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KRISLAI
u josios Anglijos Drau-

gam.
Apsidžiaugė Kapitalizmu.
Bedarbė Artėja.
Sovietų Įtaka.

Rašo R. Mizara
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šiemet Naujojoj Anglijoj mū
sų spaudos ir ALDLD. vajus 

• neina reikiamu tempu. Jeigu 
draugai iki šiol turėjo pasitei
sinimų, kad neveikią todėl, jog 
neturį tam progos, nėra pra
kalbų,. etc., tai dabar turėtų at
siminti sekamą: Drg. L. Pru- 
seika penktadienį išvažiuoja į 
Bostono apielinkę ir bus ten 
virš desėtką dienų .sakydamas 
prakalbas. Reikalinga žiūrėti, 
kad jos būtų sėkmingiausios ir 
per jas gauti kuodaugiausiai 
“Laisvei” ir “Vilniai” skaity
tojų, o podraug ir ALDLD. 
naujų narių. Prakalbom oras 
dabar patsai geriausias. Stovi 
visa eilė svarbių klausimų, ku
rie prakalbose bus dėstoma. 
Reikia stengtis jas plačiai iš
garsinti.

Laikraščiai skelbia, kad da
lis tų švedų, kurie pereitą va
sarą apleido Sovietų. Sąjungą;, 
trokšdami apsigyventi Švedi
joj, dabar prašosi Sovietų vy
riausybės priimti juos atgal. 
Jiem “tėvyne” Švedija jau nebe- 
patinka. Tai nieko įstabaus.

Šių žodžių rašytojui esant 
Pietų Amerikoje teko susitikti 
nemažai rusų ir žydų, kurie 
apleido Sovietų Sąjungą, iške
liaudami į Uruguajų, Argenti
ną arba Braziliją, jieškodami 
geresnio gyvenimo. TaČiaus da
bar verkdami kalba, kad jei ga
lėtų/ sugrįžtų atgal ant pilvo 
šliauždami. Esą, mes neįver
tinome tą, ką turėjome Sovie
tų Sąjungoj. ,

V

Nemažas skaičius Pavolges 
vokiečių tautybes valstiečių, 
kaip sako pranešimai, ruošiasi 
apleisti vSovietų Sąjungą. Jiem 
nebepakenčiamas darbininkų 
valdžios vykdomas socializmas 
kaime. ' Matysim, 
skaudžiai 
Vokietiją.

, >sis atgal, 
pervėlu^ .

kad ir jie 
nusivils, jei pasieks 
Ne vienas jų prašy- 

tik jau turbūt bus

valstijos senatoriusMich.
Couzens andai pareiškė, kad se
kamą žiemą reikia'tikėtis dide
lės bedarbės Amerikoje. Jis 
paaukojo $100,000 tūlai Detro
ito labdarybės įstaigai, įsaky
damas jai prisiruošti šelpti be
darbius, nes jų būsią didelis 
skaičius. Be to, senatorius ra
gina kitus kapitalistus prisidė
ti prie sustiprinimo labdaringų 
įstaigų. v

Senatorius Couzens žino ką 
šnekąs. Jau šiuo tarpu dauge- 
lyj miestų darbų ir už pinigus 
nebegalima gauti. Wall gatvės 
Šerų kritimas ir kt. reiškiniai 
bedarbės atėjimą pilniausiai 
paliudija.

Kapitalistine racionalizacija 
—speed-up ir stretch out siste- 
ma—-be pasigailėjimo mėto lau
kan darbininkus ir papildo 
nuolatines bedarbių eiles su 
kiekviena dieną, štai greitu 
laiku, kaip sako daviniai, ’ iš 
B’rooklyno laivų statymo dirb
tuvių J blip, prileista i nauji tūk- 
tančiai datbiriihių? '

Sovietų orlaivininkų pasitiki
mas* Jungtinėse Valstijose ir 
ypatingai New Yorke dąr ir 
dar kar|ą parodo, kokio didelio 
prijautimo darbininkų respub
lika turi Amerikos darbinin
kuose. Tokiam šaltam ir .šiurk
ščiam ore, kokis buvo pereitą 
šeštadienį, į Polo Grounds su
sirinkti virš 30,000 darbininkų 
ir išbūti keturias-penkias , va
landas, tai reikia pasiaukojimo, 
kokį gali parodyti tik darbinin
kai saviem reikalam.

Shanghai us.— Praneša
ma, kad Nankingo valdžios 
kariuomenė nugalėjus suki
lėlių (Kuominchuu) spėkas 
ties Mihsien miestu, Honan 
provincijoj, ir atstumus su
kilėlius 25 mylias į vakarus 
linkui Tengfeng miesto.
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Sovietai Padarė 
$110,800,000Kontraktą
Su Chicagos Firma

MASK V A.-*-Atstovai Mac 
Donald Inžinierystės Kom
panijos (Chicago j) padarė 
su Sovietų valdžia ’ $110,- 
000,000 kontraktą del pabu- 
davojimo cemento dirbtu
vių, javų elevatorių (sandė
lių), malūnų ir kitokių pra
moninių įstaigų Sovietų Są
jungoj.

Sovietų valdžia suteiks 
kapitalą, medžiagą ir darbi
ninkus. Štabas, susidedan
tis 45 Amerikos inžinierių, 
išdirbs planus budavojimui 
dirbtuvių ir prižiūrės visą 
darbą. Tai bus didžiausia 
Amerikos inžinierių grupė, 
atvykusi į Sovietų Sąjungą 
statybos darbui.

MacDonald kompanija* 
kurią čia atstovauja Robert 
P. Durham ir John C. Car
ter, sutiko išlavinti Ameri
koj savo įstaigose penkioli- 
ką Sovietų inžinierių būda
vo jime cemento dirbtuvių ir 
kitokių pramoninių įstaigų.

Sulig to kontrakto, bus 
pabudavota keturios milži
niškos cemento dirbtuvės; 
tuomet cemento1 gamyba pa
didės iki - 21,000,000 bačkų į 
metus. Dabar pagaminama 
tik 15,000,000 bačkų. , Viena 
dirbtuvė bus pabudavota 
mieste Kere, prie Juodųjų 
Jūrų; kita—Spartak, už 75 
mylių nuo Maskvos; trečia 
•—Kaširoj, už 130 mylių nuo 
Maskvos, o- ketvirta rytuo
se nuo Uralu kalnų.

Sulig sutarties, kuri tęsis 
tris metus, viena .dirbtuve 
bus įrengta amerikine maši
nerija. Jeigu ta mašineri
ja pasirodytų geresnė, negu 
europinė mašinerija, tai 
tuomet kitos tryš dirbtuvės 
būtų įrengtos amerikine 
mašinerija.

Už kelis milionus dolerių 
Amerikos mašinerijos bus 
naudojama būdavojimo dar
be.

MacDonald kompanija tu
rės savo įstaigą Maskvoj. 
Vedėju bus kompanijos vi- 
ce-prezidentas Carter.

Šis yra antras didžiau
sias, kontraktas, padarytas 
amerikinės firmos su Sovie
tų valdžia po apsilankymo 
neofici^lės Ąjrierikps biznie
rių ir pranjęnininkų delega
cijos Sovietų Sąjūngoj. Pir
mą didelį kontraktą padarė 
Austin Kompanija del pa- 
budavojimo milžiniškos 
traktorių dirbtuvės Nižni 
Novgorode.

Policija Nužudė Streikierj
MADRID," Ispanija.—Pir

madienį čia prie • Sagunto 
plieno dirbtuves policija už
mušė vieną streikierį. Su
virs 3,000 darbininkų su
streikavo reikalaudami pa
kelti algas. Streikieriai pi
ki,etavo dirbtuvę. Fašisti
nė poličija brūtališkai puolė 
mušti streikierius. Kelioli
ka streikierių sužeista.

.v:;
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Tūkstančiai Mulkių Veržėsi į Kapines, 
Tikėdamiesi Matyti “Stebuklus”

MALDEN, Mass.-r- Pe
reitą savaitę kokie tai “gu
druoliai” paskelbė, kad čia 
švento Kryžiaus kapinėse 
dedasi “stebuklai” prie ka
talikų kunigo Patrick J. 
Power kapo: desėtkai “ser
gančių” “stebuklingai išsi- 
gydę”. Kunigas palaidotas 
suvirs 50 metų atgal.

Pirmadienį tūkstančiai 
tamsūnų veržėsi į kapines, 
jų tarpe šimtai sergančių 
įvairiomis ligomis veržėsi 
“stebuklingon” vieton, tikė
damiesi išgyti.

Šimtai mulkių stovė
jo visą naktį prie kapi
nių, kad ryte būtų galima 
pirmiausia įeiti į kapinęs.

Sekmadienį suvirs 150,- 
000 apsilankė kapinėse; po
licija nepajėgė suvaldyti. 
Tapo apgadintas “stebu
klingasis” akmeninis pa
minklas, esantis prie kuni
go kapo. Fanatikai pasa
koję, kad pereitą savaitę 
desėtkai “ligonių” “išgijo” 
dasilytėję prie paminklo. 
Bet sekmadienio vakarą pa
minklas tapo išgabentas iš 
kapinių sutaigymui, nes ■ tą 
dieną besigydydami “ligo
niai” jį labai apgadino. Tai-

Išbandė Kapitalizmą, 
Nori Grįžti Sovietų 

Sąjungon
MASKVA.— Didelė gru

pė šVedų kolonistų, kurie 
pereitą vasarą sugrįžo iš 
Ukrainos į Švediją, dabar 
prašo Sovietų valdžios leis
ti jiems sugrįžti į Sovietų 
Sąjungą, nes Švedijoj yra 
tokios sąlygos, kad labai 
sunku padaryti pragyvęni- 
mą. Jie sako, kad geriau 
gyventi ir dirbti Sovietų 
Sąjungoj, negu Švedijoj.

Pavogė iš Banko $3,592,000

FLINT, Mich.- 
tapo pratiesta, kad

Oficialiai 
1 Union 

Industrial Banko tarnauto
jai suvogė $3,592,000. J Sa
koma, kad tai yra didžiau
sia banko vagystė Ameri
kos < istorijoj. Tais, suvog
tais pinigais jie spekuliavo 
biržoj ir prakišo ant Šerų. 

Charles S. Mott, .. banko 
prezidentas, iš savo priva- 
tiškų pinigų turėjęs dalį ne- 
datekjiaus atpildyti, kad 
bahkui riegręstų pavojus. :

Požeminis Urvas Kaune

Šiomis dienomis Rotušės 
kieme klojant kanalizacijos 
vamzdžius, kelių metrų gi
lumoj darbininkai atkasė 
didelę mūrinę sieną. Prie 
sienos rasta daug žmonių 
kaulų ir griaučių.

Spėjama, kad čia ėjo ur
vas, jungiąs senovės mies
tą su Kauno pilimi. 

gi tie, kurie per naktį sto
vėjo prie kapinių ir laukė 
progos įeiti, pirmadienį ne
rado “stebuklingo pamink
lo”; pasitenkino pažiopsoji- 
mu prie “stebuklingo ka
po”.

Daug žmonių automobi
liais atvažiavo iš New Yor- 
ko, Pennsylvanijos, New 
Jersey valstijų ir net iš ry
tinių Kanados provincijų.

Pirmadienį policija davė 
pirmenybę aplankyti kapą 
sužeistiems pasaulinio karo 
veteranams ir sergantiems 
vaikams. Policija aprokuo- 
ja, kad iki vakaro apie 50,- 
000 asmenų apsilankė.

Pirmądienį fanatikai taip
gi kalbėjo, kad “sergantie
ji” tuojaus pasveiko. Bet 
daugelis žingeidautojų, ku
rie stovėjo arti kapo ir tė- 
mijo, kaip raišieji pasveiks 
ir be lazdų nueis nuo kapo, 
nematė jokio stebuklo: nei 
vienas iš*. paralyžiuotų ir 
šlubųjų nepasveiko.

Kapinių viršininkai pa
reiškė, kad upines ta^ąt- 
daros visą laiką, dieną iv 
naktį,.’ kad daugiau ^mulkių 
galėtų apsilankyti..

Sovietų Merginos Galės 
Mokintis Militarinėse 
Akademijosen

MASKVA.— Sovietų Są- 
jungoj moterys dabar galės 
lankyti augštesnius milita- 
rinius kursus, kad geriau 
prisirengus ginti ddrbinin- 
kų šalį. Iki šiol moterys 
galėjo įstoti į specialius 
Raudonosios Armijos . sky
rius, o dabar turės progą 
daugiai mokintis militari- 
nio mokslo.

Revoliucinė Karo Taryba 
pirmadienį nutafė įsileisti į 
militarihes akademijas mo-

amžiaus mokintis šaudymo, 
aviacijos, fotografijos, susi
siekimo ir, medikalės tarny
bos. f !(>■
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Jūrininkų Konferencija

'SAN FRANCISCO, Cal. 
—Pereitą šeštadienį ir sek
madienį r atsibuvo Pacifiko 
pakraščio jūrininkų konfe
rencija. I Išdirbo planus in- 
tensyviškesniam organiza
vimo darbui tarp jūrininkų 
Pacifiko pakrašty. Pildan
tysis komitetas^apo išrink
tas iš 15 narių'.

Konferencija pasisakė už 
kovingąją programą. Pa
sižadėjo darbuotis organi
zavime karingos industri
nės unijos, paremtos klasių 
kovos pamatu. Užgyrė Dar
bo Unijų Vienybės Lygą. 4 .

Paskelbė Lokautą 2500 
CHICAGO.

paskelbė lokautą 2.500 na
rių Valytojų ir Dažytojų 
Unijos. ? L

Darbdaviai

Moteris Nužiūrima
Papildyme Daug

Žmogžudysčių
CAMDEN, N. J.— Pane

lė Gladys May Parks iš Ne
wark, N. J., prisipažino prie 
žmogžudystės ir pirmadienį 
už mažojo miestelio Natio
nal Park, netoli nuo čia, ji 
nurodė vietą, kur palaidojo 
žuvusius kūdikius.

Ji nužudė mergaitę Do
rothy Rogers, 4 metų ir jos 
broliuką Timothy Rogers, 2 
metų, amžiaus. Abu kūdi
kius jai užlaikyti pavedė Al
len B. Rogers, našlys, ap- 
draudos agentas iš Wood
bury. Ji prisipažino, kad 
pagriebus mergaitę trenkė. į 
grindis ir ji tuoj aus numi
rė. Gi berniukas, sakė ji, 
pats nukritęs laiptais ir už
simušęs. Atskiruose čemo
danuose ji nunešė jų lavo
nus į atskiras vietas South 
Jersey laukuose, rugpjūčio 
mėnesį, ir užkasė.

Kuomet ji atvyko nuro
dyti vietą, kur užkasė lavo
nus, susirinko apie 2000 
minia ir grasino ją nulyn- 
čiuoti. Detektyvai ir poli
cija vos ją išgelbėjo.

Apskričio prokuroras 
Baldwin pareiškė, kad pa
nelė Parks, 35 metų am
žiaus, buvusi piano skam
bintoja, šokikė kabaretuose, 
veiterka, modelė. Jis sako 
jog yra įrodymų, kad ji ne 
tik tuos kūdikius nužudė, 
bet ji yra nužudžius dau
giau vaikų. !'

Panelė Parks laikoma už
daryta apskričio kalėjime. 
Taipgi su ja yra suareštuo
ti Anthony Baker, darbi
ninkas, su kuriuo ji gyveno 
Newarke, ir George W. 
Parks, jos tėvas. Jie suim
ti kaipo liudininkai.

VIENA, Austrija.—Ant-

U

jį

Waterbury, Conn

■

Kaizens Užvedė Bylą
Prieš Laikraštį

BERLYNAS. — Buvęs 
Vokietijos kaizeris Wilhelm 
užveclė bylą prieš vietos lai
kraštį “Morgen P°st” del 
jo “apšmeižimo”.
- Tas laikraštis parašė, 
kad -laike pasaulinio karo 
kaizeris Ylataikavo Kruppd 
išdirby®  j; per jo pastan
gas kompanija gavo dide
lius užsakymus amunicijos 
ir ginklų. O < kompanija, 
turėdama monopolį prista
tyti'’ginklus ir' amuniciją, 
pristačius netinkamus gink
lus ir dėl to Vokietijos ar
mijai negalėjus gerai ka
riauti. O kaizeris, kaipo 
stambus tos kompanijos da
lininkas, prąturtėjoj Vokie
tijos žmonių krauju.

I r ’

Kaizeris sako, kad tai yra 
šmeižtas. Jis nereikalauja 
jokio pinigiško atlyginimo, 
bet reikalauja, kąd to laik
raščio redaktorius būtų ar
ba įkalintas arba piųjgiskąi 
nubaustas. ?

SOVIETU LAKŪNAMS NELEIDŽIAMA 
LĖKTI PER ATLANTIKO OKEANĄ

Greitu Laiku Lakūnai*Žada Grįžti Maskvon; Dabartiniam 
Laike Skridimas per Atlantiką Negalimas

NEW YORK.— Pirma- lei išimtinai neprielankių 
dienį Sovietų lakūnai aplai- meteorologinių aplinkybių,
kė iš Maskvos nuo Sovietų viešpataujančių dabai tmia 

me sezone Atlantiko rajo-
Morlaivininkystės organizaci

jos Osoaviachimo sekamą 
atsakymą į prašymą leisti 
jiems grįžti Maskvon per 
Atlantiką orlaiviu “Šalis 
Sovietų”:

“Osoaviachimo prezidiu
mas, sveikindamas jūsų pa
sirengimą lėkti per Atlanti
ko okeaną, visgi negali su
tikti su jūsų pasiūlymu de-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------—.

Sovietai Grąžina Kauno Austrijoj Darbininkai
Miesto Archyvą > Susikirto su Fašistais

KAUNAS.— P. J. Puzi
nas, Kauno miesto muzie- radienį, laike z paminėjimo 
jaus direktoriaus padėję- vienuolikos metų' nuo Aus- 
jas, šio mėnesio pradžioje ‘ 
buvo nusiųstas į Sovietų 
Rusiją susipažinti su mu
ziejų tvarkymu ir pradėti 
derybas del Kauno miesto 
archyvo grąžinimo.

P. Puzinas išbuvo»Rusi
joj dvi savaites, nuo 7—21 
spalių.

Maskvoj p. Puzinas ap
lankė ir apžiūrėjo ypačiai 
istorijos, etnografijos ir 
miesto (kommunalnyj) mu
ziejus ir susipažino su tų 
muziejų tvarkymu.

Kauno miesto archyvo 
grąžinimo reikalu per Lie
tuvos pasiuntinį Maskvoj p. 
J. Bal^ušaitį derėtasi su 
Sovietų vyriausybe ir galų 
gale gautas sutikimas iš
duoti archyvą^ Be to, gau
tas sutikimas išvežti ir ki
tų Lietuvos miestų archy
vus.

Archyvo iš viso yra apie 
55 knygos. Pirma knygos 
buvo įrištos oda, bet, odos 
stokai esant, viršai buvo 
nuplėšti. Tuo būdu dabar 
knygos yra nekokiam stovy.

Spalių mėn. 22 ir 23 d. 
sudarytoji komisija priėmė 
archyvą ir netrukus, tur 
būt, bus atsiųstas į Kauną.

Baigia Pagaminti Paminklą 
Ella May Wiggins

WEST CONCORD, N. H. 
—Čia paminklų tašyto j ai, 
nariai Tarptautinio Darbi- 
ninkų Apsigynimo, baigia 
gaminti paminklą Ella May 
Wiggins, kurią kapitalistų 
mušeikos nužudė North Ca
rolina valstijoj, rugsėjo 14 
dieną.

Stratford, N. J.— Anksti 
antradienio rytą* netoli nuo 
čia katalikų kunigas J. J. 
Luciter automobiliu užmušė 
Craig Palmiter, 22 metų 
ąmžiaus, o jo brolį mirtinai 
sužeidė.

Darbininkai Visę

Viepykites! Jus Nieko 
NepralaimSsit, Tik 
Retežius, o IšlaimSsit 

Pasaulį!

ne.
1 ' •' • Sii į įį

S. šestakdvo Pąreiškimas
Vyriausias lakūnas Šestą- 

kovas padarė sekamą pa
reiškimą:

“Mes skaitome savo skri
dimą užbaigtu. Tolimesni 
mūsų žingsniai bus sugrįži
mas Maskvon artimiausiu 
laiku.” 

$

įKį

trijos respublikos įsteigimo 
įvyko susįkirtimas tarp fa
šistų ir darbininkų.

Laike susikirtimo 
šistais .suareštuota 30 ko- 
iilūriistų darbininkų. ;

Mieste Graz įvyko kruvi
nas, susikirtimas. Mat, į tą 
miestą atvyko kunigaikštis 
Ruediger von Strachren- 
berg, stambiausias žemės 
savininkas Austrijoj, su sa
vo gerai ginkluota fašistų 
armija, susidedanti iš ' 700 
vyrų. Graz miesto darbi
ninkai, komunjstų vadovau
jami, kovojo prieš atvyku
sius fašistus, kad juos išvy
ti. Įvyko susikirtimas. Po
licija atėjo fašistams į pa- 
gelbą. šeši darbininkai ta
po suareštuoti.

Nubaudė už šmugeliavimą 
Opiumu

SHANGHAJUS, Chinija. 
—Ying Kao, buvęs Chini- 
jos konsulas San Francisco, 
tapo nuteistas keturiems 
metams kalėjimo ir užsimo
kėti $5,000 bausmės už ban
dymą slapta įgabenti $5,000 
vertės opiumo į San Fran
cisco, pereitą liepos mėnesį.
_——............. ................. .

Kalbės Mizara ir Bimbienė 
Sekantį nedėldfenį, lap

kričio 17 d., Waterbury bus 
svarbios prakalbos, svetai
nėj po num. 103 Green St 
Kalbės draugai R. Mizara 
ir J‘. Bimbienė iš Brooklyn, 
N. Y. Drg. (Bimbienė nese
nai lankėsi Sovietų Sąjun
goj ir Lietuvoj. Ji papasa
kos daug žingeidžių dalykų 
apie tas šalis. Drg. Mizara 
kalbės apie darbininkų pa
dėtį Amerikoj. Pradžia .8 
vai. vakare.

Waterburio ir ame 
darbininkai, visi dalyvi 
te šiose prakalbose. Ra 
kite kavo pažįstamus ir 
draugus dalyvauti.
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"GARBINGA DVIKOVA”
Prieš revoliucinį darbininkų judėjimą socialdemokra

tai visada, ga|ų gale,: paširenKa fašizmą, nors ir liedami 
dumpljhas ašaras už įdeiki^rdtiją. ', j > i

Pirmidūš ’tatai matėtne įvairiose kitose šalyse,, o dabar 
—Austrijoj. Fašistįnė Šobero vyriausybė Austrijoj su
manė pataisyt konstituciją pagal savo kurpalį išvantyt 
tas dehiokratirids tvorelės, kurios painiodavosi po kojo
mis buliui atviros buržuazinės diktatūros.

“Nekalta” panelė socialdemokratija norėtų atsidudt 
tam ifešistiniam “vaikinui”; bet dar drovisi darbininkiš
koj- publikos. , ,

Beflirtuodami šit fašizmu, Austrijos socialdemokratai, 
todėl, pro lūpų kertę šnypšia į darbininkų ausis kairiais 
žodžiais.

Austrijos sostinėj Vienoj įvyko susirinkimas atstovų 
nuo socidldemokratiškų organizacijų. Žymiausis jų va
das, Donnebergas pareiškė, būk socialdemokratija 
“griežtai atmeta” buržuazijos partijų pasiūlymą pakeis
ti konstituciją. O konferencijoj Schutzbundo (socialde
mokratinės apsigynimo sąjungos) “kairysis” jų lyderis 
Otto Ęąųeris tvirtino, būk “socialdemokratija visomis 
pajėgomis kovos prieš fašistinės diktatūros įvykdymą”.

Bet, po tų visų kairių strapaliojimų atskirose organi-
; zacįjose, socialdemokratų balsas visai kitaip nuskambėjo 

'Austrijos seime. Jie pasirinko, kaipo savo partijos min- 
į tieą išreiškėją, vadą dešiniojo sparno Rennerį; ir jis, so- 
c cialdemokratijos vardu, seime (spalių 22 d.) stojo “už 
| valstybės galios sustiprinimą”; tikrino, kad “soeialdemo- 
į krątai paturi principą buržuaziniai-demokratines evoliu- 
k cijos ir stoja už palaikymą privatinės nuosavybės”.... 
Į ir, įsupfeįifema,- “socialdemokratai turi neįkainuojamų 
f nudęįlrrų,i k&ipb kovotojai prieš komunistus.”
L Ir; buvo šėime juoko, kuomet Renneris, socialdemokra- 
f tų |ką4|ettivaįs,, susiginčijo su klerikalinės, vadinamos 
Į krik^dhhj-šęįiali&ų partijos lyderiu Šmicu del to, kab- 
F rie,' ‘apgynėjai buržuazinės tvarkos.1 ’Bmicas
Į reikajaVoiūb]bus: pakeisti konstituciją, (kąįp kad hori 
y- fašistinė valdžia. .h i r

Bimąapjop'gi < laikraščiai pavadino “garbinga dviko- 
; va° ginčą atviro fašisto su social-fašistu. - , ;
į Auorijos socialdemokratai, tiesa, žodžiais neva neno- 
\ retų' duoti pėtdaug sauvališkų “teisių” šalies preziden- 
t tui; Mat_ kada fašistinė diktatūra visiškai pasižaboja 

darbininkų klasę, tai tuo laiku apsieina be socialdemo- 
į krątų patarnavimų; tuomet socialdemokratų vadai ne- 
į teiįka šiltų vietų vietelių, prie kurių jie tokie godūs. Už- 
L tat-'jie sutinka daryt visus kitus nusileidimus, kurių, rei- 
| Jcafeuja buržuazija, kad tik pasilikt prie gardaus jovalo, 
f Socialdemokratai sutinka apkarpyt darbininkams. bal- 
į savimo teises; susiaurint darbo unijų laisvę, panaikint 
Į etrėikų laisvę per priverstiną sutaikymą su fabrikantais 
į ‘(per arbitražą), iškrikdyt darbininkų apsigynimo orga- 
I mzacijas. Prieš tokias atmainas Renneriai nei kiek ne- 
I protestuoja. Dar didesniu entuziazmu socialdemokra- 
f tai?pasiryžę sveikinti griežčiausius įstatymus prieš ko- 
I munistus. Tie “socialistai” sutiktų dalyvauti ir valdžio- 
| je išvien su fašistiniais buržuazijos ministeriais.
F Į tokius socialdemokratų vadų pardavikiškus manev- 
| rus su fašistais Centro Komitetas Austrijos Komunistų 
į,‘partijos išleido atsišaukimą, atsikreipdamas į socialde- 
S mokratinius darbininkus ir darbininkes. Sako:
I °Po kairiais žodžiais Socialdemokratų Partija priden- 

šl savo bendradarbiavimą su fašistine valdžia Sobero 
rį jie giria, kaip ‘Austrijos išganytoją’. Tariamoji ko- 
’socialdemokratų su fašizmu—tai tik ginčas dviejų 

ęJbttSŽUūzijos frakcijų del rolių pasidalinimo, o tikslas tas 
į&itdv-gelbėjimas nusibankrutavusios kapitalistinės tvar-

'tfeį’ai,. ^neveidmainingai kovai prieš fašizmą, todėl, 
^ptonfunistii Partija reikąląuja daryti sekamus žingsnius: 
Maffeis politinis streikas, masinės darbininkų demon

uos, nuginklavimas fašistų, išvijimas jų iš pramo-
Cjstaigų, apginklavimas darbininkų, sukūrimas prole- 

lį’feių apsigynimo būrių ir priesfašistinių kovos komi- 
rįsteigimas pastovios organizacijos, vienijančios vi- 

‘ijevoliucinius darbininkų įgaliotinius ir tarnaujan- 
jMr kaipo įrankis masinės proletariato mobilizacijos.

M

gi WORCESTER, MASS.
a “Laisvės” . No. 260 Bijūnas 

■priedą prie Raudonosios 
t korespondencijos. Bet 
L galima dar parašyti ir 

Bijūno priedo priedą, nes 
daug ką užmiršo para- 
Juk nei vienas nepami- 

k.apie darbininku padėtį

greitinamos. Ir su kiekvienu 
pagreitinimu keletas darbinin
kų paleidžiama nuo darbo ir 
numušamos algos. lakę darbi
ninkai turi skubinti, 'kad už
dirbus nors dieninę algą (die
niniams moka nuo 44 iki 50 
centų į valandą.) Čia neva į- 
statymais įvesta dešimties va
landų darbo diena, bet taip 
niekad nebūną, Jeigu darbi
ninkas, dirbdamas nu6 šmotų,

tymdasi įvairiu išdirbys- negali pasidaryti ir dieninės 
_ išdirbyste, mokesties, tai bosai verčia dar-

Ifefėrican Steel Wire Co. bininką dirbti ir laike pietų 
ąi abelnai visur iš- vieną valandą'. Todėl .darbi- 
L Čia darbas nuo| ninkai išdirba po vienuolika 
Masinos kaskart pa 'valandų, bet oficialiai skaitosi,

Ką Salio Liberalų Šulas Willardas Apie 
Sovietų Sąjungų '

I ■ • ■••• • ; y 1 .

Pastaruosiuose dviejuose 
liberalų savaitraščio “The 
Nation” numeriuose telpa 
pora įdomių straipsnių apie 
Sovietų Sąjungą. Juos ra
šo patsai laikraščio redak
torius — Oswald Garrison 
Villard—rkuris nesenai ap
keliavo tą darbininkų val
domą' kraštą drauge su A- 
merikos pirklių, intelektua
lų ir laikraštininkų ekskur
sija. Reikia priminti, kad. 
Villardas toli gražų nėra 
komunistas. Jis dar vis, 
kaip pats sakosi, turi viltį 
buržuazinėj . demokratijoj. 
Jis rašo he tik tikslu patai
kavimo komunistam, bet ra
šo tai, ką matė,ir girdėjo. 
Žemiau paduosim keletą iš
traukų iš jo tų straipsnių, 
ir kai kurias dalis trumpai 
atpasakosime.

Apie Maskvą
Pažymėjęs, kad iškarto 

Maskvoj tai šen tai ten ma-1 
tosi trūkumų, kaip pav. blo
gas gatvių grendimas, etc., 
p. Villardas, tačiaus nuro
do, jog
gatvių grendimas ir kiti trū
kumai yra caro palikti, kad 
ši sostinė yra atbudavojama— 
kad randasi daug svarbesnių 
skubių darbų, reikalingų at
likti, už gatvių grendimą. Rei
kia žinoti, kad visur seni tro
besiai griaunami ir nauji ky
la ; priemiesčiuose kyla dideli 
apartmentai darbininkams, iš 
ko yra aišku,: jog nežiūrint ką 
kas sakys apie Maskvą ir bol
ševikus, negalima mesti jiems 
dėmės seno įst&lymo 'New 
Yorko tenemenltųj . ;su apie 
250,000 belangių, lįambarią ir 

; iki šiop jok i s ^iįiįiiėf^. ne-# 
priv fė privatiįi^^įpelnAgro- 
biųf panaikintk p*adČtį.
Iškarto mątbsi panašu

mas žmonių jų apsiėjimuo
se ir veikmėje. Visi turi 
išvaizdą darbininkų,, visur 
girdisi ir matosi, jog ši val
stybė yra pačių darbininkų 
įkurta, per juos palaikoma 
ir pačių darbihinkų naudai. 
Bet už tai

Smaguriavimo vietų labai 
mažai matosi. Nėra kafėjų 
su nutukusiais, pasiturinčiais 
žmonėmis, geriančiais vyną ii’ 
alų ant šaligatvių; nėra nak
tinių lėbavimo kliubų ar ba
lių; tik keli resortai, kur ga
lima girdėti čigones dainuo
jant ir orkestras griežiant 
naktimis. Bet už tai čia yra 
keliolika didelių^ pasilinksmi
nimo parkų, kurie ‘prisipildę 
žmonėmis atėjusiais girdėti 
operas ir gerus veikalus ma
tyti, kurie yrą vaidinami šalę 
geresnių žaislų, koki duo
dami Luna Parke (New Ypr- 
ke). Taip,'.didelių ir puošnių 
pasitenkinimų, koki randasi

i - i-1 i »< i»i ,i

kad jie dirba tiktai po dešim
tį valandų. Todėl - darbinin
kas, išdirbęs penkias valandas: 
įki pietų, negali nei atsikvėpti,; 
net ir valgydamas turi dirbti. 
O kadangi, valgydamas datbė, 
tai negali neišrankų nusivaly
ti ir nuo besisukančių mašinų 
dulkės eina" į burną.

Darbininkai’ neorganizuoti, 
todėl nepasis.ako, kiek kuris 
uždirba, het it kompanija dąt- 
biąinkams įsako .nesakyti .vieni 
kitiems, kiek uždirba. 4 ; ■

Ar ilgai darbininkai V leis 
darbdaviams *save išnaudoti? 
Jeigu ir tolįaus taip bus, tai 
prie tokip skubinimo ir tokios 
tvarkos, darbininkų dienos bus 
suskaitytos, jie pirma laiko už
baigs, savo gyvastį. Todėl lai
kas būtų pagalvoti ir apie or- 
gailiząvimąsi į uniją, nes ki
taip darbininkai savo būvio 
nepagerins. Turime žinoti, 
kad jei patys darbininkai šar
vo reikalais nesirūpins, tai ki
ti jais irgi nesirūpins.' j

Darbininkas
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Europos didžiosiose sostinėse, 
čia nėra.. .
Matosi gerų automobilių, 

bet jie naudojami vyriau
sybės arba kitų visuomeni
nių įstaigų. Bet dedama 
dideliausios pastangos sta
tyti automobilių fabrikus, 
kuriuose bus galima paga
minti daug automobilių.

Bendri Įspūdžiai
Piešdamas bendras'Sovie

tų Sąjungos gyventojų sa-< 
vybe's, rašytojas pastebi,:

1 ' i■ Humaųinė gyveninio pusė 
tnatosi. labai: gyva: perskirų 
(eismhi; ženybos registravimo 
rastinės; kalėjimai, kur kiek
vienas kalinys gauna metines 
vakacijas ir kur jis uždirba 
pinigų savo šeimynai, ,nauji 
namai, darbininkų kliubai; 
daug naujų kultūrinių centrų 
ir mokyklų, Raudonoji Armi
ja; didelis vajus panaikinti 
suaugusių žmonių iliteraciją 
(beraštiją) ; darbo žmonių 
pulkai dailės galerijose ir mu- 
zėjuose; visa tai požymiai pa- 
liuosavimo žmonių protiniai— 
tai daro labai gilaus įspūdžio. 
Visa tai taip nauja, taip žin- 
geidu, taip sujudina savo gai
vumu, jog net miegoti neleng
va atsigulus naktį.
Apie Sovietų Sąjungą 

kalbėti ir i^hšyti, kad tuomi 
padengus visas gyvenimo 
puses objektingai, nėra 
lengva, pažymi Villardas. 
Ypatingai nėra lengva 
tiems, kurie imasi to darbo, 
pamiršdami Rusijos, praei
tį; kurie'pamiršta, kad 1914 
metais, Rųsij^ /bųv^ atsili
kusi !hub* Kitų'iĘįbopbįikra-

šiandien, ja$ant| pav.įfepie 
valstiečių gyvenimą, jis nė
ra vienokis. . Šaįis milžiniš
ka. Kas ven^j dalyj- gali 
būti vienaip, tai kitpj—kaip 
tik priešingai. - Be to, labai 
daug .priklauso ;ir nuo to,’ 
kas rašo, koki jo kelionės 
tikslai.

Villardas pažymi, kad iš 
jų grupės b

Keletas profesorių, kurie ty
rinėjo, palyginę savo užrašus, 
sutiko, kad žmonės atrodo ge
rai pavalgę ir patenkinti. Ne
gali būti nė' klausimo apie ba
dą ir sunkią kovą del maisto; 
kaip mažai elgetų ten matysi, 
kaip gerai atrodo vaikai!
Teisingiausia Vyriausybe
Jo nuomone, .< i
Sovietų vyriausybė yra tei

singiausia visam! , "pasaulyj; 
bet pačių rusų kaime, yra ne
mažai neteisingų—-tai ■ caro pa
likimas. L MbV

\ ■’ i ‘ ■' '’k'.'’.,;'

Bolševikų -valdžią? ku-•
riose šalies atbudąvojimo 
šrityse: 1 tedarė stdKūklūs. 
Tačiaus atsiranda tokių, ku
rie mano, kad dar nepakan
kamai. Jie nori, khd.' jau 
šiandien Maskva turėtų bū
ti t panaši New Yorkuį Ir 
taip gerai išgręstą, kaip 
Bostonas; kad Stalingradas 
neturi tų komfoHų, kokius 
tiltu Detroitas, Denveris ar
ba ;Deš, Mųiį^k ix|eštai;; Bet 
tokie žmones pamiršta: pa
siklausti savęs, ■ >Okjs | Šta*. 
lingrade, Samaroj arba Sa
ratove gyvenimas buvo se
niau, laike Carų viešpatavi
mo. ' : .

Bolševikų valdžia dirba 
pasiaukojusiai labui didžiu
mos gyventojų. Jie dirba 
daug, sunkiai ir jei jie savo 
tikrus pasieks, ,ytai7 nebus 
pasaulyj valdžios, kuri iš- 

1 liks nepaliesta. Sovietu val-

• —-ryr
džiaį aiškuj lyra diktatūra, 
kaip ir Mussolinio valdžia. 
iBet reikia atsiminti selfe- 
mas: Sovietų valdžia, bolše
vikai, dirba masėms darbo 
žmonių. Jų tikslas yra su
teikti tom masėm plačiau
sias galimybes dirbti, su
teikti drabužio, įrankius, 
poilsio, liuoslaikio kultūros 
darbui, mokslo, etc., kuo
met Mussolinio troškimas 
yra niekas daugiau, kaip 
sukūrimas naujos imperijos 
Europoje, sukelti nacionali
stinę dvasią, sustiprinti ka
pitalizmą, vyriausybę, kuri 
tarnauja’ nedideliam privile
gijuotam skaičiui žmonių.

Atstato šalį
Keliautojas negali nępa- 

stebėti to pasiaukojimo ir 
darbštumo, kokį bolševikai 
parčdd atstatyhle šalies. 
Per tą trumpą laiką Sovie
tų mases išmoko reikalauti 
daugiau daiktų ir geresnių 
daiktų. Bolševikai pasirįžo 
tatai suteikti. Ant ūkių 
traktoriai vis daugiau ir 
daugiau valstiečiii paliuo- 
suo j a nuo darbo; jie jieško 
darbų miestuose, fabrikuo
se, bet jų nesiranda. Rei
kalinga naujų fabrikų. Bol
ševikai pasirįžo'ir tatai su
teikti. Greitesniam pasie
kimui to viso, bolševikai su
manė penkerių metų planą.

Mašinos Rusijoj šiandien 
—viskas. Apie jas kalba
ma, jos dirbama, jos super- 
kam& užrubežiuoSe: maši
nos įkinkytos pakėlimui ū- 
kio, padirbimui naujų' maši
nų. ■ •!' L : ’; ’ -

Sovietų valdžia manę,- 
kad'ji greit gilės pralenkti 
įliipitalistines ijsalis, visamį

Jai, pį^Ukia mokeli
■ ęavo14 ,indįfet^dių gaminjųj 
garsinimui; jos;fabrikų n® 
nadžeriai dirba • pąlyg^inar 
mai už mažas algas. Pav.:

Putilovo fabriko '(Lenin
grade) užveizda tegauna pa
prastą komunisto algą 250 ru
blių į meuesį ($iąŽ)j ir neblo
gą butą. 'Panašūs užveizda 
Jungtinėse Valstijose galėtų 
gauti tarpe $50,000 ir $75,000 
į metus, ir tupėtų savo prie
žiūroj augštai apmokamus vi- 
ce-prezidentus ir pagelbinin- 
kus. • \
Darbininkai įgauna ko- 

lektyvės dvasios. Jie dirba 
ne tik del savęs,' bet del vi
sų. Villardas susitiko su 
vienu amerikiečiu iš Detro
ito inžinierium, kuris būda
vo j a Stalingrade trąktorių 
fabriką, kuriame bus padir- 

ibama 60,000 traktorių įme
tus (po penkiolikos mėne
sių prasidės darbas). “Aš 
nežinau”, < sakė inžinierius, 
“kaip tą pavadinti: macio- 
nalteavimu azr koniunizavi- 

: MŽt bet jis cia'W^ b Jie 
dirbdaini jąuČia, kad dirba 
ne dobdavo labo, bet del vi-

■ • u H .5 b • ■: - 
Kysystė—Kriminalis Pra-

* sižengimas
Nesėkmingas darbas So

vietų Sąjungoj rokuojamas 
prasižengimu. Kyšių ’ ėmi
mas—kriminališkas prasi
žengimas. • Tūlas Amęrikos 
inžinierius, sako, kad kdip 
tik, jis pribuvo So v. Sąjun- 
gon,t buvo' 'pasakyta, jei jis 
bus sugautas imant kyšius, 
jam gręsia kalėjimas. Inži
nierius pastebėjo Villarduį,. 
kad Jungt. Valstijose turė
tų būdavoti daug daugiau 
kalėjimų, jei už tai baūstų1. 
Žymusis; pulkininkas Hugh 
L. ,Cooper, kuris diriguoja 
ant Dniepro upės garsiąją 
elektros; pajėgos darymo 
stotį,'pareiškė, kad jo prie-

(Pabaiga)
Utica, Kur Mums Niekad 

Nesisekdavo
1913 m. bandžiau čia su

organizuoti Lietuvių Socia
listų Sąjungos kuopą. Tam 
sykiui; susitvėrė, -už metų 
sugriuvo. Karo pabaigoje 
čia gyvavo ALDLD. kuopa; 
mirė. Keli veiklesni drau
gai apleido miestą. Trys- 
keturi metai tam atgal," ;sy-. 
kiu su , būreliu binghamto- 
niečių draugų, atgaivinau 
tą kuopą. , Vėl ;mirė.. ' ' .; ;

Kuomet 23 d. pereito mėJ 
nėšio, traukiniu < atskridau į 
Ūticą,. tai :misltjau:( juk’ Čią 
nėra gyvo žhiOgaus, juk čia 
nėra nei vieno tikrai, mū
siškio draugo. 1 Ar gelbės?’

Ir turiu pasakyti, • kad 
šiuo kartu suradau gyvus 
žmones; čia yra kelios mū-1 
siškės šeimynos, trys “Lais
vės” skaitytojai. Dar du. 
užsisakė dienraštį vėliau. 
Smagu susieiti su savo pa
žiūrų žmogum tokiame mie
ste, kaip Utica. Jautiesi 
lyg užčiuępęs drūtą’ žemį 
skęstančiose pelkėse.

Yra čia parapijonų bū
rys. Sako, mažai poteriau
ja, bažnyčia susmukus, bet 
geria “raspivočno i na vy- 
nos”, geria vardan dievo 
tėvo ir sūnaus ir dvasios 
šventos. Čia yra keli neva 
“pirmeiviški” žmonės, bet 
jie plakasi prie bažnyčios. 
Charakteringa, kad' “Kelei- 
•vį” skaito JėžaUs Kristaus 
mylėtoįąi.

italu 
dar 

ngaus 
u—ci-

į k*
b $600,-i 

000,000.1’ i * TH$įifeiškęs: 
“Gražiausias Rusijoj daly-, 
kas yra tas, kad čia nėra 
grafto. Nebuvo nusukta 
nė viena kapeika iš tų mi- 
lionų dolerių, kurie buvo iš
leisti statybai.”

Statybos Darbas 
5 ’ i * t • i • . *

'Sovietų Sąjungoj staty
bos darbas eina šuolišku 
greitumu/ Leidžiamos mil
žiniškos sumos pinigų, au
kojama viskas fabrikam, 
mašinom. Ypatingiausia 
yra tas, kad pirm statant 
fabriką, toje vietoje pir
miausiai pastatoma puikus 
triobėsiai darbininkams gy
venti. Taip kaip tik prie
šinga kapitalistinei " staty
bai. Kapitalistinėse. šalyse 
pirmiausiai statoma fabri
kas, darbininkam leidžiama 
gyventi lūšnelėse, o tik vė
liau bandoma pastatyti ge
resni namai. .. Kodėl Sovie
tų Sąjungojbtaip daroma?

hingąj: ii įpeni
mam į 11 I || IH H I j j h ■ i Į 
. Leningrade jŠęvįęįtąi stei
gia pasaulyj didžiausią me
džių prieplauką.. Jįaų dabąr 
į metuš per Čfe' eksportuo
jamą 1,000,000 tonų mądžių. 
Dniepro. pajėgos stotis. bus 
didžiąūsią pasaulyj. Sovie
tai stąto t prekybos. laivyną 
iš 600, laivų. . Geležinkeliai 
modernizuojami. • Jeigu trys 
metai atgal geležinkeliais 
veike 20,000 vagonų į dieną, 
tai šiandien jau 50,000.

Villardas negali nė įsi
vaizduoti,;' kaip , fegįvįsjkas 
taip greit 'Susikūrė. Tai rei
kėtų Tolstojaus arba Dos
tojevskio (nupiešimui to vis
ko, jshkd Villardas. Viduti
niam^ piliečiui suukw ir j įsi-? 
vaizduoti.

cho wszę<jzio, glueho wszę- 
dzię! Net "baugu. Ką da
ro mūsų, draugai lenkai?j

Ekohoįhinis'' krizis slan
kiai baudžia Uticos darbi
ninkus. Per pastarąjį pus
metį apie 1,000 darbininkų 
apleido miestą. į “Ketoni
nės” bėga į pietines-valsth b 
jas. Darbas be galo sunku 
gauti. Anglų patarlė sako: 
į Uticą lengva atvykti, bet 
sunku išvykti, nes fėrui nėr 
pinigųjflKo ziftonės jaųkįa*?

Jeiįu paimti atskirai 
i kiekyieną tąųt.ą, tai. jeigu 
;būtij ? veikiama atskirai v 
Utičoj jokio darbininkiško 
jųdejijho .bebūtų. , Bet, štąį 
kas' gąra: visų, tautų susi
pratę darbininkai čia susi- > 
fnetė į vieną Komun. Parti
jos 'kuopą ir į vieną Tarpt. 
Darbininkų: : Apsigynimo 
kuopą. Mano prakalbose 
aš mačiau Jyg ir veidrodį 
to tarptautinuhid: buvd dvi 
lietuvių šeimynos,. trys ; ru
sų, du lenkai ir Ukrainos. 
Aš labai mažai 'kalbėjau, 
bet visa atmosfera man la
bai patiko/ Mfes atgaivinom 
ALDLD J.Q7, kuopą iš sep
tynių : ,'ųąrįu. Veikiausia 
kuopa dabar jau turi dau
giau narių. , ,.

Poolville.
Ketverge, .24 spalių pra

kalbų nebuvo. Tai d. Gudy- 
nas ir sako: važiuojame į 
Poolville pas farmerius. 
Kelionės, kokia 40 mylių. 
Mus veža d. L. Rimkiūtė, 
d. Gudyno podukrė. Ji ne
senai dįif sdgrį’žus lis Mas- 
kvpį. Išvažiavom po pietų, 
tai Haą Dįhlsevijčiųs} pjrjbfe' 
vom < povakarei' * žinote, ’ ko
kie,! kartais, .pasitaiko far- 
merski keliai.. T i J i h

Jėigu aš būčiau žinojęs, 
kad Poolville netoliausia 
nuo Utida, ' ‘tai’ būčiau iš- 
anksto su vietos farmeriais 
susitaręs ir būtume suren
gę prakalbas. Dabar pra
kalbų neįvyko, nes niekas 
nežinojo apie mano atvyki
mą.

Refei kada aš praleidau 
tokį malonų vakarą, kaip 
pas Danisevičius. Mes kal
bėjom ir kalbėjom apie 
įvairiausius reikalus. Ir čia 
pat, bekalbėdami^ sutvėrė
me ALDLD. kuopą iš vie
nos tik šeimynos narių. Bet 
mane užtikrino, kad nariu 
bus daugiau,, kaip tik far- 
meriai sueis į krūvą.

Šioje apielinkėje, radiuse 
20-30 mylių,' gyvena beveik 
toks pat skaičius lietuvių 
fermerių. Apie visų jų gy
venimą, žinoma, aš turiu 
mažo supratimo. Bet, kaip, 
išrodo, tai čia pažangiųjų 
žmonitį yra daug daugiai!/’ 
neguiUtic^. - 1U L

Fariųpriai čia padalo p 
Susivienijimo kuopą. Kitos 
organizacijos nėra. Nėrių 
dari tiek pažymėti: jeigu 
šioj apielinkėje visas jauni
mas tekis,/kaip Danisevičių, 
tai. būtų puiku?; Bet var
giai, taip "‘-bus. 11 

• Iš Poolvillė per Utica ir 
Albany vykau į Massachu
setts. Bet su tuo lai ir pa
sibaigs mano istorija.

* V-L. Pruseika.

y

valan- 
dąrbi-

Lapkričio 13
, . —.Rusijoj paskelbta 8 
dų darbo diena visiems 
ninkams, 1917.
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Spalių Menesį 
Gavome 520 

Naujų Skaitytojų

Ekonominė įr Politinė Padėtis Jungt. Valstijose 
ir Komunistų Partijos Uždaviniai

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

r.

r

•e-.

•i’

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

Turi Būt 1,000 
Naujų Skaitytojų

Visais vajaus metais “Lais
vė” gauiiatfo virš tūkstančio 
n au j užskaitytoj ų. Kai ku
riais metais siekdavo arti 
1,500. Būtų didelė sarmata, 
kad šiemet negautume nei 
tūkstančio.

Visi darbuokitės, kad su
rinkti nors tūkstantį naujų 

skaitytojų.

Daugelio Draugų Prašomi, 
Vajų Pailginome iki 

Pirmai Dienai Gruodžio

“LAISVĖS” KAINA

ŠEŠI DOLERIAI
METAMS

Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

■■

MENDELO
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

WILKES-BARRE, PA.
Kas Bus 27 Dieną Lapkričio.

judėjimą,

Mustiečių

O ma- 
savojo istorinio išsivysty-

Puslapis TreSta

DeŠinysis Pavojus—Vyriausias 
Pavojus

15. Visose Komunistų Partijose vyt 
riausias pavojus šiame trečiame lait 
kotarpyje yra dešinsparnis oportu
nizmas,—darkymas revoliucinės po
litikos proletarirtės klasės partijos, 
per šmirkštimą į ją buržuazinės ir 
smulkiai-buržuazinės ideologijos, po
litikos ir metodų, paralyžiuojant -re
voliucinę kovą proletariato partijos. 
Dešinysis pavojus Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijoj randa trąši£ 
dirvą savo žalingam augimui objek- 
tyvėse šalies sąlygose. Su pagelba ; 
savo milžiniškų ekonominių išteklių, 
amerikinė buržuazija gali papirkinė
ti ir demoralizuoti darbininkų kla
sės augštesniuosius sluogsnius, darbo 

: aristokratiją, palyginamai augštai 
Į apmokamus lavintus darbininkus, iš 
j kurių susidaro pagrindai Amerikos 
Darbo Federacijos. Tas papirkinėji
mas įvyksta ne tiktai per atskyrimą 
tam tikrų. rūšių darbininkų nuo savo

I klasės, per augštesnius uždarbius ir 
I kitokias pirmenybes, bet taipo pat 
per “labdarybės” planus, kompanič- 
nas unijas, “B and O Planus” ir 
įvairiais kitais būdais. šios šalies 
darbininkų gyvenimo laipsnis, paly
ginamai augštesnis už Europos ša
lių, palengvino pasiskleisti smulkiai-

I buržuazinėms iliuzijoms (prisigaudi- 
I nėjimams) tarp Amerikos darbinin- 
įkų. Kitos istorinės to priežastys' 
Į tai yra neturėjimas tradicijos klasi- 
i nes proletariato partijos, buvimas 
darbininkų klasėje beklasių ateivių, 
valstiečių ir smulkių buržujų, kurie 
pasidarė proletariniais tik tada, kai 
įėjo j Amerikos industriją. O ma
ržai tėra savojo istorinio išsivysty
mo, kuris galėtų sustiprinti Partiją 
prieš tokias (gverinančias) įtakas— 
mažai to, kas galėtų suteikti bolše
vikiško stiprumo klasinėj ideologijoj 
ir nujautime, kas yra reikalinga iš
laikymui nekreivuojančios leninisti- 
nės linijos. Kitos priežastys deši
niųjų tendencijų buvimo Partijoj yra i 
tame, kad ji silpnas teturi šaknis 
darbąvietėse, kad negana proletari
nė yra jos socialė sudėtis ir kad va
dovaujamuose Partijos kadruose gy
vuoja socialdemokratinės tradicijos. 
Tos smulkiai-buržuazinės įtakos ga-' 
lingai veikia į Komunistų Partiją, o 
vienas iš apsireiškimų oportunistinių 
įtakų tai buvo beprincipinis frakcio- 
nizmas, kuris suturėjo Partijos au
gimą per paskutinius šešerius metus. 
Nors Komunistų Internacionalas at
vejų atvejais davė savo patvarkymų, 
tačiaus beprincipinis frakcionizmas 
tęsėsi ir net užsiliepsnojo su nauju 
smarkumu, ir dešiniosios oportunisti- 
nės klaidos buvo tęsiamos ir daro
mos vis dar didesnės....

(Daugiau bus) ---------- ,--------- i------------------------

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “LAISVĘ

unijizmą, gludešnę sąjungą su Ame
rikos Darbo '"Federacijos biurokrati
ja, su valstybe ir apatiniu (krimina
listiniu) pasauliu; buržuazinė Pilie
čių Sąjunga ir smulkiai-buržuazinė 
Dewey’o grupė gi užgyre socialistų 
Norman Thomasą, kaipo kandidatą 
į New Yorko miesto majorus,—o yi- 
sa tai ženklina, kad socialistų parti
ja . tikrai virto trečiąja buržuazijos 
partija, ir kad kapitalistų klasė nori 
išvystyti šį “paskutinį buržuazijos 
rezervą,” kaipo įrankį kovos prieš 
revoliucines, klasines spėkas, kurioms 
vadovauja Komunistų Partija.

14. Amerikos Darbo Federacija 
yra pražūtinga social-reformistinė 
organizacija, kuri šiuo laikotarpiu 
virto vis atviresniu įrankiu ameriki
nio imperializmo, agitatorium ir or
ganizatorium, besidarbuojančių už 
imperialistinius karo planus; jinai 
yra skubintoja mobilizacijos prieš 
Sovietų Sąjungą, čampionas raciona
lizacijos. Unijinė mašinerija biuro
kratijos Amerikos 
jos kas kartas vis 
valstybės aparatu ir 
organizacijomis, ir jinai Įgijo social- 
fašistinį pobūdį, ką rado josios 
streiklaužiška rolė New Orleanse, 
Elizabethtone, Marione, adatos pra- 

Įmonės darbininkuose ir kiekviename 
I streikiniame judėjime Jungtinėse 
Valstijose. Tai yra tiesiogine kapi
talistų agentūra, kad užkirst kelią 
besivystančiam darbininkų. streikų 

.z i judėjimui, už darbo unijų pavertimą 
• "jį kompanionas unijas, už itnperialistų 
\ j viešpatavimo užkerimą koloninėm ir 

pusiau-koloninėm tautom (Pan-Ame
rikinė Darbo Fedaracija, Žemynų- 
sausžemių autonomija), už praveda
mą muitų įstatymo su jo padidinta 
našta darbininkų klasei. Amerikos 
imperializmui beaugant visa-pasauli- 
niu plotu, Amerikos Darbo Federaci
ja vis labiau lošia tokią rolę, kad 
paverst ddrbo unijas į atvirus impe
rializmo įrankius, kad nuslopint kla
sinės kovos unijas ir sukriušint be
kylančią bangą darbininkų klasės pa
sipriešinimo. Jinai pasidarė pavyz
džiu visų kitų šalių reformistams...

“Progresyvio Veikimo” Konferen
cija (Mustiečiai) tai social-reformis- 
tų bandymas, po kairių žodžių prie
danga, sutelkti krūvon reformisti- 
nius gaivalus po vėliava smarkesnės 
kovos prieš komunistinį 
kad kovot prieš kylančią bangą ryš- 
tos proletarinės kovos, 
pardavystės Patersono šilko audėjų 
streike, Marione, N. C., ir kitur, at
virai parodo social-reformistinį po
būdį šito judėjimo. Kad Mustiečių 
judėjimas veikia apsimaskavęs kai
riomis frazėmis, tai tuo tikslu, kad 
sudrūtinti įtaką stačiai social-refor- 
mistinių 'elementų (Amerikos Darbo 
Federacijos ir socialistų1 partijos) 
prieš kairėn judančias mases. . ..

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASSDaugelį teko girdėti kalban

tis ir laukiant nekantriai lap
kričio 27-tos dienos. Nes 27 
diena lapkričio yra viena iš 
svarbių dienų wilkes-barrie- 
čiam ir jos apielinkėms. Mai- 
nieriai ir visi darbininkai matė 
garsinimus, kad bus sulošta 
keturių aktų operetė “Kova užl 
Idėjas.” šis veikalas yra svar
bus, jį puošia liaudies ir kla
sinės dainos. Kurie dalyvavo 
praeitą žiemą, kuomet buvo 
loštas “Grigutis,” visi buvo pa
tenkinti ir džiaugėsi perstaty
mu. Reikia pasakyti, kad 
“Kova už Idėjas” yra daug 
svarbesnis viskuom. Daug 
dainuoja jaunimo choras links
mas daineles. ,

(Tąsa) 
SKYRIUS V

Social-reformizmas ir Fašizmas
Dabartinis laikotarpis pasižymi su

burtomis atakomis prieš kovingą dar
bininkų judėjimą, o pirmučiausiai 

.prieš Komunistų Partiją: atviriau ir 
tiesioginiau dabar yra vartojama val
stybės galia, kad sukriušint darbinin
kų klasės pasipriešinimą, įkūnyt ra
cionalizacijos planus ir prirengt są
lygas delei darbininkų klasės įstū- 
mimo į ateinantį imperialistinį karą, 
ypač prieš Sovietų Sąjungą, šį lai
kotarpį apibūdina atviras kariuome
nės naudojimas prieš streikierius 
(Elizabethone, Marione), šaudymai 
darbininkų (Gastonijoj, Marione, New 
Orleans) ir fašintiniai užpuolimai, su
organizuoti valstybės bendrai su 
darbdaviais ir darbininkų biurokrati- i 
ją-; įsteigimas slaptos šnipų siste- ' 
mos (New Yorke); vartojimas geng- 
sterių ir mušeikų, sandarbininkaujan- 
čių su valstybe, ^darbininkų biurokra
tija ir fabrikantų organizacijomis 
(New Yorke, Gastonijoj); vis dides
nis naudojimas “apatinio” pasaulio

1 gaivalų, kuriuos milžiniškai padaugi
no Volsteado (blaivybės) įstatymas; 
faktinas užgynimas streikavimo tei
sės per vis dažnesnį ir stropesnį in- 
džionkšinų naudojimą, už kurio pe
čių . stovi policijos teroras; visa eilė 
masinių areštų; susiaurinimas susi
rinkimų teisės ir žodžio laisvės; te
roristinės valstybės priemonės prieš 
streikuojančius darbininkus; perorga
nizavimas buržuazinės teisių siste
mos per Baumes įstatymus, sutei
kiantis teisėjams diktatorių galią ir 
panaikinantis “demokratines” laisves; 
Darbo Ministerijos registravimas at
eivių darbininkų; didėjanti puolimai 

. ant negrų darbininkų; nuolatinės ir 
Į vis augančios atakos prieš Komunis- 
i tų Partiją, su tikslu nuvaryt ją į 
| nelegalę padėtį,—visi tie dalykai ro- 
I do augimą fašistinių tendencijų....

Beaštrėjant Amerikos kapitalizmo 
priešginybėms, eina ir didėjantis po- 

i litinis veikimas smulkiosios buržuazi
jos. Tatai pasireiškia kovoje delei 
muitų (tarifo) sumanymo, tendenci
joj atgaivinti politinį veikimą Pro- J 
gresyvių Bloko, tendencijoj sukurti sunaikint kovingąsias darbininkų or- 
trečią, smulkiai-buržuazinę partiją ' ganizacijas. Kad socialistų partijos 
(Dewey grupė). Šitie judėjimai savo ! vyriausias atstovas užgyrė Youngo 
esmėje yra reakciniai; jie vis labiau Planą, tatai irgi rodo jos atvirą im- 
krypsta linkui fašizmo, ir jieško sau berialistinę rolę. , Jinai remia racio- 
paramos iš darbo minių, idant jas nalizacijos kampaniją, kompaničną

nukreipt nuo tikros kovos prieš ka
pitalizmą, o įvest į fašizmo vagą.

Aršėjantis žemdirbystes krizis kol 
kas vyriausiai randa sau politinės iš
raiškos per “progresistus” iš Farme- 
rių Bloko (Norris, Frazier, Ship- 
stead, Brookhart ir.kt.), su jų pro
grama—muitais apsaugoti žemdirbys
tės produktus ir suteikti valdiškos 
paramos išvežimui i užsienius tų pro
duktų perviršio; bet tie žingsniai dar 
labiau pagilintų prieštaravimus lau
ko ūkyje ir todėl pagreitintų klasinį 
pasiskirstymą, o taip pat sudrūtintų 
finansinio kapitalo leteną ant rinkos, 
taigi ir ant žemdirbystės produktų 
gamybos. Farmų Bloko “progresy
vumas,” atmetantis klasių kovą far
inose, pasiduodamas pamatinei pro
gramai finansinio kapitalo, pasidarė 
viena iš Wall Stryto priimtų ir už
tvirtintų agentūrų. Farmų Blokas 
nebėra išraiška augančios sąmonės 
lauko darbo minių; jis nebėra net 
dalina ir neaiškia jų išraiška, bet yra 
viena iš priemonių delei nukreipimo Į 
šalį -ir užslopinimo augančio jų susi
pratimo ir besiryžimo į kovą, 
munistų Partija per savo spaudą ir 
•jai prijaučiančias organizacijas turi 
varyti tarp žemdirbiškos liaudies, 
ypač tarp vargingų ir vidutinių far- 
merių, griežčiausią kampaniją prieš 
reakcinę rolę Farmų Blokų “progre- 
sistų” ir nuplėšti jiems kaukes. Da
bar esamos farmerių organizacijos, 
kaip kad Farmerių Sąjunga, Farmų 
Biurai, Grange ir kt., taipgi lošia 
panašią rolę; jos netarnauja reika
lams vargingų farmerių ir alginių 
lauko darbininkų, bet reikalams fi
nansinio kapitalo, tūliems mažėjo biz
nio interesams ir turtingiems farme- 
riams. Šioms organizacijoms taipgi 
turi būt nuplėšta kaukė; turi būt su-, 
laužyta jų įtaka Į darbo minias, o 
vargingieji farmeriai ir lauko darbi
ninkai turi būt sumobilizuoti delei 
politihių kovų išvien su revoliucine 
darbininkų klase.

Socialistų partija darosi vis atvi
resniu imperializmo agentu, ir joje 
matosi požymiai social-fašizmo. Dra
bužių garhybos darbiriinkuose jinai 
susijungė su valstybe ir gengsteriais 
ir su fabrikantų organizacijomis, kad

Tai Tie šteinus Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Darbo Federaci- 
labiau susilieja su 

su darbdavių

Šiame veikale perstatė, kaip 
Kastas, brolis Antano, pavydi 
Antanui už jo pažangą ir de
da visas pastangas brolį pra
šalinti iš kaimo, išvaryti į Si
birą už skleidžiamą tarpe dar
bininkų klasinę apšvietą ir'or
ganizavimą prieš išnaudotojus. 
Jis pasisamdė girtuoklių gau
ją, kurie liudija valsčiaus teis

ime neteisingai ir patį viršinin
ką paperka. Bet tas jam ne
pavyksta atsikratyti nuo bro
lio. Vėliaus jį nusmaugia ir 
pats nusižudo, žodžiu sakant, 
veikalas yra labai svarbus ir 
žingeidus.

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys viep tik t iš .■ 
importuotų tabakų

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St 
Philadelphia, Pau 

Sulig reikalavimo, šiuos eiga-" 
rus taipgi ir per paštą išsiuntė 
nėjame, kaipo užsakymu#’ 
(orderius).

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Kiek teko girdėti, tai iš dau
gelio kolonijų žada atvykti. Iš 
Shenandoah bus tikrai kelios 
mašinos; MinersviHės, Maha- 
noy City, Frackville, Tama-j 
qua, McAdpo, Hazęlton ir iš

{kitų kolonijų tikrai bus. Bet, 
sakau, ir verta būti. Mes tan
kiai'einam į judžius ir moka
me įžangos po 50c, bet nieko 
naudingo nematom, išskyrus | 
nuodijimą darbininkams pro-i 
to, ruošimą jaunuomenės prie' 
naujo karo, naujos skerdynės. | 
Ne tik suaugę turėtų atvykti 
iš visų kolonijų, bet ir jaunuo
liai iš visur kuo skaitlingiau
siai turėtų dalyvauti. Wilkes- 
Barre ir jos apieh'nkių visi, be 
skirtumo, dalyvaus 27 lapkri
čio.

Nuo Spalių Pirmos iki 
Gruodžio 1-mai Kaina

Ar

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ

Notary 
Public

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 
Visokiom Spalvom Paveikslus

ft.ii

Thone 
Stagg 
5043

Telefonas—Riverside 2229. 
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.

energijos
vyrams ir moterims, taipgi su-
ir atšviežinanti miegą, kurie

Nuga-Tone pataiso ape-
I’rafealina pūslės ir inks-

pra šalina užkietėjimą, 
Žarnų, svaigulį, 

svarumą. Nuga-Tone 
visų kūno organų, jos 

vaistinėse su garantija,damos v. -----
užganėdinimą.

-«=

Man norisi prisiminti ir apie 
“Laisvę.” Daugelis lietuvių 
darbininkų neskaito darbinin
kiško laikraščio “Laisvės.” 

'Kodėl, darbininke? “Laisvė” 
yra tavo organas; ji gina die
na iš dienos darbininkų klasės 
reikalus, kovoja prieš išnaudo
tojus, pavergėjus, tad ją visi 
skaitykite ir platinkite. Pra
eitais metais daugelis užsirašė 
ir jie šiemet vėl atsinaujina, 
liekar jos skaitytojais ir rėmė
jais. Par šį mėnesį dar 
nupiginta , kaina, metams 
$5.00, pusei metų $2.50. 
prieinamos išlygos. Nieko 
atidėliodami užsirašykite.

M. Ž.

Patarnauju visiem be j, skirtumo. 
Tolumas del manęs skirtumo • ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atliekų gerai. 
Reikale kreipkitės pas ’manį, o 
patarnausiu kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y

yra 
tik 
Tai 
ne-

Ad E-4
Inkstai Daro Jums 
Nesmagumų?

inkstai darė man nesmagumtį- 
nugarą, buvau nervuotas, silpnas 
” sako Mr. Geo. Leavitt, Sublett, 
"Aš vartojau Nuga-Tone ir dabar 

sveikesnis. Aš ma- 
rekomenduosiu Nuga-Tone visiems,

suteikusios tikrą palaimą

“Mano 
Skaudėjo 
ir ligotas, 
Kansas, 
jaučiuosi stipresnis ir 
Joniai 
kurie turi silpną ir nuvargintą sistemą.”

Nuga-Tone. yra
<lcl tų, kurie nuolat buvo silpni ir išblyškę. 
Jos suteikė daugiau energijos silpniems ir 
nervuotiems 
teikė ramų ir atšviežinanti miegą, 
negalėdavo miegoti.
titą ir virškinimą.
tų nesmagumus j keletą dienų, daugelyje 
atsitikimų prašalina užkietėjimą, gasus iš 
vidurių ir žarnų, svaigulį, padaugina silp
niems svarumą. Nuga-Tone atšviežina jė-

yra parduo- 
kad suteiks

$1,00(1 Tik už 60 Centę
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

gtebūklingų žolių vertės tūkstančio • 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių . 
žmogui reiškia; jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių sugfr* *• 
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam Žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo- j 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs - 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai' 
greit reikalauk mūsų vaistŽolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemau- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, , 
Sleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kitų 

gų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žoliu, kurios jums sugražins sveika-

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 būi- 
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomąnu . 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga vra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga taį li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

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

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

MARGARETA VAUNČIUS
Room 82, Weitzencom Bldg 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA
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y DARBININKŲ CASTON ROPSEVICH

1930 METAMS

GREIT BUS GATAVAS

VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

46 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y.

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

“LAISVĖ”

Bell Phone, Poplar 754*

£ėlbėti eiti ir rinkti! aukas po na
mus del Gastonijos atreikierių ir jų 
įkalintų streiko vadovų, visi malonė
kit ateiti ir prisidėti prie to darbo 

į sekančioj nedėlioj, lapkričio (Nov.) 
! 17 d., 9-tą vai. ryte. Ateikit į Liau
dies Namą, 8th Stx ir Fairmount 
Ave., nes čia gausite dėžutes ir kitas 
reikalingas informacijas. Ta diena 
yra lietuvių diena del rinkimo auku

Į
Komisija*.

(270-2)
sė metų atgal būtų kas sakęs, kad bedie- p° namus, todėl visi' darban! 
vio ir valkatos socialisto laidotuvėse (jis 
čia turėjo omeny j Lapkų) dalyvaus tokia 
minia audėjų, mes būtum atsakę: tamsta 
sublūdai. Bet taip buvo. Tai ženklas pri-

(Tąsa)
—Veik trys mėnesiai streiko!... Tiek 

laiko nedirbti... Jau tik tas faktas, kad 
jie kovojo ir ilgai valiojo išsilaikyti, netu
rėtų leisti manyti, kad jie pralaimėjo. Kiek 
daug nenaudos mums padarė morališku 
atžvilgiu !z Jeigu seniau jie skaitė mūs žo
dį ir įsakymą šventu ir geru, tai dabar ne
tikės, jausdami, kad mes viską, darome tik 
prieš juos, jų nenaudai. Ar jūs, gerbia
mieji, galite suprasti, ' ‘ 
progos įvairūs svieto praeives—socialistai;

-ę.i*
DETROIT, MICH.

A. L. D. L. D. 52-ros kuopos susi-
visi™ aidobliptų ir socialistų—bedievių. USr
Kada žmogus pradeda nesiskaityti su die
vu, tai jo jpirmas žingsnis—nesiskai
tymas su darbdaviu. Po to seka nesiskai
tymas ir su valstybe ir su visom mūs įs- 

, . , j įtaigom, kurias mūs protėviai įkūrė ir pali-mums saugoti ir ginti. Jam tuomet | 
i vv x • i n ,c ^inįe|ęas negera niekas neįtinka. Jis pa-
ir aidobhstai—kalbėti pries mus skiepytu socfalis^ anarchistu ir dar kitokiu 
savo piktas teorijas pries Amerikos įstai- r ’ — -
gas! Jūs to veikiausiai neįsivaizduojant, 
nebesuprantąnt. Jei taip—blogai, labai 
blogai!

Senio ir šiaip raudonas vęidas įkaito, su
sinervavo, pyko.

—Keno gi del to viso kaltė?—Mūs!—su
riko Marshallas.— Mūs visų. Tatai turi
me prisipažinti. Priešingai, nebūsim liuo- 
si nuo. klaidų. Turime (tardamas žodį i 
“turime”, Marshallas savo akimis ir mina 
reiškė “turite”) išmokti geriau elgtis. Pri- 
dabokit fabrikus ir suvaldykit tuos, kurie 
jums pavesti. Sutaisykit lankstesnę orga
nizaciją fabrikuose. Sugaudykit kiekvie
ną agitatorių ir nelaukit, kol jie jus pra
dės mėtyti iš fabrikų!

—Antra, pakelsim algas. Ne tuč-tuojau, 
bet vėlėliau, sakysim, už kelių mėnesių. Iš 
karto užteks penkių nuošimčių. Drauge 
sumažinsim darbo valandų skaičių. Už
teks 54 valandų į savaitę. Tik tegul dirba, 
gamyba nesumenkės. Bet atsargiai. Ne- 

’ turi būti duodama suprasti, kad tas vyk
doma kaipo streiko pasėka.

Marshallo klausytojai 
akis išplėtę, atydžiai 
šiai, kiekvienas sau mąstė: “Kaip nekal
bėtum, bet suprantame ir visi supras, kad 
darai darbininkams nusileidimus.” Senis

t.

—Dar vienas svarbus faktas: nepamirš
kim tikybų ir bažnyčių. % Darbininkai per
daug bedievėja ir tvirksta. Jei mums pu-

“istu” ir pastoja kliūtimi kiekvienam mus 
žingsniui. Jis dirbdamas vis mano, kad ji 
išnaudoji; jis rengiasi kovoti, įvesti į kito 
įstaigą darbo unijas, visokias savo parti
jas ir kitus paralius. Šita tai yra visuo
menės epidemija ir prieš ją mes, kaipo ci
vilizacijos ir savo šalies įstaigų gynėjai, 
privalome nenuilstamai reaguoti. 

!mingiausiai kovoti mes galėsime pradėda
mi tai savo fabrikuose. Labdarybe prasi
deda namie. Apvalykim dirbtuves nuo be
dievių ir visų nepaklusnų jų. Turime rem
ti bažnyčias;—nežiūrint tikybų. Patys daž
nai nueiki t į bažnyčią, duodami pavyzdį 
jiems (darbininkams). Tuoinet mes pagir
tinai ,atliksime mum prideramą pareigą, 
kaipo industrijos kėlėjai ir šalies įstaigų 
gynėjai—kaipo geri piliečiai. Tuomet už- 
tkrinsime geresnius pelnus ir galėsime drą
siai atsistoti su gaminiais konkuruoti prieš 
oponentus, lenktyniuoti su jų gaminiais.

II.
Adomas Gudelis nusmelktas trim mėne

siam kalėti. Tai irgi didžiojo audėjų strei- 
susirūpinusiai,' ko pasėka. Suareštuotas laike nušovimo 

ekė ir, veikiau- Lapkaus, Adomas antrą dieną paleistas po 
$1,000 kaucija, kurią sukėlė, draugai. Jam 
buvo primesta visa eilė kaltinimų, iš kurių 
vyriausias: suokalbiavimas žudyti žmones. 
Smulkmeniškai aprašyti visą bylos eigą už
imtų perdaug vietos,’todėl tenkinsimės pa
brėžti tik kelis ryškiausius požymius jos. 

(Tąsa bus)

WORCESTER, MASS.

nėj, 4637 W. Vernon Highway. Pra
džia 10-tą vai., ryte. Visi nariai at- 
silankykit, yra labai svarbių reikalų. 
Bus pranešimai iš vajaus darbuotes, 
tat sužinosime, kas ką dirba, kiek 
naujų narių gauta. Nepamirškit at
silankyti. ir naujų narių atsiveskit.

Sekr. V. Geraltaiiskas.
(270-271)

WILKES-BARRE, PA.
A. P. L. A. 51-mos kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 17-tą lapkričio 
(Novu), po No. 12 Lynwood Ave. 
Pradžia 2-rą vai. po pietų. Visi na
riai jsitėmykit^ kad susirinkimo lai
kas permainytas, vietoj 10-tą vai. ry
te, dabar bus 2-rą vai. po pietų. Vi
si ateikite, yra svarbių reikalų. Kvie
čiame ateiti ir tuos, kurie norėtumėt O sek- prisirašyti prie A.P.L.A., nes dabar 
nupigintas įstojimas. Sekretorius.

(270-272)

SPRINGFIELD, ILL.
A. L. D. L. D. 7-tos kuopos susin- 

kimas bus nedėlioj, 17-tą d. lapkri
čio (Nov.), Labor Temple name, 6 ir 
Washington Sts. Pradžia 1:30 vai. 
po pietų. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir naujų 
narių. Nepamirškit, draugai, kad 
dabar agitacijos mėnuo.

Sekr. A. Gudauskas.
(270-271)

MONTREAL, CANADA z
Linksmą ir gražų ŠOKIŲ1 VAKA

RĄ rengia A.L.D.L.D. subatoje, 16 
d. Lapkričio (Nov.), 1929; pradžia 
7-tą vai. vakare., Belgų svetainėje, 
1964 St. Catherine St., East, Mont
real. „ Grieš skaitlingas Stygų Or
kestras visus seniausios ir naujausios 
mados europiškus šokius. Prie to 
dar bus skrajojantis paštas ir kito
kį pamarginimai ir t. t. Tikimės, 
kad šis vakaras bus įdomus jau
niems ir seniem?', tat' kviečiame vi
sus bendrai. Įžanga su drabužių pa
dėjimų: vyram 50c; moterims—35c.

Kviečia Komitetas.
(270-271)

KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

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

Antroj klasėj lašais išsimaudymas J « kL/LiUA ir miegojimas per visą naktj ant jį C Giltai 
trečių lubų, oringam kambaryj_

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei. išsięėrimo: 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: Pulagki 1090

Baigęs Philadelphijos> muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionale 
pagelbą. Kreipkitės Šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

A. F. STANKUS

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Lapkričio 3 d. svetainės nau
dai buvo surengtas koncertas. 
Programa buvo labai įvairi ir 
graži. Dainavo Aido Cnoras 
ir šie solistai: K. Mdhkeliū- 
niūtė, Lebedevas, Kupsčiūtė, 
J. Sabaliauskas, Paruliūtė, Tu
mams ir smuikininkai D. Vai- 
teliukas ir Lietuvninkaitė. 
Akompanuotojai buvo K. Vai- 
teliūtė ir Petrovas. Nors per 
visą dieną lijo ir vakare nesu
stojo, bet žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Galima saky
ti, koncertas visais žvilgsniais 
pavyko ir publika likosi pilnai 
patenkinta. Tik kai kurie nu
siskundė programos ilgumu. 
Rengėjai niegerai dard, kuomet 
vietinius dainininkus stato pro
gramoj po du sykiu. Taipgi 
kai kurie dainininkai per ke
lius metus dainuoja tas pačias 
dainas. Neužtenka turėti gra
žų balsą, bet reikia pasistengi 
ir naujų dainų išmokti, nes 
nuolatos tos pačios dainos pub
liką pradeda varginti.

Kalbant apie Aido Chorą, 
reikia jam atiduoti pagarbą, 
šią vasarą nebuvo to nedėldie- 
nio, kad choras nebūtų kur 
nors dainavęs. Jei ne kitų 
miestų parengimuose, tai vie
tinių draugijų. Už tai ir pub
lika paremia chorą, nes kuo
met choras surengė pikniką, 
tai pelno liko apie 400 dole
rių. Dabar, prasidėjus svetai
nėse parengimams, taipgi visur 
dalyvauja ir ne tik vietinių 
draugijų, bet ir tarptautiniuo
se . darbininkų parengimuose 
Daug garbės priklauso jo mo
kytojai Jablonskiūtei-Meškie- 

e nei, kuri vis suspėja išmokinti 
naujų dainų. Draugė Sukas- 
kienė, kuri dabar yra organi
zatorė, daug prisidėjo prie pa
laikymo ir išauklėjimo choro. 
Nesu matęs per dešimtį metų 
taip gražiai atrodant ir dai
nuojant chorą, kaip dabar. Už 
tai garbė jums, dainininkai ir 
dainininkės!

Raudonoji Rožė.

Youngstown, Ohio

Naudai Gastonijos Streikisriij
Rengia

Jaunųjų Komunistų Lyga

MONTELLO, MASS. •
A. L. D. L.f D. 6-ta kuopa, su pa- 

gelba 7-to Apskričio, rengia prakal
bas nedėlioj, 17 lapkričio, Liet. Tau
tiško Namo svetainėj, N. Main St., 
kampas 
vakare. 
Yorko.

Vine St. Pradžia 7:30 vai. 
Kalbės L. I’rūseika iš New 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(270-272)

DETROIT, MICH.
Puikų TEATRĄ—dviejų veiksmų 

dramą “Suvilta Širdis,” atįdurymui 
žiemos sezono, rengia L. D. S. A. 
17 kp. ir A. L. D. L. D. 52 kp., ne
dėlioję, 17 d. lapkričio (November, i 
1929, Lietuvių svetainėj, 25th St. ir 
Vernon Highway, Detroit, Mich. Lo
šimą išpildys Proletarų Meno 4-tos 
kuopos gabiausi lošėjai. Durys at
daros kaip 5 vai. po pietų, lošimas 
prasidės 5:30. Po lošimui šokiai kaip 
8; viršutinėj ir žemutinė j svetainėj.

Gerbiami draugai ir drauges! Vei
kalas “SuVilta širdis” vienas iš pui
kiausių veikalų, kuris atvaizduoja 
Lietuvos nonų, dvarininkų gyvenimą 
ir kaip j e išnaudoja savo vergus 
visokiais būdais, žodžiu sakant, vei
kalas pilnas gyvumų. Juokų ir aša
rų taipgi yra jame. Visi, kam tik 
laikas pavelys, kviečiami atsilankyti 
ir persitikrinti, užtikriname nesigrau- 
dysite. 
vyrams
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IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo

ft:

MACY’S BROS. Krautuvės

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

NANTICOKE, PA.

L. D. L. D. 135-ta kuopa rcn-
Ketverge, Lapkr. (Nov.) 14

esate

PAJIEŠKOJIMAI

PLATINK IT

j 
I

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Kvie-
visus atsilankyti ir pasilinks-

Rengejai.
(270-271)

i

Įžanga ant veikalo ir šokių, 
65c, moterims—40c.

Kviečia Rengėjai.
(270-271)

■

ž

A.
gia smagius šokius subatos vakare, 
16 d. lapkričio, Žadeikos svetainėj, 
150 Pine St.' Grieš puiki Andriušio 
orkestrą puikiausius šokius. Kvic 
čiame 
minti.

WARD’S AUDITORIUM 
1028 Mahoning Avenue

: ŠAUNI MUZIKA
^Kviečiame visus kuo skailin- 
K giausia dalyvauti ir paremti 

kovojančius savo draugus

f ■

f "

PHI LA DELPHI A, PA.
Draugės ir draugai, kurie 

apsiepię ir užsirašę ir tie, kurie da 
nčsate užsirašę, bet sutinkate pa-

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

ELIZABETH, N. J.
Svarbias PRAKALBAS sveikatos 

klausime vien tik moterim rengia 
Liet. Darb. Sus. 4-ta Kuopa; įvyks 
nedėlioję, 17 d. lapkričio (Nov.), 
1929, L. Darb. Prog. Kliube, 69 S. 
Park St., ant 2-r,ų lubų, Elizabeth, 
N. J. Kalbės Daktaras ,J. Kaškevi- 
Čius ir E. N. Jeskevičiūtė, L. D. Su
si v. Sekr. Pradžia 2-rą vai. po pietų.

Gerbiamos drauges! Prakalba bus 
vien tik moterim. Daktaras paaiš
kins daug naudingų sveikatos.' daly
kėlių. Atsilankykite visos ir atsives
kit savo pažįstamas. Įžanga tik 25c.

Užkviečia Rengėjos.
(270-271)

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

reikalingų rakandų.

PAJIEŠKAU Juozapo Padžiaus, ku
ris sopiau gyveno So. Boston, Mass.

Girdėjau, kad, dabar., gyvena New 
Yorko apielinkęj. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote, praneškit; turiu 
labai svarbų reikalą. K. Sadauskas, 
57 CJo^s St., Boston, Mass.

(270-272)

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Brpadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

GYVE^ftMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai1, išpjaus
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- 
hair’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

/£> g x | I |Pusryčiv Setas 
♦PlnrV Visomis Spalvomis

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

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
nai, su porcelaniniu viršum 

198—-200 Grand Street Brooklyn, N. Y. Windsor styliaus krės-
Tel. Greenpoint 2372 specialė kaina

Tarp Driggs ir Bedford Avenues $26.50

| Veltui pristatome į 
Ii namus New Yorke

Brooklyne ir artimoje 
apiennkOje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir subatbmis 
iki 10 vai. vakare

Macys Bros. Furniture Go
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SUDBURY, ONT., KANADA DETROIT, MICH

nariai>

sirastų organizatoriai, tai ga-;

PORTLAND, ME
A

BROOKLYN LABOR LYCEUM
N arys.

Ills, n. xxuipio, n. . - — .... . ,

ki, V. Bakula, J. Paskevicz, dUStsMyt ka«HJ VCJU' 
zM. Žukauskienė ir J. Jateysi T. T

pradeda mažėti" ir daugelis

■*

South Boston

WtthEWKvViW

atsimušė į ramstį, jį iš- 
ir krisdamas ramstis su- 
man koją dviejose vie- 
žinoma, tuojaus nuga- 

į kompanijos ligoniflę.

pirkta.. Dabar lenkai parapi-

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

Aukojo se-| — 
S. Alksni-
Dievaltovs- ~

Garsusis 
prasimynė 
rinkas ir 
je, dainuos

Apart žymiausių daininink 
—Menkeliūniūtės ir Stankum

Mūsų mieste skaitoma 73,- 
000 gyventojų. Daugiausiai 

, airiais, italais ir 
keletas d C— 

Užklausus, kiek ligo-, sčtkų baltgudžių ir lenkų ; ran-
ypatin- 

I gai kviečiami dalyvaut šiame 
I susirinkime. Einant į susirin- 
kimą, reikės turėti mokesčių 
knygelę.

rteičius su naujausiais įtaisymais. 
Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

< EAISVB

O

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, ; 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus

p'ėtnyčioj, lapkričio 15 d., ku- čiaus, sulaukęs
.tingiausių žmonių Jungtinėse Valsti- 

,New Workers’ Home; jose, ir garsus. Jis pasekmingai nu- 
j. Šiame susirinkime Į galėjo prietarą, kuris norėjo užkirst 

' inin nauJ£l)T1 J° išradimui.SU naujuoju \ Gfelvose gerų ir teisingų žmonių

pamokslą libpia duoti pinigų, 
kad galima būtų skdlas išmo
kėti už dievo namus.

EDW. J. SUGAR

ma, jeigu čia darbininkai bū
tų organizuoti,i tai tuomet jie 
iškovotų geresnes darbo sąly
gas, priverstų ir kompaniją 
geriau rūpintis tais darbinin
kais, kuriuos darbe sužeidžia. 
Bet daba?—neorganizuoti ir 
todėl negali prieš kompaniją 
pasipriešinti.

čia didžiumoj dirba finai, 
ukrainiečiai ir keletas francū- 
zų; yra šeši lietuviai. Anglų 
darbininkų nėra. ’ Pasikalbėjus

Čia randasi International 
Nickel Co. Frood Mine. Atvy- 

r kus man 27 d. rugsėjo, ketvir
toj dienoj gavau darbą. Spa
lių 21 d. dirbant kasykloj, irio- 
tormanas paleido vagonėlius, 
kurie 
vertė 
laužė 
tose, 
beno 
Ten nuėmė kojos paveikslus ir 
paskui ją įgipsavo. Bet pra
dėjus kojai tinti, pasidarė, di
delis skausmas ir ant rytojaus 
gydytojas turėjo gipsą per
pjauti, kad koją paliuosavus. 
Išgulėjus septynias dienas, jau 
aštuntoj gydytojas pareiškė, 
kad turiu eiti namo. Aš atsa
kiau, kad, viena, negaliu koją 
pajudinti, negaliu vaikščioti, o 
antra, ir savo namų neturiu, 
Gydytojas pasakė, kad man 
koja skaudės dar kokį mėnesį, 
o vaikščioti negalėsiu ilgiau, 
bet čia negaliu būti. Paskui 
pasiūlė parandavoti kriukius iš j apgyventa 
ligoninės arba aptiekoje nusi- į francūzais. 
pirkti, 
nine skaito randos už kriu--cįasį keletas šeimynų lietuvių, 
kius,. atsakė, kad po tris cen- taipgi ir pavienių. Didžiumoj 
tus į dieną. Tuomet užklau-* gyVentojaį darbininkai ir to- 
siau, kiek perkant reikia mo- dei neša sunkią vargo naštą, 
keti, taixatsakė, kad $2.50. To- i Mat, čia didelių dirbtuvių nė- 
kiu būdu nusprendžiau savus ra <-aj uždarbiai maži, kurie

mokėtų po 50 dolerių ir pasta
tytų kleboniją. Atsirado ir to
kių geraširdžių, kurie tuojaus 
sumokėjo. Jie manė, kad pa
statymas klebonijos jiems lė- 
šuos nebrangiai, nes jie savo 
karpenterių turi gerų, kurie 
galės tą darbą atlikti. Bet 
kunigas kitaip pasielgė: jis pa
samdė svetimtaučius ir paskui 
paskelbė, kad pastatymas sep
tynių kambarių namelio lėšavo

Visuotinas K. P. Narių 
Susirinkimas

Komunistų Partijos

besmegenis žioplys. “Sustabdys trau
kinį vėju? Na, ką dar kvailesnio 
prasimanys?”

Beveik visi senyvi žmonės prieši
nasi naujoms idėjoms. Jie užmiršta, 
jog šalies progresas prasideda nuo 
pakentimo kitų nuomonės.

Net Westinghouse’o tėvai atsisakė 
jam skolinti pinigų tokiam vaikiškam 

. Ta- 
35 metų amžiaus,

JUOZAS

A" Puslapis Penktas

KAVALIAUSKAS

j— II* •» • • -i IclIIL blAUlIILVl UllllixU LOKlcLIil Vctllklturės labai svarbų susirinkimą, Jž?islui) kaip stnMytuvas, 
pėtnyčioj, lapkričio 15 d., ku- čiaus, sulaukęs r" 
ris prasidės lygiai 7:30 vai.' ^!T.8
vakare, , 
svetainėj 
susipažinsime 
septinto distrikto organizato- 1 per daugelį metų šaknis įleidęs prie- j 
rium, drg. Stachel 
chel yra '

. MVUV..V1. Drg. Sta-ita™* prieš cigaretus Jie pražiūri 
vienas iš tu draumi Itą faktą’ Mda Lucky s vienas is tų a raugu, H- gavo tIabai( garsų prOce?

kurie per ilgą laiką dirbo Par-|ninimą” tabako, tai išėjo x

ctaroimnKų nėra. rasiKaioejus
su darbininkais, visi nepaten- 14,000 dolerių, neskaitant žc-
kinti tokia tvarka ir jeigu at- mgs> nes buvo anksčiau nu-

.........pirkta.. Dabar lenkai parapi-
lima juos būtų suorganizuoti į jonai spjaudo, kad jierhš taip,-c7 . - l TrAinkt^'brangiai lėsavo, o kunigas persijos centre ir gerai supranta jas ir skirtingas produktas.

- - 1 nydnnii kninn dtetriktn I Kaitinant Lucky Strike tabaką, 45UZCtUOlį, Kaipo dlStriKLO nljnuįes 260 iki 300 laipsnių, jo slap-
uniją. Bet tuo tarpu niekas 
nesirūpina darbininkų organi
zavimu. O kuomet darbinin
kai neorganizuoti, tai ir darb
daviai su jais taip elgiasi, kaip 
tik išmano. Vargo Sūnus.

ra, tai uždarbiai maži, kurie 
dirba, tai moka jiems labai 
mepkai. Darbininkai necy-ga- 
nizuoti, todėl ir negali pasi
priešinti savo išnaudotojams.

Prie abelnos darbininkų na
štos dar prisideda ir bažny
čios, kurių čia be galo daug. 
Tik lietuviai neturi savos baž
nyčios, tai kaip kurie priguli 
prie lenkų parapijos.

Vasarą darbų būna daugiau, 
nes daugelis dirba prie ūkių,

įsigyti. Paskui telefonavau 
buvusiai gaspadinei, kad atva
žiuotų su vežimu ir nusivežtų 
namo.

Parvažiavęs namo negalė
jau miegoti, nes kojos skaus-

• mai buvo dideli. Ant rytojaus 
nuvažiavau pas kompanijos 
vyriausią galvą ir 'perstačiau 
dalyką, kad neturiu kur gy
venti, prašiausi, kad vėl pri
imtų į ligoninę. Jis pasakė, 
kad atsiųs gydytoją pažiūrėti, bet artinantis žiemai darbai 
kaip aš jaučiuos.

Sugrįžus namo, atvažiavo ir per visą žiemą išbūna be dar- 
gydytojas, kuris apžiūrėjęs bo ir tik sulaukę pavasario vėl 
pasakė, kad atsiųs vežimą ir j gauna, 
paims mane. Ir štai, jau šian-į 
dien antra diena lapkričio, o 
dar žadėto vežimo nėra.
klausus per telefoną, kodėl ne
atsiunčia vežimą, atsake, kad 
ligoninėje nėra vietos; kuomet 
bus, tai paims.

Tai taip kompanija rūpina
isi darbininkų reikalais, žino

S. S. Pittsburgh, Pa.
DIDELIS IR GRAŽUS

KONCERTAS
Rengia Amerikos Lietuvi'ų 

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. Pittsburghe

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

Vaikams 25 centai

Nors darbininkų padėtis 
sunki, bet kunigai į tai nekrei- 

Ųž- pia jokios domės, jie reikalau
ja, kad darbininkai duotų 
jiems pinigus ir tiek. Lenkų 
kunigą laikė savo kambariuo
se vyskupas -patol, pakol len
kai pastatė savo bažnyčią. Bet 
kaip tik lenkai pastatė baž
nyčią, tai kunigas pradėjo pa- 
rapijonus raginti, kad jie feu-

lietuvių kuris jai
sau taką kaipo daini 
amerikoniškoje publiko 

me koncerte.

ti dainininkai. Kiekvienas 
džiaugsis matęs ir girdėjęs š 
gražų koncertą. Todėl kvie 
čiame kuo skaitlingiausia at 
silankyti. žinokite, kad šiedt 
dainininkai negreit vėl atšilau 
kys į Pittsburghą.

Rengėjai.

LIETUVIS GRAĖORIUS
' IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatfnkamiausias ir už prieinamų 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA,7 PA.

savo i 
organizatorius. Jis išduos ra- 

(portą iš paskutinio Partijos 
plenumo, kuris nustatė Parti
jai darbuotę del ateities. Bu- 
vusis organizatorius, drg. Tal- 
lentire raportuos iš septinto 
distrikto atsibuvusio plenumo 
ir abelnai apie distrikto stovį. 
Šis susirinkimas bus labai svar- 

! bus ir žingeidus K. P. nariams.

TELEFONAI: keystone, ^V^9669 Bell, Oregon 5136

Tarpe lietuvių darbininkų 
gyvuoja A. L. D. L. D. 189 
kuopa ir turi 11 narių. Nors 
kuopa nedidelė, bet visgi pa
sirodo ir su savo veikimu. Pa
vyzdžiui, gegužės mėnesį au- Nariai, kurie prisirašė pef drg. 
kojo Lietuvos politiniams kali- Bįmbos prakalbas ir jau yra 
niams $15 ir T. D. A. L. ,_S. paskirti į branduoliu 
$4. ;

Spalių 29 d. aukojo Gastoni- 
jos streikieriams $4. Taipgi 
draugas S. Alksninis surinko 
aukų Gastonijos streikierių by
los vedimui $,19. 
karnai: J. Bružas, 
nis, A. Kurpis, A-

nn Klncmiiąkną A Tik-’ Kuoniet Jurgis Westinghouse išra-po .pi, o. AiasaUoKas, A. LiK (j0 orjnį stabdytuvą,kuris padaro sau- 
toras, A. Jankauskas, E. Mel-lgų gclžkeliais važinėjimą, išvengiant 
lett, P. Palaski, L. Abildgard, ■ daug nelainąngų atsitikimų, tai gelž- 
L. Kotcka, J. Babijonas ir M.lkelhJ savininkai manė, kad jis yra 
Malinovski po 50c; Lillian Ba-j 
bijonas, J. Juc, F. Krasucki, 
A. Blundzuš, A. Sotis, Mary, 
Dobrovolskas, Anne Dobrovol-! 
skas, A. Abacovskas, J. Bala-' 
koviez ir E. Lernmen po 25c.

Pinigai pasiųsti į Chicagą; 
T. D. A. Visiems aukotojams 1 
tariu širdingą ačiū.

• i
Per šiuos metus kruopa ir na-' 

riai yra išaukoję jau 38 dole
rius darbininkiškiems reika-' 
lams. Bet iki naujų metų dar' 
daugiau išaukos, nes. kuopos; 
ižde randasi 30 dolerių.

Kuopa nutarus surengti 9 
d. lapkričio vakarą ir pelną 
skirti darbininkiškiems reika-1 
lams. ’

Komunos Draugas.

tose kaitinamose mašinose, yra pra-. 
šalinama kenksmingos erzinančios 
medžiagos, aitrumai, ir išdirbama ge
resnis kvapsnvs.

Štai kodėl daktarai, tame skaičiuje 
ir tūli gerklės specialistai, kurie at
metė cigaretus, pagamintus senate i 
ir mažiau-moksliniais būdais, dabar 
taip entuziastiškai stoja už Lucky 
Strikes delei sąvo naudojimo ir dė
lei savo pacientų.

Tuo būdu, žingsnis po žingsnio, yra 
daroma progresas; nugalima prieta
rai tų, kurie priima įsišaknejusius 
prietarus ir net kovoja už juosius.

Kaip dauguma, taip ir aš nepamiršau grįždamas iš 
Lietuvos parsivežti del savo vientaučių lietuvių gražiu 
athetiškų deimantinių žiedelių. Jų panašumas į tikrąjį 
amerikonišką deimantą tiesiog stebėtinas! Jų raudonai, 
tai vėl mėlynai žalsvas spindėjimas tiesiog «akį veria! 
Ir tas viskas parsiduoda tik už du dolerių ($2.00) už 
žiedą tiems, kurie prisius savo dviejų draugų antrašus.

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

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

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

PIRMĄ SYKJ BOSTONO SCENOJ KETURIŲ AKTŲ OPERETE

KOVA «IDĖJA
Rengia A, L. D. L Draugijos Septintas Apskritys

LOŠ N0RW00D0 L. L. R. CHORAS 
Vadovaujamas Drg. Edw. J. Sugar Nedelioj, Lapkričio (November). 17,1929

LIETUVIŲ SVETAINĖJ, E ir SILVER STREETS

Pradžia 7 Valandą Vakare

GERBIAMA BOSTONO IR APIELINKĖS VISUOMENE!
ALDLD VII Apskritys rengia žymiausią lietuvių kal

boj operetę KOVA Už IDĖJAS, kurią parašė žymiausias 
ukrainų dramaturgas I. Tagobočnyj. Visi žymiausi kritikai 
įripažino, kad operete. KOVA Už IDĖJAS yra žymiausias 
vaidmuo lietuvių operečių bei. teatrų tarpe. O L. L. R. Cho
ras, vadovaujamas gabiausio Naujosios Anglijos chorvedžio 
dtg. E. J. Sugar, yra pilnai prisirengęs šią žymiausią ope
retę sulošti. Vadovaujančia rolę loš žymus 
torius J. SABALIAUSKAS Worcesterio. 
me skaitlingai atsilankyti ir pasigrožėti šiuo 
gyvenimo veikalu.

dainininkas-ak- 
Todel kviečia- 
pilnu įvairaus

ĮŽANGA $1.00, 70c ir 50c

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai ’ 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiai

c w.
O

■
N
V>

kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepj 1”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Muss., į savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 

parsitraukia.
žinoma® veikėjas draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi

šimtų jų
Plačiai

SKAS iš 
sitraukia 
parduoda, 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

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

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

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. Z1NS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mešlažarnės Ligų, 

; Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos,; Padidėjusių
Liaukų, Pliučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 1 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. ’Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ 
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

INS nOEAST16thST.N.Y.
(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

M. Ncdėlioj 9 A. M.

į iĮr. z
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

X-Spinduliai,

ki 4 P. M.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. ’ Jis ne tik sunkiausias ligas jvaro, bet 

ir j grabij paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius /

TT i • i -i -r-» i (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. . UžU 1’0311 s Uolu X owders 75c už baks^ apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

TT 1 T . yra tai kanuolč prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vldu-Ui’bo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ. IIOMEOPATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

t . r>.

Siųsdami pinigus 
savo adresu, užrašykite:su _____ _

PRANK A. URBAN’Š IUIaTmACY
Ibi Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

°nas

T.rAš’ ž®n’ia« Pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man prisiųsti 
URBAN’S CQLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

No.

Miestas

St. or Ave.

State

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-04V4

MOKYKLA SU DEPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York Qty 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigūlmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdiųimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



Puslapis Seifas LAISVI

Žinios 1 šinta didelis sker- patim Felicei, tiek pritrankė

VIETOS ŽINIOS Koncertėlis
Pereitą sekmadienį įvyko A.

Masinis Mitingas Tarp 
Darbin. Apsigynimo

Atleidinėja Senesnius 
Darbininkus iš Navy 
Yardo; Dirba ŠoviniusTarptautinis Darbin inkų 

Apsigynimas rengia masinį mi
tingą Gastonijos kalinių reika
lais, šį penktadienį, vakare, 
New Star Casino svetainėj, 

7107th St. ir Park' Ave., New 
Yorke. Tarp kalbėtojų bus ir 
draugų iš Gastonijos. Reikia 
dAr po $5,000 kaucijos už ke 
lisiį Streiko vadus, už 
yra paduota apeliacija į augš-l nepajėgia taip skubia, dirbti, 
tesnį teismą,. bet kurie dar te-|ka'P jaunesnieji. Bet ir abel-, 

belaikomi kalėjime, todėl kad! M*,1-'
vis dar, nėra gauta jiems 
cijos. •

Iš Brooklyno Navy Yardo 
(karo laivų statyklos ir taisy
mo vietos) atleido dar 90 senų 
darbininkų,, Amerikos-Ispanų 
karo e.x-kareivių, kurie čia bu
vo išdirbę kelioliką iki 20 mė-' 

uz xe- Valdininkai, mat, atrado, 
kuriuos (kad tie žmonės kAipo senesni

Padarė 34 Išradimus 
Jauna Newyorkiete

Beulah L. Henry’aitė, 
tinių tarnautoja, išrado 
prietaisą prie rašomosios 
šinoš, kad galima vienu kartui 
berašant padaryti tris rašto ko-' 
pijąs, be jokių kopijuojami} 
(carbon) popierų. Vietoj ko
pijuojamų popierų eina tarp 
lakštų rašomosios juostelės.

Ta jauna mergina yra pa
dariusi jau 34-ris išradimus, 
daugiausia pritaikytus raštinių 
reikalams.

kau- įbininkų mažinamas, nes įvedi- 
įnėja vis spartesnes darbo ma
ginas.—Galima, beje, priminti, 
i kad šiuo laiku čia visais ga
rais dirbama naujausios mados 
kanuolių šoviniai, besirengiant 

jį naują imperialistinį karą.
Navy Yarde neva yra sky-

* k” rius Metalo Darbininkų Uni-
7 jos, priklausančios Amerikos 

ma"| Darbo Federacijai. Bet Fede- 
i racijos viršininkai neikiek ne- 
[ užtaria nei pavaromų, nei ki
taip skriaudžiamų darbininkų. 
Vienas iš tų viršininkų, John 
P. FrVy už spyrimą darbininkų 
prie vis skubesnio darbo gav<6 
net Amerikos armijos 'oficie- 
riaus titulą.

Rabk.

Kiek Žydų New Yorke? Kas Bus Gruodžio 8 D.?
žydų Social Research Biu

ras apskaitė, kad Didžiajame 
New Yorke 1928 metų pabai
goj gyveno 1,835,000 žydų. 
Per paskutinius trejus metus 
jų skaičius padidėjo 85,000. 
New Yorko centre, Manhatta- 
ne, dabar esą 400,000 žydų; 
Bronxe-—500,000;
—916,000;

Brooklyne 
Queense—75,000;

j^i^mųn^e (S^tjen Islande)

Mergaitė Nusižudė, iš 
Orlaivio Iššokdama

Curtiss Field, Long Islan- 
Davė lakūnui $5 ir prašė, 
iškeltų ją kuo augščiau-

Mūsų darbininkiškų organi
zacijų kuopos, gyvuojančios 
East New [Yorko ir Richmond 
Hill dalyje; kas metai pradžio
je gruodžio mėn. turi didelius 
metinius parengimus su persta
tymu veikalo. Kurie atsilanko 
į tuos parengimus, tie pilnai 
jais pasitenkina ir laukia se
kančių metų, šiemet tokis pa

dengimas įvyks 8 d. gruodžio. 
Bus sulošta didelė ir juokinga, 

■komedija “Nervai.“ ' Ldsiirie 
dalyvauja geriausios mūšąh jė- 

■ £os ir todėl reikia tikėtis, kad 
šuloš puikiai. Tikietai nebran
gūs—75 
nėjami. 
įsigyti, 
ir kurie 
šokti.

Taigi, visi ir visos įsitėmyki- 
te 8 d. gruodžio ir prie jos 
prisirengkite. Kurie praleisi
te šią progą, paskui gailėsitės.

kuopų parengimas su koncerti
ne programa. Lyros Choras iš 
Maspetho, (N. Y., po vadovyste 
O. Eremino sudainavo puikiai. 
Baltrukovičiaus Jaunuolių Or
kestrą, iš 9 muzikantų, išpil
dė dalį programos ir grojo šo
kiams. Klara Karloniūtė iš 

į Tukachoe, N. Y., skambino pi
ano solo. Pirmininkas persta
tė A. šleinį dainuoti, kuris dar 
mūąų parengimuose nebuvo ži
nomas. Padarysiu £ pastabą, 
kad šleinis neitų dainuoti pu- 
bjikoje; neturėdamas patyri
mo, mat, šitaip ne tik publikos! 
nepatenkina, bet turi patsai 
susilaukti nesmagumų: ir šis 
jo pirmas pasirodymas jam 
pačiam išėjo ne ant naudos. 
Kiti visi, kurie dalyvavo, savo 
užduotis atliko pagirtinai.

Parengimas nusisekė visa
pusiškai. Svečių buvo tiek, 
kiek rengėjai patys nesitikėjo; 
ir tai buvo vietinė publika, iš
skiriant porą draugų iš Great 
Neck’o ir porą iš Tuckahoe, N. 
Y. Esu įsitikinęs, kad liks 
gražaus pelno kuopoms, kuris 
bus sunaudotas darbininkiš
kiems reikalams.

Suareštuota Lietuve
Tūliems šnipeliams įskundus 

lietuvę moterį, kurios vardą 
šiuo tarpu praleidžiu, Imigra
cijos Departmental, būk tai ji
nai atvykus nelegališkai į šią 
šalį, liko areštuota ir paskirta 
deportacijai į Lietuvą. Gi jo
sios gyvenimo draugas paėmė 
advokatą su tikslu apginti ją, 
įrodyti, kad jinai teisingai at
vyko į šią šalį. Kaip dalykai 
užsibaigs, pranešiu skaityto
jams vėliau. Bet turiu pada
ryti pastabą, kad saugotis nuo 
įvairių šnipelių ir sužinojus, 
apie juos viešai pranešti. Pa
sirodo lietuvių tarpe tokių gai
valų, kurie linkę prie juodų 
darbų, tame skaičiuje ir prie 
donosų, skundimų.

šai, vandens vamzdis. Smar
kiai švirkšdamas, vanduo iš
plovė žemę apie ramsčius, ku* 
rie pasiliuosavo, ii; gatvė įgriu
vo. Didžiausia kaičia kont- 
raktorių, kurie nebuvo reikia
mai sudrūtinę gatvę iš apa
čios.

kad, užsidėję ant pečių, turėjo 
nešte nusinešti Felicę.

Susirinkusio svieto buvo ga
na daug; mačiau ir lietuvių.

Temytojas.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

jHf' ir Amerikonišku Stilium

Rep.

paliko raštelį, kad never-

Jauna mergaitė Rutha Rock- 
wellaitė, iš pasiturinčios šei
mynos ir su artistiškais palin
kimais, nusižudė, iššokdama iš 
lėktuvo, iškilusio 2,000 pėdų 
yirš 
de. 
kad 
šiai. 
' Ji
ta esą gyvent ir laukt, kol ta
ve kokia liga į kapus nuvarys; 
gyvenimas esąs tuščias daly
kas; žmonės abelnai esą įky- 
fūs. Nors ji tikrų priešų ne
turėjus, bet ir ramumo nera
dus)

Šiandieninis civilizuotas gy
venimas begaliniai ardo žmo
nėms nervus ir vis labiau .dau
gina saužudžių skaičių.

Telefono Kainų Kilimas
New Yorko Telefonų Kom

panija buvo ir tebėra viena iš 
pelningiausių; tačiaus Jungti
nių y-alstijų apskrities teismas 
New Yorke leido kompanijai 
pasikelti pelną dįar penkiais 
doleriais nuo kiekvieno šimto, 
padidinant kainas laikantiems 
namuose bei įstaigose telefor 
nns, sutrumpinant kalbėjimosi 
laiką už penktuką ir t. t.

BROOKLYN PARAMOUNT 
DeKalb, ties Flatbush Ave. 

Brooklyne

c, Matykite ir girdėkite 
RICHARDĄ DTK, 

Kaipo
“THE LOVE DOCTOR” 

(Meilės Daktarą)
Paramount’o Visa-Kalbantis Nau
jas Scenos Pasaulis Romansas su 

JUNE COLLYER!
Jis turi vaistą nuo meilės sopulių 
ir .receptą nuo romanso, kas jus 

kratys juokais!

“NOJAUS VIEVERSYS”—juokin
giausia l’aramount’o KALBANTI 
Karikatūra iš visų, kur' jūs bent 
kada kvatojote!

BOB WEST
• Prie Dainiiojani'iu Varpomi!
RUDY VALI,HE ASMENIŠKA!! 
W savo Originaliais (’ON N EC 
■TICUT YANKEE vaizilelyj “SKY 
E ARBOR” (Padanges f’rieplau- 

i). Erank Cambria’s šaunusis 
Publix Revue su Herschel Henlere, 
Collette Seserimis ir Jimmy Ray!

centai ir jau pardavi- 
Patartina kiekvienam 

Po lošimui bus šokiai, 
norės, tie galės pasi

{lūžus Gatvei, (smuko Į 
“Subvę” 20 Žmonip

gat-

Aida Dainuos Tik 
Per Radio

Garsi Metropolitan Operos 
dainininkė Frances Aida skel
biasi, kad galutinai pasitrau
kianti iš operos ir dainuosian
ti tik per radio, per kurį pa
sieksianti .'daugiau publikos. 
Vidutiniams dainininkams ra
dio kompanijos nieko nemoka. 
Bet įvairūs didieji bizniai vis 
plačiau garsinasi per radio: 
Kad publika klausytųsi tų 
kompanijų programų, todėl 
pradedama radio programose 
duot geresnių, apmokamų ar
tistų. • |

Dviejose vietose įlūžo 
ve bei šaligatvis ties 14th St. 
ir 8th Ave.;' New Yorke. 20 
žmonių nukrito keliasdešimts 
pėdų ž^myn į taisomą požemi
nį gelžkelį. Viena, 77 metų 
amžiaus, moteriškė pavojingai 
sužeista; trys kiti gavo pavir
šutines žaizdas. Praėjo 45 
minutės, kol visi įkritusieji bu
vo iš griuvėsių paliūosuoti ir 
virvėmis viršun ištraukti.

Gatvė buvo negana stipriai 
iš apačios suramstyta. O čia,1 
besprogdinant uolas bei senas 
pienas dinamitu, tapo sukriu-KAMMOKET?
Kam mokėt po $10.00 už paprastą 
žiedą, jei galima gaut, greit perkant, 
Rusišką Athėtišką deimantinį žiedą 
tik už du doleriu ($2.00). Siųsk du 
doleriu registruotame laiške bei mon
ey orderį, paminėdami, kokio 
norite—vyriško ar moteriško, 
mierą.

J. J. STROSSELL 
Distributor

1425 Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

šildo 
ir jo

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
Ji, J ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis < ir ||J|. ■■■ ■ | bandyk šiandie. Tri

Į lengvai vartojamo- f*1- ■ Į J jų dydžių vaistinė- 
^rirYGreitąi praša-"^" ■■i ■ se 35c> 75c įr $j,50 
Tins skausmą? Po antspaudaHkH JA ■ ■ M JHk 
jūsų sveikatą apsaugos. IŠ- 1 1» 1

(V/ AND IMPRow-.

HAARLEM OIL '

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai“ vardo kiekvienoje dė
žutėje.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi- 
mi/s 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. Mokyto jum yra lietuvis/, 
žymus auto ejkspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare,' nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

( Tarp. Darb. Apsigynimo 
17-tos Kp. Susirinkimą

Šį vakarą bus ' mėnesinis 
susirinkimas 17-tos kuopos 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo. Nors kartą sueikite 
visi nariai. Momentas yra vie
nas iš svarbiausių. Dar penki 
katprgon nuteisti Gastonijos 
streiko vadai tebelaikomi kalė
jime, nors apeliacija paduota 
į augštesnį teismą, iki kurio jie 
galėtų būt paliuosuoti. Bet vis 
dar nėra kaucijos (belos). 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas. be to, dar turi aftit 
rankų šimtus kitų darbi
ninkų bylų. Mažiausia, ką 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 gavimą 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
kimą ateiti, bet atsivesti ir 
naujų žmonių delei įrašymo į 
Tarptautinį Darbininkų Apsi- 
gynim.

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas 

įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6681

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

Agt.SPORTAS LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

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

Lorimer Restaurant
' J* MARČIUKIENE

« Mhn, SAVININKE

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

TELEPHONE, STAGG 9105*

DR. A? PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

SpeciMistas del visų ligų ir operacijų: 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

Naujausi Diagnoze 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 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS 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. L

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938DR. MENDELOWITZ
Sugrjžo atgal į Williamsburgh ir 
Čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

IŠ NEW YORKO RISTYNIŲ
11 d. lapkričio, 71st Reg

iment Armory, New Yorke, 
buvo penkių paskilbusių risti- 
kų niautynės. Pirmoji pora 
susikibo G. Manich, jugosla
vas, su Ch. Blackstocku iš pie
tinių valstijų. Abudu gerai iš
silavinę ir ėmėsi tartum liūtai, 
bet jugoslavas į 26 minutes su
trynė amerikoną taip nelai
mingai, kad tas vos nuėjo nuo 
pagrindų.

H. Steinke susikibo su Šve
dijos J. Frebergu, bet Steinke 
į 18 minutų j parbloškė Fre- 
bergą.

Italas Calza susigriebė su 
rusu Vanka želėzniaku. Tai 
buvo tiesiog šlykščios ristynės. 
Calza išsilavinęs ristikas jr ga
na' tvirtas. železniakas turi 
nereikalingų taukų ir nemoka 
amerikonišku stylium imtis. 
Tęsėsi veik valandą laiko, kol, 
pagalios, Calza prisitaikęs gal
va kirto į dvišakumą železnia- 
kui; tas nugriuvo, ir vos pus
gyvį nunešė į apsirengimo 
kambarį.

Lietuviškas prūsas Sęhickat 
mankėsi su Joe Stacca iš ItalU 
jos. Stacca yra tvirtas vyras, 
bet dikčiai pilvotas. Schickat 
po kiek bandymų pagriebė 
Staccą už klypo, mušė į estra
dą—ir po Italijos galijoto. O 
italai pradėjo baisiai staugti, 
baubti.

Londosį graikų tautos, susi
griebė su Italijos smarkiu ris- 
tiku Tony Felice. Abudu iš
silavinę ir vikrūs ristikai., Fe
lice iš karto smarkiai griebė 
Londosą “prausti,“ betz kaip 
pastarasis ėmė atsimokėti vtuo

SUSIRINKIMAIf

EAST NEW YORK, N. Y.
S. L. A. 322-ros kuopos susirinki

mas. bus ketverge, 14 lapkričio, 
People’s Temple, 218 Van Sicklen 
Avė. ' Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai įsitemykit, kad susirinkimas 
bus naujoj vietoj. Davažiuoti gali
ma Jamaica arba Lefferts Avė. ele- 
veiteriu, išlipt reikia ant Van. Sick
len Stoties. Kviečiame visus narius 
atsilankyti.

K. Kreivėnas.

BROOKLYN, N. Y.
L. D. S. A. 1-mos kuopos susirinki

mas bus ketverge, 14 d. lapkričio, 
“Laisvės” svetainėj, 46 Ten Eyck 
St. Pradžia 8-tą vai. vakare. Vi
sos narės ateikit, yra svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskit ir naujų nd- 
rįų. Narėms bus duodama mūsų 
nauja knyga “Lietuvos Darbininkės 
ir Poniules,” parašyta V. Kapsuko. 
Tat visos ateikit ir atsiimkit.

Sekr. T. Sherry.
. , . (270-271)

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

TEL.: 
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

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

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

i Chemikalų
šis vaistas neužtraukia papročio 

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

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

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
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

A

416

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

i. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Ifibalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsapido au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms' ir pasivažinėjimams. 
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS ,

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

............................ .... — 1 ' '■ .........." ■' -.................. ......................................

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.
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