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Įteikiama Dovanos

pereitą šeštadienį masiniam mitinge, Polo Gro

laivyno konfe

MASKVA

Didelė Ovacija

6 žuvo Traukinio Nelaimėj

Nuo Automobilių žuvo 
3000 Rugsėjo Mėnesį

Caro Palocius Dabar Rau
donarmiečių Poilsio Namas

Užgiria Sovietų-Anglijos 
Santikių Atnaujinimų

submarinų su-
Francija tam

Angliją Informuoja Sovietus 
Apie Atnaujinimą Santikių

Sovietų val- 
komitetas

Moteris Bandė Apiplėšti 
Banką, Tapo Suareštuota

Varna, Bulgarija.— Šio. 
apielinkėj tapo atrasta gau 
sus aliejaus šaltinis.

3 Užmušta, 12 Sužeista 
Rinkimų Kampanijoj 
Meksikoj

2,000 Busy Operuotųjų 
Sustreikavo Londone

Francija
i Didžiąją Karo Laivą

krido “šąįis So

Amerikos darbininkams. Nuoširdžiai aČiavo A'

PRINCETON, N. J.—Lie 
tuVos fašistinė valdžia ap' 
dovanojo Princeton Univer

Lietuvos Fašistai Apdova
nojo Amerikieti Profesorių 

Medaliu

OAKDALE, Tenn.— Pir
madienį šeši pasažieriai žu
vo, keletas de&ėtkų tapą su
žeista nušokus nuo y relių 
traukiniui netoli nuo t čia.

Išreikšta Solidarumas Sovietų Sąjungos Darbininki 
Valstiečiams; Įtei kta 15 Traktorių > i

Sovietai Padarė $5,000,000 
Kontraktą Budavojimui 

Kelio

MASKVA.— 
džios koncesijų 
šeštadienį pranešė; kad pa
darė $5,000,000 sutartį su 
amerikine firma Seabrook 
Company del pabūdavojimo 
kelid Maskvos provincijoj.

Komitetas taipgi pažymi, 
kad greitu laiku bus pasi
rašyta keletas kitų sutarčių 
su Amerikos ir Europos 
kompanijomis del kelių bu- 
davojimo.* .

35,000 DARBININKŲ PASVEI 
SOVIETU LAKŪNUS NI

Svetimų Kalbų Mokinimasis 
Sovietų Sąjungoj

Siūlo Naujus Kandidatus 
į S. L A. Pildomąją 

Tarybą

Geneva.— Šveicarijos val
džia planuoja nupirkti 105 
naujausios <■ rūšies militari- 
nius orlaivius. * , i

Otto Huiswood pas1 
lakūnus varde Amerikos 
darbininkų.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Die:

Laisvės” Vajus Pailgintas iki Gruodžio 1, 
Nes Dar Permažai Pasidarbuota

Bendėr. didžiojo kunigaikš
čio Gedimino medaliu. Fa
šistai sako, kad Bendėr yra 
pasidarbavęs Lietuvos » ne- 
priklausortiybeL ?■■

DETROIT, Mich.— Pe
reitą šeštadienį Edith Jack- 
son, 28 metų amžiaus neg
rė, įėjo į Michigan banko 
skyrių ir atstačius revolve
rį reikalavo F. K. Miller, 
banko manadžerių, kad 
duotų pinigų. Miller išsu
ko iš jos rankų revolverį. 
Laike jų susikibimo vienas 
šūvis tapo iššautas į lubas.

Moteris tapo1 suareštuota. 
Policija mano, kad ta pati 
moteris laike pastarųjų ke
lių mėnesių padarė užpuoli
mą ant kelių bankų ir krau
tuvių.

šymą ponui MacDonaldui 
Anglijos premjerui, kad 
Anglijos susitarimas su So
vietais del susilaikymo nuo 
propagandos būtų pritaiky
ta Australijai, kaip ir ki
tomis Anglijos valdomoms 
šalims.

Pat Toohey, Nacionales Mai- 
nierių Unijos sekretorius, pa
sveikino lakūnus varde Ameri
kos darbininkų.

K. Radzi ir N. Kniazevič la
kūnus pasveikino varde rusų 
ir ukrainiečių ddrbininkų, gy
venančių Amerikoj.* t

Roger Baldwin, žymus libe-

LONDONAS.—Pirmadie 
nio rytą 2000 busų operuo 
tojų sustreikavo prieš sam 
dymą neunijistų darbiniu

sveikindamas laki 
pareiškė: “Jūs esat ne tik d 
•lės drąsos pionieriai, bet ta 
visos šalies pionierių a|stc 
Ateitis priklauso darbi 
kams; net mes, vidurinė kl 
tą žinome*’ Jis pažymėjo, 
jų atlėkįmas iŠ Maskvos į 1 
Yorką yra simbolas milžin 
žygio, kurį daro darbini 
respubliką budavojime soči 
mo.

šiai mokosi anglų ir ypač 
vokiečių kalbos.

BERLYNAS.— Čia gau
ta pranešimas, kad Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti? 
jos politinis biuras priėmė 
J. čičerino rezignaciją iš 
užsienio reikalų, komisarų 
vietos, 1 kadangi čičeriųąs 
negali eiti pareigų del silp
nos sveikatos. (Jis dabar gy
dosi Wiesbaden, Vokietijoj.

Suvirs metai laiko kaip 
čičerinas serga. Pereitąba- 
landžio mėnesį jis išvyko į 
Wiesbaden gydytis.

šeštadienį 
Anglijos valdžia pasiuntė 
Sovietų valdžiai peivNorve- 
gijos atstovą sąvo dficialį 
pranešimą, kad Anglijos 
parlamentas užgyre atnau
jinimą santikių tarp abiejų 
šalių. ' x

iki gruodžio 1 d. Per tą 
laiką “Laisvės” metinė pre
numerata naujam skaityto
jui bus $5.

Reikalinga vajų pratęsti, 
kad galėtų, geriau pasidar
buoti tie “Laisvės” skaity
tojai ir rėmėjai, kurie tik 
išsijudino į darbą.

Iki šiol dar neišnaudojo
me visas galimybes gavimui tytojų armija 
naujų skaitytojų. Dar tūks- padidėja!

dėjimu, nes i 
darbininkų judėjimui, bet 
demoralizuoja patį SLA.

LENINGRADAS.— Palo
cius Aleksandro Pirmojo, 
ant Kameni salos, tapo per
dirbtas į poilsio namą Rau
donosios Armijos karei
viams. Didelės svetainės ir 
kambariai dabar paversta f 
krutamu paveikslų teatrus, 
skaitymo kambarius, pa
skaitų kambarius ir tt.

CANBERRA; Australia. 
—Naujas Australijos kabi
netas užgyre atnaujinimą 
santikių tarp Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos.

Australijoj dabar yra to
kia “socialistinė” valdžia, 
kaip ir Anglijoj.- Australi
jos ministerių pirmininkas

■ PARYŽIUS.— Francijos 
valdžia mano patiekti pa
siūlymą penkių valstybių 
laivynų konferencijoj, Lon
done,1 kad būtų panaikinti 
didieji karo laivai.

Su tuo, žinoma, nesutiks 
Anglija ir Amerika. Tos ša
lys stoja už 
mažinimą, 
priešinasi.

Taigi, toj 
rencijoj imperialistai vėl tu
rės daug ginčų. - Po tos kon
ferencijos, kaip ir po kitų 
panašių konferencijų, impe
rialistinės šalys ginkluosis 
dar, smarkiau.

HARTFORD, Conn. — 
Rugsėjo mėnesį apie 3000 
asmenų žuvo automobilių 
nelaimėse Jungtinėse Vals
tijose, pasak aprokavimo 
Traveler’s Insurance Kom
panijos.

Ta kompanija aprokuoja, 
kad per devynis šių metų 
mėnesius nuo automobilių 
nelaimių žuvo 21,000 žhio-

/ Apie pusę, po aštuonių suda
ryta sargyba atlydėjo lakūnus 
į platformą, orkestrai griežiant 
maršą. Minioj oviacijos šauks
mas kaip griausmas skambėjo. 
Sveikinimas tęfeėsi per kelioli- 
ką minutų.

Po to L. Landy, nacionalis 
sekretorius Friends of Soviet 
Union, paaiškino šįo parengi
mo tikslą ir perstatė pirminin
kauti Robert Dunn.

Dunn karštai pasveikino la
kūnus, prisimindamas apie jų 
sunkią kelionę, ką jų kelionė 
reiškia Amerikos darbinin
kams.

Paskui sekė darbininkų vai
kų demonstracija.

Darbininkų Sportų Unija su
teikė keletą atletiškų perstaty-

tančiai lietuvių darbininkų 
nepasiekta. ;

Visi “Laisvės” skaityto
jai, sukruskime smarkiau 
dirbti per šį mėnesį, • kad 
baigiantis vajui turėtume 
džiuginančias pasekmes. 
Dar galima gauti daug 
skaitytojų per tą laiką. 
Dirbkime visi ir visos. Lai 
per šį vajų “Laisvės” skai- 

tūkstančiais

Muzikalę programą išpil
dė orkestrą, susidedanti iš 
šimto muzikantu, ir žydu 
choras, susidedantis iš 500 
narių. Žymus dainininkas 
Ivan Stešenko, buvęs Chi- 
cagos Operos dainininkas, 
sudainavo darbininkišką 
“Dubinušką.” Daugelis jam 
iš publikos pritarė. Gra
žiai jis dainavo, nežiūrint, 
kad tokioj vietoj buvo sun
ku dainuot: nebuvo nei pia
no. nei akompanuotojo. Jis 
dainuos “Laisvės” matiniam 
koncerte. Brooklyno ir a- 
nielinkės lietuviai darbinin
kai turės progą jį išgirsti.

Semion šfįstakovas, vyriausias lakūnas Sovietų orlaivio 
lis Sovietų 
unds, New ^orke, perdavė Sovietų Sąjungos darbininkų pa 
sveikinimus 
merikos darbininkams už suteiktą Sovietų Sąjungai dovaną 
—15 traktoijų. į-

Jacques Buitenkan ir 
Goodman pasveikino lakti 
varde Friends of Soviet Ui 
organizacijos. Edith Rqdqi 
Friends of Soviet Union 1 
Yorko skyriaus sekretorė, 1 
de tos organizacijos įteikė 
kūnams auksinius guzikuČ 
A. Trachtenburg įteikė brc 
(žalvario) toblyčią su trur 
lakūnų, aprašymu. Toblyčią 
pasiųsta Maskvon del Osoa 
chimo namo. Trachtenbui 
taipgi pareiškė, kad Friendi 
Soviet Union lakūnams prii 
komitetas davė užsakymus 
15 traktorių, kurių nupirki 
Amer/kos darbininkai su< 
pini/ is ir kurie bus pasi 
Sovietų Sąjungai kalpd dov 
už prisiuntimą lakūnų; Am 
kon. Bet tai tik pradžia. A 
rikos darbininkai dar dauj 
traktorių pasiųs, sakė Tn 
tenburg, kad pagelbėti Sov 
Sąjungos darbininkams ir v 
tiečiams budavoti socializm

MEXICO CITY.— Čia 
sekmadienį iš priežasties 
prezidento rinkinį kampa
nijos tarp politinių grupių 
iškili) ataušęs, l’ryš hsriM' 
nys žuvo ir dvylika tapo su
žeista.

MASKVA.— Sovietų Są
jungos santykių su užsie
niais didėjimas iškėlė darbo 
masių didelį norą išmokti 
svetimųjų kalbų. Pirmas 
svetimų kalbų plataus mo
kymo žingsnis buvo jų dės
tymas per radio. Radio 
klausytojų tarpe surinktoji 
anketa parodė, kad svetimų 
kalbų kursą klausė daugiau 
kaip 30 nuoš. darbininkų. 
Buvo atsiųsta daugiau kaip 
3 tūkstančiai laiškų, kur 
prašoma organizuoti sveti
mų kalbų dėstymą darbi
ninkams. .

Kaip didelis SSSR sveti
momis kalbomis susidomėji
mas, rodo beveik kas mė
nuo atsidarą kursai, mo
kyklos, grupės. Prie kiek
vienos sąjungos, prie kiek
vieno kliubo, prie kiekvie
nos įstaigos ir įmonės yra

r alų veikėjas ir narys 1 
of Soviet Union pildant 
miteto, sveikindamas *

Marion, N. C.— Pirma
dienį pradėta ištraukti iš 
čia milicija, kuri buvo at
siųsta prieš streikierius. 
Milicija čia išlaikyta šešias 
savaites. , Padėjo darbda
viams sulaužyt? tekstilės 
darbininkų streiką.

NEW YORK.— šeštadie
nio vak., milžiniškam Polo 
Grounds stadijume, kur tel
pa apie 60,000 žmonių, susi
rinko suvirs 35,000 darbi
ninkų pasveikinti Sovietų 
Sąjungos keturis lakūnus, 
Šestakovą, Bolotovą, Ster- 
ligovą ir Fufajevą, kurie 
padarė istorinę kelionę iš 
Maskvos į New Yorką or
laiviu “Šalis Sovietų”.

Buvo atvykusios darbi
ninkų delegacijos iš Bosto
no, Clevelando, Philadelphi- 
jos, Wilkes-Barre ir iš įvai
rių kitų miestų.

Masė darbo žmonių ne tik 
entuziastiškai pasveikino 
Sovietų oro ambasadorius, 
bet taipgi išreiškė solidaru
mą Sovietų Sąjungos darbi
ninkams ir valstiečiams, ku
rių pinigais ir rankomis ta
po pabudavotas orlaivis 
“Šalis Sovietų”—simbolas 
•darbininku valdomos šalies 
progreso. ' 11

Erdvingoj aikštėj plevė- 
šavo šimtai vėliavų su svei
kinimo obalsiais.

Ant platformos buvo iš
kelta Sovietų Sąjungos vė
liava, kuri plevėsavo visur, 
kur tik skrido “Šalis Sovie-

bėtojus, kurie galėtų išre; 
jums mūsų dėkingumą/’'

Fufajevas, mechanikas,; 
širdžiai pasveikino darbin 
minią, kuri kaip j ūpą buvo 
supus platformą plačioj pi< 
“Aš sugrįžęs Sovietų Sąjui 
pasakysiu darbirūokąnvv 1 
nuoširdžiai ir jentuziasti 
mus darbo minios pasitik 
priėmė Amerikoj,’ ’ pare 
Fufajevas. ’

Ant pabaigos orkestrai i 
žiant sudainuota Internaci

MASKVA.— Anglijos ka
pitalistams, kaip ir kitų ša
lių kapitalistams, yra labai 
baisi komunistinė propa
ganda. • "

MacDonaldo valdžia, da
rydama sutartį del atnauji
nimo santikių su Sovietų 
Sąjunga, reikalavo, kad So
vietai pasirašytų, jog neva
rys propagandos. Bet da
bar Anglijos parlamente vėl 
kyla protestai del “Sovietų 
propagandos”. Net pats 
užsienio reikalų ministeris 
Arthur Henderson, kuris 
padarė sutartį su Sovietais, 
padarė pareiškimą, smerk
damas Sovietų Sąjungą del 
propagandos.

Į tai Sovietų valdžios or
ganas “Izviestija” atsako: 
j ^Straipsnis Ąnglų-Sovietų 
sutarty, kurį popas Hender
son minėjo, paliečia abiejų 
šalių susilaikymą/ nuo kiši
mosi i į f viena kįtos viduji
nius reikalus. Tai yra aiš
ku, kad tas paliečia tik So
vietų valdžią ir jos, orga
nus. ■ i , i /

'“Tačiaus kas liečia Ko- 
minterną, tai tūkstantį kar
tų buvd\ įrodyta, kad tai yra 
revoliucmės! darbininkų kla
sės tarptautinė organizaci
ja, varde kurios Sovietų 
valdžia nedaro jokio žings
nio ir del kurios ji neima 
atsakomybės.”

Prasideda nominacijos ir 
artinasi rinkimai Pildomo
sios Tarybos, o taip ir sei
mas. Subruskime! Kiekvie
no nario užduotis štai ką 
daryti:

Nominuoti ir balsuoti už 
progresyvius kandidatus į 
Pildomąją Tarybą.

Rinkti kuopos valdybon. 
tokius narius, kurie nepri
taria Gegužiui ir jo prieš- 
darbininkiškai tarybai.

Darbuotis, kad į būsimą 
seimą būtų pasiųsti darbi
ninkai delegatai, kurie ne- 
palurės atžagareivių, fašis
tų politikos.

SLA. didelė dauguma na
rių yra darbo žmonės. Mes 
negalime leisti mūsų prie
šams naudoti organizaciją 
savoms užmačioms, ir įran
kiu kovai su darbininkų ju- dabar savo svetimų kalbų 

nevien kenkia mokančius! grupės. Labiau- Kalbėjo Visi Lakūne
Trumpai kalbėjo visi k 

lakūnai.
Vyriausias lakūnas, šest 

vas pasveikino . susirinki 
varde Sovietų Sąjungos ’d; 
ninku ir valstiečių, paaiš 
apie .savo sunkią kelionę ir 
širdžiai padėkavojo už tokį 
kų priėmimą ir už dovi 
‘Vėliavos, kurias jūs mumi 
teikiate, bus padėtos Mas 
Revoliuciniam Muzėjuj, sp 
]iai sudarytam skyriuj, pai 
tam orlaivio kelionei iš M 
vos į New Yorką”, sakė Š 
kovas.

Bolotovas, ąntras • laki 
pasveikinęs susirinkusius, 
reiškė, kad ateity tuo n 
kuriuo 
buš g;a 
lionę, neš *gaflės MV 
jūriniai orlaiviai.

Sterligovas pareiškė: 
gu Osoaviachim (Sovietų 
vininkystės organizacija) 
žinojus, kad Amerikos t 
ninkai surengs mums t 
milžiniškus ir puikius pi 
mus, tai būtų prisiimtus r

Darbininkai Viky Šalių 
•:1 ■' 1 :: ’13

Vienykite*! Jūs Nieki
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Islaimesit

Pasaulį!BROOKLYN, N.Y—Dar
bininkų SLA. Narių Komi
tetas, vadovaujantis kai
riam SLA. sparnui, išleido 
didoką lapelį, kuriame iš
dėsto savo nusistatymą, 
smarkiai kritikuoja dabar
tinius SLA. viršininkus ir 
siūlo nominuoti • sekamus 
kandidatus:

Į prezidentus
M. BACEVIČIUS 139 kp. 

narys, Chicago, Ill.
Į vice prezidentus

' P. PETRONIS, 139 kp. 
narys, Chicago, Ill.

Į sekretorius
E. N. JESKEVIčIūTe, 

83 kp. narė, Brooklyn, N. Y.
Į iždininkus
B. SALAVEIČIKAS, 53 

kp. nąrys, Chicago, Ill.
Į iždo globėjus:
L J. JONEIKIS, 68 kp. 

narys, Wilkes-Barre, Pa.
D. J. JUSTUS, 57 kp. na

rys, Worcester, Mass.
Daktaru Kvotėju
Dr. M. PALEVIfcIUS, 21 

kp. narys, Detroit, Mich.
Lapelis baigiasi šitaip:

SUBRUSKIM!

MMI
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Illinois Mainieriai Kovoja už Uniją
O • ? ’ ’ | i » f 1 t

KEEtt AIKŠTĖN LEWISO-FARRINGTONO- 
' T i lAm HrajAVYSTES f

siūlo,, kad greitoj ateityj būtų 
sušaukta, visos palies mainierių 
konvencija, įętaąt galėjus pra
plėsti; savo kovas po visą šalį, 
ypačiai šešių valandų dienos ir 
penkių dienų į savaite darbo 
klausimu. •

Bosai Ruošia Puolimus
Mainų savininkai! su dideliu

Nacionalės .Mainierių Unijos 
IllinojĄūš ’ ‘ vAlsti'još ' ' BistHkto* 
konvencija,^ įvykusi: Beilbvillej, > 
spalių mėn. 26-27t dd.„ buyo vie
nu iš svarbiausių darbininkų 
susirinkimų, kokius kada yra 
laikę rhaMų* iMusti’ijojJ Dalyva 
vo 133 delegatai, atstovaujanti 
65 Nacionalės Mainierių Uni
jos lokalus ir 16,400 narių.! 
Konferencija atžymėjo mobili- Į nusigandimu žiūri! į} augantį 
zacijos frontą besivystančios | kovingumą Pietiniam Illinojuj. 
kovos tarpe Iiiinojaus mainie- Jie mato, kad darbininkai liuo- 
rių ir jų priešininkų, anghaka-1 suojasi kompaničnos U. M.

Kur Bažnyčios Role e 
Pasirodė Pilnoj Šviesoj-

Jeigu iki šiol dar radosi 
tokių, kurie netikėjo, kad 
kunigija tarnauja ne die
vui, bet fabrikantams, ir 
kad josios tikslu buvo, yra 
ir bus tarnavimas valdan
čiajai- klasei, tai*; jie dabar 
turi dar vieną) gerą .progą 
persitikrinti. Andai rašy
to j as Sinclair Lewis-paskel
bė, kad Marion, N. C., dva
siškio £huna pusę savo al
gų- iš ’ tekstilinės baronų • it 
kad del to jie, kunigai, žiū
rėdami į .š^udbnąus audėjus, 
savo' pavapijontifeį nusiduo-

Šiandien' “Tėvynės” di
desnė pusė paaukota šmei
žtam ir purvinimam komu
nistų. Po SLA. kuopas 
trankosi SLA. pinigais 
siuntinėjamas “organizato
rius” i Žukas, kuris daugiau 
nieko ir neveikia; kaip\ tik 
šmeižia jam, Gegužiui, Vi- 
taičiui ir Ko. hejjatinkąmus 
narius—-komunistus. Taigi, 
jei Vitaitis nori apsaugoti 
SLA. konstituciją, , tuomet 
jis pirmiausiai turi' sulaiky
ti niekinimus ! pažangiųjų 
SLA. narių .“Tėvynėje” . ir 
draugę Pild. Taryba; priva
lo įlilaikyti SLA1. narių; dar- 
biiiinku1 nlūdika, Žuką.

Didžiausia Panieka Kruvi
niesiems Fašistams!

Apie Protą, Meilę, Aplinky
bes, Nekaltumą ir Gražumą

Man jau pradeda nepa
tikti tie vyriški pasigyri
mai, kuriuose kalbama, kad 
nenorėję parodyti savo gy
vuliškus jausmus (‘pirktoje 
meilėje”.
si pirma švelniai, dorai pa
mylėti ją, o paskui jau eiti 
prie pilno lytinio pasitenki
nimo ... -

Jis mano, jog tokiu teisi- 
nimusi nuo savęs nušluostys 
Visus (geismų purvus, pasi
statys žmonių akyse krikš- 
toliniu jaunikiu, kad . va, 
žiūrėkite, koks aš meilus ir 

i pilnas simpatijos vyrąs! 
i Nekaltinkite mane, nes. aš,

Draugai ir draugės! Doroji 
visuomene! Naktį iš rugpjūčio 
31 d. į rugsėjo 1 d, Kauno ka
lėjime fašistų nukankinta mirė 
draugė Klaudija Krastinaitė, 
nesenai nuteista, kaipo komu
nistė, iki gyvos galvos kalėti. 
Ją; jau sergančią, fašistai per 
Užpuolimą, ant moterų politinių 
balinių smarkiai sumušė ir su
krėtė jos smegenis. Reikiamo
ji medicinos pagelba'j j ai nebu
vo teikiama ir dar nuolat ją 
terorizuodavo karceriais. Rei
kalingas maistas iš giminių irgi 
nebuvo priimamas. Tai- rodo, 
kad fašistai .' iš anksto turėjo___________  ____ 7
tikslų nužudyti ir ji liko, hužu-‘/ilgai nematęs moteries, ir

Jis, ma

1 Į T
još' liežuyju išvanoti, visus^ 
negu šiaip! sdu Vidutinė izmbr . 
gysta. Po, susirinkimui ji' 
vis tiek turi-draugų. Šali
nasi nuo jos tik tada, kada 
ji atrodo jau visiška ^ku
ku” arba nesukalbama 'pik
čiurna.

Scenoje apyprastes išžiū- 
ros lošėja turi du syk ge
riau vaidinti, negu sale jos 
gražuolė, kad koresponden
tai neužmirštų jos., Kitaip, 
ji bus visai nekliudyta. ’' L !

Vadinasi, visur gražumas: 
eina sdyii’kęliuį taf. kokiems 
galams rašyti dailiai ‘ skam
bančias melodijas, fpązes ir 
nuduoti didelį protingumą, 
kuomet ’elgiamės priešin- 
gai? J ' ...

Moterys į vyrus, žiūri ir-, . 
gi nekitokiomis akimis, - 1 
kaip vyrai į moteris.

Kažin ar šiomis pastabo
mis kam nors minties ne- 
pridaviau parašyti porą pa
sišaipymo lapų.

. Bestraigiškis.

dyta. 1 . ; • -i
1 Nepakako kruviniesiems fa
šistams dar tos aukos. Jie sa
vo nuolatiniais politkalinių te
rorizavimais išvarė iš proto 
draugę Vilenskaitę. Ir dar ke
lios draugės moters, kruvinųjų 
fašistų sumuštos, sunkiai serga.

Kauno kalėjimo Vienutėse už
daryti pasmerktieji mirti drau
gai Kučinskas ir Kontautas. ’ 
Fašistai laukia patogaus laiko, 
kad galima būtų juos sušaudy
ti.

Rugsėjo 1 d. Kauno kalėjime 
fašistai sumušė keletą vyrų 
politkalinių. Rugpjūčio 1 d. 
areštuotus vyrus Kauno kalėji
me smarkiai sumušė, sukruvino 
ir dabar juos išvarė į drėgnus 
9 forto urvus.

Fašistai nepraleidžia į kalėji
mą atnešto nuo giminių maisto. 
Visas kalėjimas pervestas ant 
karcerio padėties. ^Medicinos 
pagelba kalėjimo ’ gydytojų ne
teikiama, o iš laisvės einančių 
į .kalėjimą gydytojų, nęprilei-

' džia.J i
. Draugai ir draugės! Dorieji 

•piliečiai !> Fašistų valdžia pa-, 
sfatė sau tikslą numarinti ir iš-< 
žudyti politinius kalinius. Pro- 
testųokit prieš kruvinųjų fašis
tų orgijas ant beginklių polit
kalinių Kauno kalėjime! Visi 
kaip viends privalot sušukt:

Šalin kruvinoji pirtis Kauno 
kalėjime!

šalin mirties sprendimas 
Kučinskui ir Kontautui!

Laisvė politiniams kaliniams!
Šalin fašistiį diktatūra su jos 

kruvinuoju teroru!
Lietuvos Raudonosios

Pagelbos Centro
. Komitetas.

gavęs progą pasigauti į 
ranką jos krūtį, apjakinau 
save gašlumu ir papildžiau 
bjaurų darbą, kuris suardė 
ir mano ir vėliaus mylimos 
pačios sveikatą...

Tai toki jausmus aksti--1 
nanti skaitymai įvairina 
dabartiniu laiku mūsiškę 
spaudą. įkaitydamas irne- 
noroms keikiesi mintyje: 
kokiems paraliams vreikalin- 
ga tokia stimuliacija skai
tytojui !

Ji stovėjo • užsigrįžus 
prie lango, nugara priėmė 
naują atėjūną, nedrąsiai namo, 
kreipė savo galvą ir gėdin- koncertą, kuris sėkmingai pa- 
gais akių žvilgsniais, nuo vyko- 
galvos iki kojų, pervedė vy
rišką stuobrį, f(buns . irgi 
nemažiau supuvęs; kaip jr 
tą' kada>-nors žydėjusi leli
ja). ; , : '

Nuėjęs ir atlikęs kuniš- • 
kas ceremonijas, nu6, savo 
vidujinio nėsusitvarkymo 1 
suverčia visą bėdą ant iš- 
laukinių šiurkščių aplinky- nebuvo pakeisti, 
bių, ir viskas užbaigta, vis-!ir 
kas užglostyta.' O kad abu- klausytojus.

Seka Mus Pavyzdžiu
■Baltarusijos 'lįetl valstie

čių savaitraštis “Raudona
sis Artojas” praneša, kad '

Leningrade lietuvių darbi
ninkų Įdubo VKP frakcijos 
nutarimu, š. m. lapkričio mė
nesio 8 dieną šaukiama “R.A.” 
rašytojų ir skaitytojų plati 
konferencija., .

Rašau “plati”, nes tai turi 
būti masinę konferenciją, ku
rios tikslas populiarizuoti ir 
priartinti lietuvišką darbinin
kų spaudą gyvenančių Lenin- 

, grade- darbininkų masėms.
Vadinasi, Sovietų* Sąjun

gos lietuviai darbininkai 
pradėjo sekti amerikiečių 
veikimo pavyzdžiu. Tai ge
rai. Jeigu' Leningrade ran
dasi apie 6,060 lietuvių dar
bininkų,' tai mėmaža nauda 
visam judėjimui būtų * juos, 
išjudinus prie aktyvo. - • >

Visoj. SpV. ISąjįįngoj ;lietu-( 
viį randasi apie;?50,000. To
kia armija darbihinkų ir. 
valstiečių^ jei jie būtų suor
ganizuoti,, galėtų palaikyti 
net dienraštį. ph' n ;
------------------------- M iL,.;,,,.!, ui .h Į i/

tistiį. pįarapijęs ; klebonas, 
kunigas S. X McAbee, pa
rašė laiškus 100 streikuo
jančių audėjų—narių Ame
rikos Darbo Federacijai 
priklausančios unijos—pa
reiškiant, kad jie tampa iš
mesti iš parapijos už tai, 
kad priklauso unijai ir 
streikuoja.

Kadangi daugelis ’ strei
kuojančiųjų audėjų yra ge
rokai tikinčiais žmoneliais, 
tai ir šis laiškas paliko ant 
jų nepaprastą įspūdį. Jiem 
dabar' pasiliko vienas iš 
dviejų: stovėti kovos lau
ke ir . būti ūnijistais, arba 
mesti uniją, , sugrįžti kelia- 
klupšciais į ’darbą ir būti 
gerais parapupnimis.

Jeigu Lietuvoje 1905 me
tų ^evpliųcijdp laiku, kunigi
ją naudojo ispaz/ntį, sakyk-

J

sykių savininkų ir* United Mine 
.Workers of America apgavikų.

Iiiinojaus mainieriai sukilo.
Sąlygos mainose vienvalingai 
blogėja. Skubėjimo (speed 
up) sistema įvesta, algos nu- 
kramty^įftj. darbo valandos pa- ninku
ilgintos; bedarbė pasiekė augš- 
tos pftyporcijos. U. M. W. A. 
atvirąi pavirto į kompaničną 
uniją,
r’.' tewiso-Fishwicko Kova

Mainierių sukilimas prieš 
: esamas sąlygas tapo paskatin- 
Į tas a-štria tarpe Lewiso ir 
F Fishwicko mašinų kova už 
k kontrolė h'hįjpfe; tikslu, kad pa- 
į tarnauji*'tiįtOm grupėm 
L anglies

A

W. kontrolės ir ruošiasi prie 
tikrosios kovos. Jie bando te
rorizuoti N. M. U. lokalų 
susirinkimus su policija ir mu
šeikomis. Jie organizuoja fa
šistų grupes iš “lojalių” darbi- 

j ir plačias streiklaužių 
organizacijas, kur streikai ne
išvengiamai turės įvykti. Jųjų 
mostyj musė yra didelis skyli- 
mas U. M. W. mašinoj, kas 
aiškiai parodo bankrotą U. M. 
W. • vietinėj ir visos šalies va
dovybėj ir kliudo jiems naudo
ti tą vadovybę prieš darbinin
kus. Be abejo, visokios pastan
gos; bus daroma sulaikymui ši
tos vidujinės kovos akyvaizdo-

WORCESTER, MASS.

Lietuvių Svetainės 10-ties Me
tų Jubilėjįnis Koncertas 

Sėkmingas

Lapkričio 3 d. Suvienytos 
Lietuvių Draugijos, paminėji
mu) dešimts metų sukaktuvių 
nuo įsigijimo nuosavo svetainių 

surengė nepaprastą

".anglies l/ihinlių, kbliuosjiedu didelio reikalo mobilizavimui 
' atstoja .iii . dfis .ątfeaukė dis-‘ darbdavių pajėgų prieš N. 
i triktcj ‘ VidkT.MnVnn . M. U.
remi. ‘fA’i'įrigtbno, .k

i nešertai |(Į ;ptįiimįąą iatgal
remi

uniją^ 
? ihj p$

ifc t ' Fjshwickas,- 
‘alrHilgtbhb, .kuris 
; lm|ąsi atgal į 
b! kb'H įjhdžiortkši- 
F Ish WicKd-Farring-

Ftono pltfcaafi yrs': atskirti Ulin^ 
f jaus uniją/ kuri Luo-
£ met bjfįl phv e y paprasta 
į. Peabody Coal Kompanijos uni-

L Mainieriai didelėmis grupė- 
į mis metasi į Nacionalę Mainie- 
j. rių Uniją, nes tai yra patogus

A D F. Bankrūtas: Fp
Pilnutis bankrūtas U.'M. W. 

IlliiĮojaus valstijoj*, I įhainie- 
riarps masiniai kylant prieš ją, 
suteikia tikrąjį U. M. išsi
gimimo saiką, kaipo tokios, ir 
ypatingai A. D. F. Iiiinojaus 
mainieriai įkūrė ir išaugino sa
vo U. M. W. aky vaizdo je neap
sakomų sunkumų ir skerspai- 
nių, ir jie palaikė ją ištikimai' uniją, nes uu yra patogus ■ f , . . . 7 -i o

t laikai likviduoti U. M. W. A., daugelyj kovingų streikų. Bet 
pr įkurti tikrą kovos organiza-j 
f Ciją, ;N. M.- U., iškariavimui 
Lįgeresnių mainieriam sąlygų. 
p Bellevillės konferencija pa- 
* darė sprendžiamus žingsnius 
r pasiekimui tų tikslų. Jinai at- 
LgiŠaukė į Iiiinojaus mainierius 
į mesti laukan U. M. W. čarte- 
I Tins, reikalauti panaikinimo 
[ček-off sistemos, atsisakyti mo- j 
Ffcfti duokies ir tverti naujus 
[lokalus Nacionalės. Mainierių 
liUnijos, kaipo pirmo žingsnio 
Fkovai už geresnes sąlygas.
r šis kovos būdas veda tiesiai' Juos*

Streikus prieš anglies kasyk- 
|«9> salininkus ir jųjų įrankius, 

Mine Workers Unijos 
feldrtirUnkus. Yra nusistatymas 
Mpraveėti gyveniman tatai visur, 
MNIDr yrą galimybių. Tuo 
MMČiu sykiu daromi žygiai mo- 
BHBzaviVnui Ulinojaus mainie- 
gyhls įįheraliam streikui parė- 
phimui? jųjų reikalavimų—pa- 
rasfleinirnui ček-off, panaikini- 
ramf d^dgJjiĮ $vi’esyn pampos be- 
EaArbianv sureguliavimas • me- 

;h^Jciditn6 'sistėrpč^, 
■Hpažiarmd N4 Mb U-, ate.’ •.
» ■Orranjzuojaippš šųb-distriktų 
ĮĮypjtafe&ijoti .visam distrikte.

bito masiniai' mainienių; su-* 
■WlinklVnai’ ir pdtiėk’s pagrindus 

nuųnierių Judėjimui.1
Tri-dist- 

encijos.
Suprasdama būtinumą pra-' 

■ttlmo kovos taip plačiai, kaip 
fcjdima, Bellevillės konven? 
SįlUo Nacionalei Mainierių 

įaL kad artimoj ateityj bū- 
itiptfkta'trijų distriktų kon- 

kurioj dalyvautų at- 
*4 "iŠ Iiiinojaus, Kentucky 

fetfta valstijų. Į pastara- 
itaįijajr yra siunčiami or- 
Jcriai pri ruošimu i dąrbi- 
» siūlomai konferencijai 
tanyti Juos su iiiinojaus 

besiplečiančiose ko-

‘ dabar, matydami savo sutvertą 
uniją, kaipo kompanijos įrankį 
ir savo priešą, jie organizuoja
si sutriuškint ją ir jos vietoj 
pastatyti savo tikrąją uniją. 
Iiiinojaus mainieriai, kurie su
kūrė savo uniją kovai prieš 
bosus, dabar mato, kad ta uni
ja yra naudojama jų bosų 
prieš juos pačius. Jie 
kovoti su nepaprastu karingu
mu, idant 'sunaikinti U. M. W., 
per kurią, naudojant ček-off 
sistemą, darbdaviai pavergia

turės

Iiiinojaus esama padėtis aiš
kiai parodo, kad taip vadinami 
Mustės šalininkai, arba progre
syviai vadai, kaip jie sakosi, 
yra įrankiais reakcinės biuro
kratijos. Aleksandras Howat, 
pav., kuris idėjiniai atstovauja 
šitą tendenciją U. M. W. uni
joj, atvirai' eina su Fishwicku 
ir Farringtonu, kovojančiais su 
Nacionaie Mainierių Unija. To
kį elementai yrą 5 labiausiai pa
vojingi iš visų." priešų naujos 
unijos. , ‘

piiemasi f*rie
tiktines Konfer

<:.*a

UT'i

I

Watto Išdavystė
'Tūli iįh šitos; rūšies gAivąlų 

randasi viduje. N. M. U. pavi
dale trockistų arba jiems arti
ntų, kaip pav. John Watt, Joe 
Angelo, etc** Jų tikslas: ap
saugoti United Mine Workers 
uniją (kompaničną) paraly
žiuojant Nacionalės Mainierių 
Unijos veikimą arba net su
skaldyti pastarąją. Tam tiks
lui Bellevillės konvencijoj 'Wat- 
tas ir Angelo vadovavo tuziną 
delegatų. . Viską ką jie galėjo 
atlikti, tai suvedžioti - juos. Jie 
bandė desperatiškai skelti nau
ją uniją—bjauriausios rūšies^1 
išdavikiškas- veiksnys, atsižiū
rint į svarbumą padėties ir sto
vinčias prieš ;mainierių akis 
kovas] Iiiinojaus padėtis pa
rodo, kad ne tik Mustės pase
kėjai. ryškiai padeda darbo biu-

lą ir gaudymui
revoliucionierių ir išdavinė
jimui jų įarb* valdžiai, tai 
Amerikoje kurtigija naudo
ja visus būdus persekioji
mui tų darbininkų, kurie 
streikuoja, kovodami už 
duonos kąsnelį. /

Tatai kiekvienas tikinty
sis darbininkas turi įsite
mpti; - *

vyko.
Kadangi “Laisvėj” buvo pla

čiai skelbiama, iypač 259- ir 
260 numeriuose, sužymint, kas 
dalyvaus programos išpildy
me, todėl atskirai nėbeatkar- 
tosiu fprogramos .dalyvių, už
tenka Dųisąkyti, kąd kaą Uuvjo 
skelhikhia, taš-ir įvyko, šia- 
mę koncerte nereikėjo aiškin
ti bile kokias ]j>&iną{ęas, net 
programoje sužymėti punktai 

Dainininkai 
muzikai puikiai žavėjo

Ne Tuo Adresu
“Tėvynes” Vitaitis 

kia, kad t
Ndrs S.L.A. konstitucija 

draudžia nariui narį nepama
tuotai kaltinti ir šmeižti, ta- 
čiaus tie komunistų kalbėtojai 
S.L.A. nariai nesidrovi šmeiž
ti ir kaltinti net SLA. virši
ninkus.
Esą, Žaldokas “apšmei

žęs” Gegužį, nes taip Vitai- 
čiui pranešęs tūlas “rimtas 
SLA. veikęjžls” Vainorius. 
Mes žinOnie, kokie p. Vitai- 
čiui veikėjai yra • “rimti. 
Jani “rimtas” ' kiekviena:','
kuris šmęi^ą. ' ią ąpĮųęluoj ą, 
komunistus.\ Jeigui Vitaitisi 
nori; išlaikyti ' nesulaužytu 
SLA. konstitųcij ’%; tai. jis' 
visų pirma turi ^prižiūrėti; 
savo t. v. “rimtus” veike- 
įųs;: neleisti jiėįn ’;ęmėiž|i. 
SLA. narių darbininkų. r r Į

Brazilijos Respublikos 
Sukaktuvės

ver-
Šią savaitę Brazilijoj 

švenčiama 40 metų sukak
tuvių jubilėjus nuo paskel
bimo tos šalies respublika— 
buržuazine respublika. Lap
kričio 15 d., 1889 metais. 
Imperatorius Dom Pedro 
Il-rasis tapo nušluotas ir 
kraštas pradėtas . valdyti 
parlamentarine forma, kuri 
jau seniau buvo;.'paskelbta 
kitose Pietų, Cėntralinėse 
ir Šiaurinėse Amerikos ša-

1929,, IX.

PORTLAND, OREGON

rokratijai ir bosams, bet ir jų 
artimi prieteliai, trockistai..

Iiiinojaus mainierių tarpe 
atsistoja priešakyje ‘Naciona- 
lė Mainierių Unija ir Darbo 
Unijų Vienybės Lyga, kaipo ti
kri jų kovos vadai’. Jie palai
ko savo vadovybę vien'tik savo 
nusistatymu' agresyviško veiki
mo. Kad 'padėti tam, .reikalin
ga kiekvienas ' Illinojąųs ma^ 
nieryš stimobilizųoti. SyarJ$įi-' 
mas šitos kovos negali būti pėį- 
kainuotas, imant domėn- orga
nizavimą naujos ihainįerių uni
jos visoj šalyj ir plėtimą visus 
Darbo Unijų Vienybės Lygos 
ir kovos. . , ;...........   ..

Wm. Z. Foster.

L . V' Zv 1 : " *• b i ‘siuitas metų ‘atgal, 
Braziliją] buvo! .paskelbta ner 
priklausoma puo j-^ortugalb 
jos. 1 Abu •. peijvėrsmai-rr-re- 
voliucijbš—paly^iftaUiai ner 
daug- tepačme žmonių ; ■ gy
vybių, .nes Brazilija, -kaip 
minėjom, buvb] Vięna; iš pas
kutinių Amerikos i > kraštų 
tatai daranti.;* 1

Geografiniai Brazilija už
ima ’ didesnį žęmes plotą, nė- 
gu Jungtines Valstijos, bet 
gyventojų teturi;; tik apie, 
36,000,000. Dar milžiniški 
žemes plotai tebestovi ne
pajudinti žmogau rankos 
ir kojos. ■ . i

Laike, paskelbimo šalies 
respublika buvo ’ plačiai 
skelbiama, kad su monaiv 
chiją užluptas šmūgįs ir 
vergijos likučiams, kąd ver
gai j visi patampą , laisvais. 
Deja, šiandien, 40 metų po

Spalių 11 d. A. L. D. L. D. 
4 kuopa laikė susirinkimą. 
Reikia pasakyti, kad šis susi
rinkimas buvo sušauktas at
virlaiškiais. Mat, per šią va
sarą nariai buvo užimti savais 
reikalais, kad negalima jų bu
vo nei sušaukti. Dar galima 
buvo surengti vieną pikniką, 
b.ėt ir tas pasiliko neatliktas.

Kuopos, iždininkas, nusigan- 
dor kadi kuopa negyvuosianti 
ir f padavė rezignaciją.? >■ Bet 
finalri.sų, sekretorius paaiškino; 
kad! kuopa gyvuos, Todėl iž
dininko rezignacijos priėmimo 
klausimas, paliktas toliau ir 
pastebėta; kad pats iždininkas 
pagalvotų, ar verta j jam re
zignuoti., . J ‘ ? J

Gastonijos streikieriams; pa
skirtą iš kųdpos iždo $3 ir na
riai aukojo sekamai: kuopos 
sekretorius, »M. Jenukaitis, J. 
Žukas, J. Valaskas po $1. Vi- 
sot pasidaro $7. Nemažai par
duota atviručių su Sovietų- la
kūnų paveikslais. Nutarta pa
daryti-ab lavą gavimui naujų 
narių į kuopą ir mūsų spąudai 
skaitytoją- Reikia tikėtis, kad, 
subruzdus nariams darbuotis, 
bits ir pasekmės geros.

/ Nąrys. 1

to paskelbimo, daugelyj 
Brazilijos provincijų žem
valdžiai- dar laiko- vergijoj 
nemažai .;vargdienių.

du už pinigus parsidavė 
tamsiam šlykštybės urvui— 
atsakomybės nėra, i 
viską priimame ne jokios 
pastabos; veikiausia nusi
kaltimas puola ant ten 
•esanęios merginos, o ten at
silankančiam vyriškiui nie
ko. Perdaug vienpusišku
mo !

* < * *

Skaitau vieną apysaką, 
kitą ir trečią, ir visų jų au
toriams kada prisieina kal
bėti apie merginą, jie apaš
tališkai bando nupasakoti 
mums, kad pirmiausia eina 
jos apšvieta, paskui cha
rakteris, darbštumas, o ant 
galo, lyg uodega velkasi, 
veido gražumas.

Teorija bando užbov«yti | 
visus, b praktikoje, žiūrėk, 
tas pats galvočius paskui 
gražuolę zuja, laksto, kad 
net j purvynas teška, 
j Kas , iš šalies žino, kad 
ant ]stalo garuoja pusiau 
sudegęs ir be smoko’ pusry
čių kepsnys? Kas ' uostė, 
kad pagal Dr. Kaškiąučiaus 
receptą vos apšildytos, o ne 
išvirtos, daržovės atsiduoda 
kiaulių jovalu? Pagalinus, 
kas girdi, kad, šuva tupė
damas gale, čiaudi nuo to 
viso mišinio “zopoko”?

1 Bet kada eini šaligatviu, 
tada visur girdisi: žiūrėki
te, kokia jo graži pati!

Iš tos vyriškos garbės ir 
pasipūtimo, žalią kopūsto 
galvą be druskos, be citri
nos t Skystimo, — karvišku 
apetitu suėstum.

, Draugijų susirinkimuose? 
grąžešne, moteris ^eį per
gina daugiau turi privilege-

Vieną dalyką galima paste
bėti, tai kodėl nebuvo nors 

Ir mes trumpos prakalbėlės, kad pa- ' 4- 1 ir « Ir n i v. « vaiškinus tokiai skaitlingai pu
blikai, ką tai reiškia kalbamo 
namo ekzistencija per praei
tus dešimts metų ? Jog susi- 
pratusieji lietuviai darbinin
kai, norėdami pasekmingiau 
lavintis kultūriniai, prieina- 
miau atlikti įvairias darbinin
kiškos dailės pramogas, įvai
rius susirinkimus ir prakalbas, 
susivieniję į draugijas, įsigijo 
nuosavą svetainių- namą. Ko
kią tai didelė reikšmė ir skir
tumas šios svetainės nuo tų 
svetainių, kur tamsybės apaš
talai nuolatiniai skiepija po- 
grabinį gyvenimą, .kuris tiek 
reiškia, kiek pernykštis snie-' 
gas, kaip reikalinga remti to
kias įstaigas ir t. t. Tas vis
kas turėjo būt paaiškinta, vie
nok nebuvo padaryta.

Ll£pkričio 3 d. S. L. A. 57-ta 
kuopa mėnesiniame .susirinki- , 
me ųegalėjo nominuoti kandi
datų į Pildomąją Tarybą, nes 
dar bebuvo atėjusios blankęs. 
Susirinkime prisiminus th’ 
klausimą,* garsusis p. Krapa- 
vickąs, droždamas .spyčių, pri-> 
lygino prk buldogų, ęįabar ę- 
Samus centro urėdus ir naujai 
rekomenduojamus kahjdidatus. 
Girdi, visi nbri graužti1 tą patį 
kaulą—kaip viehi, taip kiti no
rį. šiltų vietų. Čia komentarų 
nereikia, nes pagal Jurgį ir ke
purė. . X t ■ » • . -/u

S. L. A. 57 Kp. Narys.: ’ > ' f 1

DARBININKŲ 
■’ KALENDORIUS
> ^ Lapkričio 12
—Gimė rašytojas Dostojevs

kį 1821.—Atsisakė nuo sosto 
Austrijos imperatorius Karolis, 
1918.

I •■' • '■> WMK



Spalių Menesį 
Gavome 520

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

Turi Būt 1,000 
Naujy Skaitytojy

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

Visi darbuokitės, kad su
rinkti nors tūkstantį naujų 

skaitytojų.

Daugelio Draugų Prašomi, 
Vajų Pailginome iki 

Pirmai Dienai Gruodžio

“LAISVES” KAINA

ŠEŠI DOLERIAI
METAMS

Laike Vajaus naujieną skai 
tytojam yra nupiginta kai 
na vienu doleriu

Nuo Spalių Pirmos iki 
Gruodžio 1-mai Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

PENKI DOLERIAI
METAMS

Senieitt 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 • f ».•

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

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

Visais reikalais rašykite

LAISVĖ
46 Ten Eyck Street 
BROOKLYN, N. Y.

Kaimyhki ir draugai lau
kia jūs savo namuoso, kad 
ateitumėte užrašyti jiems 
dienraŠt|. Būtinai aplanky
kite juos.

Ekonominė ir Politinė Padėtis Jungt Valstijose 
ir Komunistų Partijos Uždaviniai

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

(Tąsa)
i Tarp tų požymių yra spartus tech
nikos išsivystymas, gamybos pajėgų 
augimas, vis smarkėjantis augimas 

, kombinacijų ir trustų, didėjanti ten- 
■ dencija prie valstybinio kapitalizmo, 
augantis prieštaravimas tarp greitai 
augančių gamybos spėkų ir kur kas 
lėčiau besivystančių rinkų, kova už 
žalių i medžiagų šaltinius, smarkėjan
ti racionalizacija, labai didele (sta
tyboj) bedarbė, auganti klasiniai 
priešgyniavimai (antagonizmai) ir iš 
to sekantis aštrėjimas klasių kovos, 
aiškiai vis greitėjanti radikalizacija 
(kairėjimas) darbininkų klasės, didės-

nis įsitempimas tarptautinių priešta
ravimų ir iš to einanti galvatrūktin- 
gi besirengimai naujam imperialisti
niam karui.

t

Jungtinnj Valstijų gamybos 
augimo smarkumas pralenkia 
kurią kitą kapitalistinę šalį, 
tik

jėgų 
bile 

-Vien 
Sovietų Sąjungos socialistinės 

ekonomijos augimas sėkmingai lenk- 
tyniuoja su Amerikos kapitalizmo 
produktyvių spėkų augimo spartumu.

Tatai parodo skaitlinės už 1929 
metų pirmąjj pusmetį kaslink pa
gamintų pamatinių produktų^ kurių 
nuošimtis, palyginant su 1928 metų 
tuo pačiu pusmečiu, buvo sekamas:

bystės mašinerijos 1 (traktorių kombi
nacijos,. medvilnės i‘.‘rogės,’! kukuru? 
zųlvalynio mašinos ir t. t.), nors yra 
apribotas, nes finansinis kapitalas 
nepajėgia nuveikti Į. anarchiją, kuri 
gludi kapitalistiniame lauko ūkyje, 
tačiaus neproporcionaliai labai pa
smarkina darbą farmose, ir tuo bū
du blogina gyvenimą lauko darbo mi
nioms, taip samdomiems darbinin
kams, taip ir mažiems “savarankiš
kiems” farmeriams. Finansinis ka
pitalas skverbiasi į žemdirbystę vy
riausiai ne pagrindais technikos iš
vystymo (industrializacija, mechani
zacija), bet kad kontroliuot, ap- 
gniaužt rinkas ir priemones, kurio
mis lauko produktai pristatomi į rin
kas; tuo būdu smulkieji “savaran
kiai” farmeriai yra įstumiami į ban- 
krūtą ir arba išvejami iš farmų, ar
ba papuola po letena finansinio ka
pitalo už mortgidžius (ipotekas).... 
Kapitalistinė racionalizacija farmo
se, kaip kad ir industrijoje, pasidaro 
vyriausiai smarkinimo darbo proce
sas, o išvystymas tenai , mašini
nių priemonių lošia dar paskesnę 
biau antraeilę rolę. /

Baltagvardiėčiai Chinijoj 
Laiko Pasigriebę Turtingą ’

i Amerikietį
■ ’ " >

Tientsin, Chin-ija.—Grupė 
baltagvardiečių laiko pasi
griebę turtingą New Yorko 
kailių biznierį, Aaron Bren
ner. Už jo paleidimą reika
lauja $500,000. Penktadienį 
jie pareiškė, kad Aaron bus 
nužudytas, jeigu jie negaus 
tiek pinigų.

TT"-'i ................................. ....... ;■ ■■■■ Į'". ,

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS
GYDYMAS IR VAISTAI
Plaukų- slinkimą, pleiskanas ir 

kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gydome naujais savo mok
sliškais būdais. Mūsų plaukų to
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą jūsų galvos odai ir augins-bui- 
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City '

la-

greitai darbininkai atsigriebia po 
pralaimėjimo ir kaip jie yra pasiry
žę nugalėti žiaurų racionalizuotą iš
naudojimą (kaip kad ElizabethtOne).

(Tąsa bus)

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

881 Massachusetts A1 
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS

Dr. Jonas Repšys f

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

Tai Tie švelnūs Cigarai, , 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

' * f ‘ ' f i I <
Padirbti iš Suderintų Havanoi 
Tabakų. Vidurys vien tik U-’ - ■ 
importuotų tabakų.

, SKYRIUS iv I
, Darbo Minių Radikalizacija 
, Jungtinėse Valstijose
11. Ryški radikalizacija (kairėjimas) 

tarptautinės darbininkų klasės, pa
brėžtas DeŠinito Plenumo, kaipo nau
jas reiškinys pasaulinėje padėtyje, 
aiškiai, po šešto Pasaulinio Kongre
so, pasirodė Jungtinė,se Valstijose. 
Radikalizacija Jungtinėse Valstijose 
paeina iš tokių dalykų, kaip: blogėji- • 
mas darbininkų klasės sąlygų per ra
cionalizaciją; begailestinga ’ kova 
prieš darbininkų judėjimą, prieš 
streikus, prieš Komunistų Partiją, 
kurią tai kovą veda suvienytomis 
spėkomis valstybės aparatas, Ameri
kos Darbo Federacijos aparatas (su 
talka savo pakalikų, “kairiųjų” so- 
cial-reformistų) vis gludesniairte ry
šyje su fabrikantų organizacijomis ir 
su visa buržuazine valstybe. Padė
tis Jungtinėse Valstijose pasižymi ei
nančiais gilyn klasiniais priešingų^ 
mais abelnai. Ypač gi žymu bankru
tuojamų farmerių priešingumas fi
nansiniam kapitalui; klasės kovos 
fronto platėjimas; tendencija vieti
nių kovų išsivystyti j masines kovas; 

tie j vis daugiau ir daugiau dalyvavimas 
faktai veda prie neišvengiamos iš-i kovoje neorganizuotų darbininkų, 
vados, jog dabartinė ekonominė pa- ypač darbininkių moterų, jaunuolių o 
dėtis Jungtinėse Valstijose yra tokia, vyriausia negrų projetarų; darbinin
kai! mums prieš akis stovi trūkimas kų streikų įvykimas be reformisti- 
auštosios konjunktūros (biznio gero- Į nių unijų ir prieš valią reformisti- 
vės), pradžioje besiprasidedančios ' nes darbo unijų mašinerijos; strei-

ANGLIES GAMYBA
metj 1929)

špyžis Anglis Įvežimas Išvežimas
116.8 106.8 112.2 110.5
103.3 104.5 100.5 102.4

i 109.9 105.5 103.9 102.2
122.8 i 113.7 75.9. 122.0

PLIENO, ŠPYŽIO IR 
(Pi rmą 

; Plienas
.Jungtinės Valstijos......... 117.1

Europa (be S. Š. S. R.).. 108.0 
Pasaulis (be S. S. S. R.). 112.8 

, S. S. S. R.........................113.3
6. Nuolatinis ir Vis greitėjantis [ 

augimas kapitalo koncentracijos ir 
centralizacijos, kaip kad pasirodė per 
nesenai įvykusį susijungimą milžiniš
kų Standard Oil in Vacuum Oil (ži- 

|balo) kompanijų, National City Ban- 
|ko su Corn Exchange Banku ir kitų; 
augantis ekonominis plėtimasis (eks
pansija) ir agresyviškumas Ameri

kos kapitalizmo, ypatingai Šalyse 
i Centralinės ir Pietų Amerikos yra ti
piški požymiai trečiojo periodo kri
zio pokarinio kapitalizmo. Šie po
žymiai šičia aiškiau pasirodo iš prie
žasties nelygaus išsivystymo Ameri
kos Kapitalizmo, palyginant su kito
mis kapitalistinėmis šalimis, ir ačiū 
charakteringoms istorinėms ypaty
bėms . amerikinio kapitalizmo. Bet 
tuos požymius negalima laikyt ypa
tybėmis vien tik amerikinio kapita
lizmo. neigi galima sakyti, kad jie 
yra ženklai nepriklausomo, savaran
kaus vystymosi Amerikos kapitaliz
mo, kuris savo esmėje skirtųsi nuo 
dalykų bėgio krinkančiame kapita- 

. listiniame pasaulyje. Priešingai, iš 
> priežasties smarkumo pačių plėtoji- 
i mosi žingsnių amerikiniame kapita
lizme, visi pamatiniai prieštaravimai 
dabartiniame pasaulio kapitalizmo 

; krizyie, tai Amerikoje, iš daugelio 
i atžvilgių, pasireiškia daug aštriau, 
ijekaip kitose dalyse kapitalistinio 
pasaulio. Patsai spartumas augime 

(Jungtinių Valstijų gamybos pajėgų 
i savaime pasidaro galingas veiksnys 
I delei padidinimo ir paskubinimo ben
dro kapitalizmo krizio.

To pasekmėje, amerikinis kapita
lizmas aštriausiu būdu iššaukia pa
latinį trečiojo laikotarpio prieštara- 
I vimą—stoką proporcijos tarp augi- 
|mo gaminimo pajėgų ir rinkų. To-

puigaminimo). Per šešis ,pirmuosius 
mėnesius 1929 metų pridirbta auto-1 
mobilių 52 nuošimčiai daugiau, ne
kaip tais pačiais mėnesiais 1928 me
tais. Perviršis prigaminto žibalo 
(aliejaus) pasiekė tokio augšto punk
to, kad del to buvo sušaukta guber
natorių konferencija, kur jie jieško- 
jo tam vaisto. Statybos pramonė žy
miai slenka žemyn ir nuo pereitų 
metų sumažėjo jau pusdešimto pro
cento. Chroniškas krizis tarp žem
dirbių pasiekė naują aštrumo laips
nį.

Nelygumas augimo gamybos pa
jėgų • ir rinkų ir iš to einantis kapi
talizmo krizis reiškiasi ir tame fak
te, jog tokio vartojimo produktai- 
tavorai, kaip kad medvilnės dirbi
niai, čeveryka*i, ir kt., kurie pirmu
čiausia taikomi masiniam vartojimui, 
visai nėra dalyviais biznio gerovės j 
(augštos konjunktūros). Visi

krizio padėties.
8. Ateinantis ekonominis krizis 

tuojaus paaštrins priešg’inybes, glū
dinčias amerikiniame kapitalizme, 
ves tarptautiniai prie padidėjimo 
bendrojo krizio pasauliniame kapita
lizme, labai paaštrins karo pavojų, 
įtemps klasių kovą, pagreitins vals
tybės fašistėjimą (suliejant krūvon 
samdytojų organizacijas ir reformis- 
tinių darbo unijų aparatą su buržua
zine valstybe). Bandymai nugalėt 
krizį, užmetant naštą ant darbininkų 
klasės pečių (uždarbių apkapojimai, 

* bedarbė, numušimas žemyn gyveni-
' del rinkų klausimas pe tik nepranyk- mo }aipSnj0) pagreitins radikalizaci- 
į sta, kajp kad tvirtina tarptautiniai j_ (kairėjimą) darbininkų klasės ir 
oportunistai, bet Jis faktinai viespa- prives prje didžių klasinės kovos per- 
tauja Amerikos imperializmo ekono- '
mikoj ir politikoj. Net dabar Ame- ’ z

Į rikos pramonė abelnai galėtų paga- 
I mint 20 iki 25 nuošimčių daugiau, 
(negu tikrenybėje gaminama; o pama- 
■ tinėse, pramonės šakose yra dar di
desnė spraga proporcijoje tarp ga
mybos pajėgti ir jos produkcijos. 
Nuolatinis laukininkų krizis ir be
darbė statyboje, kuris sumažina dar-

i bo masių perkamąją pajėgą, platina 
Į spragą tarp gamybos produktų ir 
j rinkų.

Jungtinės Valstijos, kurios pir- 
miaus daugiausia išveždavo į užsie
nius medžiagas ir lauko ūkio pro
duktus, pasidarė šalim vis daugiau 
išvežančia fabrikinių dirbihių, o įve- 
žančia sau žaliąsias medžiagas iš 
svetur. 1920 m. fabrikinių gaminių 

i buvo išvežta,51.5 nuošimčiai viso eks
porto, o 1928 metais dirbinių pro
centas pasiekė jau 70 nuošimčių visų 
išvežimų.

I Su pagelba augštų įvežamųjų mui- 
, tų, Amerikos kapitalas stengiasi iš 
savo naminės rinkos laukan išstum- 

. ti visus užsieninius konkurentus 
(lenktyniuotojus). JTų pačių priešta
ra vim t 
sekantis pasmarkėjim 
tarp europinių šalių pačios Europos 
rinkose, išėjimas iš pasaulinės kapi
talizmo sistemos visos milžiniškos 
Sovietų Sąjungos rinkos—šie dalykai 

['sumažino Jungtinių Valstijų išveži
mus (eksportą) į Europos šalis ir 
pakreipė vvriausią išvežimo sriovę j 
kolonijas ir pusįau-kolonines šalis. 
Bet ir tenai Amerikos kapitalas su
siduria Su tuo pačiu klausimu, su 
susiaurėjusiomis rinkomis, o jas su
siaurino tenaitinis kapitalizmo vysty
masis ir vis didėjantis biednėjimas 
valstiečių minių. .

Tai šis vyriausias trečiojo laiko- 
I tarpio prieštaravimas, kuris sparčiai 
i stumia Amerikos kapitalizmą linkui 
į ginkluoto susikirtimo delei pasaulio 
rinkų persidalinimo išnaujo—linkui 
karo prieš' Sovietų Sąjungą, arba 
naujo tarp-imperialistinio karo, šis 
pamatinis prieštaravimas taipgi yra 
vyriausia varomoji sprenžina galva
trūkčiais skubyn varomos racionaliza
cijos. Abidvi tos viešpataujamosios 
ypatybės dabartinėje padėtyje Jung
tinėse Valstijose—galvatrūkčiais be- 
sirengimas karan ir begailestinga ra- 

, cionanžacija—yra neperskiriamos ir 
i susipynusios pasekmės to paties pa
matinio kapitalistinio prieštaravimo.

’ 7. Dabartinėje ekonominėje padėtyj 
Jungtinėse Valstijose randasi tūli 
elementai kapitalizmo biznio kilimo 
(augštos konjunktūros), kaip kad au
gimas gamybos spėkų, kaip kad pir
miau nurodyta, kapitalo centralizaci
ja ir koncentracija ir spartus naujas 
jo besikaupymas.

Bet greta su tais reiškiniais paki
lusio biznio (augštos konjunktūros) 
dabartinė padėtis Jungtinėse Valsti
jose taip pat rodo aiškius ženklus 
ekonominio krizio. Krizis prasideda 
plieno pramonėse, ir jau apsireiškė 
žymiame nupuolime Šerų (akcijų) 
vertės biržoje. Automobilių pramo
nėje, dabar vienoje iš svarbiausių 
amerikinių pramonių, sunaudojančio
je ne mažiau kaip 25 nuošimčius vi
so pagaminamo plieno šioje šalyje, 
galima jau lengvai matyti ženklus 
virš produkcijos (perviršį automobilių

natymuuiojus;. xų pačių prieš ta- . 
dmų pasekmės Europoje ir iš to ’ 
cantis pasmarkėjimšs varžytinių

SKYRIUS UI 
Racionalizacija

9. Su racionalizacija yra visai prie
šingai, nekaip mano apie ją oportu
nistai, kurie žiūri j racionalizaciją, 
kaipo gamybos procesų mechanizavi- 
nąą ir padarymo , jų paprastesniais. 
Racionalizacija nėra istoriniai pažan
gi, bet reakcinė priemone delei pa
smarkinto išnaudojimo darbininkų 
minių; tai yra beviltinga buržuazi
jos pastanga ištrūkti iš prieštaravi
mų kapitalistinio gamybos būdo.

Per vieno darbininko statymą prie 
vis .didesnio skaičiaus mašinų, per 
paskubą, per darbo dalių perleidinė- 
jimą fabrikiniais diržais nuo vieno 
darbininko kitam, per grupinį darbą 
nuo štukų ir t. t., racionalizacija di
dina išnaudojimo laipsnį. Tiesioginė 
pasekmė racionalizacijos ir darbo 
mechanizacijos yra ta, kad darbinin
kai vis greičiau ir greičiau lieka be 
ekonominio užtikrinimo. Nuolatine 
bedarbių armija šuoliais auga didyn. 
Išsivystymas taip vadinamų naujų 
pramonių (automobilių, rayono—dirb
tino šilko ir kt.) nėra išimtis iš to 
proceso; priešingai, čia /yra augš- 
čiausiai išvystytas to proceąo pavyz
dys. Ta bedarbių armija suteikia 
pamatą kapitalistų klasei daryti 
griežčiausius užpuolimus ant darbi
ninkų uždarbių ir ant jų gyvenimo 
laipsnio. Ji taipgi veda darbininkus 
prie pirmlaikinio, pasenimo. Drauge 
su tuom apsireiškia žymi tendencija 
vis daugiau naudoti jaunuolių ir mo
terų darbininkių. %

Padarant darbą paprastesnių, kas
dien auga jaunuolių skaičius pramo
nėj. Jaunimas kenčia nuo kapitalis
tinės racionalizacijos net daugiau, 
negu subrendęs darbininkas, įr todėl 
vis labiau darosi pasiryžęs veikliai 
dalyvauti kovoj prieš racionalizaciją 
(kaip kad Gastonijoj, New Bedforde 
ir kt.).

Gamybos procesų padarymas pap
rastesniais laipsniškai, bet neišven
giamai išplėšia iš lavintų darbininkų 
minių vertę jų išsilavinimo; metą 
juos žemyn iki laipsniui pusiau-la- 
vintų bei nelavintų darbininkų, ir 
tuo būdu galingai prisideda prie su-, 
vienodinimo • Amerikos proletariato, 
mažinant skirtumus tarp lavintų ir 
nelavintų darbininkų, numušinėjant 
lavintų darbininkų uždarbius žemyn 
linkui bendro lygmalo, ir tuo būdu 
pakertant ekonomines šaknis darbi
ninkų aristokratijai.. .Visas šitas 
procesas laipsniškai riausia pagrin
dus social-reformizmui Jungtinėse 
Valstijose.

Kada (pasmarkintam darbe) ten
ka išeikvot daugiau darbo jėgos, tai 
reikėtų darbininkams gaut ir daugiau 
šaltinių delei atgriėbimo (panaujini- 
mo) ekstra išeikvotos energijos, rei
kėtų augščiau pakelt jų gyvenimo 
laipsnį (čia įeitų-ir darbo laiko su
trumpinimas). Daugely j atsitikimų 
atsteigimas tos ekstra išeikvotos 
energijos yra darbininkams visai ne
galimas; o tas faktas prisideda prie 
jų gyvenimo trumpinimo. Ne tiktai 
darbo mokesnis proporcionaliai (su 
gamybos smarkėjimų) nepakilo, bet 
dar faktinai sumažėjo vienoj pramo
nėj po kitos.

10. Tolesnis išplėtojimas žemdfr-

kai, kuriuose darbininkai pasirodo 
gatavi prisiimt Komunistų Partijos 
vadovybę; aštrus pavidalas darbinin
kų klasės kovų; augančio ji tendenci
ja ekonominėms proletariato kovoms 
virsti į politines kovas. Jungtinėse 
Valstijose klasiniai mūšiai nuo bur
žuazines ofensyvos prieš kontr-ofen- 
syvos iš darbininkų pusės. Darant 
pasvėrimą radikaliząęijai, reikia pir
mučiausia atsižvelgti į istorinį atsi
likimą proletariato judėjimo ii- į pir
mesni laipsnį revoliucinės kovos 
Jungtinėse Valstijose, o ne lyginti 
ipechaniškai su tuom, kas pasirodo 
tūlose Europos šalyse. Radikalizaci- 
jos procesas1 Jungtinėse Valstijose 
jau pasirodė aiškioje formoje visoj 
eilėj darbininkų kovų ir dabar besi
vystančioje streikų 1 bangoje: nįaisto 1 
darbininkų streikas; streikai drabu
žio siuvimo darbininkų, angliakasių, 
tavorinių automobilių šoferių, tune
lių kasėjų, busų vežikų New Yorke 
ir apielinkėse; metalo-naugės tirp- 
dintojų-vąlytojų, „ Detroito automobi
lių; čeverykų darbininkų Bostone ir 
New Yorke; aštrūs ir įnirtę mūšiai 
New Orleans©, Marione, N. C., Eliz- 
abethone ir Gastonijoj...

Radikalizacija, toliau, pasirodė da* 
lyvavime virš 100,000 darbininkų 
Tarptautinėje Raudonoje Dienoje, per 
aštrias pirmesnes kovas ir per de
monstracijų prasiplėtimą į tokias 
vietas, kur per ilgą laiką visai ne
buvo pasirodę minių demonstracijų, 
ir per Darbo Unijų Vienybės Lygos 
suvažiavimą, kuris parodė, kad dar
bininkai supranta reikalą naujų or
ganizacijos formų, ir kur buvo skait
linga delegacija nuo pamatinių pra
monių darbininkų, su puikiu kovin
gumu; o taipgi atgijo viduje šertųjų 
unijų kova iš eilinių darbininkų pu
sės.

Pietinių Valstijų Industrializacija
12. Amerikos kapitalistų klasės te

oretikai, propagandistai ir apgynė
jai garsiai gieda garbę dabartinei 
“gerovei,” kad nustelbt vargų šauks
mą, kylantį iš masių augančio iš
naudojimo ir slegiančio skurdo. To 
pavyzdį ypač matome pramonės vys- ‘ 
tyirtesi pietinėse valstijose, apie kurį 
būbnijama kaipo apie šaltinį naujo 
gyvenimo amerikiniam kapitalizmui, 
kaipo apie naują “industrinę revoliu
ciją”; bet tatai tikrenybėje yra tie
simas drūtesnio pamato proletarinei 
revoliucijai Jungtinėse Valstijose.

Drauge su pietinių valstijų indus
trializacija eina didelių masių virti
mai proletarais. Tatai dedasi naujo- 
viškiausioje gamybos sistemoje, la
biausiai įtemptoje racionalizacijoje, ir 
prie ypatingai, piizemų uždarbio irt 
darbo sąlygų. Neįtikėtinai trumpu 
laiku skaičius paskirtų vienam dar
bininkui staklių pietinėse audyklose 
buvo daugiau, negi! padvigubintas, ir 
tūluose atsitikimuose vienam darbi
ninkui mašinų skaičius Riekia net iki 
110. Uždarbiai eina iki $9 į savai
tę moterims ir iki: $12 vyrams, q 
darbo valandos siekia nuo 60 iki 72 
valandų savaitėje.

Pietinėse Valstijose kova, kurios 
ženklą (simbolą) suteikia Gastonia, 
yra geriausias įrodymas augančios 
darbininkų radikalizacijos šiame, tre
čiame pokariniame laikotarpyje.

Pietinėse valstijose, kovos, kytan- ~ 
čios iš industrializacijos proceso, su ’ 
jo skaudžiu išnaudojimu per raciona
lizaciją, plėtojasi iš vietinių, atski
rų susikirtimų į generales masines 
kov'as, iš ekonominių kovų į politines' 
kovas, prie priėmimo naujų kovos 
formų, ir vadovybės rolę ten ima 
Komunistų Partija, bet taipo j&u ir 
pardavikiška, socialfašistinio pobū
džio biurokratija Amerikos Darbo 
FederacijoSk Pietinių valstijų indust- 
iializacija, garbinama kapitalizmo 
advokatų, praplatino laukus klasinių 
kovų į pietus Ir pagimdė klasinius 
mūšius tokio tankumo ir tokio smar
kumo, kokio vargiai kada bebuvo is
torijoj Amerikos darbininkų klases. 
Pietų kovos taipo pat road, kaip _

Detroit Michigan Detroit

SPAUDOS NAUDAIKONCERTAS
Dalyvauja garsieji mūsų dainininkai ir artistai 

F. STANKŪNAS, žymiausias lietuvių basas, ir 
K. MENKELIUNIUTĖ, dramatiškas sopranas.

Rengia “Laisvės” ir “Vilnies” Vajininkų Ratelis

Nedėlioj, Lapkričio (Nov.) 24, 1929
BOHEMIAN NATIONAL HALL

Kampas Tillman ir Butternut Streets

Koncertas prasidės 6 valandą vakare—ne vėliau

CHORVEDIS ŽUKAS
Drg. Skulevičius yra pagarsėjęs dainininkas ir jau daug 
pasitarndvęs darbininkiškam judėjimui. Prie šio koncer
nai. Taipgi dainuos V. Petrušo-to jis rengiasi itin rūpestin 
šonienė, K. Karpus ir Aido Choras, vadovaujamas V. Žu
ko. 1 '

,PO KONCERTUI BUS ŠOKIAI
Puikesnio koncerto niekada nematysite, nes retai teišgali
me sutraukti tokias žymias dailės spėkas. Tat pasirūpin
kite visi dalyvauti šiame koncerte. (

001$ •>! VDNVZl /

Tik iš Lietuvos
Kajp« dauguma, taip ir aš nepamiršau grįždamas jš 

Lietuvos parsivežti del savo vientaučių lietuvių gražių 
athetiškų deimantinių žiedelių, Jų panašumas į tikrąjį 
amerikonišką deimantą tiesiog stebėtinas ! Jų raudonai, 
tai vėl mėlynai žalsvas spindėjimas tiesiog akį veriaj 
Ir tas viskas parsiduoda tik už du doleriu ($2.00) už 
žiedą tiems, kurie prisius savo dviejų draugų antrašus. 

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

Tokios progos pasaulis dar negirdėjo, kad už dviejų 
draugų prisiųstus antrašus gautų athetišką deimantiijį 
žiedą tik už $2.00. Taigi naudokitės proga, nes greit 
£alim pritrūkti.

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

AUTOMOBILIŲ 
TĘCHNIKOS 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 auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 1’2 vai. ryte.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU -

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St* 
Philadelphia, Pa.

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

*~PHONE i
’ Stagg

Y..ff 5048

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Patarnauju visiem Įįe skirtumo. 
Tolumas del manęs skirtumo, te
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas. mane,: o 
patarnausiu kuogeriausiai.

734 Grand Streat - ‘
BROOKLYN, N. Y. ’

$1,000 Tik uz 60 Cents
Atsiųsk 60 centų, tai gąusi visokĮų 

stebūklingų žolių vertės ^*ū ką 
dolerių. Ką tas tūkstantis doįrai 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų M>* 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžohų nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų- ligų lt

vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkirąo. dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slirikinpo,

tą, panaikins minėtas li^as.
Jeigu kenti nervų suirimą, ga 

skausmus, ūžimą ausyse, nudnųurą. 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gSpd — 
mūsų gausius vaistus, taip vadina* ... 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, betrftt-

žolių ir knygų katalogą, ReikaW 
mūsų žolių pardavinėtojai vitfdMb 
miestuose.

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

M. ZUKALTIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTr į
Fotografuoju, Didiną ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

MARGARETA VAUNČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRĘ PA.
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(Tąsa)
SKYRIUS XIV.

I
Streikas pralaimėtas. Sulaužytas, sudau-

Geneva.-- Profesorius A. 
Stettbacher iš 'Zurich mies
to išrado naują sprogstan
čią medžiagą, kuri yra sau
gesne, negu nitroglicerinas.

GREIT BUS GATAVAS

KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

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

Baigęs PhiladelphijOa muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant amui 

Hcoa. Norintieji kad jūsų vaikai bū 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pageltą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

I

Seredomis ir ketvertais:
1218 So. 10th St.. Camoen. N. J.

CASTON K9FSEVICHDARBININKUKALENDORIUS
1930 METAMS

PRANEŠIMAI Iš KITUR
- EA'STON, PA.

L. D. S. A. 14-tos kuopos susirin
kimas įvyks utarninke, 12 d. lapkri
čio, 1929 m.,- pas d. K. šolomskienę, 
1127 Spruce St., Easton, Pa.; prasi
dės lygiai 7:30’ vai. vakare.—Bran- l 
gios draugės; malonėkite visos daly- j 
vauti ir nesivėlinti, nes turime daug 
svarbių klausimų nutarti. Yra, at
ėję balsavimo blankos, turėsime rink
ti delegatus į V Rajono konferėnci- 
ją. Taipgi reikia gerai prisireng
ti prie mūsų rengiamų prakalbų ir 
baliaus. Visos kaip viena būkite. ;

Sekret. Ik E. S.

vienas į tokią pastabą ir pridėdavo: “Ne
manyk, kad nereiks.”

Jeigu audėjai sugrįžo senomis sąlygomis, 
tai dar, -tąpiaus, nereiškė, kad jie turėjo 
taip ir dirbti visados. Praėjus, trim mėne
siam po šitos kovos, visuose fabrikuose bu
vo iškabinti pranešimai, kad su kovo mė
nesio pirma diena visiem darbininkam pa7 
keliama 5 nuošimčiais algos ir darbo va
landos sumažinama net dešimčių į savaitę!

Šitas audėjam smagus pranešimas buvo 
atspausdintas vietinėj spaudoj ir net per 
bažnyčias išskelbtas. Visur buvo pabrėž
tinai nurodyta, jog tas padaryta savano
riai; kad tai toli gražu ne streiko pasėka!. 
Esą, Marshallas jau senai troškęs tatai 
įvykinti; būtų padaręs su Naujais Me
tais, bet streikas sutrukdęs jo planus ir 
darbdavį užrūstinęs. Drauge pareikšta, 
kad dabar audėjai, “pilniausiai patenkinti” 
Marshallo žygiu,į privalės daugiau darbuos 
tis,—būti taikesniais ir produktiiigesniais.

Šitie pasakojimai betgi pasimokinusių ir 
užsiartavojusių kovomis audėjų neapgavo: 
jie puikiausiai suprato to viso tikslą ir 
bandymą juos apgauti. Labai gerai buvo 
įsitikinę, kad tai jų darbo vaisius; jų ne
oficialus streiko laimėjimas. Jeigu Mar
shallas neįvedė 8 valandų darbo dienos ir 
nepakėlė 10 nuošimčių algos, kaip buvo 
reikalauta, tai dar nereiškia, kad čia ne jų 
laimėjimas. Toliau numatą audėjai ir 
streiko metu suprato, kad jie negaus visų 
reikalavimų; kad laimėti juos, tai reiktų 
visuotino streiko tekštilinėj industrijoj.

Marshallas, susišaukė fabriko augštes- 
niuosius viršininkus į konferenciją. Visą Į 
eilę pastabų ir pamokymų senis jiems davė, i

Mitingas įvyko ruimingoj ir puošnioj 
Washingtono Kotelio svetainėje. Tai buvo 
lyg apvainikavimas to laimėjimo, kurį 
darbdavys, su pagelba ginkluotų pajėgų, 
išplėšė iš darbininkų.

—Tebūva gera pamoka ateičiai—atsar
giai, lėtai, neprarandant išdidumo, kalbėjo 
senis.—Streikas naudingu mums nebuvo, 
nėra ir nebus!

Biskelį primerkęs savo rudas, raukšlėtais 
posakiais akis, senis kažin ką pamąstęs, tę
sei. ;

(Tąsa bus)

Didžiuma darbininkų priimti atgal į 
darbus senomis sąlygomis, o visi streiko 
vadąi, jų tarpe įskaitant Petrą, darbų ne
gavę. Streiklaužiai, kurie buvo partrauk
ti iši kitų miestų, paleisti, kaipo neproduk
tingi.' Streikavusieji dabar aiškiai persi
tikrino, kad jokios gamybos fabrikuose 
streiko metu, nebebuvo.. Jeigu, kompanija 
laikė fabrikus atdarus, ir laikraščiai skel
bė, jog viskas einą į norhįališkiimą, tai bu
vo dįaroma tik su viltimi,' kad tas padės 
darnininkų moralą pakirsti; kad greičiau 
atsiras lengvatikių, kurie patikės ir dezer- 
tiruos savo frontą.

Darbininkai 'prarado daug. Visų pir
miausiai: ilgą laiką nedirbo, negavo kad ir 
skrumnų algų ir todėl nukentėjo materia
liškai. Antra, neteko visos eilės gerų ko
votojų: tūli išbėgiojo į kitus miestus, netu
rėdami mažiausios vilties čia gauti darbą. 
Dalis veiklesnių streikierių buvo policijos 
buožių sužaloti, sumušti; kiti taip buvo pa-' 
košėti, kad visą savo amžių nešios ženklus 
ir atminimus to didžiojo pasipriešinimo., 
Keletas, Lapkų įskaitant, buvo išskirti iš 
gyvųjų tarpo. Dalis buvo suareštuota. 
Šių tarpe ir Adomas Gudelis.

Bet tolydžio audėjai ir laimėjo. Jie -iš
moko kovoti; jiems atsidarė tikroji gyve
nimo knyga ir pamokė, kad tik šitaip, o ne 
kitaip jie galės ateityje su darbdaviais su
sikalbėti. Marshallo labdarybe ir gerašir
diškumas pas juos dingo, it dūmai padan- 
gėja Dabar didesnėj i pusė audėjų jau 
išmoko atskirti darbdavį nuo darbininko, 
jo reikalu# nuo savo ir surado kovos būdus.

Drauge jie pamatė policijos, milicijos ir 
net bažnyčių rolę. Jiems aiškiausiai prieš 
akis atsistojo kunigija, kuri nusižeminan
čiai pataikaudama Marshallui, gym* jo rei
kalus, 0 neigė jų..

Audėjai, be to, įgavo daugiau drąsos, 
atsparumo- ir pakantros. Ne vienas jų po 
streikui kalbėdavo: “Ot, jei dabar reikė
tų streikuoti, tai jau žffi'dtūm, kaip.” Ne

PAJIEŠĘOJIMAI ;
PAJIEŠKAU Antario Lubensko arba

Luben,’kuris jau'metai laiko, kaip VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

46 Ten Eyclę St. Brooklyn, N. Y
v
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T. K A. Suvažiavimas
Youngstown, Ohio

LIETUVIS GRABORIUSE

ir Vanzetti.

Knyge-

kuopos,
LDSA.

“LAISVE”

I s

I

ir
6

Centro Sekr. V. V. Vašyš, 
3116 So. Halsted St., Chicago, 
Ill.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVE?

Steigs Tarptautinį Banką 
Šveicarijoj

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

Norintieji ge- 
įį riausio patar-
' navimo ir už
' * žemą kainą,

nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

Yra linksmiausia šventė krikščioniškame pasaulyje. Tai yra 
dįena meilės ir “gero velijimo visiem žmonėm ant žemės,” ka
da visi, kurie išgali, duoda dovanas draugams ii- giminėms. 
Ar jūs galite įsivaizduoti geresnę ir malonesnę dovaną saviš
kiams senojoj šalyj, kaip kad praleist kalėdų šventę jų mintyse?

Šokite į Mūsų Asmeniškai Vadovaujamą Kalėdų Ekskursiją

LAIVAI APLEIDŽIA NEW YORIKĄ:

GARLAIVIS BERLIN ........... 7 GRUODŽIO
GARLAIVIS STUTTGART .. 11 GRUODŽIO

Į i r r ir -

Pinigus petįiiinčiaiu grei- > 
tai ir žemomis ratomis

Dėt stfgrįžįip<i> leidimiį ir 
kitiį informaėijų klauskit 
vietos ageptų arba pas:

Hamburg-American Line
M bboadWAK yobbc

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 
r,irtTT'n» A Antroj klasėj lašais išsimaudymas ,
L A i K A ir Miegojimas per visą naktį ant Jį tClUūl 

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūru m vandeniu. ,
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Bell Phone, Poplar 750

A. F. STANKUS

e IŠ IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

- - - - - - $203- - - - - -
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 įeigų taksus) 
. t 3-čia klesa

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: 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

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 
kuogeriauaiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 M t, Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Nauji Raštai—Įsigykit ir 
Platinkit

T. U. A. Lietuvių Sekcija iš
leido dvi knyguti, kurias kiek
vienam reiktų įsigyti, o taipgi 
ir platinti.

“NAKTIES PASLAPTY” — 
pasakojimas apie pabėgimą 
politinių kalinių iš Lietuvos 
kalėjimo. Gražus, užimantis, 
pilnas sujudinančių vaizdų 
pasakojimas. Parašė vienas 
pabėgusių, jaunas studentas, 
V. K. Varnėnas. Įžangoje d. 
V. A. trumpai ir taipgi lengva, 
vaizdžia kalba duoda infor
macijų apie politinius kalinius 
įvairiose šalyse.

Knygutės^ kaina tik 5 cen
tai.

“MIRTIS KOVOTOJŲ Už

Naudai Gastonijos Streikieriy
Rengia , 

Jaunųjų Komunistų 'Lyga

Ketverge, Lapkr. (Nov.) 14
WARD’S AUDITORIUM 

1028 Mahoning Avenue
ŠAUNI MUZIKA

Kviečiame visus kuo skailin- 
giausia dalyvauti ir paremti 

kovojančius savo draugus, 
(267-9)

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo

t

MACY’S BROS. Krautuves

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

iNacionalis Pildantis Komi
tetas šaukia naaionalę konfe
renciją Apsigynimo vienetų, 
29, 30 ir 31 d. gruodžio, 1929 
m., Labor Lyceum, 35 Miller 
St., Pittsburgh, Pa.

Suvažiavimas dabartiniu 
momentu yra labai- svarbus, 
kada eina klasių kova tarpe 
valdančios klases ir proletari
nių darbininkų. Mes turime 
gerą pavyzdį iš Gastonijos 
streikierių, kad toj kovoj žu
vo darbo klasės vadų ir dalis 
jų pūsta kalėjimuose.

Paliuosavimas politinių, ku
rie jau’sėdi kalėjimuose dau
gelį; metų, kaip visiems žino
mas T. Mooney, Warren Bil
lings ir daugelis kitų draugų.

Konferencija iškels daugelį
kitų klausimų delei gerovės LAISVĘ”—tai trumpa sutrau- 
darfininkų klasės. Todėl visi ka faktų apie garsiąją šioj ša- 
mesįturime stoti į darbą pade- ly bylą—Sacco 
ti prirengti konferenciją apsi- Knygutėj taipgi trumpais ruo- 
gynimui.

T. D. A. L. S. kuopos visos 
turi, pasirūpinti prisiųsti dele
gatus į konferenciją. Kur vie
nos begali pasiųsti delei toli- 
most I kelionės, ten sudarykite 
bendrą komitetą kelių draugi
jų bei kliubų ir išrinkite vieną 
ar du delegatus ir pasiųskite į 
Apsigynimo nacionalę konfe
renciją;

Apsigynimo kuopos ir pavie
niai nariai bei šiaip draugai 
siųskite ^aSVeikintrfniš ‘ konfė- 
rencijai ir remkite finansiniai 
konferepciją, nes bus nemažai 
išlaidų, nes yra apskaitliuota, 
kad bus apie tūkstantis dele
gatų nuo apsigynimo kuopų, 
nuo unijų ir šiaip nuo pašelpi- 
nių draugijų bei kliubų.

Mes, lietuviai, turėtume su
daryti apie šimtą delegatų. 
Jeigu mes visi darbuosimės vir 
BOse kolonijose suorganizavi
me šios svarbios konferenci
jos, tai ir sudarysime.

Su visais reikalais konferen
cijos ir apsigynimo/ visada 
kreipkitės prie

žais perbėgama ir juodviejų 
gyvenimas. <

Knygelė labai svarbi, įdomi 
skaityti, užimanti ir naudinga. 
Padarė d. A. Bimba, 
les kaina 15 centų.

Kaip TDA. L. S.
taip ir ALDLD., ir
kuopos turi paimti platinimui. 
Kupoms duodame; 35 % komi- 
šino. Užsakymus siųskite cen
tro sekr. V. V. VASYS, 3116 
S. Halsted St., Chicago, Ill.

Baden-Baden, Vokietija;
Reparacijų komiteto na

riai, kurie išdirbo planus 
įsteigimui tarptautinio ban
ko' vedimui Vokietijos karo 
skolų išmokėjimo, nutarė, 
kadį tokis bankas būtų, 
įsteigtas Šveicarijoj. Mies
tas dar nėnuskirt'as.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ*
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

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.

Jei jūs negalite važiuoti, leiskite jiem atlankyti jus, pasiųs
dami jiems i abi pusi laivakortę arba pasiųskite jiems 

Lloyd money orderį Kalėdoms
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ PASIKALBĖKITE SU 

LOKALIAIS AGENTAIS AURA SU

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY, NEW YORK

J j ' ' . ; ■ J ( i i

GYVMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Vėlour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailjai išpjaus
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- 
hair’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- (h J /h UsryciŲ oeias 
tas sukombiriuotu Mohair'u ir Frieze J) 1 ’T-V Visomis Spalvomis

Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setai, su 
nuleidžiamais galaift stalu

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 

Brooklyn, N. Y. & Windsor styliaus krės
lais—labai specials kaina

$26.50

|| Pusryčių Setas

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyn^ ir artimoje 
apielinkėje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Macys Bros. Furniture Co.
198^—200 Grand Street

Tėl. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues
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BOSTONAS IR AP1ELINKĖ

MONTREAL, CANADA

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

CARNEGIE, PA.

AS, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man prisiųsti
? 1 ? A .It U 1 Y.'T> C? • » fUJlI/YI A «»< batrv <ro 1*4 I .

Vardas

Miestas Stata

© 1929.
Tho American 
Tobacco Co.. 

Mirs.

M. S. Pittsburgh© Lietuviams 
Nuo 18 iki 50 Metų Amžiaus

Pradžia 7 :30 
Apart koncerto

įįNTlNGŲMAS 
ielbiįnų gadynę.

gražų 
Čiame 
silankyti. 
dainininku 
kys

Wūkęft Bi 
vietiniams 

*» — * nos.

STOUGHTON, MASS

sunaikintas ne 
ir namas,

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Visi žino kad kąrštis apvalo, taip 
STRIKE’S extra ąlaptas procesas■ 
nuodus iš LUCKIĘ 
gerklę ir teikia-kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

Jau ir mes galime pasirody
ti per spaudą dailės srityje 
Kelios savaitės atgal tapo su
tvertas mišrus choras ir pava-

Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio
.........  -r.'"’'■ •— yr—  —- ' ------- -r---------  ----- -— -------

Siųsdami pinigus ‘ 
su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN'S PHARMACY 
161 Metropolitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.'

Dabar Lyros choras rengia 
gražy koncertą ir balių 16 d. 
lapkričio, Lietuvių svetainėje, 
24 Morton St 

'vai. vakare.
bus sulošta labai jubkinga ko
medija “Knarkia Paliepus.’’ 
Komediją suloš So. Bostono ga
būs aktoriai. Todėl choras 
kviečia visus vietos jr apielįn- 
kių lietuvius atsilankyti į šį 
parengimą. :ir paremti naujai 
susitverusį, chorą.

čionai darbuojasi ^e-li drau
gai deį atidarymo viešo kny
gyno, bet, kol kas, darbas ei
na lėtai. Mat, tie draugai už
imti įvairiais kitais darbais, o 
prie knygyno atidarymo irgi 
labai daug darbo reikia pri
dėti. Vienok, knygynas grei
tu laiku bus atidarytas.

Su aukomis del knygyno pir
ma pasirodė A. L. D. L. D. 62 
kuopa, kuri paskyrė $10. Aš 
manau, kad tą patį padarys ir 
kitos draugijos, nes knygynas 
vsiems naudingas ir ręiįąląuja 
ne tik darbo, bet ir pinigų. 
Juk reikia užrašyti įvairius lai-' 
kraščius^ reikia įtaisyti del 
knygų spintą ir t. t. Reikia 
stalų, prie kurių atsisėdus ga
lima būtų, knygą ar laikraštį 
paskaityti ir t. t.

\ i Dainininkąs,

Reikia pažymėti, kad jau
nuoliams nuo 18 iki 20 mėtų 
įstojimas .-sumažintą^ iki $1 ir 
mėnesinių reikia inokėti po 
23 centus. Bet galima įsirašy
ti ir į augštesnius skyrius, kaip 
tai: $300, $600 ir $1,000 (pir
mas skyrius $150). *

Taigi, visi ir visos būkite su
sirinkime ir prisirašykite prie 
šios draugijos.

A. P. L. A. 50 Kp.
♦ ■ • • Organizatorius.

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

kreiptis prie manęs.

LIETUVIS GRABORIŲ$
IR BALZAMUOTOMS

TELEFONAI* Keystone, Main 9669 irmbruiSAX. Bell, Oregon 6136

Spalių 25 d. įvyko prakal
bos, kurias surengė A. L. D. 
L. D. <156 kuopa. Kąlbejo 
drg. Senais 'Vhicas-Jakštys, 
apie abelną Amerikos darbi
ninkų padėtį. Nupiešė dabar
tinę darbininkų padėtį ir kas 
jų laukia ateityje, ir taip pat 
prisiritinę apjė besiartinantį di
dįjį ir baisųjį karą.

Publikos buvo daug, dau
giausia, negu) į • pirmesnių visų 
kalbėtojų prakalbas ateidavo, 
Taipgi-.buvo ir-klausimų, j ku
riuos' dtg. Senaš; Vincas gerai 
atsakė. Mat, į- žmogus,
prisiskaitęs Njew Yorko šlam
što, mėgino šmeižti Rusiją, 
kad ten dabar darbininkai 
dirba 5 dienias, d šeštą šven
čia,' o. sekmadienį* nelanko mul- 
kinyčios, kaip kad čionais yra 
daromą. Nes čia darbininkai 
dirba šęšias dienas į savaitę 
kapitalistui' ir septintą dieną 
dar daugelis darbininkų eina 
į1 mulkinyčiąs, kad juos mul
kintų kapitalistų agentai.

mingai irtis per gyvenimo okea
no bangas. Reikia pastebėti, 
kad jię apsivedę primiršo drau
gijinį veikimą, net į susirinki
mus nebeatsilanko. Gal drau
gai manote, kad apsivesdami 
sykiu iškovojote geresnes gyve
nimo sąlygas? Jėr taip, tai la
bai apsirinkate. Pagyvenę pa
tirsite, kad delei supuvusio ka
pitalistinio surėdymo į vedusių 
bakūžėles vis daugiau nelaimių 
atsilanko.

Apsileidimą metę į šalį, dar 
tvirčiau susiriškime su pasau
lio darbininkų Judėjimu ir sy
kiu rengkime galą kartiesiems 
vargams.

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties. - .

Parapijom} Vargai
Tūlas laikas, kaip montrealie- 

čiai lietuviai parapijonai susi
laukė tik naujai įšventinto “dū
šių ganytojo,” kųn. VJ. Bubino, 
kuris puikiai darbuojasi “Kris
taus vynyne,” o į dar daugiau 
pasižymi purvais drabstymu 
ant susipratusių darbininkų. 
Kad padarius s£Vo biznį našes
niu, jo. pasidąrbavimu1 sekma
dieniais prie bažnyčios stovi 
viešoji ir slaptoji policija. (Mat, 
seniau būdavo daugelis, ypatin
gai ateivių susirinkdavo prie 
bažnyčias ir laukdavo išeinan
čių merginų bei draugų, o į 
bažnyčią neidavo.) Dabar to 
nėra, praeiviui, be skirtutno ti
kėjimo ir tautybės, staptelėjus 
ties bažnyčia, tuojaus policijos 
genamas į vidų. . - Jo vienas pa
sakytas “pamokslas” net ir iš
tikimuose parapijonuose pagim
dė pasipiktinimą, per kurį jis 
pareiškė, kad visi parapijonai 
kiekvienos savaitės penktą dalį 
uždarbio turi paaukoti “dievo 
garbei.” Prietp dar įsakė pa- 
rapijonkoms nesilankyti į baž
nyčią suknelėmis be rankovių, 
be skribelių ir kirptais plau
kais, neš esą didelis prasižengi
mas prieš dievą ir bažnyčią. 
Sulig jo sakymų, parapijon- 
kpms prisieina atsisveikinti su. 
naujomis madomis, paminti po 
kojų higienos reikalavimus ir 
grįžti į Seną gadynę. Teko nuo 
kelių parapijonkų išgirsti, kad 
kunigo žiaurumas, nepakeliami 
įvairūs nuolatiniai mokesčiai, 
priverčia rezignuoti iš parapi
jose

sunku bus kyopų iždus sunai
kinti. Pagaliaus, dabar jau 
kitokie žmonės viską tvarko. 
Todėl visi, kaip vyrai, taip ir 
moterys, kurie dar nepriklau
sote prie A. P. L. A., ateikite 
ir prisirašykite. Dabar yra 
vajaus laikas už gavimą nau
jų narių, todėl ir įstojimas nu
pigintas—centras nupigino $1 
ir kuopa 50 centų.

Kuopa susirinkimus laiko 
pirmą nedėldienį kiekvieno 
Tnėnesio. Sekantis A. P. L. A. 
50-tos kuopos susirinkimas į- 
vyks 1 d. gruodžio Sūnų Lie
tuvos svetainėje, 818 Belmont

Pastaruoju laiku įžengė į 
paujus gyvenimo verpetus, t. y., 
apsivedė keletas1 Literatūros 
Draugijos nąrįų, , kuriems su 
savo draugėmis linkėtina lai-

Kas yru didžiausias žmogaus priešas?—Aaltis. Jis ne tik sunkiausias liras {varo, bet 
ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu Ameriką pagarsėjusius

_T1 , (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 76c už baks* ansiginkiuok nuo savo amžino priešo I

__ , _ yra tai kanuolė prieš kitų amžinų žmogaus priešų—vidų.
•T1 - -----™ ‘ " daug rūpesčių ir

rynutę.

——
JUOZAS KAVALIAUSKAS '

Tokioj didelėj lietuvių kolo
nijoj, North Side, A. P. L. A. 
kuopa turi tik' apie 20 narių. 
Nors ir garsinama, bet kuopa 
neauga. Dabar, per vajų, gau
ta 6 nauji nariai. Net ir pro
gresyvių žmonių mažai pri
klauso. Priežastis nepriklau
symo bus, veikiausia, -sekama. 
• Keletas metų atgal čia bu
vo didžiausia A. P: L. A. kuo
pa. Bet pasidarbavus keliems 
žmonėms, tapo , r__ ” ‘ '
tik kuopos ižd^ę, bet 
kurį \ turėjo kuopa įsisteįgųą. 
Vėliaus centras buvo priverstas 
kuopą išbraukti iš draugijos. 
Dabar žmonės bijo, kad vėl 
panašiai; neatsitiktų ir 'todėl 
nesi tašo prie draugijos.

Bet dabar jau nereikia bijoti 
tokių apsireiškimų, nes A.P.L.

dintas Lyra. Jau dabar choras 
turi virš 30 narių ir visi lan
ko pamokas, o tas labai. geras 
apsireiškimas. Taipgi reikia 
pažymėti, kad didžiuma choro 
narių, tai jaunuoliai. Atgai
vinta vaikučių draugijėlė/kuri 
jau per dvejus metus skaitėsi 
mirusia. Lapkričio 4 d. drau
gijėlė turėjo, pamokas. Susi
rinko virš 30 vaikų. Lyros 
chorą ir vaikų draugijėlės cho
rą mokina drg. M. Kf Bolys. 
Jis energingas mokytojas, nes 
į trumpą laiką Lyros chorą jau 
išmokino keturias dainas dai
nuoti ir jau gražiai sudainuo-

Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuria žmogui pųi 
sunkių lig^. 25 centai

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

Didelis ir Gražus

KONCERTAS
Rengia Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros 
Dr-jos 4-tas Apskritis

SUBATOJE

23 d. Lapkričio, 1929
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAU- 

> GIJOS V. PA. SVETAINĖJ 
1721 Jane Street

Tarpe 17th ir 18th Streets
S. S. Pittsburgh© 

Pradžia 7-tą Vai. Vakare 
Įžanga: 50c, 75c. ir $1.00 

Vaikams 25 centai

Jau nebėra skaitoma nepadoriu dalyku- gyrimas tavąrų spausdintuose] skelbimuose. AMERIKOS INTEŲI 
uždusino tą prietarą, ir šiandieninis biznis, įvertindamas to naudingumą, pagerbia šį laikotarpį, kaipo, i

šįnininkė ir 
scenoje, dar 

us darbininkus.
ainininkų 
Stankūno 
aus ir ki- 
iekvienas 

’ girdėjęs šį 
Todėl kvie- 
ngiausia at

žviekite, kad šiedu 
negreit vėl atšilau- 

Pittsburgh a.

AMERICAN-LITHUANIAN i TOTraTi 
AUTO SCHOOL

PIIONL VOLUNTEER 2177-0474.
MOKYKLA SU REPUTACIJA ^5*7©

736 Lexingtop Ave., tarpe 58th ir 59th St*ų New York CUy 
Įėjimas iš 736 Ląxington Avė.

Įstęigtą 25 pietai. .ĘŪk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią j pasisekimą. MOsų instruktoriai išmokins jus' važiuoti ir 
tsisytį. visokių išdirbhnu. kąrąs pąr trumpą laika ir už mažą 
Snęqiąlės kląsw, moterjirus. Įleidimas ir užganadlnimas užtikrintas.

“to spraginimas padarė”-—
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga- 
retų Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigar etų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų. r

s

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
bos, kilo tas neparp$tuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigarėtas kokį 

tik jus esatie rūkę, padarytas pąrįnkįdpip tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai suma$ytas-7-“It’s I'basted.”

“SPRĄCrINIMAS’1,x modfefaiškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenkštningus aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose spnovinjU budu.

“SPRAGINIMAS”—LUCKY 
prašalina kenksmingus aitrius 

kurię seno budo cigaretų išdarbio suerzina

1 MES i PATAIKOM ,
Teip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos i? ąalis, 961 

Gj-and St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikėt padaryt dvarus, kad Į 
mėnesį laiko pd 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai; 
bet ir svetimtaučiai už penkių bl<' 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gro? 
žiai dega ir puikiai kvepį!” ' ’ ■ ! ■

,, ’ M.- J< Urbszo, 187 Oak Street, Lawrenpa,
įįįįį^ČSįPHil Mpss., į savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 

Šimtų jų parsitraukia.
ĮįįEjMĮaroĮĮK Pląčiai žinomas veikėjas draugas S. REIKA.U* 

Kį&įįJgHK SKAS iš SHENANDOAH, PA.,tQkstančiah} paj> 
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingą! 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa- 

------įtl.Uky’ daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!
o pat darbininkų veikčjąs draugas J. Zdaniu 12 Lynwood Av„ 
k Banre, Pa,’, taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmę 

bei apįėlinkės bi^ųieriams pristatyt pagal wholesale kai- 
Visi teiksitės atsilankyt pa* Joną Zdanį pasiimt cigarų,'

Todėl • drangai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyn** 
bet ir kituos^ mieštuoju visur reikalaukit Jono—Johp‘s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Klu
buose, ant ir šiorupse bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
ciga;-ų vjršmihėfais vfįą-dais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems pa&nRa, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia? 
me ant pareikąlaVimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatds- 
kiems žmonėm^.; daug,-'ar mažai, ir lėšas apmokame.

tUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
©Rue, Brooklyn, N. Y^

nas valdybos narįyf.išsireiškė, 
kad garsinimas galį kenkti or
ganizacijos auįįfįi.ųi.- Tokis 
manymas .klaidingas, nes jeigu 
apie 80 -nuošimčių narių skai
to “Laistę,” tai. kaip tuomet 
jau gali kenkti mūsų organi
zacijai?

Girdėjau, kad tūli- nariai 
pyksta už tai, kad kuopa au
kojo $10 Gastonijos streikie- 
riams. Nesvarbu, kąd pyksta, 
bet man labai svarbu žinoti, 
kas per vieni tie nariai, kurie 
už tokius dalykus pyksta?

A. P. L. A. 40-ta kuopa ren
gia perstatymą dviejų veika
lų ( ?-—Red.) “Bomba,” Per
statymas įvyks 16 d. lapkričio, 
svetainėj 772 Raymond St.

Joneliūnas.
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Nėra Dirbtino Gėdingumo! ■ 

SENOVĖS PRIETA

: , Jau
čia gyvuoja A. P. L. A. kuopa. 
Sulyginus su tokiu trumpu lai
ku, tai kūopa nariais skaitlin
ga. Kupos nariai gerai dar
buojasi del organizacijos la
bo. Dabartinė kuopos valdy
ba susideda iš gerų narių, Bet 
reikia pastebėti, kad pasidaro 
ir netobulumų. Paskutiniame, 
susirinkime pasirodė keli na« 
riai suspenduoti ir valdyba, 
jiems nepranešus apįe jų su
spendavimą per susirinkimą. 
Nutarta, kad centras parūpin
tų kortas, ' kurias galima būtų 
'siuntinėti suspenduotiems na- 
riamsj, ■ ' Ik .<

Antrai, dąlykas, tąį valdyba 
iki šiol negarsino, kad “Lais
ve” yra mūsų organizacijos or
ganas, ir kad nariai pigiau ją 
gali prenumeruoti. Kuomet 
nariai pakėlė klausimą, tai vįę-

Mitradlenis, Lapk*- 12,1929 .

A. P. L. A. REIKALAI I

dr, K. Doveikai, kuopelės var
du, tąriu„širdingiausį ačiū, kad 
jis, kaipo gabus dailydė, nieko 
ne&^ąitydamas už - savo triūsą, 
kut^ps knygynėliui padarė gra
žią spintą/’'

, Korespondentas.

Specialises Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irvii
VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedalioj 9 A. M. iki 4 P

K. M EN K ELI UN I CTf

Dramatiškas sopranas, d 
artistė amerikoniškoje 
palinksmina ir lietuvi

Apart Žymiausių d 
—MenkeliŪniūtės ir \ 
iš New Yoi-’ko—dalyv 
t i daininipkai 
džiaugsis mat 

koncer

>Tof*£ l

GYŲOMA CHRONIŠKOMS LIGOS
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SH6ANTI VYRAI IR MOTERYS
Kreipkitės į DR. ZINŠ, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujp, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, .Nusiminimo, Gal- 

‘ vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir MėšlaŽarnes UgĮl,
j| Galvos, Skaudėjimo, Neuralgijos,; < Padidėjusiu 

Liaukų, Plaukių, Kvėpuojamųjų .Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Rqypigt^mo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jus esate nesveiki ir nusimi- 

w nę’ aš galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
n ’r Moterų buvo pasekmingai pagydoma -naųjau- 

siais, užgiriais moksliniais^ būdais.; -Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikit! Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKą 
X-Spindu)ial, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai
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VIETOS ŽINIOS

d ar

Agt.
(269-270)
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Šiomis dienomis “Laisvės” 
redakcijoj apsilankė celeve- 
landietė, draugė ( Mažeikienė, 
kuri su kitataučiais, darbinin-i
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J Tarp. Darb. Apsigynimo 
17-tos Kp. Susirinkimą

Šiandien Vakare Masinis 
Mitingas Gastonijos 
Streikierią Gynimui

Nusižudė Riordan, Šerą 
Spekuliantas, Bankierius SPORTAS

Rytoj vakare bus mėnesinis 
susirinkimas 17-tos kuopos 
Tarptautihio Darbininkų Apsi
gynimo. - 1 Nors kartų sueikite 
visi nariai. Momentas yra vie
nas iš*svarbiausių. Dar penki 
katorgon ‘ nuteisti Gastonijos 
streiką vad.ai tebelaikomi kalė
jime, nors apeliacija paduota 
į augštesnį teismų, iki kurio jie 
gajėtų. būt paliuosuoti. Bet vis 
dąr nėra kaucijos (belos). 
Tarptautinis Darbininkų Apsi- 
gypjmas,, bą to,, dar turi ant 
rankų f šimtus kitų darbi
ninke bylų. Mažiausia, kų jūs 
galite padaryti delei liuosavi- 
mo mūsų klasės kalinių, tai bū
ti gerais nariais Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo, regu
liariai užsimokėti mėnesines 
duokles.
.'. Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo organizacija varo va
jų už gavimų 50,000 naujų na
rių. Nejaugi Brooklyno lietu
viai darbininkai nieku neprisi
dės prie to svarbaus vajaus?

17-tos lietuvių kuopos na
riai privalo kiek nors pasiju
dinti, ir ne tik patys į susirin
kimų ateiti, bet atsivesti dr 
naujų žmonių delei įrašymo į 
Tarptautinį Darbininkų Apsi- 
gynim.

šiandien vakare šimtai 
bininkų eis į Darbininkų Cent
rą, 56 Manhattan Avė., Brook- 
lyne, išklausyti darbininkų 
džiūrimano Chas. Franko ver
dikto apie Gastonijos 7 nuteis
tuosius nuo 5 iki 20 mėtų ka
lėjimo už organizavimą audė
jų į Nacionalės Tekstilės uni
ja.

Lietuviai darbininkai/ kvies- 
kit kaimynus ir bendrus tru
pėjus nup. mašinų j tą masinį 
mitingą kad^ išklausyti darbi
ninkų “džiūrės” nusprendžio 
ir pareikšti savo nusistatymą; 
kad mes, darbininkai, neleisim 
kapitalistam supūdyti unijos 
organizatorius. Tarkim, kad 
mes urmu stojam ginti savo 
klasės teises organizuotis į u- 
nijas, streikuoti ir kovoti už 
savo /klasės reikalus.

Lankėsi Pamatyt 
Sovietų Lakūnus

atstovais buvo ątšiųsta 
Cleyeljindo ^darbininkų orga
nizacijų pasveikinti jų vardu 
Sęvietų , lakūnus. . ' '

',. M., ČESNAVIČ1ŪTĖ . I , 
Šiuomi pranešu Brooklyno

Milionus dolerių prakišęs, 
staiga nukritus vertei Wall 
Stryto Šerų, nusišovė James J. 
Riordan, prezidentas County 
Trust Banko kompanijos. Jis 
buvo vienas iš žymiausių de
mokratų Tammany Hali politi
kos vadų, iždininkas Al. Smi
th o prezidentinės kampanijos 
fondo. Smith as yra vienas iš 
to banko direktorių.

Riordanui nusižudžius šeš
tadienį, vyriausias miesto Ame- 
dikalis kvotėjas Dr. Charles 
Nprris 20? valandų laiĮce sayi- 
žudystę slaptybėje. Bijojo, 
kad ^mopęs j neąubėgtųi atsiimt 
pinigų iš banko.

John J. Raskob, Smitho pre
zidentinės kampanijos vedė
jas, ūmai pašoko bankui pa- 
įgelbo'n, ir sakoma, pervedė į jį 
milionus dolerių ’ pinigų, kad 
'paslėpt blogą finansinį banko 
stovį. Po to Raskobas išleido 
viešą pareiškimų, kad bankas ' 
esąs puikiausiame stovyje. Tų 
patvirtino ir valstijos bankų 
superintendentas J. A. Brod
erick, kad palaikyt publikoj 
pasitikėjimą.

| Tai trečia^ trumpu laiku 
bankinis “kankinys” tasai Ri- 
ordanas. Kelios dienos atgal 
tapo nuteistas 5 iki 10 metų 
kalėjimo demokratų politikie
rius Wardens, buvęs valstijos 
bankų superintendentas. Jis 
desėtkais tūkstančių ėmė ky
šius iš City Trust Kompanijos 
Banko, kol tas bankas su $5,- 
.000,000 liko nubankrūtuotas 
per bendras Warderio šulerys- 
tes su banko prezidentu ir di
rektoriais. Tame skandale 
dalyvavo ir teisėjas Mancuso. 
Jo graftui iškilus plačion vie
šumon, Mancuso buvo pašalin
tas iŠ teisėjo vietos.

į Apatt Benšono ’ su, Weissu, 
‘tų vakarų miriėtoj vfetoj kum- 
ščiuęsis dar Cannonball Cote 
su Bob Marriottu, Carl Schlie- 
per su Artie Carr ir dar dvi 
poros. Įžangos tikietų kaina 
nuo 75c iki $1.65.

Antradienis, Lapkr. 12,1929
-■ -........ »

Požėla imsis su
Paulium

TAI ŠIANDIEN TOS 
DIDŽIOS RISTYNĖS

šiandien vakare įvyksta ris- 
tynės visos eilės gabiausių ris- 
tikų New Ridgewood Grove 
auditorijoj, Brooklyne.

Karolis
graikų ‘smarkuoliu 
Maliarosu. Antras graikas, 
stebėtinasai. Džimis Londos 
grumsis su Renato. Gardini.

Rusų čampionas železniakas 
laužysis su Jlagenu, stovinčiu 
visai arti Amerikos čampiona- 
to. železniakas yra parlaužęs 
abudu Zbyszkus.

Georgė Čaižą “čiupihėsis” 
su vokiečiu Augustu Bankęrtu.

Geresnio ristikų sąrašo vie
nam vak^aruį,^ istieąų., dar nė
ra buvęs šiame, . mieste, kaip 
virš.uji minimieji matraco ricie- 
riak i 1 1 ’ -

I BENSON AS BOKŠUOSIS 
šf VAKARĄ

šį vakarą, utarninke, kūmš- 
čiuosis Eddy Bensonas (Dop- 
kūnas) su sunkiasvoriu Jack 
Weissu, Brooklyne, 27th Div
ision Training Armory, Marcy 
Ave. ir Lynch St.

Paskutiniu laiku Bensonas 
supliekė nacionalės gvardijos 
čampioną Freemaną.

SUSIRINKIMAI
LYRIEČ1Ų DOMEI

Lyros Choro mėnesinis susi
rinkimas įvyks antradienį, 12 
d. lapkričio, 8 vai. vakare. Vi
si nariai būtinai dalyvaukite, 
nes turime daug svarbių rei
kalų aptarimui. Taipgi turi
me aptarti apie mūsų ateinantį 
didįjį parengimą, kuris įvyks 
17 d. lapkričio. A. Z. 268-9

2,000 Pėdą Žemyn 
Saugiai Nusileido

R’.

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
ait.—Pabandykit 1

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Araierikonišku Stilium

■r

v- icr

3RGE NOBILETTIGEORGE NOBILETTI ■
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir .Paliudytas 
x New Yorko Universiteto 

Mokinti

Piano 
mos

Pamokos Yra Duoda- 
Studijoje ir Mokinių 

Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

S
GERAI IR PIGIAI

Lorimer Restaurant 
J. MARČIŲKIENE 

i 8AV1NINK® , • i , -

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-SpindulitL Diugnozd
221 South 4th Street 

(PrieSais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Tel., Stagg 7957 , (

, ■; STEPHEN BREDES 
liėtuvis Advokatas

197 Havemeyer 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.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų li«ų ir operacijų: 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės. 

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

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

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

Nedaliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrįžo atgal j Williamsburgh ir 
Čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PAVAIKYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

Jie laiko daugeliui žinomų
REPUBLIC LUNCH

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Nufotografuoja ir 
nųmaliavoją • viso- 
k i u b paveikslus 

• įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.
.1 TEL.:

Triangle 1450
Kreipkitės 

šiuo adresu:

. KAM MOKI?
Kam ipokčt pę ,$10.0Q paprastą 
žįefią,. jei .gulimą gaut,. greit ^erkąnt, 
Rusišką AthetiŠtyą. deimantini žiedą 
tik ųŽ ,du dplętlh ($?.00). Sfųsk(du 
dpleriu registrudtame. laiške bęi nų 
ey orderį, ,paprinėdapri, jtokio zitj 
norite—vyriško ar moteriško, ir 
mierą. ” < J . '

J. ■ JI/jSTfROSSULL 
Distributor

425 Chauncey Št., Brooklyn, N.

15 vyrų ir viena mergina 
saugiai nusileido žemėn nuo 
SikbrskioJ didžiulio lėktuvo, iš
kilusio 2,000 pędų virš Roos- 
e^velt orlaivių stoties, Long Is
lande. Naudojo parašiutus, 
milžiniškus skėčius, kurie at
sidaro, bekrintant žemyn žmo
gui, kuris būna “įsikinkęs” į 
parašiuto virvę, šiame atsiti
kime Vandos Stoliarskaitės skė
tis krito su jąja 1,000 pėdų že-Kuomet jos turi po ranka, 
myn pirm atsidarant; jis atsi- §itU0S puikius vaistus, nau- 
skleidė tiktai už 1,000 pėdų d . Civilio Karo
nuo žemes. Nei vienas is se- J ,
šiolikos neikiek nesusižeidė. laikų.

Xv_.- »

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

laikų.
/

H

Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

BLINDA S

Telephone: 0783 Stagg

4-

/
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‘2,300,000 darbininkų 
dien hiažiau tedirba,

Tai 
gat- 

New 
yra

ipn- 
Žiędo 

1 jo

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn. N.

t 'JONAS STOKES
173 Bridge 0., $ Brooklyn, N. Y.

, 1

Telephone, Greenpoint 2320

J GARŠVA

. I 
į H

147 Leonard Street

J. LeVANDA
I ,

( Lcvkndauskas)

416 Metropolitan Avenūe
’ (Arti Mary Avenue)

' f ; Brooklyn, N. Y.

mg

įe to?lankėsi ir wilkes-bar- visuomenei, kad aš- nedalyvau- 
iętis (L Št. Kvašcevičius, ku-,siu S. L. A. 38 kp. Beno ren
is taipgi atvyko pažiūrėti So- Kiamoj pramogoj lapkričio 17 

- — Priežastis tame, kad
tą dienų atsibūna Lyros Choro 

dd. metinis parengimas, kuriame 
bus suvaidintas “Blinda.” Aš 
buvau apsiėmus dalyvaut Beno 

] parengime tik del to, kad bu
vau nepatemijus Lyros Choro 
parengimo.

M. Česnavičiūte.

tietį lakūnų. , Drg. Kvąščevi- dienų. 
cFus pažymėjo, l$ad be jo, 
kūnų pamatyti atvyko ir 
Kukliai, ir d. Tamulaitis.f—
2 300,000 Darbininką
Likę be Darbo

šian- 
negu 

1920 metais, gelžkeliuose, ka
syklose, įvairiuose fabrikuose 
ir žemdirbystėje, sakė Stuart 
Chase, kalbėdamas Moterų 
Miesto Kliube pereitų šeštadie- 

Pagerintos mašinos įvai- 
se pramonėse užėmė darbi- 
kų vietas. Nors dirbančių 

rankv skaičius sumažintas, ta
čiau šiuo laiku kur kas dau
giau tavoru pagamina, nekaip 
1920. metais.

' Did^josios .kompanijos turi 
ivede vadinamas pensijas dar
bininkams. Naujus į darbų 

ta tiktai jaųpus. O kada 
ffbininka| artinasi prie 40 
stų amžiaus, arba- prie pen- 
p;,< -gavi m q - laiko, tuomet 
^jbdayiab >to laika pelaukda- 
i, j payuro iš darbo. šitokįo- 
įsj geradarystėmis yra ypač 

pagarsėję | Rockefelleriaį, tū
zai Standard ,Oil Kompanijos-

Drama Keturių Aktų 
Vieno Vaizdelio 

SULOŠ LYROS CHORAS 
NEDeLIOJ

Lapkričio 17-tą d., 1929
T | LAOte LYCEUM

SVETAINĖJ
949 Willoughby Ave.

Brooklyne ,
Pradžia 3 vdl po pietų 

šokiam Or^stra 
Profesoriaus Retikevičiaus 

’ įžanga $1; 75c ir 50c

Šaukia Streikai! 200,000 
Namą Darbininką

2,000 streikuojančių langų 
valymo darbininkų per savo 
unijų išleido tūkstančius lape
lių, šaukdami ir kitus namų 
darbininkui į streikų. Krei
piasi į “porterius,” grindų plo- 
vėjus ir kitus didnamių darbi
ninkus bei tarnautojus, kurių 
Didžiajame New Yorke ran
dasi bent 200,000. Ragina 
juos organizuotis į unijų ir 
streikuoti prieš vergiškas da
bartines sąlygas ir už geresnį 
gyvenimų, 

■r,- i
Milčiaus. Viešbutis
Ant 14-tps Gatvės

Nedaugeliui, turbūt, ‘težino
ma, kad New Yorke y*ra vie
nas lietuviškas viešbutis. 
Central Hotel ant 14-tos 
vės, ties pat 3rd Avenue, 
Ydrke. ‘Jo šeimininkas
Milčius, brooklyniečiams žino
mas savininkas čeverykų krau
tuvių. To viešbučio manadže- 
ris yra Gegžnas, labai manda
gus vaikinas. Nakvynių kai
nos šičia yrą prieinamos. Te
ko sueiti vienų lietuvį, kuris 
nuolatiniai apsigyvenęs Cent
ral Hotelyj. Bent 20 žmonių, 
darbininkų bei pusdarbininkų, 
toj .vietoj gyvena jau keliolikų 
iki 20 metų;

Yra garo šiluma ir manda
gus patarnavimas. Gana ger 
ra vieta iš kitur atvažiuojan
tiems lietuviams darbininkams 
staptelėti, kol susirandą pažįst 
tarnus adba nuolatinį apsistoji1- 
mų. .. ...... 1

Moterys daugiau 
nebijo skausmų!

, "T Kiekviena moteris, kuri turi
n zi • ) n i • • savo vaistų šėputėje bonka Pain-Per Gaisrą ŽUVO Du Įnamiai Expellerio su Inkaro vaisbaženk

liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
• kokios rūšies skausmų, nežiūrint 

IQ__ ar tai butų Reumatizmas,.Neurai-
. p., tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
f ’ Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną 

> trecias peršalimas ar geliami ir sustingę 
Nematy- muskulai ir sąnariai.
įsidegus Pain-Expelleris su Inkaro vais-

Per gaisrų po num. 
51st Ave., Long Isl^ 
du žmonės gavo galų, < 
pavojingai susižeidė. ' 
darni kito išėjimo, u 
namui , šoko žemyn Michael baženkliu yra tokis linimentaSj 
Kane, 47 metų, miestinis dar-kuris naudojamas beveik kiekvie- 
bininkas, Geo. P'atten, buvęs noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
kumštininkas ir bokso promo-.T ik •patrinkite skaudamas 
teris, 60 metų, ir Geo. Clare, su Pąm-Ępępellenu ir
tarriautoias Queens 'Hifrhwhv’P8 bę Joklos abeJones suteiks Jums 
Bnrpmi TŠ iu 'triiu til/cirire lygial tok* umų palengvinimą, ko- 
PuJeau; , tik Clare suteikč melionams dėkingų jo
išliko gyvas^ ir dabar randasi naudotojų visame ęasauly. * 
ligohinėje. 1 Labai efektyvės ir lygiai pagel-
| Minėtas namas tai bu Vo bingos < sudėtys į greitai įsisunkia , 
“burdinhauze.” perf ędos skylutes ir tuojaųs pa^
; ! 1 ■ ■ v'’ ; • 1 1 'siekę sukepim^, kraujo,. suteikia

palengvinimą ir 4tste^gia tinka- 
■>■ ■111111—1 ■■■■■Mi—iMiiMinfriiiiiiirr, mą kraujo cirkuliaciją >— ir be

veik momėntalihi ’ skausmas iš-
BROOKLYN LABOR LYCEUM i Energingas; jaunas kūnas1, lais

vas nub visokių sustingimų, skau- 
DARBININKŲ ĮSTAIGA dėjimų ir gėlimų -^- tokis žmogus 

t ' t 1 i visuomet gatavas prisidėti prie
Salčs del Balių, Kėncertų, Bankietų, linksmos žmonių grupės, prie 
Vestuvių, Susmukimų ir tt. Puikus -
Bteičius su naujausiais Įtaisymais,

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS. , .

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 8842 i 1

jums uztikįnna uz 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres-1 
nis vaistas, negu visi brangus be- 
sigydymai pašauly. >

, Apgr,—No. 8Zj

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS
Oia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 

, tus daug ;priėjnamesne kaina, negu kur kitur dabartinių laiku. 
, , A. M. KISHON, Aptickorius Savininkas
8701 JOS. CAM VAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST... DETROIT

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

. Chemikalų
> 7 •

Šis vaistas neužtrąukia 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 vaikąms, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

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

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
KGRABORIUS

, t (Undertaker)1. * 4 Z

Gtaborius - Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobiliu# ir karietas veeelijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. 
231 BEDFORD AVENUE 

, . .Brooklyn, N. Y. 
264 FRONT STREET
Central Brooklyn. N. Y. 1

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.

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Puikus pasirinkimas daržovių, mėsiškų ir 
pieniškų valgąj. Turime puikų patyrimą 

. gaminime pirmos klasės lietuviškų ir Ame
rikoniškų valgių.
■ '-«»>•’*t' į » . ■ J

---------------- ----- -------""t........... . ■ ----------- r-
\ Valgykla yra užvardinta

Leonard (Restaurant į
Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)
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