
x Amerikietės Tyrinėja 
•'» Sovietų Sąjungą

MASKVA.— Dvi ameri
kietės moterys, socialės pa
dėties tyrinėjimo ekspertės, 
profesorė, Susan Kingsbury 
iš Bryn Mawr Kolegijos ir 
daktarė Mildred Fairchild, 
kurios atvyko ant šešių mė
nesių į Sovietų Sąjungą stu- 

, dijuoti ekonominę moterų 
padėtį, tik ką sugrįžo į Mas
kvą iš kelionės provincijose. 
Apie mėnesį laiko praleido 
važinėdamos. Aplankė-Niž- 

5 ni Novgorodą, Stalingradą 
ir Rostovą. Jos sako, kad 

i , ten pramoninis ir ekonomi
nis progresas padarė ant jų 
gerą įspūdį.

f Y < “Stalingradas nepaprastai 
1 interesingas miestas,” sakė 

profesorė Kingsbury. “Jis 
budavojamas iš pat pamato. 
Stalingradas bus “Sovietų 
Detroitas.” Budavojami di
deli gyvenimo namai darbi
ninkams.”

Į pietus nuo Rostovo jos 
aplankė milžinišką kolekty- 
vį ūkį — “javų fabriką,” 
kur apsėta 80,000 hektarų. 
(197,600 akrų) žieminių 

j kviečių, nors sulig aproka- 
vimo reikėjo apsėti tik 65,- 
000 hektarų. Ūkis pilnai 
mechanizuotas. Dirba 7,000 
darbininkų. Gyvena gra
žiuose namuose. '

“Negalima padaryti geras 
išvadas iš taip skubios ke
lionės,” pareiškė Kingsbu
ry, “bet mes užtektinai ma
tėme, kad įrodyti, jog ab- 

. surdiškos yra pasakos, kad 
Rusijos ekonominės pastan
gos veltui išeikvojamos ar
ba tik sukoncentruotos į ap
ribotus plotus ‘del parodos’ 
tikslo. Negalima išvykti 

' neišsinešus įspūdžio, kad
į . vietos viršininkai ne tik

> 1 bando transformuoti Rusi-
; ją, bet ir yra įsitikinę, kad

• tai galima atsiekti.”
Kur tik jos buvo nuvyku- 

sios, visur pastebėjo žmonė
se entuziazmą, pasiryžimą 
būdavoti naują Rusiją.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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Virš 100 Marion
Streikierių Kunigas

Išmetė iš Bažnyčios

žmogžudys pralotas Konstan
tinas Olšauskas, Lietuvos kleri
kalų vadas.

iI______________________ _________ -II
j 500 Demonstravo prie 
Italijos Fašistų Konsulato 
New Yorko Mieste

PLOJIMĄ KONCERTE 
VADINA VIDURAMŽIŲ 
PAPROČIU

PHILADELPHIA, Pa. — 
Leopold Stokowski, garsus 
Philadelphijos orkestros ve- 

~ dejas, ketvirtadienį laike 
koncerto pertraukė grieži
mą ir atsišaukė į publiką, 
patardamas neploti. Delnų 
plojimą pavadino “viduram
žių” papročiu. “Tasai na- 
vatnas plojimas neturi reik
šmės,” sakė jis. “Man jis la
bai trukdantis.” Fo jo kal
bos publika karštai plojo.

Tūkstančiai žuvo Chinijoj
i j . /1 j > ■ ,

. —j—

Hankow.— čia gauta pra
nešimas, kad ketvirtadienį 
įvyko ’didelis mūšis ‘ tarp j 
Nankingo valdžios spėkų ir 
sukilėlių armijos Kuomin- 
chun, prie Mihsien miesto, 

kj už 25 mylią į pietryčius nuo 
Chinchow. Nankingo spė
kos nugalėjusios sukilėlius 
ir užgriebusios Mihsien mie
stą. Abiejose pusėse tūks
tančiai kareivių žuvę.

Praga, Čekoslovakija. — 
Čia įvyko šešios didelės 

. darbininkų demonstracijos 
paminėjimui Rusijos prole
tarinės revdliucijos dvyli
kos mėtų sukaktuvių. Čeko
slovakijos mainieriai buvo 

t paskelbę general}. streiką, 
Policija bru fališkai • puolė 
darbininkų susirinkimus.

NEW YORK.— Ketvirta- 
dienį apie’500 New Yorko 
darbininkų demonstravo 
prie Italijos fašistų konsu
lato, 20 E. 22 St., protestuo
dami prieš fašistinį terorą 
Italijoj, prieš nužudymą 
Vladimir Gorten ir rengi
mąsi nužudyti daugiau dar
bininkų, kurie laikomi kalė
jimuose. Darbininkai taip
gi reikalavo paliuosuoti po
litinius kalinius.

Policija brutališkai užpuo
lė demonstrantus, plėšė iš 
rankų iškabas, ant kurių 
buvo išrašyta “Šalin krau
gerį Mussolini.” Vienuolika 
demonstrantų suareštavo.

Suareštuoti darbininkai 
tapo nugabenti į Jefferson 
Market teismą ir ten nu
bausti užsimokėti po $5. 
Atsisakius mokėti bausmę, 
tapo uždaryti vienai dienai 
kalėjime.

Naujas Lietuvos Fašistų 
Užsienio Reikalų Ministeris

RYGA.— Fašistų prezi
dentas Smetona ketvirtadie
nį paskyrė' Dr, D. Zaunių 
užsienio reikalų minįsteriu. 
Zaunius paeina iš Rytų Prū
sijos. Buvo oficierium kai
zerio armijoj.

Penki Gastoniečiai
Dar Kalėjime

• * . .

CHARLOTTE, N. C. — 
Penki Gastonijos streiko 
vadai,. pasmerkti ilgįems 
metams kalėjimo, dar neiš
imti po kaucija iš Mecklen
burg apskričio kalėjimo, 
apeliuojant jų bylą į augš- 
tesnį teismą. Kiti du, K. 
Y. Hendryk ir Fred Beal, 
paliuosuoti po $7,000 kauci
jos.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas dar negalėjo 
sukelti užtektinai kaucijos 
paliuosavimui kitų. Jis at
sišaukia . į darbininkus pa
gelbėti sukelti reikalingą 
kauciją. Dar reikalinga 
$20,000. ' į , H'

Metai XIX, Dienraščio XI

MARION, N. C.— Virš 
100 tekstilės darbininkų ta
po prašalinta iš baptistų 
bažnyčios parapijonų sura
šo už tai, kad jie streikuoja 
ir priklauso prie unijos, į 
nors ta unija (United Tex
tile Workers Union) yra re
akcinių vadų kontrolėj ir 
priklauso prie Amerikos 
Darbo Federacijos.

Kunigas S. J. McAbee ir 
bažnyčios viršininkų tary
bos pirmininkas A. R. | 
Flack, abu dirbanti Marion 
Manufacturing' Kompanijoj, 
išsiuntinėjo streikieriams 
laiškus, kad jie prašalinami 
iš parapijos.

Streikieriai aiškina, kad 
tai yra darbas dirbtuvės 
viršininkų, kurie nori pri
versti juos išsižadėti unijos 
arbą būti ekskomunikuo
tais (prakeiktais ir pavary
tais iš bažnyčios).

Didžiuma tekstiliečių /‘dar
bininkų yra religiniai, ir 
kuomet jie ketvirtadienį ap- 
laikė tokį laišką nuo “dievo 
tarno,” tai čia 'kilo didelė 
sensacija.

Jeigu darbininkai būtų 
daugiau susipratę, tai, jie 
spjautų ant viso religinio 
biznio ir nesigailėtų, kad 
juos prašalino iš parapijos.

Darbininkai turi žinoti, 
kad bažnyčia, nežiūrint ko
kį tikėjimą ji neatstovautų, 
yra mulkinimo įstaiga, tar
naujanti kapitalistų klasei 
išnaudot darbininkus.

Prisipažino, Kad Pavogė 
$75,000 ir Prakišo Šerų 

Spekuliacijoj

Camden, N. J.— ‘Samuel 
R. Worthington, dirbęs vie
tiniam banke — Broadway 
Merchants’ Trust Company, 
ketvirtadienį atėjo į proku
roro ofisą ir pasidavė areš
tui, prisipažindamas, kad 
jis, dirbdamas banke, suvo
gė tarp $70,000 ir $75,000 ir 
tuos pinigus prakišo šęrų 
spekuliacijoj; jis buvo tuos 
pinigus įdėjęs. į Šerų speku
liaciją, bet kadangi dabar 
Šerų, verte labai nupuolė, 
tai jo įdėti pinigai.dingo. <■

Prokuroras tuojaus apie 
tai pranešė to banko- virši
ninkams. Worthington ta
po suareštuotas ir įkalin
tas.

Worthington yra 28^ metų 
amžiaus. Banke dirbdamas 
gaudavo $35 į savaitę.

Prakišo Milioną Dolerių 
t ' --------

Omaha, Neb. — Panelė 
Margąret Shotwell iš Omą- 
hos, žymi pianistė, gyvenan
ti dabar New Yorke, praki
šo $1,000,00'0 šerį spekulia
cijoj, nupuolus Šerų vertei 
Wall Streeto biržoj. Tatai 
pranešė jos motina, kuri čia 
gyvena. Girdi, jos duktė 
praradus Visą savo , turtą.
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Stasė Ustijanauskienė, kurią pralotas Olšauskas 
pasmaugė Birštone, nusivedęs į kalną.

Sovietai Atidarė 17 Naujy Pramoninių Įstaigų 
Minint 12 Metų Revoliucijos Sukaktuves

MASKVA.— Dvylikmeti- 
nės .Rusijos proletarinės re
voliucijos sukaktuvės -buvo 
atžymėtos' ■ atidarymu sep
tyniolikos naujų milžiniškų 
pramoninių įstaigų < Sovietų 
Sąjungoj1 sulig penkių metų 
industrializacijos plano.
Tarp tų didžiųjų pramoni
nių įstaigų atidaryta milži
nišku metalo išdirbystė Niž 
ni Novgorode. Atidaryta ke-

lios didelės anglies kasyk
los ir keli geležies tirpinimo 
pečiai Doneco srity.

Maskvoj suvirš milidlias 
darbininkų, valstiečių ir 
raudonarmiečiu maršavo 
Raudonojoj Aikštėj lapkri
čio 7 d., pasižadėdami dė£k 
visas pastangas, kad penkių 
metų planas būtų sėkmingai 
įvykintas.

5 Žuvo, 5 Sužeista 
Dirbtuves Eksplozijoj

Masiniai Areštai
, Charbino Mieste

--- .. -===__---------- —...............

NELEIDO LIUDININKUI NURODYTI 
GRAND DŽIURĖS NARĮ, DALYVAVUSĮ 
GAUJOJ, KURI NUŽUDĖ MAY W1GG

Teisėjas Sulaikė Keturiolika Asmenų del Grand Džiui 
Teismo; Veikiausia Vėl Išteisins žmogžudžius ’į

> ELYRIA, Ohio.— Pęnki 
darbininkai žuvo ir penki 
tapo mirtinai sužeisti penk
tadienio rytą ištikus eksplo
zijai Timms Spring Kompa
nijos dirbtuvėj.

Sakoma, kad eksplozija iš
tiko degant vienam darbi
ninkui cigaretą kambary, 
kuris buvo pilnas gazo.

Dirbtuvėj pastaruoju lai
ku dirbo; 30 darbininkų, bet

CHARBIN, Mandžuri- 
ja.— Trečiadienį čia įvyko 
masiniai areštai sąryšy su 
paminėjimu dvylikmetinių 
Rusijos proletarinės revo
liucijos sukaktuvių. Didžiu
ma suareštuotu yra jauni 
darbininkai. Daug darbi
ninkų suareštuota dirbtuvė
se ir Chinijos Rytinio gelž- 
kelio stotyse.

GASTONIA, N. C.— Ne
žiūrint, kad dar daug liudi
ninkų nebuvo išklausinėta, 
nebuvo išklausinėta darbi
ninkai, kurie galėjo pažinti 
Ella May Wiggins užmušė
jus, ketvirtadienį prokura
tūra, vadovaujant Gastoni
jos miesto advokatui Car
penter, ūmai nutraukė klau
sinėj hną ir pareiškė, kad 
nėra reikalo toliaus vesti 
tyrinėjimą.

Čia manoma, kad proku
roras tiksliai pertraukė 
klausinėjimą, kad neleidus 
liudininkui Howard Shope 
peržiūrėti grand džiurės na
rius, kurių tarpe vienas įta
riamas dalyvavime mušeikų 
gaujoj, kuri nužudė Ella 
May Wiggins, rugsėjo 14 d. 
Shope nurodė vieną grand 
džiurės narį, W. A. Gard
ner, kaipo dalyvavusį žmog
žudžių gaujoj. Grand džiu
rės nariuF’būvo pašaukti į 
teismą, bet liudininkui 
Shope neduota progos pa
pasakoti, kurį iš džiurės na
rių jis matė žmogžudžių 
gaujoj. Mat, darbdavių 
pusė neturėjo liudininkų at
mušti Shope paliudijimą. 
Del to, matomai, prokuro
ras ir pasistengė nutrinti tą 
dalyką.

Paskui teisėjas P. A. Mc
Elroy pareiškė, kad ketu- 
rioliką asmenų, kurie šiame 
tyrinėjime buvo pripažinti 
kaipo dalyvavę žmogžudžių 
gaujoj, sulaiko del grand 
džiurės teismo išnešimui 
prieš juos apkaltinimo. Tei
sėjas pareiškė, kad nebuvo 
“gerų įrodymų” prieš kitus 
du, Roy Carver ir Howard 
West, ir jie tapo paliuosuo
ti, kaipo nekalti.

jie yra kompanijos pakali
kai; nekurie jų yra bosai 
Loray dirbtuvėj, kur strei
kas buvo paskelbtas.

Jų grand džiurės teismas 
atsibus sekantį sausio mė
nesį.

Vaikai Pakorė Mergaitę
Spalių 14 d. apie 16 vai. 

trys mokyklos amžiaus vaL 
kai: Astrauskas J., 10 metų 
amžiaus (vyriausias),. Čes
nauskas H. ir Čiūžaitė P., 
gyveną. Mariaviankos kai
me, grįždami iš mokyklos 
Linksmadvary, rado netoli 
savo namų buvusią mergai
tę Benesevičiutę No 3 met. 
5 mėn. amžiaus. Pasikvietė 
ją į krūmus ir ten Astraus
kas paėmęs jos šaliką, užri
šo vieną galą jai ant kaklo, 
hntrą galą pririšo prie me
džio šakos ir Benesevičiutę

darę visi trys pabėgo. Pa- 
kartajai pasisekė kojomis 
pasiekti žemė ir rankomis 
įsikibti į krūmus, todėl išli
ko gyva, kol į jos šaukimą 
atbėgo žmonės ir ją išgel
bėjo.
• Vedant kvotą, vaikai pri
sipažino, kad jie Benėsevi- 
čiutę k orę, bet kėdei 
darę paiskinti negalėjo. 
Kad mergaitė galėjus mirti 
jiems tai aišku buvę.

r
18 Colių Sniego Coloradoj

Denver, Colo. — Šiomis 
dienomis aštuoniolika colių 
sniego prisnigta rytinėj ir 
šiaurinėj Colorado valstijos 
dalyje. Virš dviejų coliį 
sniegu' apdengta Wyoming 
valstija.

> lv. _ , . I Colorado valstijoj iš prie-
. Grand dziunč, kuri yra i žasties daug sniego buvo 

pilnoj darbdavių kontrolėj, /suparalyžiuota komunikaci-
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nežinoma, ■ kiek , f dirbtuvėj Muštynės Sinagogoj
•• T • 1 I T •• ' . » I I I »buvo 'laike eksplozijos, nes 
eksplozija ištiko),: kuomet 
darbininkai ėjo. .į -darbą, 7 
vai. rytą. j .■» r\

Dirbtuvė, vieno augšto na
mas, tapo sunaikinta.

Lietuvos Miškai

Lietuvos miškų plotas ofi
cialiai skaitomas be Klaipė
dos krašto 879,000 ha ir 
privatinių miškų 69,000 ha.

Visas šitas ‘dabar miškų 
plotas, paskirstytas į 41 urė
diją, o pastarosios į 281 gi
rininkiją. Girininkijos savo 
ruožtu padalytos į 2,500 ei- 
gulijų. . >'■

Kiekvienai miškų urėdijai 
vidutiniai dabar teųka tvar
kyti bei valdyti apie 21,000

Spalių 16 d. 16 vai. iš Sla
bados pranešta, kad Ve
liuonos gat. naujojoj 1 žydų 
sinagogoj esą kilęs didelis 
triukšmas. Į triukšmaujan
čią sinagogą buvo pasiųsti 
policininkai, kurie nuvykę 
rado besistumdančius tarp 
savęs maldininkus.

Triukšmas greitai buvo 
likviduotas, bet jo priežas
tys kol kas nežinomos ir po
licija stuo reikalu užvedė 
kvotą. 1

Mexico City.— Pulkinin
kas Pablo JSidar, Meksikos 
žymus lakūnas, ketvirtadie* 
nį sugrįžo iŠ 9,000 mylių ke
lionės po Pietinę ir Centra- 
linę Ameriką. Orlaivių lau-

ha,- o girininkijai apie 3,100; ke jį pasitiko 30,000 žmp- 
hių-ha.

pirmiaus atsisakė išnešti 
apkaltinimus prieš devynis 
asmenis, kurie 'buvo įtaria
mi dalyvavime Wiggins nu
žudyme. Sunku tikėti, kad 
grand džiurė išneštų apkal
tinimus prieš keturiolika 
šiame tyrinėjime nužymėtų 
asmenų, kurie, kaip liudi
ninkai patvirtino, dalyvavo 
žmogžudžių gaujoj.

Liudininkai įrodė, kad Ho
race Wheeler, Manville- 
Jenckes kompanijos tarnas, 
paleido šūvį į Wiggins. Jis 
sulaikytas po $5,000 kauci
jos. Kiti kaltinamieji yra: 
Jack Carver, W. M. Bor
ders, Troy Jones, Fred T. 
Morrow, E. F. Haynie, L. 
M. Sossoman, Lowry Davis, 
O. H. Lunsford, Theodore 
Simms, George Fowler, W. 
H. Holbrooks, L. H. Thomp
son ir Yates Gamble.

Jie sulaikyti tik po $2,000 
kiekvienas. Visi

ja.

Traukinys Suvažinėjo 
Geležinkelietį ’ ‘

Spalių 14 d. Juroš-Kazlų 
Rūdos tarpstoty traukinys 
150b hr. suvažinėjo kelio 
tarnautoją Vladą Grigą, 45 
m. amžiaus. Grigas ėjo tar
nybos reikalais pas kelio 
meisterį ir įvyko nelaimė. 
Velionis paliko žmoną ir 3 
vaikus.

M
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Chinijos Baditai Pasigriebė 
Amerikietį Kunigą •

SH ANGH AJUS.—, Penk
tadienį, banditai pasigriebė 
amerikietį katalikų kunigą 
Ulrich Kreutzen iš Calumet, 
Mich., Weiyuenkow mieste
ly, už 75 mylių nuo Wu
chang, kur randasi jo misi
jos stotis. Banditai reika- |
lauja $10,000 už jo paleidi- ,
mą. . . . . , , .....
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Virš desėtkas metų Lietuvos nepriklausomybes istori
jos, tyra istorija teroro prieš darbininkus, smurto, kri- 
minėli^ktįi žniiogžbdybių, aUgštų valdininkų vagysčių ir 
suktybių, j Ir.'juo toliau, juo labiau kraštas į tas klampy
nes skandinamas ir jis, kaip viskas rodo, bus skandina
mas; iki* Lietuvos proletariatas su vargingaisiais vals
tiečiais užduos jiem mirtiną smūgį ir išmes tąjį prišvin- 
kusį niekšybėmis Augėjaus tvartą. ' . į,, ,

Pažvelgus akyliau į Lietuvą, ką mes matome? 1
Visų pirmiausiai bjauriausios rūšies fašistinį ^terorą, 

persekiojimą kiekvieno organizuoto darbininkų pasijudi
nimo, trėmimą ir kalinimą geriausių Lietuvos darbinin
kų veikėjų; baisų kankinimą politkalinių katorgose. Nė
ra to darbininkiško laikraščio Lietuvoje, kurio kiekvie
nam numeryj nerastum aprašymų apie kankinimus ir 
spaudimą darbininkų politkalinių kalėjimuose. Dr-gės 
Krastinaitės nugalabinimas Kauno kalėjime yra vienu iš 
pastarųjų didžiųjų fašistų teroro žygių.

Smurtas ir Smurtininkai
Gruodžio 17 d. fašistinis smurtas gamina naujus smur

tus ir smurtininkus. Matėme ir tebematome kruvinuo
sius*-fašistus tarpe savęs besiėdančius už vietas. Matome 
Smetoną Kruvinąjį su visa savo go veda ėdantį. Voldema
rą, o pastarąjį, kuris buvo skaitomas “tautos išgelbėto- 
nų” darant suokalbiavimus prieš “tautos vadą” buvusį 
fcarbernį, kaizerbernį, lenkbernį darbininkų mėsinėtoj ą ir 
kraujalakį Smetoną.

Mes matome tuos pačius fašistus pasisamdant Plečkai
tį ir kitus “kairiuosius” socialdemokratus, kurie varo 

1 provokacijas naudai fašistų klikos Lietuvoje ir Lenkijo- 
f je. Matome tįios pačius social-demokratus Plečkaičio as- 
|« menybdje^ seimo laikais, atsistojančius tribūnoje ir be- 
L kalbančius apie darbininkų reikalus, o sląpta, esant žval- . 
f gyS>ojc j r išdavikėjančius kruvinajai klikai—politinei in
i' kvizięįjhi—kiekvieną radikalingesnį darbininką.
1 i ri I I I < -* 'g ir u ’Žhidgžpdybes—Pralotas Olšauskas
į . Drauge matome Lietuvos dvasiški ją supuvusią nuo 
F galvos iki padų. KlasiškiatlsiaS supuvimo vaizdas .sueina 
| j prjajčto (didžiausio Lietuvos klerikalų šulo) Olšausko 
į asniehį, jįrris, su “dievo pagelba” ne tik vagia visuome- 
E įies siluetus skatikus, bet, užsidėjęs ^nt krūtinės kryžių. 
E ir Lietuvos vytį, nugalabina moteriškę, kurią jis ilgus 
E laikus apgaudinėjo ir naudojo savo piktiem* geiduliam 
E apmalšinti. Tik kiek laiko atgal, mes matėme žmogžu- 
E džių rolėse fašistų poetą Mikuckį ir klerikalų Stambųjį 
E Sulą—Romaną. Ir kuomet buožių ir ponų teismai, pasi-' 
E gavę nekaltą darbininką už dalinimą komunistinių lape- 
I •bei priklausymą Partijai, nusiunčia ant kartuvių ar- 
jb iba visam amžiuj į kalėjimą, tai žmogžudžiai Mikuckis, 
E(Romanas,% vaikšto laisvi, o smaugikas pralotas Olšauskas 
f gauna tik kelis metus kalėjimo, kuriame "jis veikiausiai 
E nesėdės nė trečdalio to, kiekui buvo nusmerktas!
K - Vagystes, Grobimai

Paraleliai su tuo fašistiniu teroru, su’ smurtu ir kri- 
E .minališkomis žmogžudybėmis išgverusių ir supuvusių 
B .t dabartinių Lietuvos valdonų, eina vagystės—didelės va
je gystės—kurias papildo tie patys niekadėjai.
B?- į Pasibaigia byla “lašinių skutėjų.” Matome kunigų su- 
U Organizuotą Ūkininkų Sąjungą, su daktarais Draugeliu ir 
■Otikšiu priešakyje,'per-ilgą laiką vagiant kraštą. Uki- 
BFflinkų Sąjunga pristatinėjo kariuomenei lašinius ir buvo 
^pw&ikta, kad lašiniai turi būti pristatyti tik Lietuvoj au- 

kiaūlių, nežiūrint, kad jie buvo daug brangesni už 
■mmarikoniškus ir ukrainiškus lašinius. Ir tų laikų Lie- 
■Hayos valdytojai, kunigų sąjungos nariai, supirkę pigio- 
įparigĮ- kainomis amerikoniškus lašinius, išskųtę nuo jų ’žy- 
Kt&es “U. S. A./’ pardavinėjo kariuomenei, kaipo Lietuvos 
■hrifculių lašinius. , Pardavinėjo dvigubai didesnėmis kai- 
■ptfiiĮKtpeįU kaštavo jiem patiem supirkimas; Iš to pri- 

tūkstaąčius- dolerių. Tasai skandalas paaiškėjo 
bet tik pastaroimis difenomis teismas jį spren- 

po -toj kuomet fašistai pamatė, kad klerikalai ne- 
nttgiai eina- jiem talkon. Draugelis su Mikšiu pasmerk- 
Mfįlūpo vagys,'o pati kunigų sąjunga subankrūtavOi 

•: t*. • . . *

tai nėra pripuolamas atsitikimas. Kuomet fašis- 
•fciika, josios teismai, smerkia savo pranokėjų vagystes, 

ifa sykiu jie patys vagia šalį ir plėšia labiau, negu ka- 
nors.

Voldemaras, tautos šulas, ’’išgelbėtojas šalies,” 
lamas kaipo vagis, kaipo nukniaukėjas virš dviejų 
nų litų valstybės pinigų. 
. r

omet Smetonos-Tubelio klika apšaukia pasauliui 
marą vagiu, tuo pačiu sykiu ji pati vagia nemažįau. 
fldemarą ir, be abejo, gabena pinigus į tą patį Lon-. 
kraudama bankuose juodai dienai.
ninku Sąjungos, nė Voldemaro, nė kurio kito fašis- 

stės iY šmugelystės nėra pripuolamas atsitikimas..
kas, kuris įsigyvena Lietuvoj kaipo sistema, be 

joki valdytojai, joki “tautų gelbėtojai” negali ap-

Lablegraminjai

♦

Drg. Stalinas Apie 
Sovietu Sąjungą

Paminint Lapkričio, 7 d. 
Revoliucijos dvylikmetines 
sukaktuves, d. Stalinas, va
das Sovietų Sąjungos prole
tariato, parašė laikraščiuo
se straipsnį analyzuodamas 
esamąją padėtį. Jis,'kaip 
paduoda kablegmipiniai 
pranešimai, 'pareiškęs, kad 
1921 njetais suteiktasis N[e-: 
pasj (Naujoji ’Ekonominė 
Politika) buvo leistą j tik 
trumpam laikui, iki revoliu
cija atsigaus, susitvarkys? 
Dabar, rašo jis, tie Lenino 
žodžiai pildosi ir todėl so
cialistinė kūryba pradėta 
visu spartumu.

“šiandien,” sako d. Stalįnas, 
“mes puolame kapitalizmą vP 
su frontu ir nugalime jį. Be 
užrubežinio kapitalo mes ne
girdėtu smarkumu steigiame 
sunkiąją industriją atsiliku
sioj šalyj. ’ šiais metais mes 
įvezdinsimę į industrijas 3,- 
500,000,000 rublių 
$1,750,000,000) sumą, 
patraukėme" savo pusėn 
tiečių mases—vidutinius 
tiečius—kolektyvų ūkių 
mui ir į du arba tris metus 
būsime viena iš didžiausių, 
jei ne pati didžiausia, javų 
gaminimo šalis pasaulyj. Mil
žiniškais žingsniais mes žy
giuojame linkui Lenino pa
reikštų tikslų: industrializaci
jos, elektrifikacijos ir mecha
nizacijos. (

“Ir tuomet, kai1 mes sųjn- 
dustrializuosime SSSR ir pa
sodinsime valstiečius ant trak
torių, lai ponai kapitalistai 
pabando pralenkti mus, Tuo-, 
met mes matysim,, kuri šalis 
galima pavadinti atsilikusia 
ir kuri žmonijoj progreso 
av^^brdu.”' f j

New . Yorko plutokratų 
dienraštis “Times” pažymi, 
kad šiuo tarpu Sovietų vy
riausybė yra ant tiek stip
ri, jog visiškai nebepaiso 
imtis griežtų kovų nugalė
jimui buožių.

(apie 
Mes 

vals- 
vals- 
kūri-

Paplauskas Plečkaičio 
Tikras Brolukas

Pasak Eltos pranešimo, 
Lietuvoje vėl suimti du gin
kluoti plečkaitininkai. Esą 

lapkričio 2 d. policija sulaikė 
du plečkaitininku: Viršinską 
ir Bieliauską, kurie atvykę iš 
Vilniaus, apsistoję Vievy. Jie-' 
du turėjo literatūros, keturis 
revolverius, dešimts granatų 
ir pragaro mašiną* ,

Sulaikytieji prisipažino—jų 
atvykimo tikslas buvo išpla
tinti literatūrą, susprogdinti 
Karininkų Ramovę ir Krimi
nalinę policijos įstaigą. In
strukcijas ir pinigus gaudavo 
iš Paplausko.

Jeigu tikėti Eltos prane
šimui, tai’ rėikštų, kad, Pa
plauskas* eina tas pačias 
pareigas, kaip ir Plečkaitis 
— Lietuvos fašistų apmoka
mo provokatoriaus pareb 
gas. Tai reikštų, kad mūs 
seniau pasakytas žodis pil
dosi, jog, būteht, ne vienas 
Plečkaitis buvo - Voldemaro 
apmokamu provokatorium, 
bet jų yra visa eilė. Pleč-

Išvada Aiški l
* . • - • f y ■ * «.

Nereikia manyti, kad dalykai Lietuvoje esąmhįjai padė
čiai esant,* kada nors pasitaisys, kad Lietuvos klerikalai, 
fašistai arba socialdemokratai sudorės. Juos pataisys 
tiktai Lietuvos proletariato kumštis, kuri anksčiau ar vė
liau bus užduota, nuo kurios, beje, šitie smurtininkai/ te
roristai, žmogžudžiai ir latrai jau nebeatsikels.

Kiekvieno lietuvio, darbininko pareiga yra gelbėti Lie
tuvos Komunistų Partijai, vadui kovojančio* jprblėtąrįa- 

: to, priartinti tą valandą. Juo greičiau, tuo bus geriau!"

kaitis iš Vilniaus išvyką 
pakliuvo Vokiečių kalėji
mai!, tai jo pradėtus provo
kacijos 'darbus vykdo Pa
plauskai, Ancevičiai, ir visa 
eilė “kairiųjų” socialdemo
kratų.

Geros Brošiūros Apie S.S.S.R. 
j , Šiomis dienomis Komunis
tą Partija išleido anglų kal
bą dvi geras knygeles apie 
SSSR. Viena -t The Trade 
Unidnš t and Socialist Con
struction (Darbo Unijos ir 
^ųciąlisfiidė Kūrybą) Sovie
tų Sąjungoj; parašyta d-gės 
Raterinos Avdejevos. Kai
na tik 15c už kopiją. Šitoj 
knygutėj išdėstoma rolė 
profesinių sąjungų, tame di
džiajame darbe, kurį vykdo 
Sovietų Sąjungos darbinin
kai.

Antra — Building Social
ism * in the Soviet Union 
(Socializmo Kūrimas Sovie
tų Sąjungoj). . Parašė Leon 
Platt. Kaina, tik 10c už 
kopiją. Tai lengva kalba, 
gražiai parašyta apie socia
lizmo kūrybos darbus, atlie
kamus SSSR proletariato.

Legionieriams Smūgis
• Aną dieną Amerikos le- 

gioninkai buvo pakvietę So
vietų keturis lakūnus į .le- 
kiojimo paradą New Yorke. 
Nežinodami, kas per orga-t 
nizacija, svečiai buvo apsi
ėmę. Tačiaus, kiiomet jiem 
paaiškėjo Legiono - charak
teris — atsisakė, pareikšda- 
mi, kodėl tai dąfą.

Gerą žingsnį svečiai padą-? 
re šitaip pasielgdami. Legio- 
ninkai yra didžiausi priešai 
organizuotų darbininkų. Jie 
tarnauja kapitalistams lau
žyme streikų; jie. yra reak
cijos'ramstis.

PHILADELPHIA, PA.

. Iš kitų miestų, labai daug 
matuti rašant apie, chorus ir 
jų veikimą, todėl ir aš noriu 
žodį, kitą pasakyti apie Phila- 
delphijos chorą. Mūsų choras 
yra darbininkiškų pažiūrų ir 
veikia darbininkiškoj dirvoj. 
Neatsilieka ir su aukomis. Gas- 
tonįjos streikieriams aukojo 
$10, aukojo ir kitiems reika
lams. Dalyvauja visuose dar
bininkiškuose parengimuose ir 
savo užduotis atlieka gerai. 
Gali tą liudyti tūkstantinė mi
nią, dalyvavus “Laisvės” pik
nike. Dabar, žiemai ateinant, 
choras no- jnįega, bet griebiasi 
sunkaus darbo. Jię jrengiąsi 
pastatyti veikalą “I<ova>Už I- 
dęjąs.” Šį veikalą sulošti, tai 
reikia ir jėgų. Kaip kur jis 
jau buvo loštas ir Visur publi
ka juomi pasitenkino.

Labar vienas dalykas, tai, 
kuriems rūpi dailė, turėtų. at
eiti ir prisidėti prie Lyros Cho
ro. Kurie dabar prisidės, tai 
sykiu galės dalyvauti ir opere
tės “Kova Už Idėjas” lošime. 
Operetė bus lošiaiha 28 d. lap
kričio—Pade k avonės die no j.
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Aš visūo- 
d. A. Gudzins- 

nueik kada pas 
pasvilink jam

turim visą eilę
Jos gyvuoja

ap- 
nu
tik 
ry-

(Tąsa)
Schenectady ir Amsterdam

Jeigu Schenectady lietu
vių kolonija būtų taip dide
lė, kaip Amsterdamo, -tai 
radikaliam judėjimui šioje 
apielinkėje būtų labai svei
ka. Schenectady ir tas Ap
švietos kliubas ant Windsor 
Terrace tai lyg ir graži sa
la svetimai ūžiančioje jūro
je. Jau nuo 1913 m. pažįs
tu tą svetainėlę. Tais lai
kais Schenectady miestas 
buvo Socialistų Partijos 
tvirtovė. Jo vardas mane 
kaž kaip- hipnotizuodavo, 
kuomet aš išlipdavau ant 
Union stoties. , Tuomet čia 
viešpatavo' Lunn, kuris bu
vo išrinktas majoru. Da
bar . Lunn yra demokratų 
partijos pakalikas, socialis
tų beliko tik saujelė. Pa
žiūrėjau į jųjų savaitraštį 
“Citizen” ir numečiau. Nie
ko jame nėra, 
met sakau 
kui: tyčia 
Lunną ir 
akis...

Mes čia 
organizacijų, 
neblogai. Net Komunistų 
Partijos kuopoj lietuviai 
lošia vyraujančią rolę. Ne
prastai laikosi * Apšvietos 
kliubas, Nemuno dr-ja, A. 
L.D.L.D. kuopa ir tt.’ Pa
rapijiniai elementai griež
tai atsiskyrę nuo pažangių
jų elementų. “Laisvę” skai
to didžiuma mūsiškių.

Važinėjant po šią apie- 
linkę, Schenectady gali bent 
biskį atsikvėpti tarpe savo 
drąugų. Tik bėda ta, kad 
ne visus draugus gali 
lankyti, o kalbėtojui 
dien neužtenka vien 
prakalbą pasakyti. Ant
tojaus prasidėtą kitas dar
bas. Reikia asmeniškai ma
tyti draugus, kad gaut 
skaitytojų ir šėrininkų. 
Reikia, pagaliaus, atlieka
moj valandoj šis-tas para
šyti. Kalbėto jaus darbas
yra dabar nepalyginamai 

! sunkesnis, negu buvo se
niau.

Schenectady pas Gudzin- 
skus, kame buvo ir d. Ra
monas, pas mūs gimė gera 
idėja: o kad taip sekančią 
.vasarą surengus (Jidelį pik
niką visai šiai' Centralio 
New Yorko daliai! Pikni
kai mūsų gyvenime, ypač 
vasaros laiku, sulošia didelę 
rolę. Ar tai mažai gerų 
įspūdžių išsivežė draugai iš 
šių metų pikniko ’Wilkes- 
Barre, Philadelphia, Water
bury, nekalbant jau apie di
dįjį “Laisvės” pikniką? Mi
nios' gausybėj njes lyg ir ----
pajuntame savo spėką, šiai bus 
minčiai? surengti didžiulį draugus, kurie dirbtų nuo- 
pikniką mes, radome prįta-1 širdžiai ? :, ’

_ - AT" T"~V T" TT~v 1 1 . • •rimo ' ■ ir Amsterdame ir 
Troy ir Uticoj ir kitur. Te
gul ir Centralis New Yor- 
kas parodo ką gali. Visos 
šios plačios apielinkės drau
gai geriau savo tarpe susi
pažins. y Automobilių turi 
daug .kas. Rochesterio 
kriaučiai galės tą nedėldie- 
nį nesimąudyt Ontario eže- 

*re, o BroOklynas, kuris pa-r 
siekia Scrantoną ir Wilkes- 
Barre, gali pasiekti' Alba
ny! ,

Tai pikniką rengsime kad 
ir tai pačiai “Laisvei/’ kuri 
yra didžiuoju rytinių vals
tijų darbininkų organizato- 
riv.im, <

.Darbai .prastąja-.ir Sche
nectady. General Electric 

kornp.' jau atleidžia darbi
ninkus. Žmonės tuo susi
rūpinę.

Ot ką aš norėčiau pasa
kyt draugams schenectadie- 
čiams: daugiau gero ūpo! 
Aš tuoj patėmijau, kad visa 
eilė pirmeiviškų žmonių ne
priguli prie ALDLD kuo
pos. Kuopa lengvai galima 
pakelti bent iki 20 narių. 
Lai pas draugus Ramoną 
ir Jonušą pirmas klausimas 
būna: kodėl nepriguli prie 
ALDLD. kuopos? Į parti
ją galima įtraukti dar keli 
lygiai draugai.

I I t I

‘ Katalikai atsiskyrę, bet 
sunkios ekonominės sąlygos 
•privers ir juos galvoti. Męs 
turim duoti- jiems apšvietos 
dinamito!

tryš
Čia

Romos Centre—Prieš 
Kunigus

Amsterdame—apie 
tūkstančiai lietuvių, 
daugiausia prisižvejojo 
įvairūs klerikališki agitato
riai,, čia Bagočiai rinko au
kas pištalietams ir karabi
nams ir hipnotizavo žmones 
lietuvišku patriotizmu, čia 
kun. Židanavičius per metų 
metus pardavinėja, žmo
nėms dangų ir peklą, čia 
susikūrė savotiška tauti
ninkų tvirtovė, kur keli va
dai žino visus vienybinės 
vieros artikulus. Čia mū
siškių tik s’aujalė, bet jeigu 
keli geri draugai dirbs pa
sišventusiai, tai kapitalistai, 
savo nesvietišku žmonių iš
naudojimu karpetaunėse, 
duos ir duoda musų agita
cijai užtenkamai medžiagos.

Šiame ■ Romos centre aš 
atakavau bažnyčios šulus, 
kurie visuomet palaiko ka
pitalistus, kurie niekuomet 
neina ir neis su darbo žmo
nėmis. Publikos prakalbo
se buvo nedaug, bet ji klau
sėsi. Ji klausęsi susikaupu
siai. Ant rytojaus dirbtu
vėse šnekėjo, kad kalbėto
jas sakė tiesą.

Kuo daugiausia anti-kle- 
rikališkos propagandos šia
me mieste, bet ta propagan
da reikia tampriai rišti su 
tuo, kas dedasi dirbtuvėse, 
su negirdėta paskubos siste
ma, su industrijų racionali
zacija, kuri sernte semia iš 
darbininkų gyvybės syvus 
ir be laiko naikina jų orga
nizmą. Tą kalbą gali visi 
suprasti. Čia aš pabriešiu 
vieną mintį: mes turime 
kalbėti kuo suprantamiau
sia, mes turime rašyti kuo 
suprantamiausia!

Amsterdame visas klausi
mas susiveda prie to: aiy 
mes turėsime čia .bent ke-

; veiklius energiškus

ALDLD kuopelę atgaivi
nau. Bet nariai kuopos tu
ri dirbti. Tuoj reikia reng
ti kitas prakalbas. Stipres
nės kolonijos turi padėti 
silpnesnėms.

“Laisvės” reikalais reikia 
eiti iš stubos į stubą, nors 
kaip kur ir bus pirties.

L. Prūseika.
(Bus daugiau)

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Lapkričio 11 
i j ■ i ! ’ ’
» — Chicagoj sušaudyta 
darbininkai, 1887. ,, :

penki*

Pirmad., Lapkričio 11, 1929

11 kuopos susirinkime dalyva
vo Draugijos pirmininkas L. 
Prūseika, tai ir kuopos narių 
kur kas, skaitlingiau atsilankė. 
Labai * būtų gerai, kad ir ne
sant pas mus svečiui, lankytu
mėte skaitlingiau šios kuopos 
susirinkimus.

t

Iš susirinkimo' eigos pažy
mėtina šie dalykai: “Vilnies” 
naudai piknikas davė pelno 
$37.58, kurie ir pasiųsta tam 
dienraščiui žiburėlio Vaikų 
Draugijėlės atstovai .raporta
vo, kad pamokos prasidės su 
pirma ^avjaite lapkričio mėne
sio. Komitetas ‘sieihet esąs 
gerai susitvarkęs ir mokytojus 
tinkamesnius jau turįs. Meš- 
kieiįė gelbėsianti dailės moki
nime. ,i i .

Drg. L. Prūseika padarė 
platoką pranešimą iš abelno 
A. L. D. L.- D. stovio.

Delei atsikreipimo A. L. D. 
L. D. 2 kuopos iš So. Bostono, 
ar negalėtų worcesteriečiai 
aktoriai veikalo “Vergijos 
Griuvėsiuose” nuvažiuot ir su- 
lošt Bostone, komisija pranešė, 
kad aktoriai vykinsią gyveni- 
man ir, rodos, gruodžio 8 d. 
būsiąs suloštas tas veikalas So. 
Bostone.

Kuopa gavo pakvietimą iš 
T. D. A. Naujosios Anglijos 
distrikto dalyvauti metinėje 
konferencijoje 1 d. gruodžio, 
prisiunčiant delegatus. Susi
rinkimas nutarė vietoje dele
gatų pasiųst raštišką pasveiki
nimą su $5 aukų.

Tą pačią dieną, vakare, bu
vo surengta L. Prūseikai pra
kalbos, rūpesniu Priešfašistinio 
Susivienijimo komiteto. Apie 
pačias prakalbas, manau, pa
rašys korespondentas, man tik 
įdomu pabrėžti,^kad fašistai 
darbuojasi, nes viršminėtas 
prakalbas begėdiškai ihfela- 
gingai įskundė policijai. Po
liciją jįąu iš;i vakaro buvo su
sirūpinus, sųįd &pįe Lietuvių 
Svetainę, teiravosi, kas čia 
bus prieš valdžią kalbama ir 
tt. , Tačiaus prakalbos .įvykt) 
ir drgT Prūseika išdrožė karš
tą prakalbą apie trejų metų 
smetoninio fašizmo viešpatavi
mą Lietuvoje. Laike prakal
bų sėdėjo detektyvas su po- 
piera užsirašymui ir vertėju 
šalyje. J. Sutkaus duktė Vir
ginija buvo vertėja, veik ne
mokanti lietuviškai kalbėti. 
Aišku, jog nesuprato nei tiek, 
jog antru atveju dar kalbės, 
nes pabaigus pirmąją prakal
bą, abu šnipai išėjo, o seržen-- 
tas uniformuotas pasiliko. Va
dinasi, nei melavimais nesu
stabdė prakalbų ir nei progos 
negavo prisikabinti, areštuoti 
kalbėtoj-ą, ir fašistų darbą šu
va ant uodegos nusinešė.

A.L.D.L.D. 11 Kp. Kor.

DETROn, MICH.

Bedarbė

Pastaruoju laiku Detroite 
apsireiškė didelė bedarbė: iš 
visų fabrikų smagiai atleidinė
ja darbininkus neaprubežiuo- 
tam laikui. O be to, jau ir, 
pirmiauš buvo tūkstančiai dar
bininkų be darbo. Mąt, ‘buvo 
daug suvažiavusių iŠ kitų mies
tų darbais pagarsėjusiai De* 
troitan darbo j ieškoti. Auto-, 
mobilių industrijoj pasireiškia 
krizis, bedarbė. Detroito dar
bininkams bus sunk) žiema, o 
ir pavasaris nieko, gęro neža
da. Darbininkai neorganizuo
ti, tad pavieniais prileis ken
tėt, skurst, nes koį dirbome, 
sukrovėme kapitalistams mili- 
onus dolerių, . prigaminom 
daug produktų ir dabar darbo 
nėra, ir pinigų neturim. Ne
organizuoti negalėsim reika
laut iš kapitalistų-fabrikantų 
darbo arba duonos.

I)aug ir lietuvių jau atsidū
rė bedarbių eilėse. ’ “Geruo
se laikuose” tūlų darbininkų 
negalima prikviest į organiza
cijas, į susirinkimus, neturi lai
ko/ mat, automobilius, “good 
tirisį” ir tt. • O kaip bus laike 
bedarbės?

Bedarbis.



Puslapio Trečiai

T

Dr. Jonas
881 Massachusetts A' 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS

LAISVI

NHMH

Spaliu Menesį

Nanjy Skaitytoju
Gi pernai spalių mėnesį ga
vome arti 700 naujų prenu
meratų. Prailginus vajų, 
pernai surinkome virš 1,000 
naujų skaitytojų.

Turi Būt 1,000 
Naujų Skaitytoju

Visais vajaus metais “Lais
vė” gaudavo virs tūkstančio 
naujų skaitytojų. Kai ku
riais metais .siekdavo arti 
1,500. Būtų didelė sarmata, 
kad šiemet negautume nei 
tūkstančio.

Visi darbuokitės, kad su
rinkti nors tūkstantį naujų 

skaitytojų.

Daugelio Draugu Prašomi, 
Vajų Pailginome iki 

Pirmai Dienai Gruodžio

LAISVES” KAINA

METAMS
Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

Nuo Spalių Pirmos iki 
Gruodžio 1-mai Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

METAMS
Seniem skaitytojam, atsi

naujinant prenumerata 
$6.00 metam. Kurie atsi
naujindami atsiusite tik 
$5.00, žinokite, kad nebūsite 
užsimokėję už apskritus 
metus. Tačiaus, jei gausite 
du naujus metinius skaityto
jus, tai tada ir savo prenu
meratą galėsite atsinaujinti 
už $5.00 metams.

TURITE PROGOS!
Draugai, turinti po dvi ar 

tris prenumeratas, dar turi 
progos gauti dovanas. Nes 
kitais metais gavusieji dova
nas turėdavo po šimtą ir ar
ti du šimtu skaitytojų. Fi 
šiemet, didžiuma vajaus da
lyvių turi dar tik po 14-15 
skaitytojų. Pasispauskite ir 
gausite sekančias dovanas:

PIRMA ..
ANTRA ..
TREČIA
KETVIRTA
PENKTA
ŠEŠTA

.. $30.00 
.. $25.00 
.. $20.00 
.. $15.00
.. $10.00 
.. $5.00

Darbuodamiesi rink ime 
“Laisvei” naujų skaitytojų, 
labai daug pasitarnausite 
platinime darbininkiškos ap- 
švietos ir dar gausite dova
ną.

Visais reikalais rašykite

LAISVE
46 Ten Eyck Street
BROOKLYN, N. Y.

Kaimynai ir draugai lau
kia jūs savo namuose, kad 
ateitumėte užrašyti jiems 
dienraštį. Būtinai aplanky
kite juos.

Ekonominė ir Politinė Padėtis Jungt. Valstijose 
ir Komunistę Partijos Uždaviniai

Teziai Priimti Centro Pildomojo Komiteto Plenumo, 
Spalių 6-8 dd.

SKYRIUS I
; Paaštrėjimas Bendro Krizio Pasauli

nio Kapitalizmo po Kominterno
I , šešto Pasaulinio Kongreso

Trečias laikotarpis bendro krizio 
; pasaulinio kapitalizmo yra svarbus 
pasisukimo punktas besivystyme Ko
munistų Internacionalo. Amerikinei 
Partijai trečiasis laikotarpis turi 
ypatingos reikšmės, nes šiame lai- 
kotarpyj atsiverčia naujas skyrius 

i Partijos gyvenime, gadynė pasmar- 
| kėjusios klasių kovos, Partijos susi- 
; vienijimas pagrindais nuveikimo 
' frakcijinės kovos ir sujungtomis spė
komis vedimas kovos prieš dešinuino 
pavojų.

, 1. Komunistų ]
Pasaulinių Kongreso teziai sekamai

i apibūdina 1 
tarpį:

I “šis trečias laikotarpis.
• prieštaravimas tarp gamybos jėgų 
' augimo ir rinkų susiaurėjimo neiš- 
: vengiamai veda prie naujos eilės im- 
i perialistinių karų: tarp pačių impe- i 
i rialistų, imperialistinių valstybių ka- 
' rų prieš Sąjungą Socialistiniij Sovie-
■ tų Respublikų, prie imperialistinių 
įsiveržimų ir prie milžiniškų klasinių 
mūšių. Paaštrėjimas visų tarptauti
nių priešginybių (priešginybės tarp

| kapitalistinių šalių ir prieš Sovietų 
< Sąjungą, kariškas užėmimas Šiauri- 
Įnės Chinijos—kuris yra pradžia Chi- 
, nijos pasidalinimo—tarpsavinės kovos ' 
į tarp imperialistų, ir t. t.), pasmar-. 
Akėjimas vidujinių priešginybių kapi-i 
’ talistinėse šalyse (darbininkų klasės 
I minių pakrypimas į kairę, aštrėjanti 
(klasių kova), ir platus išsivystymas, 
judėjimų kolonijose (Chinijoj, Indi

joj ir Syrijoj), kurie dedasi šiame 
, laikotarpyje, neišvengiamai ves—per 
, tolesnį išsivystymą kapitalistinės 
s t a b i 1 i z a c ijos (“nusistovėjimo”) 

' prieštaravimus—prie to, kad kapita- 
! listinė stabilizacija pasidarys dar ri- 
, zikingesnė (netikresnė), ir prie aš- 
i traus padidėjimo visuotino krizio ka
pitalizme.”

Pasekmėje aštrėjimo visų kapita
lizmo prieštaravimų, ypač pasekmė
je paaštrėjimo klasinės kovos tarp 
proletariato ir buržuazijos, įvyksta 
socialdemokratijos susiliejimas su

■ valstybės galia ir su samdytojų or- 
į ganizacijomis, tuo būdu paverčiant
socialdemokratiją į atvirą imperializ
mo įrankį, “paskutinį buržuazijos re
zervą.” . Paaštrinimas kovos prieš 
socialdemokratiją ir ypač prieš josios 
“kairįjį sparną” ir prieš jos intaką 
darbininkų klasėje, todėl, ir buvo nu
tarta šešto Pasaulinio Kongreso, kai
po vyriausias uždavinys Komunistų

. Partijų.
Didėjantis spaudimas iš buržuazi

jos ir socialdemokratijos pusės į dar- 
įbininkų klasę šiame trečiame laiko- 
Itarpyj pasire:škia eilėse Komunistų 
Parfijos pavidale atgijimo dešiniųjų 

ioportunistinių pakraipų (tendencijų), 
. ir tuo būdu pasiženklina dešinysis 
I pavojus, kaipo didžiąusias pavojus 
! dabartiniame laikotąrbyje. šeštas 
Kongresas todėl pareiškė, jog “pa
grindais daliuos kapitalizmo stabi
lizacijos ir tiesioginiai per socialde- 

1 mokratijos intaką, vyriausia nukrypi- 
, mo linija nuo teisingds politinės po- 
; zicijos, matoma viduj Komunistų Par- 
| tijų šiuo laiku, yra į dešinę. Tatai 
I reikalauja sistematiškos kovos prieš 
, taikų nusistatymą linkui dešinsparnes 
j tendencijas Komunistų Partijose.”

Kas link Amerikos Komunistų Par
tijos, tai šešto Kongreso Teziai, pa
žymėdami jos pasisekimus, nurodė į 

, tam tikras klaidas, Partijos padary
tas, ir įsakė Partijai, kaipo vyriausią 

; uždavinį, padaryt galą beprincipinei 
frakcijų kovai, padidint darbininkų 
traukimą į Partiją ir energingai kelt 
darbininkus į vadovaujamąsias Par
tijos vietas.

j 2. Įvykių bėgis po šešto Kongreso 
pilnai patvirtino liniją, kurią prave
dė Kongresas. Tolesnis paaštrėjimas 
vidujinių ir išlaukinių prieštaravimų 
kapitalistinės sistemos, paaštrėjimas 
varžytinių tarp Anglijos ir Amerikos, 
besiartinantis pavojus naujo pasauli
nio karo, ypač gi karo prieš Sovietų

kavimų ir deklamacijų apie numažini
mą apsiginklavimų; apie “geresnį!'su
sipratimą” tarp imperialistinių Hoo- 
verio ir MacDonąldb valdžių, Angli- 
jos-Amerikos varžytinės reiškiasi pa
vidale galvatrūktiško ginklavimosi 
karui, kas yra tiktai pridengiama po 
skraiste taikininkiško kvaksėjimo, ku
rį lygiai skleidžia, kaip atvirai ka
pitalistinę imperialistine Hooverio 
valdžia, taip ir vadinama MacDonal- 
do “darbiečių” valdžia.

Ekonominis, ii* politinis Amerikos 
kapitalo briovimasis Chinijoj (Wall 
Stryto agentai, kaipo Nankingo vai-; 
džios patarėjai, končesijų sutartis de
lei. išnaudojimo Chinijos oro kelių 
plėtojimosi) aštrina Amerikos prieš-

J. . ’’ > 0
tos varžytinės išsireiškia vidujiniuo
se Chinijos karuose.

Besirengimas karan prieš Sovietų 
Sąjungą įgyja pavidalą ginkluotos 
provokacijos; kurstoma karo ūgnįs 
Mandžūrijoj’, kaipb ‘ įvadas į bendrą

» * ’ v • f i i t i « i < < i t « i i t i i 
deSinumo pavojų, tik ne Amerikos 
Komupistų Partijoj,—šita teorija ta
po įrodyta visiškai klaidinga per 
visą įvykių bėgį, kurie rodo, kad 
Jungtinės Valstijos lieka vis giliau 
įtraukiamos į visuotinąjį krizj . pa
saulinio kapitalizmo.

Visi svarbieji požymiai trečiojo

laikotarpio pokarinio krizio, kaip 
kad atidengta išlukštenime (analy
ze) Komunistų Internacionalo šešto 
Kongreso, pasireiškia—tūli net aš
triau, negu kur kitur—dabartinėje 
padėtyje Jungtinėse Valstijose.

(Tąsa bus)

ir tas apsireiškė eilėse Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos pavidąle 
susikristalizavimo oportunistinių ten
dencijų. Tos tendencijos reikalavo, 
kad buožių elementams būtų padary
ta naujų nusileidimų, suvaržymo so
cialistinės industrializacijos, i 
šinimosi tolesniam išvystymui politi
nio darbininkų klasės veiklumo—pa
didinimui proletarinės savikritikos ir , 
tolesniam proletarizavimui darbo uni
jų ir Partijos aparato. , ■

Dešinioji, drg, Bucharino vadovau- . .. • • • . x ' •-! • iviaiiuz.ULTjuj, Kuipv ivuuas į ueiiurujamoji opozicija stojo su pasiūlymais inkluotąJ J mpQrialistinių valstybių 
sustabdyt ofensyvą pries kapitahsti- , lim*' ( Sovietųų Sąjungos;
mus sodžiaus elementus; siūle suma-, Tbesiruošjmuo.se Jungtiniu Val- 
zinti industrializacijos spartumą, pa-' imperializmas vaidina'rolę vei-

pitsvvjmiUDJi j čioviina aihciiaub pi.it 

8’inybę su Anglija ir su Japonija,

statydami savo Dviejų Metų Planą -!’^do StimsonJ pla-
pagelbai žemdirbystei pne§_ Penkių nne f.arntnntinin” ChinišLi-pagemai zemmroystei pries renKių «pad£ryt tarptautiniu” Chiniškąi- 

Internacionalo šešto /lan^ socialistines’ industrials Gel(kelj; tai yra, kad impe-
xw.greso teziai sekamai zac,J°^ Tąrptaut niaią klausimais, riį]ist‘in^ §alyį; vyriausiai gi Amerii 
trečiąjį (pokarinį) laiko-j v i t n n Zina ^os Jungtinės Valstijos užgrobtų tą

Arabų sukilimas .prięĮj Anglijos im- 
--'tą Palestinoje' parodė kylan-

apie nykstančias varžytines viduje ^nk;kpH*v*|
v - i kapitalistinių valstybių, apie švelnė- ' -

9 _ . innniii o v J rl 11 ii m i n c V o n! 4-n 11 n vVtjaučius vidujinius kapitalizmo prieš4 „ '
taravimus n apie nyk mą rinkų PasiPri|ešipimą koloninio. .pąsaulio 
klausimo (pioblemos), klausimų kai- prje§ imperializmą, o tolesni tam 
nos, varzytinnj jr krizių, taip kad ą- suteikia nuolatinis augimas
kapitalizmas viduje kiekvienos šalies * revoli Jnio judgjimo • 
prarandąs savo aharchistmi pobūdi ir j £eži>jnt Ang]u buržuazijos bandy ’ 
virstąs i organizuotą kapitalizmą. mQ , Meebruto teismą nuslopinti

kina tarptautinis dešinysis 
ir taikytojai, ir teikė ja: 
ir organizacinės paramos.

3. Dešimtas Plenumas 
Internacionalo Pildomojo Komiteto, 1 

.peržvelgdamas įvykių vystymąsi nuo 
šešto Pasaulinio Kongreso ir užgin
damas šešto Kongreso liniją, nuro
dė, kaipo naujus reiškinius padėties 
po Pasaulinio Kongreso, griežtai nu- 
sibrėžusį kairėjimą (radikalizaciją) 
tarptautinės darbininkų klasės ir 
prisiartinančią naują kylančią ban
gą revoliucinio proletariato judėjimo. 
Dešimtas Plenumas pareiškė, • kad

“Teisingumas pasvėrimo, kurį šeš
tas Kongresas padarė dabartiniam 
trečiam laikotarpiui pokarinio kapi
talizmo, vis aiškiau lieka įrodytas, 
kaipo laikotarpis vis sparčiau au
gančio visuotino krizio kapitalizmo 
ir vis greitėjančio pasibrėžimo pa
matinių išlaukinių ir vidujinių impe
rializmo prieštaravimų, neišvengia
mai vedančių prie imperialistinių ka
rų, didžių klasinių susikirtimų, į ga
dynę vystymosi augštyn naujo revo
liucinio judėjimo svarbiausiose kapi
talistinėse šalyse, į didžias priešim- 
perialistines revoliucijas koloninėse 
šalyse.”

1 Akivaizdoje šios naujos fazės aš
trėjančios kovos ir akivaizdoje so
cialdemokratijos atėjimo į galią (Vo
kietijos socialdemokratų ir Anglijos 
darbo partijos), Dešimtas Plenurpas I 
su ypatingu pabrėžimu , pastatė Ko
munistų Partijoms, uždavinį griežtai . 
sustiprint kovą prieš' socialdemokra
tiją, o ypač prieš jos “kairįjį spar
ną,” kaipo pavojingiausią komuniz
mo priešą darbininkų judėjimo eilė
se ir vyriausią stabdytuvą pri&š au
gimą kovingo darbininkt} masių veik
lumo.

Dešimtas Plenumas pareiškė, kad 
sėkmingas apvalymas Komunistų 
Partijų nuo oportunistinių elementų 
davė tokį vaisių, kad padidėjo spė
ka ir kovos gabumai Komunistų Par
tijose. Dešimtas Plenumas, nurodęs, 
kad dešinysis pavojus yra vyriausias 
pavojus Kominterno eilėse, ir kąd 
aštri politinė ir organizacinė kova 
prieš jį sudaro svarbiausius uždavi- . 
nius visų Kominterno sekcijų, pareiš
kė:

“Atskirų narių gynimas pažiūrų 
dešiniojo nukrypimo, pasmerktas 
Kominterno, kaipo prieš-partijinė 
tendencija, giliai priešinga reikalams 
revoliucinio proletariato judėjimo, 
yra nesutinkamas dalykas su narys
te Komunistų Partijoj.”

Todėl Dešimtas Plenumas pareika
lavo iš taikytojų (konciliatorių), kad 
jie aiškiai nutrauktų ryšius su deši
niaisiais nukrypėliais, kad jie kovo
tų ne tik žodžiais, bet ir darbais 
prieš dešiniuosius nukrypimus, besą
lyginiai pasiduot ir veikliai vykdyt 
gyvenime visus nutarimus Kominter-

sukilimo punktą Colombijoj; masnj 
kova prieš jenkių viešpatavimą Ku
boje, revoliuciniai judėjimai Nicara- 
guoj ir Venezueloj, ir augimas nau
jų pavidalų .Lotynų Amerikos ddrbi- 
ninkų klasės judėjimo (Lotynų Ame
rikos Darbininkų Konfederacija).

Sėkminga socialė kūryba Sąjungoj 
Socialistinių Sovietų Respublikų, kuri 
yra vienas iš svarbiausių veiksnių 
delei kapitalistinės stabilizacijos ar
dymo ir kuri revoliucionizuoja pasau
lio darbininkų klasę, vis sparčiau ir 
sparčiau pirmyn žengia su pasiseki
mu Penkių Metų Plano (Socialistinė 
industrializacija, o ypač socialistinis 
atsteigimas žemdirbystės), kuri, su
lig pirmųjų metų skaitlinių, jau yra 
viršijus pirmiau išankstd padarytus 
maksimum apskaitliavimus, o dabar 
su įvedimų produktyvėp savaitės, 
nuolatinio pra'monės darbo, be per
traukos (kur, tačiaus, darbininkas tu
ri kiekvieną penktą dieną liuosą) 
duoda galimybes' įvykdyti Penkių Me
tų Planą bėgyje'Sceturių metų, i ir 
ryškiausiai įrodė klaidingumą deši
niosios Opozicijos linijos viduj Sovie
tų Sąjungos...
■i Į SKYRIUS II; - j '

Treęiaą Laikotarpis ’Amerikos
. . . Jungtinėse yąlstijosę . ,

5. Amerikos kapitalizmas nėra iš
skirtas iš aštriai pąsibrėžusio krizio 
pasaulinio kapitalizmo. Amerikos 
kapitaliztnas yra sudėtinė d&lis pa
saulinės kapitalizmo sistemos; ir, pa
sidaręs • centru svorio pasaulio eko
nomikos, jis nėra ir negali būt liue
sas nuo pasekmių nepermaldaujamų 
įstatymų smukimijf žlugimo kapita
listinės visuomenės. Betf priešingai, 
jis virsta vienu iš galingiausių veiks
nių, didinančių tą visuotiną krizį. 
Pepperio-Lovestono išimtinumo (ex- 
ceptionalizmo) teorija, pagal kurią 
yra krizis pasaulio kapitalizmo, pa
darant įšimtį amerikiniam kapitaliz
mui; yra radikalizacija (kairėjimas) 
minių, išėmus Jungtinių Valstijų mi
nias; yra visuotinas reikalas kovot 
prieš social-reformizmą, išskiriant 
Ameriką; yra uždavinys kovot prieš

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Sąjungą (augimas militarinių, laivi-lno ir jo sekcijų. Neišpildymas bent 
nių, orinių, ekonominių, politinių ir vieno iš tų reikalavimų pastatytų to- 
ideologinių prisirengimų karui visose kius už sienos JComunistų Interna- 
imperialistinėse valstybėse; tiesioginė cionalo eilių.
imperialistų įrankių provokacija, Čhi- 
nų buržuazinės valdžios prieš Sovie
tų Sąjungą), ir t. t.; augimas prieš- 
imperialistinių judėjimų kolonijinėse 
ir pusiau-kol'onijinėse šalyse (Indijoj, 

’Arabistane; Centralinės ir Pietinės 
; Amerikos šalyse), o ypatingai paaš- 
• trėjimas proletariato klases kovų 
prieš buržuaziją (Ruhr kova, Lo- 
dziaus streikas Lenkijoj, streikų ban
ga Francijoj, Pirmosios Gegužės mū
šiai Berlyne), apibūdina tą laikotar
pį po šešto Pasaulinio Kongreso.

Socialdemokratai rodėsi vis atvi
riau kaipo imperializmo agentai tie
sioginiam rengimui imperialistinio 
karo, delei darbininkų pajungimo na
minėse šalyse ir delei tolesnes prie
spaudos koloniniuose ir pusiau-kolo- 
niniuose • kraštuose. Vokįetijos so- 

. cialdemokratija, kontroliuojanti val
džios jėgas, šaudė Vokiečių proletarus 
Berlyno gatvėse. Anglijos darbiečių 
valdžia visuose svarbiuose klausimuo
se (Anglijos-Amerikos- santykiuose, 
kolonijose, nusistatyme linkui Sovie- 

j tų Sąjungos) ištikimai vykdo imperi
alizmo politiką. Komunistų Partijo
se dešinieji oportunistiniai elementai 

! pradėjo atvirą kovą prieš Komunistų 
Internacionalą, kėsindamiesi suskal
dyti Komunistų Partijas ir net revo
liucinį darbo unijų judėjimą (Hais ir 
Jilek čechoslovakijoj, Brandler ir 
Thalheimer Vokietijoj), Amerikinėje 
Komunistų Partijoje kai kurie buvu
sieji vadai (Lovestone, Pepper), mė
gino sukristalizuoti dešiniąsias Par
tijos klaidas į tam tikrą oportunisti- 
nę liniją, nekreiptą prieš Komunistų 
Internacionalą.

Iš antros puses, su sėkmingu- au
gimu socialistinės kūrybos ir sustip
rinimu ofensyvos prieš kapitalistinius 
elementus Sąjungoj Socialistinių So
vietų Respublikų, paaugo tų elementų / V i • t V • \ •^^pasipriešinimas (ypač kaimo buožių)

Plenumas Jungtinių 
Amerikos Valstijų Komunistų Parti
jos Centro Komiteto užgiria ir re
mia nutarimus Dešimto Plenumo Ko
munistų Internacionalo Pildomojo Ko
miteto. . '

4. Pagal analyzą, patiektą Dešim
tojo Plenumo, kapitaližmo krizis vis 
labiau pasibrėžia Šiuo laiku. Augi
mas vyriausių šio trečio laikotarpio 
prieštaravimų, ypač prieštaravimas 
gamybos jėgų augimo ir rinkų, pasi
rodė augančioje ekonominėje ir poli
tinėje ofensyvoje iš buržuazijos pu
sės visose šalyse (uždarbių kapoji
mai ir lokautai Anglijoj ir Franci
joj, pasmarkinimas racionalizacijos, 
bedarbės augimas) ir augančiame 
kairėjime darbininkų klasės. Srityje 
imperialistinių susidūrimų, Hagos 
konferencija, priešingai oportunisti- 
niams pranašavimams (Varga), buvo 
viešas įrodymas aštrumo priešginy- 
bės tarp imperialistinių valstybių. 
Youngo Planas ir Tarptautinis Re
paracijų Bankas, kaipo įrankiai de
lei ekonominio ir politinio Amerikos 
kapitalo įsiskverbimo į Europos eko
nomiką, ir Briando reakcinė svajonė 
apie Europos Jungtines Valstybes 
yra aiškiausi apsireiškimai pasmar- 
kėjimo priešginybių tarp imperiąlis- 
tinių valstybių, o vyriausia tarp An
glijos ir Jungtinių Valstijų.

. Lygiai kaip kad pirmkariniais me
tais, kuomet visi tarptautiniai susi
kirtimai grupavosi aplink vieną cent- 
ralinę priešginybę (antagonizmą), 
aplink kovą tarp Anglijos ir Vokie
tijos, kovą dviejų tuomet galingiau
sių imperialistinhi šalių delei virše
nybes pasaulyje,—taip šiandieną vi- 
sj tarp-imperialistipiai priešingu
mai ir susikirtimai yra linkę gnir 
puotis aplink 
bar ghlingiąusių 
jėgų — Jungtinių 
Ii jos. Nepaisant

Plaukų slinkimą, pleiska
nas ir kitus galvos odos ne
sveikumus pasekmingai gy
dome naujais savo moksliš
kais būdais.- Mūsų plaukų 
tonikas ir mostys sugrąžins 
sveikatą jūsų galvos ,odai ir 
augins buinius plaukus. At
sikreipkite bei rašykite šiuo 
antrašų: . , . , 1
Mlle SUZANNE DANNELL 

308, Weėt 94th Street 1 ’ 
New York City

Telefonas—j Riverside 2229. 
Užsakymai laiškais greit iš

pildoma; persiuntimas 
apmokama.

u
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LIETUVIS GRABORIUS

n

K Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

kovą dviejų da-
Įmperialistinių pa-

Valstijų ir Ang- 
taikįųjų mosi-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

Rezidencija: 13 W. 3rd St
SO. BOSTON, MAŠS.

Tel.: So. Boston 0304-W

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y
A. M. Balchunas. Savininkas. Tel. Stagg 6533

♦

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

Tai Tie švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden f 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus • 
(orderius).

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Ave., cor. 14th St. 

New York.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis' kursas—-užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) ....$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus autjo 'ekspertas-i.nstrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
, Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius,, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA '
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik 19 mylių. 
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaules; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų" 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, hauji namai su vi
sais modemiškais įtaisymais. Par--

• siduoda tik už $9,000. Matykite 
, J. Tuinilą.

AVON, MASS.
• 3 (akerių farma, 6 kambarių na- 

, mas, barne, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų

• kas myli .gyventi toliau nuo mies
to. 'Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis j’ardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

Už $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

$6,600 i metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį išmokės
imo. Labai gera proga įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

PHONE 
Štagg 
5043

Patarnauju visiem be skirtumo. 
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu kuogeriauęiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, barne, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkės; parsiduoda- už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom' namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

; CITY POINT į
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir bučernė. Vieta ge
ra del biznio, ne^ toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 Šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A. Ivas.

$1,000 Tik už 60 Gentį
Atsiųsk 60 centų, tai gąusi visokių 

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių • 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo- • 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąą, ,,. 
apimtu kokių nors nesmagumų, tat,,/ 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuov •’ 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir, 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui' 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth-< > 
ma), peršalimo, skaudėjimo po ■ 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo,' 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. „ Atsiųsk 50c, tai gausi vairi- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika* 
tą, panaikins minėtas ligas. .

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarį/“ 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nem| Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykus, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li-% 
gai kelią ir suteikia žmogui ramtųn*.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

Pinigus siųsk čekiu arlffe. ;><»n«y ■ 
orderiu, nesiųskit pinigų papTaštam • 
laiške.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road,1 Spencerport, N. Y,

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labai geri.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
mainom biznius, farmas ir namus.

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

545 Broadway, So. Boston

LIETUVAITĖ FOTOIWBB

ir 
ir

Tel., 0605—1337

Fotografuoju, Didinu ir Maliayoju 
Visokiom Spalvom Paveikslui

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square
‘ WILKES-BARRE, PA.

.P
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| SLIAKERIS t
MIKAS RASODA

(Tąsa)
Per dvi naktis ir dienas Lapkaus kūnas 

buvo saugomas minios jo paliktų draugų. 
Trečią rytą jis buvo lydimas į miestavą 
kapinyną, nes ten, kur kiti lietuviai būda
vo laidojami, kunigai nepriėmė, kaipo be- 

q dievio.
Susirinko tūkstantinė minia svieto.
Oras buvo šaltas, bet gražus: saulėtas, 

sausas, smagus, tarytum, tiksliai tarnaująs 
numirėliui. Prie svetainės durų gatvėj 
stovi minia. Priešakyje josios—italų dūdų 
orkestras, savanoriai pasisiūlęs veltui pa
griežti tam,} kuris 'krito ir už jų reikalus. 
Svetainės laiptais verčiasi kalnai gėlių vai- 
nikų, o paskui juos, šeši vyrai, tąrpe ku
riui Petras su Adomu (pastarasis bu
vo išleistas iš kalėjimo po $1,000 paran
kos), neša Lapkų, tąjį Lapkų, kuris ilgus 
metus juos mokė, vadovavo, švietė. Dūdų 
orkestras užtraukia Šopeno “Gedulių Mar
šą.” Griežia tykiai, švelniai, išdidingai. 
Minia pasileidžia maršuoti. Susirikiuoja 
po keturis į eilę ir žengia paskui grabne- 
šius, paskui Lapkų. Iš darbininkų stubelių 
per langus kyščioja moterų, vaikų ir sehelių 
galvos. Ir juos pasiekia Šopeno nemirštan
čio mirusiem maršo akordai ir liūdna me
lodija. Ir jie didžiumoj apsiašaroję, apsi
niaukę.

’Žygiuoja minia, ne tiesiai į kapines, bet 
eina per Smarvinę, eina prie tų fabriko 
vartų, kur įvyko susikirtimas ir provokaci
ja. Apsukę kampelį, sugrįžta į tą pačią 
vietą, kur Lapkus krito, kur jis raivėsi 
kančių agonijoj. Sustoja. Orkestras iš 
naujo pradeda griežti tą patį maršą. Ka-

žin kas pasilenkia, rankomis sužeria į skry
nelę, sakoma, dar raudoną, kraujuotą snie
gą, ir vėl žygiuojama linkui kapinyno.

Su minia keliauja policijantų būriai. -
Kažin kas pastebėjo.:. ^
—Įdomu, ar čia randasi šovė jas?.. .•
—Nežinau,—buvo atsakymas.
—Tai, jei žinotum!
Dar kažin kas tykiai ir pašnibždomis 

tarė:
—Matėte, kaip fabriko langai greit buvo 

uždengti užlaidomis?
—Bosai bijosi, kad streiklaužiai nema

tytų savo aukos.
Liūdnos muzikos garsai laisvai aidėjo. 

Minia lingavo tolyn, tolyn, .paskui Lapkų. 
Vieni ašarojo, kiti save ir draugus ramino, 
sakydami:

—Nereikia verkti. Ką gelbės? Kol dar
bininkai laimės, dar reikės paguldyti daug, 
daug tokių! Lapkus yra tik vienas iš dau
gelio.

Vėjalis pradėjo pūsti į marguojančių pe
čius, tarsi palengvindamas jiems' lydėti sa
vo vadą ir draugą. Sykiu jis pusniavo ir 
sugausėjusį sniegą. Paskiausiose eilėse, 
tarpe kitų audėjų, bekepuris drąsiai žygia
vo ir Antanas Gudelis. Jis laikė rankoję 
gan sujuodusią nosinę, ir ja dažnai šluostė 
savo Šlapias akis. Paėjęs galą, jis prašne
ko į greta einantį vyriškį:

—Ar žinai, kas kaltininkas šito viso?
—Ne,—buvo atsakymas.
—Rudis.
—Kur jis, parodyk!
—Pabėgo.

(Tąsa bus)

APLAREIKALAI
DETROIT, MICH.

Gyvenimo aplinkybių ver
čiamas atvykau į automobilių 
karalystę ir sykiu turėjau per
sikelti į A. P. L. A. 47 kuopą. 
Turiu pasakyti, kad čia dirva 
labai plati del šios organiza
cijos ir pasidarbavus galima 
būtų daug narių gauti. Apart 
to, dabar centras numažino į- 
stojimo mokestį vienu doleriu 
ir kuopa nupigino įstojimą ant 
pirmo laipsnio 85 centus ir ant 
augštesnio laipsnio $1. Taigi, 
broli ir sesute darbininke, da
bar yra gera proga įstoti į šią 
organizaciją, kuomet varomas 
vajus, nes paskui bus įstoji-j 
mas brangesnes. Norėdami i 
gauti apie A. P. L. A. infor-| 
macijų, kreipkitės pas kuopos 
sekretorių J. Waytkevich, 
5768 Addison Ave., Detroit, 
Mich., ir jis suteiks jums visas 
informacijas. 1

Kuopa išrinko penkiuš orga
nizatorius, kurie prirašinės ną-> 
rius į' kuopą. Organizatoriai 
yra sekami: J. Vaitkevičius, 
P. Smalstys, J. Samulionis, Ed. 
Šeputis ir M. L. Balčiūnas. Or-i 
ganizatoriai darbuosis, kiek 
tik galės. Bet visi vietos in 
apielinkių “Laisvės” skaityto- ‘ 
jai, kurie dar nepriklauso prie 
šios organizacijos, turėtų tuo- 
jaus prisidėti ir sykiu dar kal
binti savo draugus, kurie ne
priklauso, kad prisidėtų. Tei
sybė, dabar del vajaus prastas 
laikas, nes čia siaučia didelė 
bedarbė, tūkstančiai darbinin
kų paleista ,iš darbo. Bet į tai 
nereikia paisyti, nes kuomet 
užeis liga ir neprigulėsi prie 
organizacijos, tai dar blogiau 
bus.

PirmaęL, Lapkričio 11, 1929

CASTON ROPSEVICH

GREIT BUS GATAVAS

- VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck St

“LAISVE”

PLATINTOJAMS DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
Nuo 5 iki 10 Egzempliorių po 20c Kopija 
Nuo 10 iki 20 Egzempliorių po 18c Kopija 
Nuo 20 ir Daugiau po 15c Kopija

Baigęs Philadelphiios muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
ko8. ; Norintieji kad jūsų vaikai bū
vi; gerais smuikininkais,* kreipkitės i 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagclbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergei s:
1218 So. 101h St„ Camoen. N. J.

DARBININKŲKALENDORIUS
1930 METAMS

Kodėl Mes Turime Rū 
pintis Darbininkiškais 

laikraščiais

gniaužti jų judėjimą. Todėl 
mūsų 'pareiga tvirtinti darbi
ninkišką spaudą visais gali
mais būdais. Kuomet mes, 
darbininkai, turėsime tvirtą 
savo spaudą, tvirtas savas or
ganizacijas, tai bus lengviau 
kovoti prieš išnaudotojus. Ka
dangi buržuazija organizuoja
si, jungia savo jėgas slopini
mui darbininkų judėjimo, tai

Korespondencijos iš 
Lietuvos.

žvalgyba šėlsta

KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

Aš čia noriu išsireikšti, ko
dėl mes, darbininkai ir darbi
ninkės, turime rūpintis darbi
ninkiška spauda ir visais gali-j ir .mes, darbininkai, turime tą 
mais būdais ją remti, kad'patį daryti, kad atsilaikius 

prieš savo priešus ir kad, iš
ėjus į kovą už pagerinimą sa
vo būvio, tą kovą laimėjus.

A. K. Sliekiene.

“Laisvė” ir “Vilnis” kuo pla
čiausiai pasiskleistų darbininkų 
tarpe. Taipgi negalima aplei
sti nepaminėjus ir “Darbinin
kių Balso.” šie trys laikraš
čiai lietuvių kalboje visu smar
kumu gina darbininkų reika- 
lus* 
juos, turi progą susipažinti ne į 
tik su Amerikos darbininkų

Darbininkai, skaitydami WORCESTER, MASS.
Spalių 27 d. Priešfašistinis

iš-

e r

sunkia padečia, bet ir su viso Komitetas buvo surengęs pra- 
pasaulio darbininkų reikalais, kalbas. 
Kadangi dabar eina žiauri ko
va tarpe darbininkų ir išnau
dotojų, 'tai, žinoma, darbinin
kuose apsireiškia didesnis 
bruzdėjimas. Darbininkai, ne- 
pakęsdami to baisaus išnaudo
jimo, pradeda reikalauti ge
resnių darbo sąlygų, išeidami 
į streiką. Kuomet vienos in
dustrijos darbininkai išeina į 
streiką, tai kitos industrijos 
darbininkams įdomu žinoti, ar
ba, geriau sakant, gauti teisin
gų žinių apie streikus, kur dar
bininkai laimėjo ir kur pra
laimėjo, kas streiku vadovavo 
ir tt. Ir mes, darbininkai, jei
gu rūpinamės savo reikalais,) 
jeigu norime matyti /teisybės,ne tik apsišviesime, bet ir pa- 
žodį, tai tą galime surasti tik gelbėsime tiems, kurie jau 
darbininku snaudoie. Nors randasi kovos lauke už page

rinimą darbininkų būvio. Taip
gi nepasigailėjo vėjo ir vietos 
lietuviams už apsileidimą, kad 
nesidarbuoja laike vajaus ir 
tt. Nurodė, kad dabar “Lais
vę” galima užsirašyti tik už 
$5, kuomet po vajaus mėnesio 
reikės* mokėti $6. 4

Dainavo Aido Choras, veda
mas M. Meškienės; sudainavo 
duetą V. ’ Tumoni^ ir J. Saba
liauskas, už ką komitetas ta
ria širdingą ačiū chorui ir du- 
etistams. t

Buvo renkamos aukos. Au
kojo sekamai: J. Aniuolaus- 
kiūtė $2; N. Kudarauskas, N. 
Meškis ir J. Žukas po $1; M. 
Šiupienienė, B. Puslenskas, V. 
Žitkus, M. Ciras, V. Repečka, 
D. Jusius, B. TuškeviČienė,. 
V. Bernotą, K. Visockis, J. 
Dovidonis, K. Vaivada, S. Ki- 
žis, B. Valančauskas, J. Dau
gėla, J. Petkūnas ir J. Deks- 
nis po 50c.; smulkių $8.66. Vi-

. Kalbėjo drg. L. Prū- 
seika, iš Brooklyn, N. Y. Nors 
vietos fašistai dėjo dideliausių; 
pastangų, kad tas prakalbas 
sulaikius ir net policijai skun
dė, vienok jų visą triūsą mar- 
gis ant uodegos nusinešė ir 
prakalbos visais žvilgsniais pa
vyko gerai. Kalbėtojas pir
moj savo kalbos dalyj nušvie
tė, kaip dabar Lietuvoj darbo 
žmonės kenčia po fašistų lete
na ir kaip Lietuvos budeliai 
kankina politinius kalinius. 
Antroj kalbos dalyj ragino 
prigulėti prie A. L. D. L. D. ir 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo. Nurodė, kad prigu
lėdami prie šių organizacijų

darbininkų spaudoje. Nors 
prie darbininkų spaudos kim
ba visokie priešai ir nori ją-už
smaugti už tos teisybės pasa
kymą, bet darbininkiški laik- 
rašČiai į tai nekreipia domės, 
jie skelbia teisybės žodį, jie 
kovoja su melais, jie kaip gy
nė, taip ir gina darbininkų rei
kalus, “Laisvė,” “Vilnis” ir 
“Darbininkių Balsas” vedė ir 
veda aštrią kovą su darbinin
kų priešais. Jie iškelia į aik.- 
Atę visų šmugelninkų darbūs, 
pasmerkia visus parazitus, ku
rie tik išnaudoja darbininkus. 
Minimi laikraščiai yra užėmę 

✓teisingą poziciją, kuri atsako 
j šių dienų klausimus.

Draugai ir draugės, “Lais
vė*,” “Vilnies” ir “Darbinin- 
Mu Balso” nauji skaitytojai, 

t kurie dar tik tapote skaityto-
zper šį vajų, būkite skaity

tojais ir rėmėjais visados. Nes 
darbininkų spauda ir organiza- 
čijos, tai vienintelis kovos į-

; rankis prieš išnaudotojus,įso labo $21.66.
; ^prieš visus tuos, kurie spau- Visiems aukotojams tariu 
k džia darbininkus, stengiasi-už-'širdinga ačiū. U.

MOTERIMS: 
Panedėiiais ir 

Utarninkais

MADOS

T

MACY’S BROS. Krautuvės

ATDARA 
DIENĄ IK 

NAKTĮ

Panedėiiais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

PAJIEŠKO.JIMAI
PAJIEŠKAU Antano Lubensko arba 

Luben, kuris jau metai laiko, kaip

I Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 

r’V'J’Fb A klasėj lašais išsimaudomas qw •LAIKA ir miegojimas per visa naktį ant Jį CeiUOLl 
trečių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeru
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais. -Čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūru m vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

■■■■■

■ /

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: ^Pulaski 1090

apleido namus, palikdamas pačią ir 
,6 .vaikus ir nesugrįžo. Jis yra 6 
pėdų ar biskį daugiau augščįo, plau
kai yisai balti. Kas žinote, malonė
kite pranešti kuo greičiausia.' Ona 
Labenskienti, 212 Berry ' St., Brook
lyn, N. Y. 264-9

Draugai, rašydami į spau
dų, stengkitės rašyti teisingai 
ir' neužgaulioti mūsų organiza
cijų viršininkų. Pavyzdžiui, 
buvo rašyta, kad M. L. Balčiū
nui neišmokėjo pašelpos, kiek 
jam priklausė.Tiesa, priklau
sė pašelpos už 1 savaitę ir 4 
dienas^ o? užmokėjo už vieną 
savaitę. Bet čia buvo klaida

Fašistai stengiasi visur 
bubnyti, kad darbininkai nepa
kenčia komunistų; va, girdi, 1 padaryta gydytojo, kuris, pa- 
rugpjūčio demonstrantus sumu- žymėjo tik vieną savaitę. Nors

Tai yra tuščias plepalas; kuopa užtvirtino visą i laiką, 
• Ai* '3 1 * 1 • V • 1 . '• '•v'-L'l— • ’ , J • 1 1še. — ~~~ X* “ “a”———~ 7

tiesa vis tiek, kaip yla iš mai
šo, išlenda. Kauno darbininkai 
ir darbo žmonės žino, kokie tai 
“darbininkai” daužė demon
strantus, žino, kad tai buvo bu- 
deliai-žvalgybininkai ir šauliai, 
persirengę darbininkų drabu
žiais. Slabados pogromas tai 
tų pačių tautos “didvyrių” dar
bų vainikas.

žvalgybos vadai ir visa fašisr 
tų gauja gerai supranta, kokios 
gilios įtakos padarė fabrikų 
darbininkams Raudonosios Die
nos kampanija, jie išsijuosę 
griebėsi savo “darbo”. Sąry
šy su Raudonąja Diena eina 
masiniai areštai ir kratos tie
siog fabrikuose. Taip 29 rug
pjūčio iš ryto žvalgybininkai 
apsupo Falkovskio fabriką, 

^padarė kratą ir areštavo šešius 
darbininkus. Tuos darbininkus 
labai kamantinėjo 
žinot, 
atėjęs 
kokio 
kam® 
senas 
visi darbininkai mestų darbą, 
jei nepabijotų meisterio, kurs 
grasino atstatyti nuo darbo.

“Balsas”

ir stengėsi 
koks darbininkas buvo 
nuimti juos nuo darbo, 

įspūdžio paliko darbinin- 
jo kalba ir tt. Vienas 
darbininkas pasakė, kad

4

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

NAUJA ĮDOMI KNYGA

bet centrafe išmokėjo ;tik ipągal 
gydytojo hurodymĄ. Ir taip 
išmokėjo A. P. L. A. ir S; L. 
A. Čia abi šios organizacijos 
bei jų centrai nekalti.

M. L. Balchunas.

La Grangė, Ga. — šeši 
tūkstančiai cfarbininkų, ku
rie dilba čia Callaway kom- 
pani j o suteks t ii ė s dirbtuvėse, 
veik po prievarta buvo nu- 
takšnoti sumokėti $10,000 
pastatymui paminklo savo 
mirusiam bosui, Fuller E. 
Callaway.

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja Ir laidoja numirusius 
ant visokių ■ kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje Šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo

PARDUODAM VISOKIUS 
NAMŲ RAKANDUS Už 
LABAI NUŽEMINTĄ 
KAINĄ, Už “CASH” MO

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau. Visas bildingas pil
nas prikrautas visokių jums 

reikalingų rakandų.

GWAMM0 KAMBARIO RAKANDAI -flGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo 
hair’u v
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- (f* | A B guusryciy Oetas 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieže <471 -t- V Visomis Spalvomis

:$i!9
HgPusryčių SetasParašė V. Kapsukas

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Žlilllllllli

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėiiais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielinkėje

Užsakymus siųskite:
“DARBININKIŲ BALSAS”

46 Ten Eyck»Stręet Brooklyn, N. Y.

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. "Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.- Macys Bros. Furniture Co.

198—200 Grand Street 
t Tel. Greenpoint 2372

; Tarp Driggs ir Bedford Avenues

Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Šėtai, su 
nuleidžiamais galais stalu

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se-? 
tai su porcelaniniu viršunf 

Brooklyn, 'N. Y. ir Windsor styliaus krės
lais-—labai specialė kaina
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BOSTONAS IR APBINKt4

A. P. L A. REIKALAI
Draugiškumas ir Labdarybe

gų ir kitų, kurių vardus ne- dolerių. _ Irve> “irdamas, irgi
spėjau paimti.

1=

DRAUGAI!!

KONCERTAS X-Spinduliai,

15 Gruodžio (Dec.)

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKAUžsisakyki! Puikiausią Knygą

MOTINA
■ . . i \ w. J 9 ^rinti I Karo Paliaubų Mitingaidu skyrius paselpos—$7 ir ' o

štai

Vardas

No...

GREAT NECK, N. Y Stone ir

Vardas

Adresas

Miestas

Urban’s Cold Powders

Pirmą sykį So. Bostono sce
noj rengia A. L. D. L. D; 7-tas>. 
Apskritis lošimą, kurį atliks

kaip 
Alf.

“LAISVES” METINIS

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU-
SHENANDOAH, P A., tūkstančiai s par-

O
S
? 
c
9 ?r 
p 5>

augs- 
sijo-

suomet paremia ar tai šen ten 
kovojančius darbininkus, artai 
darbininkų spaudą. Bravo, už 
tai vyrai, kad 'nepaskendote 
iki ausų godurho dumblyne!

vietą laikraštyje ir 
daugiau darbo vai- 

Kiekvienas narys

“Laisvės” adminis- 
pasakė įspūdingą. 
Karstą puošė nuo 
giminių suteikti į- 

gėlių vainikai.

.{• Aferas

Didžioji Iškilmė Artinasi!
4------------ ---------------- :—

nesujojo, 
“tylusis’ 
“pakidnapino

Brooklyn;
Brooklyn; Columbus
Whitehall ir South

širdis, 
mišraus 
Onai su

Siųsdami pinigus 
su savo adresu. užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
Ibi Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

Aš, Žemiau pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERI, už kurj malonėkit mąn prisiųsti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

šaltoj žemelėj, o mes tę- 
neužbaigtą darbininkų 
iki laimėsim.

. S. V. Ramutis.
S. Drg. velionio'Vinco

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, bet 
ir į grabą paguldo. Bet tie, kurio vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

(Miltelius nuo šalčio) jokių Šalčių nebijo. Už 
75c už baksą apsiginkluok nuo savo 

amžino priešo I

TT. i*- m i yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—-vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir
t sunkių ligų. 25 centai už skrynutę-

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

P.
biografiją parašysiu vėliau, 
kuomet pilnai surinksiu me
džiagą. • S. V. R.

SO. BOSTONE OPERETĖ 
“KOVA Už IDĖJAS”

Garsaus Rašytojo Maksimo Gorkio 
GERIAUSIĄ KURINĮ

(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 
M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

DR. Z I NS 110 EAST 16A ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

Ne visi čionykščiai vertelr 
gos tokie, kaip kad augščiaū 
suminėtas. Pavyzdžiui: Jonas 
Tankus, J. Baranauskas, V. | gerai išlavintas L. L. R. Cho- 
Natkevičius ir Z. Straukas vi-1 ras, vadovaujamas d. Edw. J.

choro 
Antanu

I.

y.

Malonu

Oi,

p*

Z-X\V.' Ą

Puslapis Penktas

Įspūdingos Laidotuvės
Spalių 24 d. šios apielinkės 

sąmoningus darbininkus pasie
ks liūdna žinia, kuri ne vie
nam išspaudė gailesčio ašaras. 
Tą nelaimingą dieną žiaurioji 
mirtis, išplėšė iš mūsų tarpo 
vieną veikliųjų, nenuilstantį 
darbuotoją, veteraną, draugą 
Vincą Bacvinką. Netekimas 
draugo Vinco Bacvinkos pada
rė neužpildomą spragą darbi
ninkiškame judėjime šiame 
mieste. Kas jį pavaduos? Kas 
turės tiek ištvermės, nuoseklu
mo, konstruktyvumo, pasiryži
mo kovoje su ^Visokiais darbi
ninkų pivmynžangos priešais?

Kaip buvo velionio Vinco 
pavyzdingas gyvenimas ir dar
bai, taip ir paskutinis ■. atsisvei
kinimas su velioniu Vincu. 
Draugas (Bacvinka palaidotas 
laisvai, •. be jokių religinių prie
tarų, spalių 29 d., Vytauto 
Draugijos laisvose kapinėse. 
Suteikt paskutinį atsisveikini
mą, palydėt į kapus, susirinko 
tūkstantinė minia. Į kapus ly
dėjo virš 70 automobilių. Di
delis Shenandoah lietuvių be- 
nas, visu keliu lydėjo griežda
mas liūdną laidotuvių maršą. 
Prie velionio Vinco kapo drg. 
P. Buknys, 
tratorius, 
prakalbą, 
draugų ir

✓vairūs gyvų
< Gražiausias ir įspūdingiausias 
vainikas, tai nuo S. L. A. 164 
kuopos (kurios jis buvo finan
sų raštininku per daug metų), 
su atvaizdu darbo 'įrankių— 
kūjis ir pikis. Kiti vainikai— 
nuo pusbrolio Vinco, Zalenkų, 
sūnaus Vytauto, nuo dukterų, 
Šankus, Baliūnas, Moyer, Law
rence, nuo Shenandoah drau-

=====
Tokios įspūdirffcos ir pavyz

dingos laidotuvės retai tenka 
matyti, ypač- šioj apielinkėj, 
kur žmonių protas religiniais 
prietarais dar tampriai tebėra 
surakintas.

Draugą- velionį Vincą paly
dėt į kapus, teikt paskutinį at
sisveikinimą suvažiavo jo idė
jos draugai iš visų apielinkės 
miestelių. Iš Shenandoah net 
8 automobiliai. Matėsi drau
gų iš Tamaqua, ' Minersville, 
Port Carbon, Gilberton, Gir
ardville, Ashland ir kitų mie
stelių. Buvo net iš New Yor
ko valstijos.

Velionis Vincas paliko dide
liame nuliūdime savo gyveni
mo draugę Marijoną, du sūnus 
—Joną, 21 metų, ir Vytautą, 
18 metų,; dvi dukteris —Oną, 
20 metų, ir Eleną, 16 m., ir 
du brolius—-Rautą Worceste- 
ryj, Mass., ir Mateušą Lietu
voj.

Ilsėkis, drauge Vincai, šios 
šalies 
sime 
kova,

tokiems dalykams pinigų ne
mėtau!” Iš tokio storžieviško 
pareiškimo pilnai aišku> jog 
jo visas idealas—pardavinėti 
dešras ir, anot jo paties posa
kio, “gvarantyn mierele po 
kvoteriuką.”

Kai kurios mūsų miestuko 
moterys be galo mėgsta pan- 
taplinį paštą. Jeigu viename 
miestuko gale, pavyzdžiui, pa
ti su savo, vyru susįrokavo, tai, 
kad ir automobilium dumsi 60 
mylių į valandą, kol pasieksi 
ahtrą miestuko0 galą,—“nau
jiena” ten bus jau plačiai ži
noma.

Moters, laikykite savo kul
tūringumą bent tokioje 
tumoje, kaip kad jūsų 
nai. .

Sugar iš Norwood, Mass. 
Operetė “Kova už Idėjas” yra 
viena iš geriausių veikalų lie
tuvių kalboj. Tai yra^ veika
las pilnas įvairaus gyvenimo, 
liūdesio, juokų, ašarų ir links
mybės, gražių ukrainų liaudies 
dainų, žavėjančių klausytojų 

Štai viena iš daugelio, 
dainuojama, 
susižiedavus.

svarbą, tai visai nedidelė': tik 
$1.00, 75c ir 50c.

Reporteris No. 1 JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: nKFiysX°ne’ M?!o?669 Bell, Oregųn 513S

Draugiškumas ir labdarybė 
puikiai reklamuojama iš sa
kyklos, per spaudą ir tt. Pavyz
džiui, koks tai milionierius 
miršta, tai, žiūrėk, kapitalisti
nėje spaudoje didžiausiomis 
raidėmis reklamuoja, koks 
jis buvo geras, Širdipgąs, ga
bus, į tiek ir tiek laiko, per 
didelį triūsą, sukrovė milionus

Nei lapė 
Great Necko 
Varnauskas 
Brooklyno dailės rateliuose vei
kusią Francę Veličkiūtę.

Panašų šposą iškirto ir Ka
zys Laužaitis, narys vietinės 
A. L. D. L. D. kuopos.
. Linkėtina tai porai porelių 
laimingos kloties jų šeimyniš
kame gyvenime!
------- -&■----------- ........................................... ..... '

GEORGE N0BILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliūdytas 
New Yorko Universiteto

i • •. Mokinti'
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

MES PATAIKOM

Koncerto komisija dd. J. 
Nalivaika, V. Januška ir J. 
Weiss jau padarė sutartis su 
visa eile žymių artistų, ku
rių vardai ir atvaizdos greit 
pasirodys dienraščio pusla
piuose.

Šiemet “Laisvės” koncer
tas bus

Brooklyn Labor Lyceum 
Svetainėje

Td reikalavo daugelis 
nuolatinių koncerto lankyto
ją brooklyniečių ir iš arti
mos apielinkės. Ne? ši sve
tainė koncertam patogesnė.

TIKIETAI
Greit Bus Gatavi

Nesivėlirtkite įsigyti įžan
gos tikietus. Atsiminkite, 
kad “Laisvės” koncertų sė
dynės yra numeruotos if tge-, 
resnes vietas greit išperka.

NĖR
DAUGIAU 
RAUMATIZMO 
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūsles netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduole dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

VIETOS ŽINIOS
Tarpt. Dark Apsigynimo 
17 Kuopos Mitingas

neužmiršo parodyti savo gerą 
širdį, paskyrė dideles sumas 
pinigų. Bet kam?' ' Kokiam 

; nors šunų ar kačių ligonbučiui, 
- universitetui, ar kapitalistų 
tarnaitei—bažnyčiai. O darbi- 

; ninRai, kurie sukrovė tuos mi- 
■ lionus, palikę be sveikatos, dar 
; nesulaukę normalės senatvės, 
i bastosi išalkę gatvėmis, badą 
' ir šaltį kęsdami.

Jau 23 metai, kaip aš gyvenu 
į šioj “aukso” šalyj ir nei vienas 
milion. neparodė savo geros, 
žmoniškos, labdaringos širdies 
del ttį bejėgių senelių, kurie, 
bekraudami tiems ‘labdarin

giems turčiams milionus, likosi 
1 be sveikatos ir darbdaviai 
įjuos išmetė ant gatvės. Jais 
| niekas nesirūpina if nesįrū- 
I pins, jeigu mes patys tatai ne
darysime. *

Taigi, broli darbininke, kad 
ir tave vėliaus nepatiktų ta 

^nelaimė, kad ir tu neatsidur- 
!tum gatvėje ir nereiktų ištie
sus ranką maldauti nuo praei
vių pagelbos,. privalai kuogrei- 
čiausiai stoti į Augščiausios 

(Prieglaudos Lietuvių Ameriko
je'draugiją.

A. P. L. A. yra išimtinai 
darbininkiška apdraudos ir su-

$13 į savaitę, ir keturius sky
rius pomirtinės—$150, $300, 
$600 ir $1,000. Mokestis pa
gal amžių. A. P. L. A. ne tik 

i kad sušelpia savo narį nelai- 
| mėj, bet daug prigelbsti ir ap- 
švietai, nes turi savo * organą 
“Laisvę,” kuris yra populiariš- 
kiausias lietuvių kalba dien
raštis ir tik už $5 metams A. 
P. L. A. nariams; *

Todėl, 'draugę darbininke, 
nevilkink laiko, Stok į A. P. L. 
A. tuojahs, kur yra kuopa. 
Organizuokite kuopas, kur jų 
nėra. Nes per šiuos mėnesius 
—lapkritį ir gruodį—yra va
jaus laikas ir su mažesne kai
na galima tapti A. P. L. A. 
organizacijas nariu.

, Geo. Urbonas.

Nors mūsų kolonija ir maža, 
bet lietuviškų vertelgų yra. ne
visai menkas būrelis. Daugu
ma jų jaučiasi “pergeri” bent 
šiuom tarpu prie darbininkiško 
veikimo' prisidėt. Aną dieną 
užėjus pas vieną tokį vertelgą 

i paprašyt aukų Gastonijos strei- 
■ kuojantiems audėjams, gautas 
sekantis “komplimentas”: “Aš

mums matyt
Tave, miela sesyt, 

šiandien sužieduotą.
Prakilniais pažadais,
Meilės šviesiais žiedais

Jau apvainikuotą!
II.

Ar žinai, ar žinai,
Kad vien jį amžinai, 

Oi, turėsi mylėti!
Gelbėt jam varguose,
Jį ramint varguose, 

Jam pykstant tylėti.
HI.

Ir jisai tur žadėt
Tave gerbt ir< mylėt,

Oi, iki amžiaus galo;
Užlaikyt ir maitint,
Nuo nelaimių apgint

Jis tave privalo.
IV.

Linkinti mes čia abiem, 
Sužiedūotiem jauniem,

Oi, kuo didžiausios laimės!
Tegul bus kiekviena
Ir naktis ir dična

Be vargo, be baimės! z
Tokių gražių dainų, su ma

lonia muzika i galėsim girdėti 
daug.17 d. lapkričio, Lietuvių 
svetainėj, E. ir Silver Streets, 
So. Bostone. Pradžia 7-tą vai. 
vakare. Įžanga palei veikalo

KAM MOKEI?
Kam mokėt po $10.00 už paprastą 
žiedą, jei' galima gaut, greit perkant, 
Rusišką Athetišką deimantinį žiedą 
tik už du doleriu ($2.00). Siųsk du 
doleriu registruotame laiške bei mon
ey orderį, paminodąmi, kokio žiedo 
norite—vyriško ar moteriško, ir 
mierą. \j. J. STROSSELL 

Distributor
425 Chauncey St., Brooklyn, N.

Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir sales, 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad 1 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- * 
ziai dega ir puikiai kvepi I”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., j savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
šimtų jų

Plačiai
SKAS iŠ OIlLjl’fZll'IUVnu, 1 
šitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmones visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av., 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

Todėl draugai, darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne. 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hąnd 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavime^ visur į kitus miestus biznieriams ir privatiS- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

< NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 17 kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį, 13 d. 
lapkričio. Pereitas mėnuo pra
ėjo be susirinkimo, nepaisant, 
kad buvo tiek daug svarbių 
reikalų. Tai yra gėda visiems 
nariams,, nuodėmė prieš triūsų 
pačių reikalus. Nors organi
zatorius pamirštų pagarsinti 
per • “Laisvę,” bet visk žinote, 
kad susirinkimai būna regulia
riai kas antras trečiadienis 
kiekvieno mėnesio. Turėtų 
mūsų žmonės atprasti nuo tų 
priepročių, kad reguliariai or
ganizacijų susirinkimai būtų 
po kelis kartus bubnijami per 
laikraštį. Tas tiktai be reika
lo užima 
priduoda 
dyboms.
privaįo žinoti savų organizaci
jų dieną susirinkimų ir nelauk
ti, kad kiekvieną sykį kas nors 
praneštų bei pakviestų.

Būkite visi susirinkime se
kantį trečiadienį, neš yra gana 
daug svarbių reikalų.

Sėkr. B. Krasauskas.

Dešimt didelių masinių mi
tingų ant gatvių kampų įvai
riose Didžiojo New Yorko da
lyse įvyks pirmadienį vakare, 
lapkričio 11 d., pasaulinio ka
ro paliaubų sukaktuvėse.' Tuo
se mitinguqse bus išdėstyta pa
vojus imperialistų karo prieš 
Sovietų Sąjungą ir imperialis
tinių valstybių besiginklavimas 
delei naujos pasaulinės sker
dynės, ir bus' protestuojama 
prieš skerdikiškas jų užma
čias. Mitingai bus sekmose 
vietose:

10th St. ir 2nd Ave.; 110th 
St. ir 5th Ave.; 137th 
St. ir llth Avė.; Intervale ir 
Wilkins; 149th St., tarpe 3rd 
ir Bergen; 50th St. ir 5th 
Ave., Brooklyn; Grand St. Ex
tension 
Pitkin, 
Circle;
■Ferry.

Brussels, Belgiją, čia 
ir Antwerp mieste suareš
tuota desetkai darbininkų 
sąryšy su paminėjimu Ru
sijos proletarinės revoliuci
jos sukak.taviu

■ Tik iš Lietuvos
Kaip dauguma, taip ir aš nepamiršau grįždamas iš 

Lietuvos parsivežti del savo vientaučių lietuvių gražių 
athętiškų deimantinių žiedelių^ Jų panašumas į tikrąjį 
amerikonišką deimantą tiesiog stebėtinas! Jų. raudonai, 
tai vėl mėlynai žalsvas s pi nd ė j imasi tiesiog akį veria! 
Ir tas viskas parsiduoda tik už du doleriu ($2.00) už 
žiedą tiems, kurie prisius savo dviejų draugų antrašus.

Pinigus siųskite registruotam laiške bei money orderį. 
Taipgi pažymėkite, kokio žiedo norite—-vyriško ar mote
riško, ir jo mierą.

Tokios progos pasaulis dar negirdėjoj kad už dviejų 
draugų prisiųštūš antrašus gautų athetišką deimantinį 
žiedą ūik už $2.00. Taigi naudokitės proga, nes greit 
galim pritrūkti.

J. J. STROSSELL, Distributor
425 Chauncey Street ' . ' Brooklyn) N. Y.

---------- ---- - .................. .......

JO.

SERGANTĮ VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 
Gerklės Ligų, Reuihatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jfrs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pAgelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės.« i Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijęs Bandymai

MOTINA-r-geriausias paveiksiąs senosios Rusijos gyvenimo. 
MOTINA—istorija Rusijos revoliucinio judėjimo.
MOTINA—atvaizdas kęsmų ir vilčių, priespaudos ir kovos Rusijos 

liaudies , •
MOTINA—-kaip gili muzika, sukelianti krūtinėj tai skausmą, tai 

džiaugsmą, iššaukianti tai judką, tai ašaras.
MOKINA—pilna gražių ir reikšmingų palyginimų, filozofijos. 

keli pavyzdžiai: : ’ 1 '
V / ■ . t

“Pelkėse viskas atsiduoda puvėsiais.”
“Bažnyčia—kapinynas dievui ir žmonėms.”

' “Mūsų kapeikoj yra daugiau kraujo, negu dirbtuves 
direktoriaus rubly.” •

“Mes nukalanti retežius ir pinigus.”
“Pastūmėjus puvėsj-r-šubyra.” ’ ;
“Vieni kaip elgetos maldauja, kiti kaip vagys viską 

grobiasi.” • .
Šita brangi kpyga tuo jaus išeis iš spaudos, Įsigykite ją; raginki

te kitus ją skaityti1—įsigyti. Kaina—apdarytos—$1.50; be apdarų— 
$1. Puslapių bus apie 500.

Norinti užsirašyti, išpildykite šią blanką:

“VILNIES” ADMINISTRACIJAI, 
3116 So. Halsted Street, Chicago, Ill.

Aš, žemiau pasirašęs, prisiunčiu $...............—... už apysaką

“MOTINA,“ kurią malonėkįte prisiųsti taip greitai, kaip tik išeis.

4__ Valstija—.

Siųsdami pinigus apdrauskite laišką.

,w St. or Av®.

.Miestas ... State

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PRONįjį VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

’ > Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra 
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti r 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą Kamą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdimmas užtiknuvas. 
Klases dienomis ir vakarais,

Užganėdinimąs, Leidimas ir Darbas Užtikrjntas
O



EAIS V® Pirmad

SUSIRINKIMAI
■

REIKALAVIMAI

GERAI IR PIGIAI

MALONAUS PASIMATYMO

Tel., Stagg 10124

147 Leonard Street

SCHICKATAS

viena to vakaro 
' Džimis iLondos, 

ristynių dievaitis, 
italu Renato Gar

bus
New

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Specialistas del visų liprų ir operacijų: 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės. 

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

Puikus pasirinkimas daržovių, mėsiškų ir 
pieniškų valgių. Turime puikų patyrimą 
gaminime pirmos klasės lietuviškų ir Ame
rikoniškų valgių.

mylių.
glėbiuosis George
•vokiečiu, Augustu

Sugrįžo atgal į William sburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

J JONAS STOKES 
173 Bridge -St;, C. Brooklyn, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

REIKALINGAS 10 moterų prie at- 
skirstymo skarmalų. Reikia turėt 

patyrimo. Atsišaukite: Ruben Bros., 
113 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

266-8

416 < Metropolitan, Avenue
(Arti Mary Avenue) ’ 

Brooklyn, N. Y.,

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE ;

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

SPORTAS

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENT1STAS

X-Spindulių Diagnozo,
22.1 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 i>rieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

127 East 84th Street 
(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 

NEW YORK CITY
VALANDOS: 10-12 A. M.; 6-8 P. M. 

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

I

(Undertaker)

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWUZ

Masinis Mitingas Antradienį Prakišo Bylą prieš
Parapijines Mokyklas

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

(III

blaškytis, 
nužudytų, 
mirdamas 

savo drau- 
pradėtąjį

(Tąsa turinio dramos “Blin
da,” kurią vaidins Maspetho 
Lyros Choras lapkričio 17 d., 
sekmadienį, Labor Lyceum 
svetainėje, Brooklyne.)

Tei-
United

skundą.
areštuoti ir po $5,000 paran-į 
kos kiekvienas laikomas iki 
teismo. Tuo tarpu kliubas už
sidarė.

“Blinda”

MASPETH, N. Y.
L. D. S. A. 91 kuopos susirinki

mas įvyks 11 d. lapkričio, pas drg. 
Kalakauskienę, 61-39 Perry Ave. Vi
sos narės būtinai dalyvaukite, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarimui. 
Pradžia 8 vai. vakare. Org. N. G.

267-8

Tūlas laisvamanis Franklin 
Ford buvo užvers bylą, kad 
New Yorko miestas neparsam-

VIETOS ŽINIOS
Masinis protesto mitingas į- 

Vyks Darbininkų Centre, 56 
Manhattan Avė., Brooklyne; 
prasidės 8 vai. vakare.

Tarpt. Darbininkų Apsigy-idytų savo namų parapijinėms 
nimo Williamsburgho organi-! katalikų mokykloms. Jis ar- 
zacija šaukia Brooklyno dar-! gumentavo, kad tie namai, be 
bininkus į masinį protesto mi-Jto, dar perdaug pigiai buvo 
tingą pareikšti protestą ir ko-į parsamdomi. Augščiausio Teis- 
voti už paliuosavimą septynių, mo teisėjas Ingraham atmetė 
Nacionalės Audimo Pramonės! Fordo skundą ir panaikino by- 
Unijos narių ir organizatorių, lą.
kurie Gastonijos audinyčių bo
il) yra sugrūsti į kalėjimą su-i
podymu1. : Šerais Prarado Milioną

Masiniam protesto mitinge v j
kalbės Chas. Frank, negras i .. .
darbininkų teisėtumo na- ! •. Gražuole pihmste Margaret 
rys. Tai vienas iš dvylikos tų, Shotwell, 19 metų amžiaus, 
kuriuos Darbo Unijų Vienybės Prarado visą savo turtą, mili- 
Lygos konvencija Clevelande Jd°'er,ių’.-Per 
nuskyrė važiuoti į Gastoniją Wal1 Stl'yto ser« naP«ohmus. 
ir po išklausymo darodymų; -----------------------
patiekti darbininkų klasės tei-i v
sėtumo nuosprendį. ipl/,oUv UŽ ŽUVUSIO
ų™^rl.‘b“«5,,l‘*,™nki’!Laivakr<>,io Gyvastį

__________L

protas niekaip negalėjo išsi
blaivyti nuo religijos. Kad 
jis baudė ir naikino darbo 
žmonių engėjus, tam Uršulė ne
prieštaravo; bet ji vis kentė 
baimę, kad Blinda nepadarytų 
užpuolimo ant bažnyčios. Ta
das Blinda, begaliniai mylėda
mas Uršulę ir norėdamas ją 
užganėdinti, užsakė kieliką 
Lūkiu bažnyčiai. Užsakytą 
kieliką prisiunčia-į Blindos gy
venamą lindynę. Uršulė, jį 
užtikus, pamanė, kad jos vy
ras Blinda apvogė bažnyčią. 
Tad Uršulė kuogreičiausia iš
davė kunigaikščiam, kur ran
dasi jos vyras. Kunigaikščiai 
su gauja aidukų-mušeikų už
puola ir sužeidžia Blindą. Ur
šulė, sužinojus, kad kielikas 
buvo nevogtas ir kad jinai sa
vo vyrą, Tadą Blindą, išdavė 
neteisingai, ima 
šaukt, kad ir ją 
Blinda miršta ir 
dar duoda įsakymą 
gam, kad varytų 
darbą pirmyn.. Čigonas sako 
prakalbą, Uršulė klykdama 
puola ant Blindos. (Uždan
ga.) Komisija.

!■■■■■ 1.1 ■■■.*» J ...... ■■IĮ ■!!!! .. I

$5,000 vertės deimantinį dir
žą. ' " ■

Be jokios abejonės, Stocca 
yra stipriausias iš visų dabarti
nių italų ristikų Amerikoj.

Apart jųdviejų, čia lamdy- 
sis dar Hans Steinke su Johnu 
Frebergu iš Švedijos; Džimis 
Londos su Tony Felice; Geo. 
Calza su Vanka železniaku; 
George Manich su čaliu 
Blackstockū iš Texas Univer
siteto. B. N. '

M

Naktiniai Vagių Lizdai, 
Vadinami Kliubais

Brooklyno Augščiausias 
smas priteisė, kad 
States Laivų Kompanija užmo
kėti) $17,800 už mirtį laiva- 

I krovio Michael Lacey. Jis nu
krito nuo vienų įlūžusių palai-

Didžiuma blizgančių nakti- PO laive ir. užsimušė. Pinigai 
nių kliubų New Yorke yra ne tenka jo sūnui, 5 metų bermu- 
tik paleistuvystės ir girtybės kui, Thomasui.
lizdai, bet i dažnai ir apiplė-'
Simo urvai. į Pasiryžęs Prisigirdyt

Taip antai, užvakar naktį ______
statybos vyresnysis mechani- Nežinomas vyras nušoko 
kas Everett Englehart užėjo į nu0 Brooklyno tilto į vandenį. 
Pastime Social Club’ą, 179 W. Kuomet viena valtis priplau- 
12th St., New Yorke, ir išgėrė norėdama jį išgelbėti, jis 
tris bonkas sodės. Patarnau- nesidavė; taip ir prisigirdė. 
tojas atnešė jam bilą, kad turi, _______________
užsimokėt $122. Engleh artas m v - x j p J 
ataisakš mokėti po $40 suvirs į 1’usove 5V0geq 1S ravytlO 
UŽ butelį sodės. Tada trys I 1----- —
Uriiautojai nusitempė jį į ki- New Yorko magistrato Joh- 
tą kambarį; sudavė kelis sy- n° V. Floodo brolis Juozas nu- 
kius į veidą; užlaužė rankas šovė savo švogerį Franką Lan- 
užpakalin; iš kišenių išsiėmė try, Cedarhurste, Long Islan- 
142 pinigais ir $20 vertės ke-;de. į
liautojų čekį, ir išspyrė į gat- žmogžudys pavydėjo, kad 

Lantry’o tėVas pėrdaug myli 
. savo sūnų ir jo moterį, žmog- 

Apiplėštas padavė prieš juos £ucĮyS pats taikėsi prie senio 
... Minėti^trys^plėšikai i-įurį0. beį kada pamatė, jog

turtas teks jaunai porelei, tai 
ir padarė galą savo sesers vy
rui. Liko areštuotas.

DIDŽIAUSIAS SOVIETŲ 
JUDAMASIS PAVEIKSLAS

Didžiausias Sovietuose paga
mintas judamasis paveikslas, 
“Her Way of Love” (Kaip Ji
nai Mylėjo), dabar yra rodo
mas Momart Teatre, Fulton 
St. ir Rockwell PI., Brooklyne. 
Vadovaujamą rolę vaidina 
Zessarskaja.

Berlyno dienraštis “Abend- 
blatt” apie tą judį sako: “Ko
kia nepalyginamai puiki Ma
dame Zessarskaja yra, koks 
aiškus ir spindantis jos loši

amas 1 Direktoriai, Poznanskis 
ir Smirnova, taip gabiai su
tvarkę, kad ir negyvi daiktai, 
rodos, spinduliuoja. Karo sce
nos taipgi yra nepaprastos.”

Yorko WNYC stoties. Kiek 
lietuvių klausėsi jos dainavi
mo, tai sunku pasakyti. Man 
gyvenant visai ne lietuviškoj 
sekcijoj ir neturint savo priim
tuvo, prisiėjo užeit į radio 
krautuvę, paprašyt, kad savo 
“laudspykerį” sujungtų su sto- 
čia WNYC, ir sykiu su dideliu 
būriu mano kaimynų kitatau
čių—i-amerikonų, žydų, italų, 
etc.—“smaksoti” ant šaligat
vio ir klausytis malonaus Mar- 
garetos balso. Tipinga česna
vičiūtė . dainininkė : ji ne tik 
tarp mūs, lietuvių, tuojaus 
“pagauna” publiką; mano sve
timtaučiai kaimynai, kiek aš 
į jų veidus tėmijau ir jų kal
bas girdėjau, rodė didesnio 
entuziazmo, klausydami Mar- 
gai-etos dainų, negu aš pats. 
Kai kurie, žinodami, kad esu 
lietuvis, man po dainų net gal
vos skaudėjimą įvarė su viso
kiais savo klausimais; bet 
man pagelbėjo ir taip vadina-! 
mas “announceris” (perstaty-j 
'tojas), kuris pažymėjo, kad vi-i 
sos Margaretos dainuojamos! 
yra lietuvių liaudies dainos ir j 
išgyrė kaip jų melodijas, taip v 17 d? lapkričio, 
ir dainininkę.

Iš karto buvo galima su
prast, kad programoj bus tik 
trys dainos; bet paskui aiš
kintojas praneša, kad studijoj 
ir iš publikos dar reikalaujama 
“ekstra.” Tokiu būdu Marga- 
reta buvo priversta padainuot 
dar ir ketvirta daina, v v

Ji sėkmingai padainavo šias 
daineles: “Saulelė,” “Kad Aš 
Našlaitėlė,” “Dukružėle” ir 
“Karvelėli.” Taip jau atsiti
ko, kad visas tas dainas esu 
girdėjęs dainuojant česnavi- 
čiūtę “sveiką-gyvą” ant pa
grindų, tai buvo įdomu, kaip 
išeis per radio. Turiu prisi
pažinti, kad taip visos skam
bėjo maloniai, kaip ir svetai
nėje. Girdėjęs.

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

5 iki 10 Metų Kalėjimo 
Banko Plėšikui Warderiui

Frank H. Warder, N. Y. 
valstijos bankų ex-superinten- 
dentas, tapo nuteistas 5 iki 
10 metų kalėjimo. Jis paėmė 
desėtkus tūkstančių dolerių 

- kyšių iš City Trust Kompani
jos Banko. Plėšdamas kyšius, 
jis pridengė banko viršininkų 
šmugelius. Taip bankas ir 
nubankrūtuotas. Dingo žmo
nėms apie $5,000,000.

Aktas Ketvirtas
Ketvirtas aktas atvaizdina 

Blindos gyvenimą, praėjus me
tams po jo vestuvių. Blinda, 
kaip pirmiau i Uršulę saugojo 
ir gynė nuo. ištvirkusių kuni
gaikščių, taip ir apsivedęs jis 
ją saugojo, mylėjo ir užlaikė 
kuo gražiausiai.' Bet Uršulės

SHELLAN MUSIC ACADEMY

Jsitėmykite naują 
antrašą:

Foxcroft 8523

L. B. ŠALINAITĖ 
1277 Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Mokina Piano, Balso 
Lavinimo ir Muzikos 

Teorijos

Emma Zessarskaja
Kitas laikraštis, “Abend,” 

rašo: “Jeigu jūs norite kiek 
galima gaut pasitenkinimo iš 
judžio, tai pamatykite šitą ru
sišką krutamąjį paveikslą. Tai 
yra sudėtinis vaizdas daugelio 
gyvybių, su virbančiomis 
smulkmenomis. . . Rusų kai
mas čia pasidaro gyvas, jums 
bežiūrint. Emma Zessarskaja 
vadovaujamoje rolėje yra ža
vinti figūra.”

Berlyno “Film” sako: “Her 
Way of Lovė” stebėtinas ju- 
dis savo tikrumu.”

“Film-Kurier” rašo: “Tai 
stebėtinas judis savo realizmu, 
savo tikru artistiškumu ir vai
zdų suderinimu. Emma Zes
sarskaja iki dugno išsemia ir 
parodo visą jausmų eibę.”...

Prie šio krutamo j o paveiks
lo yra ir rusiška muzika. Kai
nos visai nebrangios. Kiekvie
nam skaitytojui yra patartina 
pamatyt šį judį. Tai bus jam 
neužmirštamas dalykas.

H. Ck.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

Mokytoja turės savo koncertą apie kovo , mėnesį ir 
nori prirengti visus savo mokinius dalyvauti koncerto 
programoj. To$el pageidaujama, kad 'fiauji moki
niai tuojau užs'iregištruotų.

DRAUGE M. ČESNAVIČIŪTĖ 
PUIKŲ ĮSPŪDI. PADARĖ 
I RADIO PUBLIKĄ

Kaip buvo ir tikėtasi, Ma^- 
gareta česnavičiūtė padarė 
didelį “hit” per radio pereitos 
pėtnyčioš vakarą^ iš New

LYRIEČIŲ DOME!
Lyros Choro mėnesinis susi

rinkimas; Įvyks antradienį, 12 
d. lapkričio, 8 ^al.-vakare. Vi-: 
si nariai j būtinai dalyvauki!^, 
nes turime daug' svarbių rei
kalų aptarimui. Taipgi turi
me aptarti apie mūsų ateinantį 
didįjį parengima, kuris įvyks 

. A. Z. 268-9

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TEL.: 
Triangle 1450

Kreipkitės 
Šiuo adresu:

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES 
» LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyef Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

' Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų. 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. I.

Tel., Juniper 6776.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

ŽVAIGŽDŽIŲ RISTYNĖS: 
POŽĖLA, LONDOS, 
MALIAROS, ŽELEZNIAK, 
HAGEN IR KITI

Rytoj (ularnirike) 
žvaigždinės ristynės
Ridgewood Grove svetainėje, 
Brooklyne.

Daugelis nuo senai pageida* 
vo matyt Karolio Požėlos im
tynes su Paulium- Mąliarosu, 
kuris vadinasi pasauliniu vi
dutiniai sunkaus svorio čampi- 
onu. Požėla gi mano, kad tas 
titulas . priklauso ne Maliaro- 
sui, o jam.

Taigi rytoj vakare jiedu ir 
susikibs, kad tą klausimą iš
rišti. Graikas Maliaros ir Po
žėla ‘yra du iš ’mylimiausių 
publikos ristikų. Ir vienas ir 
kitas imtynėse parodo ne tik 
fizinės ištvermės ir nepapras
to vikrumo, bet ir mokslingu
mo ir dailės; dirba galVa ne 
mažiau, kaip raumenimis. Jau 
12 sykių Maliaros ritosi New 
Ridgewood Grove ir dar nei 
sykį nebuvo paristas.

Ristynių promoteriai pasku
tiniais laikais Požėlą vadina 
lietuvių ristikų čampionu.

Rusų čampionas železniakas 
tą vakarą imsis su Gėb. Hage- 
nu, kuris yra vienas iš pačių 
mikliausių ristikų. Pereitą 
trečiadienį referas pripažino 
Schickatui laimėjimą prieš 
Hageną. Bet visi ■ mačiusieji 
tąsias grumtynes daug dau
giau kredito’ atiduoda Hage- 
nui, o ne Schickatui.

železniakas gi yra patiesęs 
abudu Zbyškus, lenkus, buvu
sius čampionus.

Bet dar 
naujenybė, 
vadinamas 
grumsis su
dini. Pamatyt Londosą ritan
tis to sporto mėgėjai važiuoda
vo šimtus

Be to, 
Calza su 
Bankertu.

ŠIANDIEN
RITASI SU ITALIJOS 
MILŽINU STOCCA

Šiandien vakare Richardas 
Schickatas grumsis su Italijos 
milžinu Giuseppe S^occa, 71st 
Regiment, Armory, New Yor
ke. Imsis iki pergalės. Kova 
eis už čampionąto titulą ir už

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
1 i • '

Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia papročio 
ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint naturalį ,vidurių malimą. 
Nereikia virint, O tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

UŽEIGA

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir paganu* 
na skaniai.

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Streęt 

Brooklyn, N. Y.

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.
• Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

J. ir O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Graborius - Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pąsivažinSjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET 

Central Brooklyn,* N. Y.

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Valgykla yra užvardinta

I .eonard Restaurant
Brooldyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y


	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00058.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00059.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00060.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00061.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00062.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00063.pdf (p.6)

