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Sovietų Sąjungoje yra mini

ma 120 metų sukaktuvės nuo 
u ž g i mimo poeto-apysakoriaus 
M. J. Lermontovo ir 125 metų 
sukaktuvės nuo gimtuvių gar
saus 
golio 
rime 
Apie
skyriuje tilps iš “Pravdos 
bai svarbus straipsnis.

rašytojo Gogolio. Iš Go- 
veikalų mes, lietuviai, tu- 

komediją “Revizorius”. 
Gogelį Proletarų Meno 

la-
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Gogolis ir Lermontov. 
Aukos del ALDLD. 
Francijos Fašistai. 
Imperialistai Ginkluojasi 
32,000 Metrų į Orą.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PART ONE

Paskutiniu laiku Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos Centro Komitetas 
gavo aukų nuo sekamų kuopų : 
ALDLD 26 kp. per drg. Z. Gu- 
deliauskienę prisiuntė $1; ALD
LD 6 kp. iš Montello, Mass., 
per drg. G. Šimaitį $10. Šir
dingai aukotojams ačiū!

DEPORTUOTAS Iš MEK
SIKOS AMERIKON

San Diego, Cal. — Pagal 
Meksikos konsulo reikalavi
mą, tapo areštuotas ir iš 
Meksikos pusės Cilifornijon 
pergabentas Stanley Han
cock, pasižymėjęs kovoto
jas laukų ir daržų darbinin
kų streikuose Californijoj.

PLĖTOJASI automobilių pramones 
. DARBININKŲ STREIKAI

’ d 5 ‘

Sustreikavo 500 Darbininkų Toledo; Streikuoja Detroit 
Stove 800 Mechanikų; Kiti 5,000 Mechanikų Pasiruošę 
Streikan už 36 Vai. Darbo Savaitę ir Uždarbio Pakėlimų 
20 Nuošimčių

DARBININKUS ■NACIONALĖ STUDENTŲ DIENA STREI 
KAM IR DEMONSTRACIJOM PRIEŠ

FAŠIZMU IR KARA
Cleveland, Ohio. — Swift 

skerdyklų kompanija, bijo
dama streiko, pakėlė darbi
ninkams pustrečio iki pus-Į 
septinto nuošimčio' algą.
Bet; kompanijos pastatyti gj|ėje Universitetu ir Kolegijų Visoj Šalyj Šiandien Bus Vie-

Rosenberg, Vok. — Per 
etherio eksploziją pas vieną 
šmugelninką Kutzoven so
džiuje užmušta 8 žmonės.

Drg. V. Kapsukas radiogra
ma pranešė, kad jau išsiuntė 
savo knygos rankraštį. Lau
kiame. Kaip tik bus gautas, 
tai duosime statyti. Taigi pra
šome visus ALDLD narius mo
kėti duokles, o valdybas—siųsti 
jas į centrą. Pinigų reikia, nes 
dabar pirkome popieros du to
nu ir pusę (5,000 svarų), kas 
lėšavo virš $300.00.

popieros užteks 
šiais metais.

Auga Lėktuvą Darbi
ninką Streikai

Toledo, Ohio. — Streikan 
išėjo 500 darbininkų, dir
bančių automobiliams dalis 
Bingham Stamp Kompani
joj. Reikalauja pridėt 10 
nuošimčių uždarbio ir pri
pažint uniją.

Detroit, Mich. — Mecha
nic Educational Society va-

šios 
sai”

Bet jau 
ir “švie-

FrancijosĮ Berlyną, atvyko 
fašistų galva Andri Kaston. Jis 
derasi su Hitleriu. Kaip žinia, 
Hitleriui įsigalėti gelbėjo Fran
cijos stambūs kapitalistai. Da
bar, matyti, jie nori susitari
mo su Vokietijos darbininkų 
kankintojais. Kaston sako, kad 
Francijoje fašistai jau turi 10,- 

» 000 narių ir jų laikraštis “La-
Libr Parol” spausdinamas 100, 
000 kopijų laidoje. Vis daugiau 

4 kelia galvas francūzai fašistai.

Hartforde, Conn., strei- dovy beje, išėjo streikan 800 
kuoja jau 500 darbininkų darbininkų Detroit Stove 
prieš tris lėktuvų kompani
jas; reikalauja sugrąžint al
gą, kokia buvo mokama 
1929 metais. Laukiama, 
kad trumpu laiku sustrei
kuos dar pora tūkstančių.

Buffalo, N. Y.—Curtis 
lėktuvų kompanijos 2,000 
streikierių turėjo smarkų 
susikirtimą su policija ir 
streiklaužiais pereitą ant
radienį. Šerifas Offerman 
reikalauja, kad vyriausybė 
paskirtų $5,000 daugiau pi
nigų streiką laužyti.

Kompanijos. N u s p r ęsta

buvo šaukti streikan apie 
5,000 įvairių
lių dirbtuvių' mechanikų, 
jeigu nebus pakelta alga 20 
nuošimčių ir įvesta 36 vai. 
darbo savaitė su priediniu 
mokesčių už viršlaikius. 
Darbo Federacijos vadai ir 
Roosevelto valdžios atstovai 
išvien su bošais, šnipais ir 
policija sušilę darbuojasi, 
kad streiką pakrikdyti bei 
sulaužyti.

automobi-

"čekmanai” nuvogdami už
rašo po 15 minučių iki 2 va
landų mažiau darbo laiko 
kasdiena. Darbininkai bru
zda; skleidžiasi tarp jų In
dustrines Unijos išleisti la
peliai. Bosai šniukštinėja, 
kas tuos lapelius platina.

Neleidžia Matytis su 
Sco 11 s boriečiais

50 Mezgyklų Užstrei- 
kuota Philadelphijoj

Organizuoja Senyvų
Darbininkų Kliubus

nos Valandos Studentų Streikas; Ruošiama Visur Demon
stracijos prieš Gręsiantį Karo Pavojų ir prieš Fašizmą; 
Šaukiama Prieškarinės Konferencijos

Italijos fašistai paskelbė, kad 
karas yra neišvengiamas ir to
dėl jie siekia galingo oriai vy
no ir karo jūrų laivyno, kuris 
kontroliuotų Viduržemines jū
ras.

Japonijos imperialistai laikė 
konferenciją ir kaip praneša jų 
laikraščiai “Dzi-dzi” ir “Nici- 
Nici”, tai Japonija rengiasi nu
traukti Washington© karo lai
vyno reikalų sutartį ir budavo- 
ti daugiau laivų, jeigu Wash
ington© ponai nepripažins jai 
teisę turėti lygų laivyną su An
glija ir Jungtinėmis Valstijo- 

. mis.

Sovietų Sąjungoje 22 d. kovo 
buvo padaryta 27,600 tonų špy- 
žio, 25,500 tonų plieno, 19,600 
tonij geros geležies ir 242,700 
tonų anglies.

Leningrade Sovietai pradėjo 
gaminti mikroskopus, kurie tu
rės pajęgą padidinti daiktus 
net 1,350 kartų. Iki dabar bu
vo gamihami mikroskopai, ku
rie padidindavo tik 600 kartų.

Maskvoje didina automobilių 
fabriką, kuris į metus laiko ga
lės pagaminti 80,000 automobi
lių, busų ir trokų. Gorkio mie
ste didina fabriką, kurio meti
nė produkcija bus 300,000 au
tomobilių ir pakankamai naujų 
dalių del pakeitimo susidėvė
jusių.

Kovo 25 d. Leningrade, speci
alia oro aparatas, valdomas ra
dio bangų, su prietaisais iškilo 
21,000 metrų arba 21 kilometrą 
į orą ir viską sėkmingai užre- 
kordavęs nuleido prietaisus. 
Tai jau kelintas bandymas. Pir
mas Sovietų tokis aparatas bu
vo iškilęs 12,000 metrų; antras 
—15,000; trečias—18,400 ir 
ketvirtas 21,000 metrų. Dabar ! 
ruošiamas naujas, 1

Darbą “Padalinimas
Tarp Angliakasią

Philadelphia, Pa. — Jau 
trečia savaitė, kaip strei
kuoja mezgėjos ir mezgėjai 
50 dirbtuvių. Magistratas 
O’Hara nuteisėjo dienų ka- 
lėjiman pikjefudtbjus Ge
orge Weiss; Irene" Weis. Jr 
Aida Basuni. Streikieriai 
reikalauja sutrumpint dar
bo savaitę iki 35 valandų ir 
pridėt mokesnio'.

Washington. — Darbo 
ministerė Frances Perkins 
pataria, kad vakarinėj 
Pennsylvanijoj būtų dau
giau “padalinama” darbas 
tarp dirbančių ir bedarbių ! 
mainierių. Tuo būdu ji nori 
paliuosuoti valdžią nuo bet 
kokios pašalpos bedarbiams 
angliakasiams.

PITTS. BEDARBIŲ ; >
TARYBOS VEIKIA

Pittsburgh, Pa.—Ūžper- 
eitą ketvirtadienį darbinin
kai, vadovaujami Bedarbių 

'Tarybų, sustabdė penkis 
! metimus bedarbių iš namų 
del negalėjimo užsimokėt už 
kambarius. »

Dėstys Pradinių Mokyklų 
Mokiniams apie Romijimą

Darbininkai Sulaužė Patvar
kymų prieš Pikietavimus

San Diego, Cal. — Susi
organizavo 4’0 metų ir se
nesnių darbininkų kliubas. 
Jo tikslas reikalaut iš val
džios pensijų darbininkams, 
sulaukusiems 40 metų bei 
daugiau, neš kapitalistai jau 
nebenori tokiems duoti dar* 
bo , kdipo “perseniems.” ,

Montgomery, Ala. — Vir
šininkai kalėjimo, kur ran- 

j dasi devyni Scottsboro neg
rai jaunuoliai, neleido juos 
aplankyt Ben. J. Davisui, 
negrui advokatui. Jis paro
dė įgaliojantį laišką nuo 
Joseph Brodskio, vyriausio 
jų advokato. Bet viršinin
kai pasiuntė jį į “peklą 
visais laiškais.”

SU

Hitlerio Byla prieš 50X 
Jūrininkų

Hamburg.—Prasidėjo tei-? 
smas prieš 50 Vokietijos jū
rininkų ir laivokrovių. Juos 
kaltina revoliuciniu veiki-. 
mu; ynėjai yra Vokiečių 
Raudohpji Pagelba, kuri 
šaukia bininkus daryti 
didžiausią masinį spaudimą, 
kad Hitleris nedrįstij nuka- 
pot galvas teisiamiems.

EXTRA!

Šiandien yra studentų 
streikų, protestų ir demon
stracijų nacionalė diena 
prieš karą ir fašizmą. Uni
versitetuose, kolegijose ir 
kai kuriose vidurinėse mo
kyklose skelbiama vienos 
valandos streikas, prade
dant nuo 11 vai. diena, v

Apart Didžiojo New Yor-
ko universitetų ir kolegijų, bal. 14 ir 15 d.

streikai įvyks penkiose ko
legijose Californijoj, John 
Hopkins Universitete Balti- 
morėj, Ohio Valstijos Uni
versitete ir k t.

Massachusetts 
gijos Instituto 
šiandien, be to,
karinę konferenciją; Misso
uri valstijos studentų prieš
karinė konferencija įvyksta

Technolo- 
studentai . 

turi prieš-

Veteranų Suvažiavimas 
Gegužės Dešimtą Dieną

Penki Kompanijom Par
sidavę Seimo Nariai

Washington. — Naciona- 
lis Eilinių Veteranų Komi
tetas šaukia ex-kareivių su
važiavimą gegužės 10 d. 
Washingtone. • Suvažiavi
mas . reikalaus ; (panaikint 
naujai išleistus įstatymus, 
kuriais mažinama jiems pa
šalpa; spaustinai pakartos 
reikalavimą' tuojaiis atmo
kė! kareiviams bonus.

Paremiant jų reikalavi-

Maskva. — Dar 22 nariai 
sovietinės “čeliūskino” eks
pedicijos tapo balandžio 12 
d. lėktuvais išnešti nuo

JL aiVllUUAlV J U. XVAI1UAUVJL' 

pįaukiojančio ledyno. Iš 101 j^g reikia siųst rezoliuci- 
ten užstrigusio žmogaus jas ir telegramas kongres- 
dabar ten belieka tik 6, ku- manams įr senatoriams. Su-
ten užstrigusio žmogaus

rie, matyt, bus taip pat iš-

jas ir telegramas kongres-

sirašinėjimui adresas — Ve-
gelbėti. Argi tai ne rekor- į-erans Rank and File Com- 
dinis visame pasaulyje pasi-i ittee> p 0 Box 177> Wa. 
žymėjimas Sovietų' lakūnų, | shington,' D. C.
kaipo gelbėtojų? ‘ ’ 

Albany, N. Y. — Ne tik 
valstijos senatorius W. T. 
Thayer tarnavo elektros ir 
geso kompanijoms, kaip ro- F 
do jo laiškas, bet seimo na
rys D. Mallory ‘Stephens II* 1 
dar trys kiti atstovai. Ste
phens 1927 m. taip pat ra
šė Associated Gas and El
ectric Kompanijai, užtikrin
damas, kad jis seimo komi
sijoje pasistengs “Užmušt” 
nenaudingą kompanijai su
manymą, idant jis nepa
siektų paties seimo. Tie 
grafteriai politikieriai neva 
bus kada nors “tyrinėjami.”

Berlynas. — Hitlerinin
kai įsteigė 29 augėlesniuo
sius ir 205 paprastus teis
mus spręsti, kas turi būt iš
romytas, kaipo netinkamas 
veislei. Žada įvesti pamo
kas augštesnėse pradžios 
mokyklų klasėse, kur bus 
įrodinėjama, kaip netikusių 
žmonių romijimas reikalin
gas palaikyti veislės gry
numui. Išleista gydytojams 
patvarkymas, kad jų užda
vinys yra ne tiek sveikatą 
sergėti, kiek veislės tyrumu 
rūpintis.—Patriotiškas Hit
lerio pamišimas nežino sau 
ribų.

San Diego, Cal.—Monterey 
apskrity j pirmiau buvo iš
leistas patvarkymas, už-, 
draudžiantis streikieriams 
pikietuoti. Bet. komunistų 
ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo organizuojamą 
darbininkai sėkmingai ^ma
siniai laužė tą patvarkymą. 
Todėl dabar,apskrities yy* 
riausybė ir? panaikinę savo 
įstatymą/- pavadindama ;jį 
“nedemokratišku ir neame- 
rikonišku”.... .7

PROTESTAI AFRIKOJ
PRIEŠ FAŠIZMĄ ■

Johannesburg, Pietų Af
rika. — Virš 1,000 negrų ir 
baltų darbininkų "dalyvavo 
protesto mitinge prieš • aur 
gantį - ‘fašizmą. •::: t Mitingas 
įvyko ant* teismabučio i laipr 
tu, r

PHH1AJ ATLEIDŽIA DAH 
6,000 ŽCWA DARBININKŲ 
‘ ’ Philadelphia, Pa.—Sią.sa-* 
vaitę ; ketinama atleisti dar 
6,000 pašalpinių CWA dar
bininkų. Atleidžiami “turi

‘tėisę” užsiregistruoti vers-.. 
ltinam pašalpos darbui, už. 
kurį tik pusę; tiek? temoka. <

Komunizmas Tebeliepsnoja, 
Sako Hitlerio Ministeriš

< Kalbėdamas
Bucharest. — Rumunijos 

prieš-žydiška “ G e 1 e ž i nė 
Gvardija” (fašistai) grū
modama reikalauja, kad ka-

ruošiamas naujas, kiiris bus ralius Karolis pamestų savo 
bandoma pasiųsti augštumon meilužę Magdų Lubescu ir 
30,000 arba 32,000 metrų. Tie išnaujo apsivestų■ šu buvu- 
baliūnai neturi savyje nei Vie- šia Savo moterie 'Helena;

Kitaip, darysią sukilimą.
baliūnai neturi savyje nei 'vie
no žmogaus.

Detroit. — Automobilių I Tom Mooney Išrinktas j 
fabrikantai griežtai atmetė į Molderiy SuvaŽiavima 
5,000 mechanikų reikalavi-! 
mus—pridėt 20 nuošimčių 
algos ir įvest 36 valandų, 
penkių dienų darbo savaitę. 
Ketvirtadienio vakare dar
bininkai balsavo ■ streiko 
klausimą.

; - C o 1 o hi b įjos respublika 
Pjetų Amerikoj pasamdė 
sąvo armijai ' 24 Jungtinių 
Valstijų lakūnus ir nori dar 
5Qi 'samdyti. >‘Washingtono 
ivąldžia įspėja,-kad ji neims 
ant savęs jokios; atsakomy
bės,: kas; atsitiks tokiems 
jos piliečiams. . i

Berlynas.
Essene, Prūsų - * ministeris 
pirmininkas Goering, be 
kitko, persėjo: “Nemanyki
te, kad komunizmas Vokie
tijoj panaikintas. Jis dar 
liepsnoja požemyje/? į-
pripažinimas-, jog' Hitlerio 
teroras negali išnaikinti j re< 
voliucinio judėjimo. - D • :

Tai.

Maryland Komunistų Kon
vencija Nominuot Kandidatus

KULK AS V AIDŽIAI, BOM
BOS PRIEŠ j DEMONST

RUOJANČIUS DAR- 
BiNtSnois

Gerai Pikietuojamas; Mez
gėjų Streikas/ Indianapolyj

Indianapolis, Ind. Virš 
1,000 streikierių pereitą >pir* 
madienį i pikietavo užstrei- 
ku'otas mezginių j dirbtuves 
Real .Šilk; National ir:. Fub 
tom j Pilęietuose?* dalyvauja likad' buvo areštuoto i trys 
ii* daug > bedarbių * Tarybos darbininkų vadai, kaipo ko-

North Little Rock’e, Ark., 
policija, mėtydama dujų 
boinbas, veikdama buožėmis 
ir * grūmodama kulkasvai- 
džiais, išblaškė 400; negrų ir 
baltų darbininkų, t kurie su- 
sįrjnko protestuoti; dėlto,

narių. (mūnistai. , o ;

San Francisco, Cal. — Vie
tinis “molderių” (liejikų) lo- 
kalas išrinko Tomą Mooney 
delegatu į molderių unijos su
važiavimą, kuris įvyks Chica
go j rugpjūčio mėnesį. Nors 
Mooney, yra kalėjime, bet jis 
tebėra unijos nariu gerame 
stovyje.' Panaujinta reikala
vimas, kreipiantis į augštes- 
nius teismus, kad Mooney būtų 
paliuosdotas.

Philadelphia os Kalinių 
Bado Streikas

Philadelphia, Pa. — Aps
krities kalėjimo kaliniai 
ketvirtadienį pradėjo bado 
streiką, protestuodami prieš 
uždarymą į pavienes kame
ras “nepaklusniųjų” ir rei
kalaudami pagerint maistą.

Passaic, N. J. — Gengste- 
riai nušovė Jacoby Eisma- 
ną, kuris buvo valdžios liu
dytojas apie keturių polici
jos viršininkų šmugelį su 
gembleriais. ir raketieriais. 
Teismas, kaip jau buvo ra
šyta, nukaitino tuos “tvark
darius.”

Baltimore. — Balandžio 
22 d. 11 vai. atsidarys Ma- 
rylando valstijos komunistų 
Partijos suvažiavimas, 209 
Bond St., nominuot kandi
datus ateinantiems rinki
mams. Kad juos įdėt į ofi
cialius balsavimų sąrašus, 
reikės surinkti po 500 pilie- ‘ 
čių parašų miestiniams kan
didatams, 1,500 valstipi
niams ir 2,000 — kongresu . 
niams. Tikimasi turėt su
važiavime delegatų ir iš 
Amerikos Darbo Federaci
jos, taip pat farmerių, neg
rų ir kt.

Sumušė Baltas Merginas už 
Negro Gynimą

CHICAGO. — Patriotiški 
valkatos pereito antradienio 
vidurnaktį užpuolė gatveka- 
ryje negrą darbininką Leo
ną Hesse. Anne Howe, se
kretorė Darbininkų Teatrų 
Lygos, ir kita balta mergi
na pošoko ‘ apginti negrą. 
Nenaudėliai apdaužė ir ją

sias, išbeldė langus ir pabė
go- "

i
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irt, niekam iki 
, mokyklų už-

Skandalai, Nauji Skandalai, 
Buržuazijos Sniegeną Supuvimas

Washingtone slankioją “komunizmo 
šmėkla.!’^. Laikraščiai pilni, per radio gar- į 
šiai skamba, žmonės placįiai kalba. ,Po
litikieriai daro parėiškimušy'teisinasi, ba^ 
žijas prie krūtinės rankas sudėję. Kon
grese sujudimas. Paskirta komisija pa
sitiesė ant matraso tūl 
šiol nežinomą Gary, j 
veizdą!

Kame gi dalykas? Well, Wirt atrado, 
kad Roosevelto “smegenų trustas” ren
gia Amerikoje “bolševistinę revoliuciją”. 
Roose veltas eina Kerenskio misiją. Grei
tu laiku jo misija pasibaigs. Jeigu bol- 
ševistinės “revoliucijos” Jungtinėse Val
stijose dar neturime, tai tik todėl, kad 
“smegenų trustas” nesuranda ameriko
niško Lenino.

Delei to ir kilo ir baisi baimė ir mil
žiniška audra. Pati ponia Rooseveltienė 
^nužemintai aiškinąs ir drąsina Wall Stry- 
to viešpačius, kad jos vyro programa nė 
trupučiuku nepaduoda komunizmu. • 

Nesenai tam pačiam Washingtone bu
vo didelis : alasas del Morgano ir kitų 
bankierių. Jie sučiupti taksų nemokėji
me. Buvo įrodyta. Bet doleris kalba, 
doleris tyli. Iš tos audros nebuvo jokio 
lietaus. Nutilo senato komisija, nutilo 
pateptas tos komisijos advokatas Peco- 
ra. Vėl viskas ramu.
. Einant arčiau prie namų, matome di

delę audrą New Yorko valstijos sostinė-' 
je Albany. Nesenai iškelta aikštėn, kad 
valstijos senatorius Thayer yra parsi- 
samdęs Gazp ir Elektros Kompanijai. 
Paimti laiškai, kurie parodė, kad kompa
nija tam ponui riebiai apmoka Už gyni
mą jos7 reikalų New Yorko seimelyje. 
Tuojaus tyrinėjimas. Juo giliau;į mišką, ; 
daugiau medžių. Jau išvilkta aikštėn tas | 
“liūdnas” faktas, kad dar net vienuolika j 
kitų valstijos senatorių ir asemblimenų | 
maudos kompanijos taukuose. Yra ir 
daugiau, bet kitų griekai tebėra slapty
bėje. Juk nesnaudžia kitos kompanijos, 
kurių reikalų nervai suvesti į Albany. 
Visi seimelio nariai šoka pagal jų mu
ziką.

Visi tie tyrinėjimai, visi tie šlykštūs ,| 
skandalai parodo buržuazinės valdžios

j L * >. ’

Apiplėšė Kapitalistą į
KAUNAS. — Kovo 24 d. 

11 vaĮahdą ryte tapo užpul
tas if' apiplėštas “Drobės” 
fabriko kasininkas' ponas 
Garšva. Iš jo atimta 6,280 
litų, kuriuos jis- nešėsi iŠ 
banko. Tą dieną buvo ap
mokėjimas algų.

» / 1 i . \ 4 .*1 « i ». X »’ - *

supuvimą, negirdėtą korupciją/ 0 tąsi ir 
buržuazinės spaudos; alasas: tūri tikslą i 
demoralizuoti darbininkus,'/nukreipti jų j 
mintis nuo jų-nepakenčįamps būklėš.- j ;

Z /.į / r ’/. / / J Atsiliepimas per Radio iš 
Judošių Misija Darbininką Eilėse I Namy j Stotis : ' J

Svarbu visiems darbininkams, kas da- I ■, Kada per radio būna nie- 
bar dedasi New Yorko “taksių”, darbi- kai tauškiama arba nei šų-; 
ninku eilėse. Čia i matome susikirtimą * niųi netikusios programos 

duodama, žmogus ne kartą 
pamanai: gerai . jiems ten 
radio stotyje durhavoti, nes 
kaip tu jiems, galėtum , atsa
kyti? ’ ‘ ■ - * ' .

Bęt su naujais; išradimais 
’veikiausia galimą bus kądą 
.pądaryt jpastabd jir tiemš 
‘netikėliams,: sprendžiant su? 
*bg prbfešoriausi hi. Monroe 
J^ppkinso/ pranešimoj duoto 
yCęli mbijos : Universitetui. •” 
H ’P:’of. : Hopkins paskelbė,

I *.,».• ’ .J •% .

t jkad ;jau yra išrastas iprietaį- /

bar dedasi New Yorko “taksių”, darbi- 

dviejų spėkų Tr dviejų idėjų, čionai pa- 
aiški, kaip pragaištinga yra; rolė social- 
fašistų, į ; : ■

■ Taksimenai nesenai štreikayo. Tai bu
vo antras streikas. Šis streikas parodė 
nepaprastą: darbininkų kovingumą. Jiefįs 
vadoįvayo revoliuciniai darbininkai. StrėL 
kas nelaimėjo algų pakėlimo, bet šiaįne 
streike taksimenų unija labai sustiprėjb. 
Tai dideŲs į laimėjimas. Dąrbininkb tfiį> 
nybė .išaugo. Šėorganizųųti dąrKnin- 
kai iš" streiko išėjo organizu'otaiįf.; </ 

: į Bet į- darbininkų : eilės pradėjb lysti 
Socialistų Partijos jūdošiški valdai,:— 
Norriian; Thomas, 'Jacob PankėnHr kiti; 
Pradėjo savo pasėkėjus unijoje fcųys;yti 
prieš revoliucinę unijos ir streiko vsjdė- 
vybę. Pavyko jiems pasigauti į savo^ju- 
došišką tinklą Bronx, Queens ir Brook- 
lyno lokalų vadovybę.- Šitie pradėjo lip
ti per narių galvas ir draskyti uniją Pra
dėjo skleisti nuodus, kad unija būtų par
duota Amerikos Darbo Federacijai. Gir
di, tada ir valdžią ir taksių kompanijos 
su jumis rokuosis! ( :

Įi 'i iiiiĮf Myi i'r ................... ..

ĮDOMUMAI
- i:i Hr -

’veikiausia galima bus kądą

balsuojate. Paškui, nusta- presui, po 50 centų., F. G^r 
Musf prietaiso laikrodį/. sa
kysime, ant 2 vai. naktį; ga
lima eit gult. Lygiai dvie
jose valandose patys prie
taisai “balsuos” tas elektros 
stotis, kurių elektrą naudo
ja radio priimtuvą? (setai).

j viskas, S. Petronis ir J. 
Daubaras. Athol, Mass. Tai 
susidaro visai maža sumą, 
bet šiuo krizio metu dau
giau neišgalime... Drau
giškai, J. D.”'

£iatn išradimui padaroma ^Gerb. Red.: Prisiunčiu 
money orderį $5.50 “Lais
ves” naujam presui. Aukojo 
sekamai: P.; Cibulskis—$1, 
J. Vitkunas-j-$l, J. Klimas 

•—50c., drauge’ 20c., L.D.S. 
i 4 kuopa iš iždo $2.$0. Drau
giškai; E. Cibūlskienč, Nan
ticoke/Pa,” ;

dar tik pirma pradžia, bet 
jis žada didelių galimybių 
ateityje, kaipo patobulini
mas radio susiekimo, ne tik 
vienon pusėn,, bet fr atgal. 
. 1 ’ . > / . i N. T. '

i Aukų* gavome $26.64, iš 
ankščiau buvo $790.75, viso 
preso fonde yra $817.39. 
Skolos dar turime $1,132.61.

Šiom dienom yra pasiųsta 
atvirutės, kurių prenumera
tos išsibaigė. Daugelis drau
gų aplaikę atvirutes tuojau 
prisiuntė prenumeratas vi
siems metams po $5.50, o 
brooklyniečiai po $7.50. Tą 
dalyką primename kitiems 
draugams, kad taip pat pa
sirūpintų /atsiteisti savo 
diehraščiui. ,

P. Buknyš.

Salemono Kasyklos \
A ‘ J. * ",

t Francūzas senovės tyrinė
tojas Byron deįPrprok pra-. 
neša- užtikęs' senovės ■ žydų- 
karaliaus Salemono kasyk-;
Jas Abyssinijoj, kurios^ su- . ,

, , . ; ; ; .įprantama, buvo :iki- dabar Gasparai, ^Sparta,. Mtt^i.
; *sas,’kurį prijungus;įprte-sa- ^užgriuvusios. Iš;tu kasyklų
• ;vo radio žmogus galį hamie ;buvę kasama iauksas, sįdab- 

S'edčdamas, atsiliepti į radio'ras: įr brangūs, akmenys.
. -stotį Ženklai?, reiškiančiais: Spėjama,, kad iš ten perėjo
; f gerai — yes*, “blogai” ~ . ir didieji Salemono turtai.

no, klausausi ’—present. ? ,| įrodymas, kūd Šale-J
Kad tokius atsiliepimtis j mohas,

: galima būtų./daryti, įreikiaJ*
kad radio .būtų operuojamas naščių,
elektra., ’ ’ ' ’' ‘ ’ 1

; ‘ i " ■ . -i • ? ; r .
; Naujasai /prietaisas yra’'

Kad tokius, atsiliepimus, monas, rašydamas apie 
galima būtų, daryti, .reikia, į “svieto marnastis ant mar- 

turėjo gudrumo 
I naudotis žemiškomis gėry- 

ra* 'bėmis- išnaudojant ir sveti- 
Tai prakeiktas socialfašistų įjudosių; tokio dydžio, ;kaip ^vidutinė mos tautos gamtos turtus, 

darbas., ^Darbininkai susiklausė, Veikė ;iš cigarų dėžutė; toliau jis bū-.. • . ~
1 '-'‘i. Dabar siąs įperkamas už -dolerį.; 'Išlaikė TeVO Lavoni} 10 Die-

- - • Tiesa, įąr nera išradimas: nu/Nežinodama, kaip Apie
:q aaroimnKų atsparą pries oosus..-v : taip ištobulintas, kad:• kįėk-i.''■£.\upr : F 1
nesidrovi užmėtinėti : komunistams- yiėųo žmogaus • ątsiliępimaš i ; * HUWStl.

..........  ■ ątškirai. pasiektųJradio -sto? ''Buf-faio',; N. Y.., mmė Es- 
. Įį.;j Bet; .visį tuo laiku .,pa- ther May Broyvn-’aitęs tėvas 
duodami ‘•“balsai’: vienu sy-; ir jhąi išlaikę jb ĮaVoną;l^ 
kiu gali stotyje^ pasirbdyti,’ dienų, kaip sako, todėl kad 
kaipo didesnė bei mažesnė nežinojo, kam ir kaip pra- 
šviesa. Jeigu didesnis skaū nešti apie jo mirtį. O mer- 
čius paspaudžia vienaip .ar'gaitė, rodos, gana pralavin-

vieno. Turėjo kovingą uniją, 
tie buržuazijos agentai drasko viską, 
daužo darbininkų atsparą prieš bosus..- O i 
jię \ ...> 4 u .. . . v
“dualinį ■; unijizmąu, kėlimą /“triukšmo ; 
unijošę”. Patys ta pragaištingą darbą 
varo, į o. komunistus kaltina.- 1 ; y L/p

So. Bostonas, Norwoodas ir 
Rochester is

Šį šeštadienį išvažiuoja Bostonan drau
gas Mizara. Jis ten vadovaus darbinin
kų lavinimos mokyklai. Taip pat panaši 
mokykla įvyks Norwoode, kuriai jis va
dovaus. So. Bostone ir Norwoode drau
gai :-tųrį šušiję pasidarbuoti, kad į tas mb-_ 
kyklas sutraukus kųodaugiaūšia darbi-;

■ ninku. Reikia starai pabriežtį k,ąd mo
kyklų pasisekimas priklausys nuo' vietos/ 
draugų pasidarbavimo.- Juo daugiau? 
darbininkų lankys pamokas, tuo sękmin-j 
gesnes bus mokyklos. ; / J

Pabaigoje kitos savaitės drg. Šoloms< 
kas Važiuos Rochėsterin. Taip pat lavi
nimos mokyklos reikalais.; Pernai Ūęn 
draugai turėjo mokyklą, kuri pūifeiai/pą- 
vyko. Pavyks ir šiemet, nes Ęocbestęrio 
draugai bolševikai dabar veikiai gerai. . 
Jie turi tvirtą Komunistų Partijos Lie
tuvių Frakciją, kuri tvarko vietos judėji
mo reikalus. i

IŠ LIETUVOS
■■m—- į >

Klebonas Liepia Parapijo- 
nams Sekti Jo šuns

Pavyzdį
z Kauno spaudoje skaitome 
tokį pranešimą apie vieną 
kleboną:

“Užėjus gavėniai, per pa
mokslus kunigai žmones 
skatina pasninkauti, .susi
laikyti nuo visokių linksmy
bių ir. t. t. Kai kurie ^kuni
gai Imasi labai griežtai, 
kad tas būtų laikoma. Štai

' * . r ? • • - ;" i { r>

minėtas kRbbnas^jdek .įsi-,do? teiąme. Teisman jį paį 
karščiavęs sake. pamokslą, įraukė / mirusios.v Totaųtięę 
kad žmonėms nurodė pavyz- hės įpėdinės. / tfos/sako, jk^d 

' kung. Kovąrskis ūušukė įnuo 
jų :nėt 8 =tūkstahčiųš. įitų, 
pardhodąntas- ji>mį • ■ paliktu 
turtą. /Teisme kunigo advo
katai pąręiškėį kad. Llębp- 
nas ;jąu šuįinka merginoms 
atmokėti 6000/litų.; >0 12 
tūkstančių' •; litų išej ę' - jam 
laike-turto pardavimo. Va
dinasi, . sučiuptas -suktybėse 
kunigužis baųdo/išsisukti ir 
tik dalį, pasisavinto turto 
atiduodą. .Tai vis vardan

j

dį, sayo: šunų sąkyilamąsj 
“Aš jums sakau, susilaiky
kite nuo mėsos, mesšir jūsų 
nervai ' suges kaų# mano 
šims. Kolei šeimininkė jam 
nedavė mėsos, tol šuo bu
vo visai nepiktas,■ bet' kąi 
pradėjo dažniau duoti — su
gedo šuns nervai ir pasida
rė labai piktas. Taigi ku
rie norite būti gerais kata* 
likais, patekti į dangų, būti 
dievo vaikais, tar klausyki
te manfr žodžių nes tai yra dievo!
dievo žodžiai.” ,

Klebonas Sučiuptas 
Suktybėse J -

ŪKMURGjE.—į’rięš j * ūk- 
mergėfe - ' kleboną Koįars’kį 
iškelta byla Kaimo apygar-

Pirhiiau Ųžnfušė, o PaįkiaU
Fakfšo po Geležinkdiu ” 

•e j ■ • , žmogų /? '•* ■/ "
' Jp^IšKlS^NeHnai ,§į(į- 
tiafc ąųt ? geleIzinkeJib /rastai 
lavoūaį ■ j^ką^ųskųj.,J ląty-; 
rus paaiškėjo, kad Saka-

i SHENANDOAH, PA
-■ -b— '*LPa'sikorė Public Marketo Dže-i j i ' ; • 1 . . • ', rotorius i , į• »
Kovo 12 d. rado pasikorusį 

tuiifc Market

“Bįįmgijis Draugai:—r?ri- 
siunefu $3, tai bįią' $2 > už 
“paiį'yę” jr $1 aUkų pyfeso j 
fęndiįi.. . j Draugiškai, P.’ iri

į Ban. Dalinska, I -i f 7
i (Antano Staniškio) dženito- 
rių.’. . Pasilikorusį ji|žtik6 J. 
Staniskis, kuomet' hū^jo į 
krautuvės skiepą pažiūrėt fur- 
niso, 11:10 vai. vakare. <

Velionis Dalinskaš buvo ne
vedęs, 51 metų amžiaus. Pri
klausė prie SLA. Duokles už 
jį mękėjo A. Staniškis.

“G.e r b i a.'iįia “Laisves” 
Red.: Su šiuo,laišku siunčiu 
jum;s' $2. $l;už “Laisvę”, ir 
$1 aukų presui. Už mėne
sio prisiųsiu daugiau už 
prenumeratą. Draugiškai, 
Mary Sarpalus, Detroit, 
Mich.” . ’• .Čia gyvuoja Nemuniečių 

Kliubas, suorganizuotas apie 
40 .metų atgal. Jame priklau- 

ną dolerį “Laisvės” naujam so daugiausia biznieriai ir pyo- 
presui. Draugiškai, Anta- fesionalai, paprastų darbini li
nas Kazokas, Shenandoah, V1_sai’ ma5aL. $en.iau. ?ri" 
p< ,, ; - -klausė nemažai ir darbininkų,

j: ; ’i B’et persitikrinę, kad darbi-
~ A . j ninkams iš jo jokios Raudos 

“Draugai: Prisiunčiu-vie- nėra, pasitraukė.
ną. dolei j aubų preso įfon- :Nemuniečiai, keli metai ai
dui. Prenumeratoš dar me- gąį, pasistatė gražų naųią-kliu- 
išgaliu užsimokėti. ,'Drąu‘giš- b<į; -bet stambesniems paren
ka!, A. Bizūnas, Ontario, ; gimams buvo netinkamas, sve- 
Canada ” jtainiukė permaža. Skolos tu-

Irejo apie $16,000.00. Užėjus 
' krizini, nemuniečiai neįstengė

kitaip balsavimo knypkį to 
prietaiso “už” ar “prieš”, 
tai būna ir šviesesnis ženk
las radio stotyje. Tam tik
ras “myteris” išmieruoja, 
kiek elektros -sųė j o į lempą 
tam ženklui padaryti./ j O 
nuo' kiekvieno /^balsavimo” 
prietaiso ateina' lygiai tokia 
pat > elektros, sriOvelė. Tuė-' 
met. daugis ’elektros, suėju
sios į tą lempą, yra padali
namas per vienos srioVelęs 
daugį, ir būna gana akurai- 
nąi žinoma, kibk /Čia žmonių 
balsavo, už ar priėš arba kad 
jie klausosi.
; Bęt pinų,negu šis išradi
mas bus „plačiau pritaikytas 
prie atsiliepimo į radio pro
gram as, —kąs yis tiek .yra 
dar gana pidnų,—jis; galės

ta—lanko vidutinę mokyklą 
ir yra 16 metų amžiaus.

Draugą Balsai Preso
**■ ? Z r ■ .

. / Pereitą sekmadienį phila- 
delphiečiai turėjo susirinki
mą, kuriame svarstė prisi
rengimą prie “Laisvės” 
naudai pikniko, kurį jie ren
gia 2 3, rugsėjo. Užbaigus 
pikniko reikalą, draugai su
mėtė. aukų preso išmokėji
mui.;' Draugas J. Rutkus 
užsimokėjo prenumeratą už 
metus $5.50 ir • paaukojo 
preso išmokėjimui $5.50. Ki- 

būt daug lengviau panaudo- Įti* draugai aukojo sekamai : 
•taš ’•yadifiamieius /“šiaUdi- Ai J. Smith $2/ Daugirda— 
niams” . (baidomiems) ■ ibąl- ?$Į, /A. Ramanauskas $1,
savimanjfe, pav«,- F‘ 
k&ųsimąis ųar degtinės par-. 
Javinėj imą turi kbntroliįuįi 
vąlstiįns ar;; patys mįęsįai; 
■a^ kuomet vyrai yra. teisiąs 
:rni} "turi daugumą; pri§iękų4 
:sriį teisėjų būt vyr.af, o kįėi 
męt; moterys‘teisiamos, }tai 
dąųguma “džiūreą? turi ‘būt 
-moterys, ir ’ts t. ■ ,/ < :t, /

Lengviausiai ; prieinamas 
balsavimas šiuo nauju būdų, 
■tai per radio bei laikraščius 
žmonėms pranešti, kad p ne
taisę esamą .laikrodį nusta
tykite ant tokios; ir ; tokios’ 
Valąjįdos įr minutes ir pa-Į 
Spauskite knypkį;: kaip {jūs 
Į-..
Uušką pirmą jnųžTtdė tųlįas

“Gerb. Administracija: —lišsimokėt nuošimčių uį skolą, 
Šiuomi prisiunčiu už prenu
meratą $2 ir 59 centus pre
so fondui, f
Budreika, Moline, III.”

priėjo prie bankruto. Bankas, 
kuriam buvo skolingi, namą 
pardavė už $16,100.00. Nupir-

Su guodone, J. k0 American Legion.
1 • . T11 M ! - —

Senas Rimbas.

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-79B4

DARBININKU
SVEIKATA

................. ..............■*' -■ ■■

Hemorojai Nori Atsirast ;saldykite “Grandmas molas- 
. .v. ’sės,” medum arba ruduojuMan apie pora savaičių at-, ,, .v . . . i cukrum, porą-trejeta gerugal išaugo prie išeinamosios , .. A . . .. . , i . , . . . . i šaukštų. Daugiau vaisių irvietos kokis tai gužiukas, ku-1 , „ . , .. ,, ...... , , I daržovių vartokite. Galima daris neturi jokio viršaus, bet!

V ra minkštas, ir, kuomet man i 
viduriai išsivalo, tai skauda, i 
Kartais, ir taip ima. skauflėt iri 
ųiežėt. Esu moteris 41 metu i t v |

‘amžiaus./ Man viduriai, su n-. 
kini valosi. Mėginu n'ėimt jo-'

- ■ i
kausi su.-yalgidy bėt viduriai L ; , . , .ČiL’ k .! UL V zagr«'pastatykite. ^Giliai; pa-Vis yra ;ki^tį..?-Kazin,. ar ga-! F ’ •- ■*
lėtų mapjA^^^aįįįį”/ Ėątar-jKV'

iii’ sėmenų (“flax seed”), po 
.'kelis šaukštus su vandeniu 
šiltu priimti, kartą ar du, kart 

• į dieną, kad viduriai geriau 
i išsituštintų.
| Eikite gerai pasivaikščioti. 
; Pasim^iikštykite, pagim-nasti- 
Įkuokiįe, kuliu ąpsiverskite,
i rrpaovav jv.vv., ku.iicvi ,

i kvėpuokite pilvu.
rferį?XW' kaš mah da-j

rvt ' ' y V ' ' - Is ant' i|flle,sklce 1 apatių
/lUakymas.\:;. - Trųpūtį aly.

/*'• Ugor^. paukštų, 
’ •įTai Veikiausia Jums/ .šmi^kštynėle.
Drauge/ jį pradedą’ atsirasti i tepkite medvilnės gabalėlį 
h'ėrnoroja.y Milo Ilgai, per me-jtariinės rūkšties mosčia (“T 
tų? metus įūžšitęšusio 1 --*■---- *- °
užkietėjimo gali atsirasti he- 

po $5.50 ‘‘metams ir^paauko-'dorojai. Apatinės venos nu- 
' ' ’ ,f- Įstoja sąvo;’tęslumo, išsiplečia,

ima skaudai, niežėt, o kartdis 
, Jei nieko ne- 

PHiludėlphia gražiai rūpi- darytum, tai ir daugiau tokių

£ !"• *♦ •** ’ ' t I - x5v V<UU»L xuvgmy* liauni jvtokiais .Rainys $1, Klimas $1, J* :kiu vaistų zdėl vidurių ir tai-
:Geg^na $1, J. Vogoniš $1, J> 
Gi’ižaūskaš $l/ir 55- centai 
jsųrįpkjta smulkiai, viso $15.- 

"/Draugas M. Žaldokas 
pėr sųVaąiayimą ;buVo įdavęs 
^5-if šiame; susirinkime da- 
tyę $5,- Už kuriuos; įsigijo 
bendroves seru. /O; draugai 

,A; Kundrotas ir J- Shukys 
atsiuntė - 'UŽ prenumeratas 
>nr» Sn irnpT.arhR ir-nnankn-.

joppo 50 centų preso išmo-> 
kejimiu..j; Tai, kaip- matote, "ė't“ i/'i/’/į/bk

, .. ------ -  - -■ - - v --------T i
naši savo dienraščiu, nes išsipūtusių, garankščiuotų gys- 
dažnai turime - ko paduot iš 
Philadelphijos šiame sky- c

x , r i 
...

iiąacMo,; I ’ /N- T . .. ' . v
kai gyv.eno;, (į pasktų iavoiią•’! tylimą draūgiį. ląis

žtįijė fodėl^kid į^įn^HĄ ^P^g&i:LMesf fry^ ag- J
pakišo po otraukiiiių.; Q nū- kuls* <.

! i

lų tenai atsirastų.
Visų pirma slitvarkykite vi

durius, kad patys savaime ge
trai valytųsi, be jokių dras
kančių vaistų. Kas rytas iš
gerkite 3—4 stiklus limona- 

; do, ir per dieną da kita tiek 
/ įjo išgerkite, .ir dą iiaip pa- 
1 prasto vandens, tai geriau vi

duriai /išsiplaus, išsiva]y£. Li- 
?van-

zar- 
h gal 

j'porfc, paukštų, su nedidele 
Jums,'.šmii’kštynėle. Ir paskui apsi- 

" ’ i su 
jtariinės rūkšties mosčia (“Tan- 

viduriųjnic acid ointment, 2 dzs.”) ir 
pridėkite prie apatinės įatva- 
ros, apsiriškite, ir tegul taip 
būva per naktį. Darykite taip 
nuolat kas vakaras. Už kelių 
savaičių išsiplėtusi gysla vei
kiausiai susitrauks, nebeniežės 
ir neskaudės.

Jeigu toji išpūsta gysla ne
norėtų susitraukti per keletą 
mėnesių, nors ją ir gydytumėt, 
kaip nurodyta, tai eikime pas 
gydytoją: tegul jis Jums lei
džią vaistų su adata į tą iš
plėstą gyslą. Tai yra “Injec
tion -treatment for hdmor- 
rhoids’T * Nuo tų vaistų įleidi- 
nėjrmp įraujas gysloje sukra- 
šėja, ir hemorojus pranyksta.WfWWw riofSįjo ALDLhne :■ kiiopds •j/X/t' 

sau gauti. » , .aukojam ‘Laisvės” naujam dens išspauskite citrinų ir už- Operacijos daryt nereikia.*
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