama> du kartu buvau 

labai išsigandusi. Vieną kar
tą įpuoliau į upę, į šaltą van- 

! denį, nuo ko, tur būt, paskui 
visą kūną išmėtė i 

j plėtmais, bet tuos plėtmųs jam pieniškų, kiaušinių, 
i beveik nusiįįydžiau, o
kartą labai -‘išsigandau auto- • šviežios mėsos, labai

elektros stočių visoje SSSR.i^ eiti i teismą. Yra prašomai 
Kiek tokių užmiesčiu pali-’ljf ,tei?“° “i^žionkšino” prieš • 
. , . i. , . i dabartinę bendroves valdyba,ko nuvertus kapitalistinę T . . , „ . “ _.• • , T_. • . _ . . I Ir bus bandoma Bendrovėj I
tvarką. Visos gatves ll 1 ajo-, įvarką atsteigti per teismą, ku- į 
nai teko pertvarkyti Sovie-! rj0 taip pažangieji nariai ne-1 
tų vyriausybei. Štai vienas iiorėjo, Bet Bendrovės fašisti- ■' 
iš daugelio pavyzdys. 1933 
metais Maskvos plentas plo
te ’’Z? kilometro ilgyje nuo 
Pulkavo šakos iki Georgievs 
kos gatvės išlietas asfaltu. 
Šį darbą atlikti nemčdįa bu
vo trūkumų. Ypač ^stoka 
darbininkų. Į pagelbą atė
jo “Elektrosilos” darbinin
kai. Prasidėjo subotninkai. 
Visi dirbo proletariška sąži
ne ir darbas buvo užbaigtas 
nuskirtu laiku. Dabartiniu 
laiku ši gąvė dar daugiau 
tobulinamą, dailinama. Vien 
tik “Elektrosilos” teritori
joje abi pusi asfalto tęsiasi 
trys žali kaspinai.

Pirmas iš žalių, lapuotų 
medžių, kur . kiekvienas 5 
metrų augščio ir 14 centi

me komiteto užsispyrimas prie 
to privedė. Nes nariai nenori 
būti organizacijoj, kurioj netu
ri .narinių teisių. . . . , - . , .... ,visus sąnarius, susuko guzus, j lactate, grs. 10, tablets

Rodos, jau gavo pakvietimus i Kartais lie guzai padidėja, tai Į100”; imkite po 2 tąbletėli po 
stoti į teismą šie: Petras Bla-'sumažėja, bet labai skaudūs,: valgio: sutrinkite ir su vande- 
žys, pirmininkas; P. J. Babilas, taip kad sunku vaikščiot, o'niu imkite, per keletą mėnesių, 
vicė pirm.; P. P. Kručas, užra-', rankom sunku kas suimt: per m ....... ..
šų sekr.; A. Tamašauskas, ka-' sąnarius vargiai linksta. Lau- 
sieriūs, ir Juozas Truškauskas, kįu jūsų patarimo, 
fin. sekr. Kaip tik gavo iš “kor-' 
to” pakvietimus, tabtuojaus vi
sas komitetas permainė karštą

Atsakymas
Tai Jums, Drauge, kaip ant

temperatūrą, ir jhu nebetvirti-, įų nebuičių, visos bėdos kru
na, kad galima naujus narius'von susidėjo. Ir jos tarpsavy 
priimti paprasta didžiuma. Ir rišasi. Viso ko pamate bene 
visi jie labai keistai pasidarė , ^us ta gyvenimo permaina, 
mandagūs, kuriems jau senas Matote, gyvenimo permaina 
laikas, nedrįsdavo nei į akis pa- įvyksta del labai esmingo en- 
žiūrėti, tai dabar susitikę ban- dokrininių — vidujinių liaukų 
do, net kepurę pakeldami, alo ' -persitvarkymo. Ovarinės Hau-
pasakyti. Kąžin kodęl tokia 
staigi permaina? t !sįtraukift> nebeveikia. Tada

Tiek dauį- Kručelis Babilas ■ kitos liaukos turi dirbti virš-

kos atrofuojasi, išdžiūsta, su-
Tada

1 ** (
1 . . .■ i '' W ■

Būkite da'žniau
Gaukite “Calcium

No.

Taip gi imkite “Halibut liver 
oil 250 D,” po 10 lašą kas die
na, irgi keletą menesių, žino
ma, iodo tinktūros, po lašą du
kart kas savaitė. Keletą mė
nesių imkite ir skydinės liau
kos, “Thyroid tablets, gr.
No. 100, P. D.,” po vieną priaš 
valgį. Bus naudos,- jėigu dar 
gi ir geležies vartosite. °Ifon 
ammonium citrate 1b.” ir 
“Copper sulphate 1 gr.” išlar- 
pinkite puskvortėj virinto van
dens. 1 —
valgio.
m ai, braukymai, p.asjyąiJęSį lo
jimai, gilus kvėpavimas.*

Imkite po šaukšteli po 
Maudynės, ^maąąŽRvi-




