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Šerų Smukimas Tęsiasi

Praga, Čekoslovakija. — 
Sekmadienį Čekoslovakijoj 
įvyko visuotini rinkimai. 
Devyniolika politinių parti
jų pastate kandidatus.

t/

New Orleans, La.— Pir
madienį tapo išsprogdintos 
dvi stubos, kuriose gyvena 

kompanijos 
Stubos labai

Londonas.— Antradienį 
atsidarė Anglijos parlamen
to sesija.

gatvekarių
į streiklaužiai. _____  ___
'apgadintos, bet nei vienas 
iš gyventojų nesužeista.
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Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis
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liacijoj Žuvo apie 
$14,000,000,000

NEW YORK.—New Yor
ko biržoj (šėrų spekuliavi
mo markete) pirmadienį vėl 
pasireiškė didelis krizis: šė
rų pardavimas buvo labai 
didelis, seru kaina labai nu- 7 v

Didžiulių kompanijų Še
rai nupuolė nuo $10 iki $50. 
Jų tarpe General Elektros 
kompanijos, General Mo
tors kompanijos, American 
Telephone-Telegraph kom
panijos, New York Central 
Railroad, Standard Oil of 
New Jersey, United States 
Steel ir kitu stambiu kom
panijų.

Dingo apie $14,000,000,- 
000. Ne tik smulkieji spe
kuliantai prakišo, bet taip
gi turtingieji, įvairios įstai
gos, kurios pirko paprastus 
šėrus, visokie investmento 
t rustai.

Nupuolimas šėrų kainos 
biržoj parodo vieną dalyką: 
Amerikoj artinasi didelis 
pramoninis krizis; artinasi 
didelė bedarbė. Šerai puo
la, kuomet biznis mažėja, 
kuomet fabrikantams pra
deda pritrūkti marketų. A- 
merikoj dabar yra viršpro- 
dukcija; del to biznis puo
la; del to smunka šėrų ver
tė. Amerikos imperializ
mui artinasi griuvimo pa
vojus.

Bankierius Prakišo 14 
Milionų

Nupuolus šėrų vertei, 
multi-milionierius George 
F. Baker, prezidentas First 
National Banko ir pasižy
mėjęs šėrų spekuliantas, 
prakišo $14,737,000. Tai 
tiek jis prakišo ant trijų 
kompanijų šėrų: First Na
tional Banko, American Te
lephone ir Telegraph Kom
panijos ir United States 
Steel Kompanijos.

Kiti milionieriai taip pat 
prakišo milionus dolerių. 
Bet jų velnias negriebs.

Bet daugelis smulkiųjų 
spekuliantų liko “ubagais”. 
O jie turėjo viltį iš speku
liacijos patapti turtingais.

NEW YORK.— Antra
dienį New Yorko biržoj tę
sėsi serų vertės puolimas. 
Pardavimui užgrūsta milio- 
nai šėrų.

Morganas ir kiti stambūs 
bankieriai stengiasi išgelbė
ti biržą nuo krizio, sudarė 
tam tikrą fondą pirkimui 
šėrų, kad tuo būdu sulaiky
ti šėrų puolimą.

Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Smetona Areštuoja V oldemarąlm

Augščiausias Teismas 
Atmetė Komunistę Apeliaciją

WASHINGTON.— Pir
madienį Jungtinių Valstijų 
augščiausias teismas atsisa
kė svarstyti apeliaciją trijų 
komunistų, -nuteistų sulig 
Pennsylvanijos valstijos 
maištingumo įstatymo.

Tom Zenna, Pete Muse- 
lin ir Milan Resetor su ki
tais aštuoniais darbininkais 
buvo suareštuoti Wood
lawn, Pa., Zenna namuose 
laike pokilio lapkričio 11 d. 
1926 metais. Tūlas šnipelis 
James-Laughlin Plieno 
Kompanijos paliudijo, kad 
jie kaipo komunistai 
“darę suokalbį nuversti A- 
merikos valžią.” 'Visi trys 
darbininkai tapo nuteisti už 
priklausymą prie Darbinin
kų (Komunistų) Partijos ir 
už tai, kad toj stuboj atras
ta komunistinės literatūros 
ir lapelių. Teisėjas juos 
pasmerkė ant penkių rrietų 
į kalėjimą ir užsimokėti po 
$500.

Jie apeliavo į Jungtinių 
Valstijų augščiausią teis
mą, ir šis užgyrė Pennsyl
vanijos teismo nuosprendį.

Reikalauja Amerikos
Karo Laivę Chinijoj

SHANGHAJŪŠ— Char- 
les MacVeagh, Amerikos 
atstovas Chinijoj, pareikala
vo, kad Jungtinių Valstijų 
kariniai laivai būtų pasiųsti 
iš Minala, Filipinų, į Shang
hai. Esą, Chinijoj vėl pra
sidėjęs neramumas ir Ame
rika turi būt ant sargybos 
— ginti Amerikos imperia
listu interesus, v

Sekmadienį New Yorko Darbininkai Minės 
12 Mėty Sukaktuves Rusijos Revoliucijos

Sekmadienį, lapkričio 3 
d., Madison Square Garden, 
New Yorke, bus masinis 
New Yorko darbininkų su
sirinkimas paminėjimui 12 
metų sukaktuvių Rusijos 
proletarinės revoliucijos. 
Prasidės 2 vai. po pietų.

Šiame masiniam mitinge 
darbininkai pareikš protes
tą prieš valdžios terorą,

PRALOTAS OLŠAUSKAS NUTEISTAS
ASTUONIEMS METAMS KALĖJIMO

Jo Gynėjas Advokatas Leonas Pripažino, kad Jis Paleistu
vavo su Ustijanauskiene, Prigyveno Jai Vaiką

bu-

Ustijanauskienės

P.

Vokietijoj Išrasta Automatiš
kas Orlaivio Valdytojas

BERLYNAS.— Vokieti
joj išrasta automatiškas or
laivio valdytojas. Tula Ber
lyno kompanija užpatenta
vo išradimą, Tas išradimas 
daug palengvins lakūnams. 
Automatas galės valdyti or
laivį, o lakūnas galės būt 
liuosas. Tik nepaprastame 
atsitikime lakūnas galės pa- 

! imti kontrolę.

43 Žmonės Išgelbėta

Voldemaras Kaltinamas Suvogime 
$200,000 ir Pasikėsinime Nuverst Smetoną
Fašistinės Valdžios Suktybės Kyla j Viršą; Voldemaras 

Vogė Pinigus ir Dėjo Į Bankus Užsieny

naudojamą prieš darbinin
kus visoj šalyj, Gastonijoj, 
Chicagoj, Los Angeles, New 
Yorke ir kitose vietose, kur 
tik darbininkai pareikalau
ja žmoniškesnių gyvenimo 
sąlygų ir išeina į streiką.

Visi darbininkai dalyvau
kite. Įsigykite tikietus iš- 
anksto.

Neoficialiai gauta prane
šimas, kad pralotas Olšaus
kas liko nuteistas astuo
niems metams kalėjimo už 
nužudymą savo meilužės 
Stasės Ustijanauskienės. A- 
pie tai greitu laiku bus pla
čiau pranešta.

čia dar daugiau žinių tal
piname iš Olšausko bylos.

Pralotą Olšauską Įtaria 
Ir Tūli Kunigai

Pralotą Olšauską Ustija
nauskienę nužudžius kaltina ir 
tūli kunigai, ne tik pilkoji mi
nia. Pavyzdžiui, kun. Vaičiu
lis ir kun. Galaunė teisme pa
sakę, kad ir jiems įtarti pralo
tą Olšauską pagunda nebuvus 
svetima.

Pralotas Olšauskas teisme 
aiškinęs, kad Ustijanauskiene 
tarusis su kažkokiu privatišku 
advokatu bylos reikalais vykti 
į. Prienus, bet,—p. prokuroras 
kalbėjo—buvę nuklausti visi 
Kauno, Mariampolės, Alytaus 
ir kt. privatiški advokatai ir 
nitkur Ustijanauskienės 1 nesi
kreipta. Bet tyrinėjant Ustija
nauskienės nužudymo aplinky
bės aišku esą, kodėl pralotas 
Olšauskas taip kalbąs. Jisai 
žinojęs, kad Birštone Ustija
nauskienės greit gali pasigesti 
ir, pa j ieškoję, tuojau rastų. To
dėl pralotas Olšauskas jos pa
žįstamiems Birštone ir kalbė
jęs, kad Ustijanauskiene va
žiuoja su priv. adv. į Prienus, 
o iš Prienų į Kauną.

Fiktyvus žmogus
Nepažįstamos žmogystos

vimo faktą, p. Valst. gynėjas 
griežtai neigiąs. Tai esą neį
manoma. Pirmas dalykas: Us
tijanauskiene su nepažįstamu 
žmogum nakties metu ne tik 
nelips kalnan, bet ir artyn jo 
neprisileis. Bijos. O jau ir 
eksp. daktarai sakę, kad Usti
janauskiene buvus silpnos šir
dies, tai jai turėję būti svarbus 
reikalas nakties metu, į palytą 
kalną lipti. Viena ji negalėjus 
lipti, bet esą juokinga tvirtinti, 
kad ji liptų į kalną su nepažįs
tamu žmogum. Be to, buvę nu- 
klausta šimtai žmonių ir nie
kas nepasakęs, kad būtų Uisti- 
janauskienę matę vaikščiojant 
su vyrais; ji vaikščiodavo arba 
viena, arba su sūnumi, arba 
moterų draugystėj, arba su 
pralotu Olšausku.

Pagaliau nužudymas. Jei kas 
nori nužudyti, tai šauna, duria, 
muša, bet smaugia—retenybė. 
Smaugte smaugti galima esą 
tiktai draugą, kuris nesitiki 
nieko bloga, prisileidžia arti. 
Tokiu Ustijanauskienės draugu 
tegalėjęs būti pralotas Olšaus
kas. Ustijanauskiene nesitikė
jus iš jo rankų sulaukti mirtį 
net ir tada, kai pralotas Olšau
skas užmetęs jai virvę ant ka- 

,klo. Pralotas Olšauskas buvęs

draugas.
Prokuroras Tvirtina, Kad

Olšauskas Nužudė
Ustijanauskienę

valst. gynėjas konstatavęs,
kad Ustijanauskienę nužudė ti
krai pralotas Olšauskas, paskui m i J >1 ’ 
nagrinėjęs motyvus, kurių dė- MSECM® L3IV3S; 
liai jis galėjęs Ustijanauskienę j 
nužudyti. Svarbiausias moty- į 
vas, vertęs pralotą Olšauską j
Ustijanauskienę nužudyti—tai ; t- a
nuolatinis Ustijanauskienės rei-[ KENOSHA, W1S. Ant- 
kalavimas iš praloto Olšausko i radienį Michigan ežere nu- 
pinigų ir jo persekiojimas. : skendo laivas Wisconsin iš 

Pralotas Olšauskas niekaip i priežasties dideles audros, 
negalėjęs Ustijanauskienės nu- , Žmonės išgelbėta. Bet 
sikratyti, neturėjęs kur nuo jos l , nežinomai 20
pabėgti. Pagaliau nuolatinė į llęirnvas . a. .n on aį 
baimė, kad savo intymius san- Į pasazienų ir įgulos narių, 
tykius su pralotu Olšausku ne-j 
iškeltų viešumon, nepadarytų j 
skandalo.

Paskui p. valst.. gynėjas iš- j 
nagrinėjęs 
momentus, 
sužymėtus, 
nurodęs praloto Olšausko vie
nas kitam prieštaraujančius pa
rodymus teisme ir teismo tar
dytojams.

Baigdamas valstybės gynėjas 
p. Byla prašąs teismą, kad teis
mas savo teisingą žodį tartų. 
To žodžio laukianti visuomenė, 
laukiąs teisingumas, 
būsiąs reikšmingas, 
mo žodį nagrinėsįąs 
istorikas. Be to, šis 
sprendimas išeisiąs toli už Lie
tuvos ribų.

Valst. gynėjas kalbėjęs dau- 
igiau kaip penkias valandas.

Spalių 11 d. teismo posėdis 
'prasideda 9(4 vai; ryto, žmo
nės iš ryto dar prieš 9 vai. grū
dasi į teismo koridorius ir tei- 
raujasi, ar teismas praloto Ol
šausko byloj dar neišnešęs 
sprendimo. O sužinoję, kad 
dar sprendimo nėra, atakuoja 
teismo sales duris, bet policija 
tą ataką atremia.

Kuluaruose jau senai žino- i 
me, kad šiandie turi kalbėti 
praloto Olšausko gynėjas prof. 
Leonas. Į

Sako prof. Leonas šiandie, iš 
tikrųjų, teismo posėdy žodį ga
vęs ir pasakęs tokią kalbą, ku
ri kuluaruose ir mieste sukėlė 
tikrą sensaciją.

Sako, kai Leonas pradėjęs 
pralotą Olšauską garbinti, tai 
jo, praloto Olšausko šeimininkė 
pradėjus graudžiai verkti. (Ji 
iššaukta liudininkei ir turi tei
sės salėj būti).

Paskui prof. Leonas kalbėjo 
apie tai, kaip pralotas Olšaus
kas būdamas labdaringose 
draugijose šelpdavo vargdie
nius ir beturčius.

O niekam nevertas esąs daly
kas ką nors svetimais pinigais 
šelpti. Jei iš savo kišenės, kiek 
nori tiek duodi, o j visuomeniš
kus pinigus skirdamas visuo
met susilauksi įtarimų, nepasi
tenkinimo. Tų įtarinėjimų ir 
pralotas Olšauskas (negalėjęs iš
varyti, pav.,- Voroneže. •

BERLYNAS.— čia gau
ta pranešimas iš Kauno, 
kad Smetonos fašistinė val
džia išleido įsakymą sua
reštuoti A. Voldemara.

Prieš Voldemarą sudary
ta du kaltinimai. Jis kal
tinamas vagystėj ir pasikė
sinime nuversti Smetonos 
valdžią.

Pranešimas sako, kad 
Voldemaras kaltinamas su- 
vogime, 2,000,000 litų valsty
bės pinigų (apie $200,000). 
Apie tai tapo sužinota, kuo
met jis apleido premjero 
vietą. Manoma, kad jis tuos 
pinigus pasidėjo užsienio

banke, veikiausia Londone.
Voldemaras buvo premje

ru ir užsienio reikalų mi- 
nisteriu nuo fašistinės val
džios įsisteigimo gruodžio 
mėnesį, 1926 metais, iki 
Smetonos fašistinė klika jį 
nuvertė rugsėjo 19 d., 1929 
m. Būdamas valdžioj Vol
demaras matomai pasisten
gė apsirūpinti pinigais, kad 
netekus valdžioj vietos bū
tų galima poniškai gyventi.

Aišku, tą patį darė ir da
ro ir kiti Lietuvos fašisti- 
niai valdonai. Su Voldema
ro nuvertimu kyla fašistų 
suktybės į viršų.

visus svarbesnius i 
kaltinamajam akte!

Atvejų atvejais

Bedievių Kongresas 
Maskvoj

3,000 Darbininkų Pro
testo Mitinge Bostone

8,000 Pasitiko Sovietų 
Lakūnus Detroite

Tas žodis
Tą teiš

busimas 
teismo

MASKVA.— Pirmadienį 
čia prasidėjo pirmas Mas- 

| kvos Provincijos Bedievių 
Kogresas. Dalyvauja 700 
delegatų.

Nurodydamas, kad religi
niai elementai pradeda dau
giau darbuotis ir kad 42 
nuošimčiai darbininkų, pri
klausančiu Maskvos darbo 
unijose, yra religiniai, Ja- 
roslavskis, Kovojančių Be
dievių Draugijos pirminin
kas, ragino delegatus su di
desne energija kovoti prieš 
religiją. Jis pareiškė, kad 
Raudonųjų Profesorių In
stitutas neužtektinai akty
viai veikia kovoje su religi-

BOSTON, Mass.— Nepai
sant,1 Lad policija atšaukė 
leidimą, 3,000 Bostono dar
bininkų, po Komunistų Par
tijos vadovybe, sekmadienį 
susirinko į Boston Common 
(parką) į masinį mitingą 
užprotestavimui prieš nu
teisimą Gastonijos streiko 
vadų kalėjimam Policija 
neatakavo mitingo.

Nori Pasiusti į Nicaragua 
100,000 Baltagvardiečiu

Jeruzolimas.— Du arabai 
pirmadienį tapo nuteisti 
nužudymui, o du dešimčiai 
metų kalėjimo. Jie kaltina
mi nužudyme žydelkos lai
ke arabų-žydų susikirtimo 
Palestinoj.

DETROIT, Mich.— Su- 
virš 8,000 darbininkų pasi
tiko Sovietų lakūnus, kuo
met jie atlėkė orlaiviu “Ša- 
Is Sovietų” į Dearborn or
laivių lauką, 11:30 vai. pir
madienio rytą.

Minia nustūmė sargus į 
šalį ir, lig jūrų banga, virto 
ant lakūnų. Žmonės, iškė
lė lakūnus ant pečių ir ne^ 
šė linkui automobilių.

Orlaivis išlėks į New* 
Yorką šį rytą. Tai bus pa
skutinė 12,000 mylių kelio
nės vieta . Jeigu kelionė 
vyks gerai, tai lakūnai šian
dien pribus Į Curtiss orlai
viu lauka 1 vai. diena.

Lakūnai yra Šestakovas, 
Bolotovas, Sterlingovas ir 
Fufajevas.

Sekmadieni Chicagoj bu-

Ne,

Jei pilietis Antanas Smetona 
tarnaudamas Vilniaus banke 
drožiąs vienam žmogui jį įžei
dusiam ausin, ar tai būsiąs 
žiaurumas? Ar pralotas Ol
šauskas skeldamas savo brolie
nei žandan esąs žiaurus?
čia ne žiaurumas, bet savo gar
bės, ambicijos gynimas.
Olšausko Gynėjas Pripažįs

ta, x Kad Jis Paleistuvavo
Su Ustijanauskiene

Kai del to, kad Ustijanaus
kiene nuolat iš praloto Olšaus
ko reikalavus pinigų, tai Leo
nas išvedžiojęs, kad ji neturė
jus nei dorovinės, nei juridinės 
teisės iš praloto 'Olšausko pini
gų reikalaut. Ustijanauskiene 
pasinaudodama tuo, kad pralo- 

(Tąsa ant 3-čio pjisl.),

NEW YORK.— Grafas 
Boris Jelita Dobrzynski, 
buvęs caro armijos oficie- 
rius ir organizuotojas 
kontr-revoliucijos pietinėj 
Rusijoj, atvyko į New Yor
ką tartis su Amerikos impe- > vo surengta masinis mitin- 
rialistais del apgyvendini-1 gas pasitikimui lakūnų. A- 
mo Nicaraguoj 100,000 bal-; pie 20,000 darbininkų prisi- 
tagvardiečių rusų, pabėgu- rinko Broadway Armory, 
šių iš Rusijos. Jo planas Į Kadangi toj svetainėj dau- 
reikalauja $5,000,000. Bet giau vietos nebuvo, tai tūk- 
už tai jis prižada Amerikos j stančiai negalėjo įeiti sve- • 
imperialistams gerą atlygi- tainėn. 
nimą. Jis siūlo suorgani- kai sudėjo suvirs 6000 dole- 
zuoti kompaniją, kurios di- rių -del nupirkimo trakto- 
rektoriais būtų amerikonai, rių ir trokų del Sovietų Są- 
Iš 4,000,000 baltagvardie- jungos, 
čių, kurie dabar gyvena ka
pitalistinės Europos šalyse, 
100,000 būtų pasiųsta į Ni
caragua dirbti vaisių ir ka
vos plantacijose.

Chicagos darbinin-

Berlyno Biržoj Irgi šėrų 
Vertė Puola

BERLYNAS.— New Yor
ko biržoj prasidėjus kata
strofiškam šėrų puolimui) 
Berlyne antradienį šėrų 
vertė nupuolė nuo 10 ;ki 20 
punktų. Taipgi Amster-

Mexico City.— Pagyve
nęs keletą mėnesių Yuca
tan, Augustino Sandino, 
Nicaraguos sukilėlių vadas, 
sakoma, planuoja atvykti į dam, Holandijoj, šėrų ver
šį miestą ir pasitarti su te nupuolė nuo 10 iki 
Meksikos prezidentu Gil. punlū.j.
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Puslapis Antras liAiSVe

APŽVALGA

Užklaus

DIDŽIO KRIZIO IŠVAKARĖSE

LAISVES

WHITBY, CANADA

METAMS
PHILADELPHIA, PA

Sekančias Dova

kalendorius dulkėmisšalin

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Kalendoriaus Technika
Spalių 30 d

Kite įuos

daugiausia 
stiprėti ir

ir vis spartesnis ir platesnis rengimasis į karą. Nes

SU PRENUMERA' 
SYKIU SIŲSKIT 

MOKESTJ

socialistų partijos, ypač vedant kovą prieš 
Mustės grupę—nežiūrint, kokio 

nes tai tuos gaivalus kapitalistų klasė iškiša

užsimodami panaikinti Komunistų Partiją, išplėšt iš dar- 
ų tą vienintelį jų pasiryžusį, revoliucinį kovos vadą

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Nuo Spalių Pirmos i 
^apkričio 15-tos Ka

erai” Šalies pramonėje ir abelname ūkyje

Didžiamjam. karui užėjus, jis 
pasidarė žymiausiu draugijos 
nukentėjusiems dėl karo šelpti 
šulu. Jis, galima sakyti, sąvo 
rankose laikė visas skaitlingas 
Voronežo lietuvių tremtinių mo
kyklas ir kaip tikras caro žan
daras, smaugė mokinius:

vių konferencijos 
1917 m. rudenį ii 
Lietuvos rarybos 
Kaip seniau j i j 
valdžiai, taip 
kaizerio valdžiai 
liko net kandidatu 
arcivyskūpus. 
dar atmintini

Pagal .naują kalendorių me
tai bus padalinti į dvyliką mė
nesių ; be to, bus , revoliucinės

J TAI PRAŠOME AI 
RYTI VISŲ “LAISV 

SKAITYTOJŲ

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by 

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc. 
Every day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y

būtų įvesta toks ka- 
kuris daugiau nau- 
dirbančioms masėms

keturi meta 
diena bus in

Bet mūsų partija iškels visa 
tai aikštėn. Ji parodys, koki 
parsidavėliai caro ir kaizerio 
valdžiom aukščiausias vietas 
užima buržuazinėj Lietuvoj. 
Ji parodys, kokie yra fašistų 
Lietuvos teismai. Parodys, ko
kiais dvokiančiais Macochais 
laikosi katalikų bažnyčios mok
slas. Ji parodys, kokie yra 
krikščioniškųjų darbininkų or
ganizacijų vadai.

V. Kapsukas.
(“Balsas”)

Lietuva jau ir turi savo kuni
gą Macochą. Macochas prieš 
didįjį karą buvo vienuolis Čen- 
stachavos vienuolyne; buvo la
bai “šventablyvas” ir labai di
delis girtuoklis ir paleistuvis. 
Paskui jis kirviu užmušė savo 
meilužę. Norėjo paslėpti savo 
žmogžudystę, bet nepasisekė.

Umiastauskienę, 
laisvas. Daviniai 

kad tai praloto

Pasmaugęs 
ilgai buvo 
buvo aiškūs, 
Olšausko darbas, bet nieks ne
drįso judint tokio augšto žmog
žudžio. Tik tada, kada jau visi 
pradėjo kalbėt apie jo žmogžu
dystę, Lietuvos fašistų valdžia 
priversta buvo areštuot savo 
bičiulį. Dvasiškoji jo valdžia 
iki šiol tyli apie praloto Olšaus
ko darbus ir tik rūpinasi, kaip 
išpainiot jį nuo atsakomybės už 
jo žmogžudystę, kaip jį nekaltu 
padaryt. Tuo tikslu nesenai 
aplankė pralotą Olšauską kalė
jime dargi popiežiaus atstovas 
kun. Faidutti.

PIRMA . . 
ANTRA . 
TREČIA .
KETVIRTA 
PENKTA . 
ŠEŠTA . .

'greičiausias šėrų krizio vaisius bus, žinoma, nušlavimas 
tūkstančių smulkesnių spekuliantų-vertelgų Šerais, bankrutas ne
mažo nuošimčio smulkiosios buržuazijos, ir dar didesnė koncen
tracija (susikaupimas) stambiausiuose bankuose. Bet svarbiau
sias to vaisius tai bus padidinimas augančio krizio ir panaujin
tas-bandymas iš kapitalizmo pusės dar žemiau numušti darbi- 
u|nkaijis uždarbius, įvesti dar smarkesnę paskubą pramonės 
•darbuose, 
kapitalizmas, savo desperacijoj, stengsis nugalėti tą krizį, kurį 
jia pats sutvėrė.

..Ką gi darbininkai turi daryti tokiose apystovose?—“Darbinin- 
klasė turi pasmarkinti kovą prieš skubinimo sistemą ir prieš 

karo pavojų, ir plačiai išvystyti savo kovos organizacijas,” sa
ko Daily Worker, Amerikos Komunistų Partijos centro organas, 
‘‘pafiiJiuosiioti iš pančiojančios intakes Amerikos’ Darbo Federa
cijos biurokratų 
'kairiuosius’ social-reformistus 
plauko jie būtų 
priokan, idant jie nukreiptų darbininkus nuo sėkmingos kovos.’

Į Reikia organizuot dar neorganizuotus darbininkus, kad su 
daryt platesnį kovos frontą ir įtraukti tuos revoliucinius rezer-ln®se 
vbs į klasinę bataliją. Turi būt veikliau budavojama Darbo 
Upij’į Vienybės Lyga. z

-•Visi matome, kokią kampaniją kapitalistai varo įvairiose vals
tijos.
bjnlr
Darbininkų gi atsakymas į tokius mūsų klasės neprietelių užsi- 
nijimus turi būt—neatidėliojant stoti į Partijos eiles, kad pa- 
St jai atsilaikyti prieš grasinančias audras ir vest Amerikos 

c! £ rialą į vis griežtesnes masines kovas.

Įsigalėjus Rusijoj revoliuci
jai, jis išbėgo iš jos, kad nesu
silauktų tokio galo, kokio susi
laukė daugelis caro šnipų. Išbė
gęs į Vakarus, jis tuoj susiuos
tė su kaizerio valdžia. Jis vy
riausią rolę vaidino prie lietu- 

sušaukimo 
r kaizerinės 

sudarymo, 
tarnavo caro 

dabar tarnavo 
. Ačiū tam jis 

į Lietuvos 
Tik per daug 
jo darbai caro 

Rusijoj sulaikė popiežių nuo jo 
iškėlimo į arcivyskūpus. Tai 
kliudė jam ir “nepriklausomoj” 
Lietuvoj labiau iškilt. Vienok 
jis visą laiką buvo labai gerbia
mas ir “dvasiškos ir svietiškos 
valdžios.” O tuo tarpu pralo
tas Olšauskas priklausė įvai
rioms akcinėms draugijoms, 
rinko sau turtus, garbino fa
šistų valdžią ir macochišką gy
venimą vedė. Ant galo nusibo
do jam viena jo meilužė Umias- 
tauskienė, dargi pavojinga pa
sidarė, ir jis ją pasmaugė Bir
štone.

Spalių 25 d., 7-tą vai. vaka
re, prie miesto svetainės buvo 

; protesto mitingas 
prieš nuteisimą septynių Gas- 
tonijos streikierių vadų ilgiems 
metams kalėti. Sykiu buvo 
protestuojama ir prieš geltono
sios Amerikos Darbo Federa
cijos vadus, kurie, su pagelba 
policijos ir visokių padaužų, 
užpuldinėja naujai organizuo
jamą uniją, šaudo į tos unijos 
organizatorius ir t. t.

Surengtas mitingas prasidė
jo ramiai ir tvarkiai. Bet tre
čiam kalbėtojui bekalbant, 
pribuvo būrys policijos, išardė 
susirinkimą, suareštavo kalbė
tojus ir dar keturis, kurie no
rėjo žodį kitą tarti. Viso la
bo suareštuota devyni žmonės.

Policijai pavyko išardyti mi
tingą, bet nepavyko atimti į- 
vairias iškabas, kurias laikė 
Jaunųjų Komunistų Lygos na
riai. Tuomet masinis mitingas 
virto tikra demonstracija ir 
žmonės maršavo apie dešimtį 
blokų, paskui suėjo į svetainę 
ir baigė tą mitingą. Ten kal
bėtojai aiškino G astenijos dar
bininkų padėtį.

Bet mūsų miesto lietuviai, 
pamatę policijos puolimą, nu
sigando ir sulindo, kaip žvirb
liai į krūmus. Kuomet visur 
eina kova darbo su kapitalu, 
tai mūsų lietuviai bijo ir pasi
rodyti. J. Muraška.

Laike Vajaus naujiem 
tytojam yra nupiginta 
na vienu doleriu

Kokios kliūtys 
kenkia katalikybei 
plėstis?
Vyskupas atsakė?
Be aukščiau minėtų kliūčių 

(socialistų ir sektantų, agita
cija, inteligentų, trūkumas) 
katalikiškam darbui nemaža 
kenkia kunigų trūkumas. Tel
šių diecezijoj yra 200 kunigų.

' I

Vadinasi, 200 kunigų vy
skupas skaito dar permaža. 
Tai gan keista, atsimenant, 
kad per šiuos ypačiai poka
rinius metus Lietuvoje ku
nigai buvo mašinaliai gami
nami. Ir su tiekų kunigų, 
klerikalai skelbia, kad Lie
tuva dar vis perbalta; pasi- 
rįžę daryti ja juodesne ir 
juodesne.

“Daugiau Olšauskų Lie
tuvai,” šaukia kunigai.

Panašiai dabar atsitiko ir 
Lietuvoj su garsiuoju pralotu 
Olšausku. Tai tas pats Olšaus
kas, kuris caro laikais buvo ga
vęs Kauno oberpolicmeist.erio 
pavadinimą. Jis pirmutinis 
pradėjo organizuot Kaune krik
ščionių darbininkų draugiją 
švento Juozapo vardu. Tai bu
vo 1906 m., kada buvo prade-' 
jusi slūgti 1905 m. revoliucija 
ir ėmė dūkti caro reakcija. Ku
nigas Olšauskas pasidarė tuo
met dešiniąją Kauno policmeis
terio ranka: jis turėjo pas save 
daugybę šnipų ir išdavinėjo 
įtariamus darbininkus caro bu
deliams. Prie to priėjo, kad be 
jo raštelio fabrikantai nepriim
davo darbininkų į darbą. To
kiu būdu pradėjo augti pirmoji 
krikščioniška Lietuvos darbi
ninkų organizacija, dabartines 
Darbo Federacijos pirmtakūnė. 
Už savo nuopelnus kun. Olšaus
kas apturėjo nuo caro valdžios 
500 rub. dovanų, o dvasiškoji 
valdžia jį iškėlė į pralotus.

Tokiu būdu kunigas Olšaus
kas pasidarė vienu iš žymiau
sių Lietuvos veikėjų. Caro val
džios padedamas, jis įsteigė 
“Saulės” kursus; važinėjo į A- 
meriką rinkti aukas “Saulės” 
namams statyti.

Priseina domėsiu imti antrą 
reiškinį Penkmetės Plano\ vyk
dymo Sovietuose—tai yra nau
jo kalendoriaus įvedimą. So
vietų Sąjunga tuom padarys 
pamatiniai milžinišką atmainą 
masių supratime; visam pasau
lyje darbininkai svarstys ir do
mėsis tuo dalyku, jieškos savo 
klasei naudos ir kovos, kad ir 
jų šalyse 
lendorius, 
dos neštų

Naujas 
paverčia seną ir labai apgavi li
gą pasaką, kuria naudojosi vi
sas plėšikų ir legalizuotų vagių 
pasaulis. Senas kalendorius pa
statytas ant biblijinės pasakos, 
kad dievas dirbęs šešias dienas, 
o septintą atsilsėjęs. Dėlto ve, 
darbininkai 'ir jūs žmonės, ku
rie esate “sutverti pagal dievo 
pavidalą,” turite dirbti šešias 
dienas, o septintą atiduokite 
dievui. Del to ta septinta ir 
vadinasi šventa diena, dievo 
diena, kuria naudojosi visoki re
liginiai monelpipkai, ^.žųlikai, 
karciamninkai ir kitokį apga
vikai, skriausjami ir apgaudi
nėdami darbo mases, stiprinda
mi plėšikų, kapitalistų valdžią.

Tas senas kalendorius, po 
kuriuo sulindę apgavikai, ir 
naudojamas visose kapitalisti- 

šalyse, ideologiniai ir 
technikiniai buvo netikęs nau
jai darbininkų valdomai ša
liai, kur iš pamatui naikinama 
visokios skriaudos ir budavoja
ma socializmas. ' ( >

Seniem skaitytojam, 
naujinant pre n u me 
.$6.00 metam. Kurie 
naujindami atsiusite 
$5.00, žinokite, kad net 
užsimokėję už apsl 
metus. Tačiaus, jei gž 
du naujus metinius skaj 
jus, tai tada ir savo p 
meratą galėsite atsina 
už $5.00 metams.

tuvos banke Liandsbergį. Pa-' 
našiai “teis” ir buvusįjį Kau
no oberpolicmeisterį, didįjį ca
ro šnipą, o paskui kaizerio ber
ną pralotą Olšauską, virtusį 
Lietuvos Macochu. žinoma, už 
šnipavimą caro valdžios laikais 
ir už bernavimą Vokietijos kai
zerio valdžiai jo visiškai ne
teis Lietuvos fašistų teismai, 
nes ir pačioj fašistų valdžioj 
ir jų teismuose sėdi ne vienas 
caro .šnipas ir kaizerio bernas. 
Jį neva teis tik del Umiastaus- 
kienės pasmaugimo. Kad leng
viau būtų paslėpti Liet. Maco
chu darbeliai, kad jie neišeitų 
aikštėn, kaip išėjo aikštėn 
Liandsbergio ir kitų jo bičiulių 
darbeliai, teist rengiasi pralo
tą Olšauską prie uždarytų du
rų. Tuo ypatingai susirūpinę 
Lietuvos vyskupai, ir pats po
piežius. Jie bijosi, kad teisiant 
prie atidarytų durų, neišeitų 
aikštėn bjauriausi jų šulų, pra
lotų ir vyskupų darbai, kad 
žmonės, pamatę jų supuvimą ir 
niekšiškumą, neatidarytų akis 
ir neatmestų tų niekšų mokslo.

Jau prigaminta didelis perviršis automobilių, žibalo, anglies, 
audimų, čeverykų, statybos medžiagų, žemės ūkio produktų ir 
kt., ką pripažįsta ir New Yorko "Times. Užsienio rinkose, An
glijos, Vokietijos, Francijos ir kitų šalių fabrikantai įnirtę var
žosi del tavorų pardavimo ne tik tarp savęs, bet ir su Amerika. 
Taigi Amerikai nedaug tėra vilties dabar eksportuoti užsienin, 
ko negali parduoti namie.

''Krizis darosi neišvengiamas. Jo nesuturės nei vadinama 
Amerikos Federal i ų Rezervo Bankų sistema, nors apie ją 
tfek daug pribubnyta, kaipo šalies biznio reguliuotoją.

bai užtvirtinti iki sekančiam 
susirinkimui. Namo Preso 
Fondo komisija pareiškė, kad 
galutinai negalima sužinoti 
kiek išleista knygelių bei ženk
lelių,. nes tas darbas buvo ša- 
kariuojamas šantažo pirmi
ninko B. Švedo. Nutarta su
laikyti jų pardavinėjimas.
Pasirodo, kad dd. argen- 

tiriiečiai sunkiai verčiasi: 
dar vis turi deficito. Jiem 
ir bus sunku, iki gaus rai
džių statymui mašiną, ku
rią amerikiečiai žadėjo nu
pirkti, kaipo dovaną argen- 
tiniečiams.

Darbuodamiesi r i n 
“Laisvei” naujų skait 
labai daug pasitarų 
p 1 at i n i m e d a rb i n i n k i š ki

Mes gerai žinome buržuazi
nes Lietuvos teismus, žinome, 
kaip jie teisia darbininkus ir 
kaip teisia tokius žmogžu
džius, kaip Mikuckis, Plecha
vičius, Glovackis. Atsimename, 
kaip jie teisė kunigą Puricką. 
Nesenai matėme, kaip fašistų 
teismas “teise” apsivogusį Lie-

kuriem bus 
darbininki

A. L. D. L. D. 231-ma kuo
pa, Huntington, L. L, rengia 
labai smagią pramogą, 2 d. 
lapkričio, republikonų svetai
nėj, kampas New York Avė. 
ir llth gatvės. Pradžia 7-tą 
vai. vakare, ši pramoga bus 
ne paprasta, bet bundulių, ku
riuos atsineš moterys ir mer
ginos, o vyrai iš varžytinių 
juos nupirks ir paskui su jų 
savininkėmis vakarieniaus, šo
kiams bus gera muzika.

Todėl kviečiame ne tik vie
tinius, bet ir apielinkių lietu
vius atsilankyti į mūsų paren
gimą ir sykiu su mumis sma
giai laiką praleisti. .

Rengėjai.

Naujas kalendorius pana ki
na senoviškus šventadienius. 
Fabrikai, kasyklos, krautuvės, 
paštas, bankai, valdžios įstaigos 
ir tt. dirbs be. pertraukimo. 
Darbas ir visoks judėjimas (iš
skyrus komunikaciją) sustos 
tik ant penkių didžiųjų revoliu
cinių švenčių, kaip Tai Lenino 
mirties,. Pirmoji Gegužės, Sep
tinta lapkričio ir kt.

Prie naujo metskaičio pasi
darys į metus 360 dirbamų (die
nų, kur prie sena kalendoriaus 
tebūdavo tik 296 dirbamos įdie
nos. Gi. darbininkai, kaip jau 
žymėj om, gaus daugiau poilsio 
dienų prie naujo kalendoriaus.

Išdirbę penkias dienas, šeštą 
jau ilsis, o mašinos tebesiįųk’a, 
gamina produktus. Į metus pa- 
šidaro 77 poilsio1 dienos, kuomet

$6.00
METAMS

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year, $6.00 United States, 6 months, $3.00
Brooklyn, N. Y., per year, $8.00 Brooklyn, N. Y., six months, $4.00
Foreign countries, per year, $8.00 Foreign countries, 6 months, $4.00
Canada and Brazil, per year, $6.00 Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

Olšauskas Gavo 8 Metus 
Kalėjimo

Sulyg neoficialiais davi
niais, Konstantinas Olšaus
kas, pralotas ir didelis ku
nigijos šulas, o be to buvęs 
čebatlaižiu kruvinojo caro 
Mikės, tapo pripažintas kal
tu ir nubaustas aštuone- 
riems metams kalėjimo. 
Dar negavom patikrinančių 
žinių. Bet jeigu ir tiesa, tai 
ką mes matome? Ogi ta
tai, kad Lietuvą valdant ku
nigams ir ponams, joje tei
sybės niekuomet nebuvo ir 
nebus. Andai Romanas už 
nužudymą žmogaus buvo 
paleistas. Šiandien Olšaus
kas už nužudymą moteriš
kės—tik aštuoneriems me
tams tenusmerktas. O tuom 
sykiu, tie patys ponų ir ku
nigų teismai,1 pasigavę dar
bininką už skleidimą, komu-1 
nistinio lapelio, nusmerkial 
iki gyvos galvos kalėti arba! 
net mirtimi! n 1. , » < j

Mes . galim tikrinti, kad 
kun. Olšauskas nesėdės il
gai kalėjime. Jis greit bus 
paleistas, kaip buvo paleisj (surengtas 
tas Romanas. Todėl, kac 
kaip vienas, taip ir antras 
yra turtingi. Ąbu klerika- 
liško nusistatymo.

Permaža Kunigų
Kauno krikdemų dienraš 

tis “Rytas” išspausdino pa 
sikalbėjimą su Telšių vys 
kūpu Staugaičiu

šventės, ir kas 
priauganti nauja 
dustrializacijos diena.

Metai turės 72 savaites; sa
vaitė—penkias dienas; o pen
kios revoliucijos šventės rasis 
tarp mėnesių. Kiekvienas me
nuo, turės po 30 dienų, susidės 
iš šešių savaičių. Savaitė tu
rės penkias dienas.

Prie naujo kalendoriaus dar
bininkai gaus kas šeštą dieną 
poilsiui; gi. prie seno kalendo
riaus gaudavo tik kas septintą 
dieną.

Tuo tarpu mašinos niekad 
nenustos judėję. Jos visuomet 
suksis, tuo pačiu laiku' duoda
mos daugiau poilsio dienų dar
bininkams. Mašinos sustos tik 
per revoliucines šventes, kurių 
bus penkios per metus.
Gamyba Pakils prie Naujo

Kalendoriaus

—Bandyta nužudyti caras
Aleksandras Trečiasis, 1887.

(javus naują p reni 
tą, siunčiant prenun 
riaus vardą ir anti a 
siuntinėjimo d I nra.-či 
tu reikia siųsti ir pin;

Visais reikalais ras

'Apie savaitė atgal pramonės šėrų kaina vien tik New Yorko 
Wall Stryte staiga nukrito žemyn kokiais $10,000,000,000. Chi- 
cągoj, Bostone ir kitų didmiesčių biržose'taipo pat ūmai šęrąi 
'(akcijos) nudardėjo pakalnėn.

Krizis pasirodė taip pavojingas, jog privertė pasiskubinti ir 
prezidentą Hooverį su savo raminančiu pareiškimu, kad “viskas 
eęą A

.'Bet vos keletui dienų praslinkus po Hooverio tokio užtikrini- 
rrioUšUu ir vėl, išnaujo galvatrūkčiais Šerai pleška žemyn. Vie
ną tiktai spalių 28 priešpietį jie nupuola nuo 10 net iki 50 punk
tų, Išviso apie 14 bilionų dolerių.

■» Vadinasi, prezidentas Hooveris, vyriausias kapitalistų klasės 
pūdomojo komiteto galva, su savo suraminimais ir užtikrini
mai nepajėgia (ir nepajėgs) sustabdyti šėrų dribimo žemyn.

<TųIi dideli bankai kelis šimtus milionų dolerių įdėjo į skubų 
pirkimą—gelbėjimą įvairių stipresnių pramonių šėrų vertės,x no- 
TŠdanii prilaikyti juos nuo tolesnio smukimo arba jų kainą augš- 
tyn pakelti. Bet ir šis vaistas negelbėjo.

• Kodėl taip yra? Todėl, kad vadinamoji “gerovė” vėl atsimu
ša kakta į sieną; jos laikas baigiasi, ir krizio šmėkla jau ateina 
j 'kiemą.

' Per paskutinius porą metų ėjo pagedusi spekuliacija Šerais, 
tikintis jų kilimo vis augštyn ir augštyn. Biznis tapo begali
niai išpūstas. Nors tarp 3 ir 4 milionų darbininkų vaikščiojo 
bę darbo, ir apie 20 nuošimčių pramonės mašinerijos ilsėjosi, 
Tačiaus kiti 80 nuošimčių visais garais dirbo tavorus, su tikslu 
pėlnipgai juos išparduot namie ir užsienio rinkose.

-Kapitalistinė racionalizacija, įvedimas tobulesnių^, spartesnių 
nįįašinų, ir paleidimas didelio skaičiaus jau nereikalingų darbi
ninkų, o likusių pakinkymas į dar smarkesnį darbą, dažnai su 
mokesnio apkramtymu ir darbo laiko pailginimu—šitokie1 būdai 
nupigino fabrikantams tavorų dirbimą; betgi šitoks darbo sis- 
tįnos “sumokslinimas” gana greitai privedė prie didelio pervir
šio dirbinių, kurių negalima su pelnu išparduoti Amerikoj nei 
iškišti užsienio rinkose.
£ Reiškia, artinasi laikas, kad reikės įvairias gamybos * šakas 

ilgokam laikui sustabdyti bei labai susiaurinti tolešriį tavorų 
dirbimu. O jeigu taip, tai nutrūksta arba dikčiai sumažėja šė- 
ifninkų pelnai. Nekalbant apie* nuošimčius, jau gręsia praradi- 
ipas ir pačių sumų, įdėtų į ^ri| pirkimą. Na, ir tais nupigu- 
siais ir vis dar pingančiais Šerais užtvinsta New Yorko ir kitų 
dįįdmiesčių biržos; prasiranda pasitikėjimas “alnžinosios gero- 
v^s” laikais, kuriais bažijosi Amerikos trustininkai ir vyriausi 
šąlies politikai.

v,Tos jų deklamacijos, suprantama, turėjo tikslą dvasiniai pa
veikti į darbininkus, paneigti reikalą jiems organizuotis į ko- 
ręąmistų vadovaujmas industrines unijas bei į Komunistų Par
tiją. Tie ponai visuomet stengėsi nukreipti darbininkų domę 
libo Sovietų Sąjungos progreso, maldami, kad Amerikoj “esą ir 
busią geriaus” be jokių Sovietų, be jokio revoliucinio proletaria- 
t<r-judejimo. Bet Amerikos darbininkai ir vėl gaus patirti ka
pitalistinės “tvarkos gerumus”, žadančius būti dar kartesniais 
ir skaudesniais, negu kad laike pirmesniųjų krizių. “Laisvės” Bendrov 

rektoriai kviečia į k 
visus veiklesnius dari 
judėjime draugus ir 
ges ir skiria

Obėrpolicmeisteris Pralotas Olšauskas 
Macochu Virto

dėti 
džiaugiantis, kad n 
dienraštis nekyla skail 
jais, tie tylėkite. Bet 
riem rūpi pasirodyti, 
“Laisvė” visada turėjo 
giau skaitytojų už by 
kitą lietuvių laik’ašti / 
rikoje ir ji turės jų dau 
ir ateityje, tie draugai 
sakys: ne! Šis vajus 
būt jei ne geresnis, tai 
lygus kitiem vajam! 
atsakymas bus teisinga 
tuščiais 2odžiais, bet 
bais—rinkimu naujų pr 
meratu.

rūpinasi 
A p š v i e tos o r g a n i z a c i j a 
merikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija ir prie 
jos kiekvienas gali priklausy
ti, nes įstojimas tik 50 centų 
ir metinė mokestis $1.50. Tuo 
tarpu nariai kas motai gauna 
kelių dolerių vertės knygų, ku
rias Draugija išleidžia.

K. B-ras.

“Rytojaus” Bendrovės 
Narių Susirinkimas

Argentiniečių darbininkų 
“Rytojus” praneša:

Rugsėjo 29 d. įvyko “Ryt.” 
b-vės narių susirinkimas, ku
ris buvo gana pavyzdingas. 
Pirmsėdžiavo L. Bernotą, 
sekr. J. švedas. Tarybos pir
mininko, Staškausko, raportas 
priimtas be pataisų, kalendo
riaus autoriaus, Sabalio—taip- 
pat be pataisų. Prie adminis
tratoriaus rap. duota pataisų 

■ it pastabų kas atiduota su- 
į tvarkyti tarybai. Iš knygve- 

džid rąp. paaiškėjo, kąd įbegiu 
paskutinių trijų mėn. b-Vė'tu
rėjusi 118 pesų deficito. Re
daktoriaus rap. diskusuotas, 
bet priimtas be pataisų, tik 
su pastaba—talpinti daugiau 
žinių iš Lietuvos. Įstatų ko
misijai duota pastaba, kad bū
tinai peržiūrėtų esamus b-vės 
įstatus ir atiduoti b-vės tary-

Didelei bedarbei siaučiant 
delei šių metų blogo derliaus, 
didelio imigracijos padidėjimo 
ir delei netikusio kapitalisti
nio surėdymo, žmogus privers
tas darbo jieškoti, kur žinai. 
Pabaigęs darbą prie N. R. C. 
tiltų, girdėjau, kad Whitby 
miestelyje randasi kontrakto- 
rius J. Hard, kuris sunkiai
siais automobiliais, (trokais) 
pristatinėja žvyrą ant kelių, 
namų statymui ir t. t. žvyro 
pylimui bei liodavimui į tre
kus samdo keletą darbininkų. 
Todėl nuėjau prašyti darbo. 
Kontraktorius pasakė, kad jis 
iš kitur atvykusioms darbo ne
duoda, nes jie pinigus išsive
ža; darbą pas jį gauna tik vie
tos gyventojai. Kitaip sakant, 
savo sunkiai uždirbtus centus 
(moka po 30 centų į valan
dą), atiduoda už alų befundy- 
dami.

Labai blogai darbininkai da
ro įvesdami fundus. O dar 
blogiau, kad likusius centus 
praleidžia girtuokliavimui. Juk 
tuomi nuodiname savo protą 
ir mažiname sveikatą. Juk 
nei fundais, nei girtuokliavimu 
mes nepagerinsime savo būvio. 
Jeigu pas mus atlieka centas 
kitas, tai geriau užsisakykime 
darbininkišką 1 a i k r aštį—“ La i - 
vę” ar “Vilnį,” kurie dabar 
yra nupiginti ir kurie yra tik
rais mūsų vadovais. Antras 
dalykas, jeigu turime atlieka
mą centą, tai prisirašykime 
prie darbininkiškų organizaci
jų, kurios kovoja už pagerini
mą darbininkų būvio, kurios 

apšvietos reikalais.
tai A-

prie geiįo kąlėndoTiaus, su sek
madieniais, revoliucinėmis 1 ’ir 
net religinėmis šventėmis, te
gaudavo tik 67 dienas.

Vadinasi, darbininkų valdo
moj šalyje masės pavergia ma
šinas, priverčia jas dirbti, ka
da jie ilsis; gi buržuazinėse ša
lyse kapitalistai yra padarę 
darbininkus mašinų vergais, o 
mpšinos yra kapitalistų.

Dabar mes prieinam prie 
svarbiausios vietos naujo kalen
doriaus—tai yra panaikinimo 
šventųjų dienų. Įvedant naują 
kalendorių, pasidaro 64 dirba
mos dienos, kurių prie senojo 
nebuvo. Ratuojant seno met
skaičio mastu, priauga daugiau 
nęgu viena darbo diena į seną
ją savaitę (imant dieną, kaipo 
“siftą”—pakaitą). Tai stambus 
prisidėjimas darbo laiko, reiš
kiantis gamybai pažangą. So
vietų Sąjungos gamyba pašoks 
milžiniškais šuoliais pirmyn ir 
augštyn.

Antras labai svarbus žings
nis sulig naujo kalendoriaus-^- 
tai kuomet darbininkams bus 

'duodama kas šešta diena poil
siui, tai jų vietas turės užpildy
ti kiti, tie darbininkai, kurie 
randasi be darbo bei kurie bus 
paujai priplaukę iš sodžių. Pa- 
Vyzdžiui, jei fabrike dirba 100 
darbininkų, kas šešta diena 
kiekvienas gauna poilsio, tai 
toks fabrikas paims dar prie 
dabar esamo šimto dvidešimt, 
Kad palaikyt nuolat reikiamą 
darbininkų skaičių, idant fabri
kas visuomet dirbtų normaliai, 
i Dabar Sovietų Sąjungoj pra
monės darbininkų yra apie 8,- 
000,000. Taigi jei tik toj pa
čioj eigoj palaikyti pramonės 
judėjimą (žinoma, iš čia reikia 
išimti gelžkeĮių ir kitokios ko- 
|munikacijos darbininkus, kurie 
ir dabar jau dirba be pertrau
kos), tai reikės paimti naujų 
darbininkų dar apie 1,000,000. 
Tai, vadinasi, didžiulė masė 
naujų jėgų bus įtraukta .į ga- 

i mybos ir aptarnavimo sritį.
I : > F. Abekas.

Kaimynai 
kia jūs sav 
ateitumėte



Spalių 30,1929

šauskas

iandsbergį. Pa- 
r buvusįjį Kau- 
isterį, didįjį ca- 
<ku i kaizerio ber- 
Isauską, virtusį 
•h u. žinoma, už 

> valdžios laikais 
ą Vokietijos kai- 
jo visiškai nc- 
fašistu teismai, 
fašistu valdžioj 

e sėdi ne vienas 
kaizerio bernas.

k del Cmiastaus- 
gimo. Kad leng- 
lėpti Liet. Maco- 
kad jie neišeitų 

išėjo aikštėn 
r kitu jo bičiulių 

rengiasi pralo- 
rie uždarytų du- 
ingai susirūpinę 

ipai, ir pats po- 
josi. kad teisiant 

durų, neišeitų 
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neatidarytų akis 
ų niekšų mokslo.
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ENDORIUS

nužudyti caras 
trečiasis, 1887.

Trečiadienis, /Spalių 30,1929.

♦ Argi Šis Vajus Bus

Buvusiy Va jy

Į TAI PRAŠOME ATSA
KYTI VISŲ “LAISVĖS” 

SKAITYTOJŲ
Jei kuriem bus gražu gir
dėti darbininkų priešus 
džiaugiantis, kad mūsų 
dienraštis nekyla skaityto
jais, tie tylėkite. Bet ku
riem rūpi pasirodyti, jog 
“Laisvė” visada turėjo dau
giau skaitytojų už by kurį 
kitą lietuvių laikraštį Ame
rikoje ir ji turės jų daugiau 
ir ateityje, tie draugai at
sakys: no! Šis vajus turi 
būt jei ne geresnis, tai nors 
lygus kitiem vajam! Toks 
atsakymas bus teisingas ne 
tuščiais žodžiais, bet dar
bais—rinkimu natijų prenu
meratų, v

“LAISVĖS” KAINA

$6.00
METAMS

Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

Nuo Spalių Pirmos iki 
Lapkričio 15-tos Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

METAMS
Seniem skaitytojam, 

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

Gaukite Dovaną!
“Laisvės” Bendrovės Di

rektoriai kviečia į kontestą 
visus veiklesnius darbininkų 
judėjime draugus ir drau
ges ir skiria

atsi- 
at a

Sekančias Dovanas

PIRMA . . 
ANTRA . 
TREČIA .
KETVIRTA 

. PENKTA . 
ŠEŠTA . .

$30.00 
$25.00 
$20.00 
$15.00 
$10.00 

. $5.00
Darbuodamiesi rink ime 

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

SU PRENUMERATOM 
SYKIU SIŲSKITE IR 

MOKESTI

Gavus naują prenumera
tą, siunčiant prenumerato
riaus vardą ir antrašą del 
siuntinėjimo dienraščio, kar
tu reikia siųsti ir pinigus.

Visais reikalais rašykite

“LAISVE”
46 Ten Eyck Street
BROOKLYN, N. Y.

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

LAISV®
> t ... *

Puslapis Trečias

PRALOTAS OLŠAUSKAS NUTEISTAS
ASTUONIEMS METAMS KALĖJIMO
(Tąsa nuo 1 pusi.) Iti, pagautas afekto galėjęs pa

tas Olšauskas sulaužė celibatą, Į baisų nusikaltimą,
visą laiką jį šantažavus.

Kalbėdamas del kunigo celi
bato, p. Leonas padaręs ir to
kią aliuziją: jei jauna graži nas prašė teismą pralotui 01- 

. ..... 1’”i taikyti ne 453 str.,

Prašė Lengvai Bausti
Teisiamojo gynėjas p. Leo-

Sekretorius—J. JVIILIĄŲSKAS, .
626z Woodward Ave., McKees Rocks, Fa. 

Iždininkas—K,. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa. 

Turtų Kontr.:
G. URBONAS,

434 Library St., Braddock, Pa.
A. ŽVIRBLIS,

2321—5th Ave., Pittsburgh, Pa.
J. URBONAS,

1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa.

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR.j 
ANTRAŠAI

nedčldienį kiekvieno menesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai.: po pietų. ’

' tarnaitė šluoja kunigo kamba- šauskui
į rį ir kloja jam lovą, tai ji gali kaip siūlęs prokuroras, bet 458 
ir lovoj atsidurti. Ir iniciaty- str., nes to str. antroj daly esą 
va galinti kilti iš vyriškos pu- minimos aplinkybės 458 baud.

! sės. Bet kalbant apie Ustija-
nauskienės ir praloto Olšausko
santykius

| iniciatyva
! Olšausko,
į kienės.

Kur tai matyta,—sakąs p.
Leonas,—jauna skaisti mergina jis nusikaltęs būdamas dideliai 

i apsigyvena pas jauną kunigą susijaudinęs, pagautas efekto.
i Olšauską ir visą laika jį gundo, i Antra prokuroro Kalba

nes to str. antroj daly esą

si. str. duodąs teisę kaltinamą
jį bausti 6 met. sunkių darbų 
kalėjimo, bet taip duodąs teisę 

met. grasos kalė-
reikia pasakyti, kad

kilus ne iš praloto bausti ir 1 •/ 
bet iš Ustijanaus-1 limo.

Pralotui Olšauskui prašąs
skirti mažiausią bausmę, nes

Kai tik Ustijanauskienė prą- į 
lotą Olšauską sugundžius, tuo
jau pradėjus jam statyti dide
lius medžiaginius ir seksuali-

. nius reikalavimus. Stasė visą 
amžių gundžius pralotą Olšaus
ką ir visą amžių jį šantažavus.

I Sako, Olšauskas Nekaltas,
Kad Prigyveno Ustijanaus-1 toji kalba, kaip kalbama teismo

Baigus teisiamojo gynėjam 
savo kalbas, prokuroras radęs 
reikalo, kai kuriuos teisiamojo 
gynėjų iškrypimus atitaisyti ir 
ta proga pasakęs kitą kalbą.

Antroji prokuroro kalba, sa
ko, buvus dar įspūdingesnė, ne
gu pirmoji, užvakar jo pasaky

kienei Vaiką
Stasė sugundžius ne tik pra- 

| lotą Olšauską ir jos sugudytas 
i jis sulaužė celibatą, bet ji iš- 
! vedus iš kelio ir H. Ustijanaus- 
įką, nes jis metęs šeimą ir mė- 
j ginęs su ja susivesti.

Toj srity,—p. Leono many
mu, — Ustijanauskienė turėjus 
turėti nepaprastų gabumų, nes 
ji suviliojus nepaprastą kunigą, 
bet kunigą akademiką.

Ustijanauskienė susilaukus iš 
praloto Olšausko vaiko, bet ar 
kaltas esąs pralotas Olšauskas, 
jei Ustijanauskienė vaiko norė
jus?—Ir paskui pralotas Olšau
skas kas mėnesį Ustijanauskie- 
nei mokėjęs alimentų 
rublių.

Prokuroro ir civil, 
esą stengiamasi kuo 
šiai įrodyti, kad pralotas Olšau
skas mokėjęs alimentus, bei jei 
įrodoma, kad iš tikrųjų alimen
tus mokėjo, taį tas tik rodąs 
aukštą praloto Olšausko mora
lę. Jei pralotas Olšauskas sa
vo vaiku rūpinąsis, tai esanti 
jo dorybė, bet ne nusikaltimas. 
Ar kaltinamas bent vienas tė
vas esąs už tai, kad jis rūpi- i 
nąsis savo vaikais?! Negalima i 
esą už tai kaltinti ir 
Olšausko.

Pralotas Olšauskas 
iš savo vaiko padaryti 
gerai išauklėti ir tuo tikslu ga
benęs jį užsienin, Amerikon. li
tas viskas rodą tik praloto Ol
šausko kilnumą ir dorovingu-

po 50-60

kuluaruose. .
Prokuroras
Maksimales 

skui
Pirmų pirmiausia, sako, pro

kuroras vykusiai atsakęs p. Le
onui del jo prašymo teisiama
jam taikyti 458 str.

Prokuroras kategoriškai pa
reiškęs, kad 458 str. pralotai 
Olšauskui taikyti jokiu būdu 
esą negalima, nes jokių lengvi
nančių aplinkybių nesą.

Pralotas Olšauskas neprisi- 
pažįstąs, tai viena, o antra — 
jis padaręs nusikaltimą sąmo
ningai apgalvotai, iš anksto pa
sirengęs.

R e i k a lavęs 
Pralotui Olšau- 
Bausmes

2—P. Franckevičius, 3409 W. Carson St., 
•Pittsburgh, Pa.

8—J. Šiurmaičiūtė, 315 Carothers Ave., 
Carnegie, Fa.

4— F. Grabauskas, 66 Swatara Rd., Shenan
doah, Pa.

5— V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo, 
Pa.

6— M. E. Custerienė, 926 Wheelock Rd., 
Cleveland, Ohio

7— J. 1). Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent
wood, Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačlnskas, 2310 Sarah St., S. S. 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stasihckas, Box 655. New Kensing
ton, Pa.

10— J. Albauskis, 1503 Wentworth Ave., 
Chicago Heights, 111.

11— J. Barškictis, P. O. Box 441, Courtney, 
Pa.

12— J. Kinderis, 439 Maplewood Av6., 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. F. D, No. 42, Rices 
Landing, Pa.

14— G. Urbonas. 434 Library St., Braddock, 
Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Ali
quippa, Pa.

17—K. Levine. 242 Fenn Ave., Exten. 
Turtle Creek, Pa.

27—M. Batptis, Box 24, Wilsonville, Ill.
30—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, III.
Easton, Kuopa,—-M. Urba, 1119 Bushkill St., 

Easton.i Pa.
33— A. B. ■ Shatkus, 125G Scribner Ave., 

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, Box 113, Royalton, Ill.

19—J. Preikšą, Box 201, Minden, W. Va.
20—A. Potyri us, Box 287, 
22—I’. Cibulskis, 7042

noth, Ni Y.

, Burgettstown, Pa.
I, ink Court, Mas-

24—J. Kasparavičius, 
Youngstown, Ohio.

636 Samuel St.,

2G--M. Garrison, 317 
Buffalo,' N. Y.

So. Division St.,

26—A. Darnbnuskas, 224 
Girardville, Pa.

E. Mahanoy Ave.,

Shanon, Ta.
38—B. Yuškauskas, Box 253, West Frank

35—K.
kin

Bagdonas, 
Pa. \

114 N. Vine St., Shnmo

36—K. Vaičiūnas, 
burg, 111.

P. O. Box 209, Harris-

37—L. Aimanas, P. O. Box 568, Castlo

fort, III.
39— J. Chiplish, 611 Vandalia St., Collins

ville, Ill.
40— M. Andriuškevičius. 172 Gertrude St., 

Akron, Ohio.
41— J. Guzevičienė, Box 400, Benid, Ill.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— K. Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, Mich.
44— L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, III.
45— Tg. V. Savukaitis, P. O. 262. Cuddy, Pa.
46— D. Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768 Addison Ave., 

Detroit, Mich.

View, Pa.
51—J. Stanislovaitis, 307 Plymouth Ave.,

48—A. Malinauskas, P. O. Box 246,
Minersville, Pa. 

49—A. Matulevičius, 46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y. 

50—M. Urmoniūtč, 37 Norwich Ave., West

Wilkes-Barre, Pa.
52— V. Linkus, 3116 So. Ilalsted St., Chi

cago, III.
53— J. Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 

Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius, 236 Park 

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 98 Cedar 

St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

Ave., W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą 

ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

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

P1TTSBURGHO) IR APIELINKĖS I 
P R1 Eš FA ŠI STIN ĖS T A R Y BO S 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm, pagelbininkas J. I). Sliekas, 

3121 Elroy Ave.,. Brentwood, Pitts
burgh, Pa.

Sekretore A. K. Sliekienė, 3121 El
roy Ave., Brentwood, I>-ttsburgh, 
Pa.

Iždininkas J. Miliauskas, 626 Wood- , 
ward Ave., McKees Rocks, Pa.

Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane I 
St., Š. S. Pittsburgh, Pa.

GEORGĖ NOBILETTI 
Pianistas ir Mokytojas

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)Įgaliotas ir Paliūdytas 

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 6631
OFISAS

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Notary
Public

PHONE 
Stagg 
5043MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS- I 

TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.
Valdybos Adresai:

Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun
ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininke M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baroniene, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskiene, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.
-------------ę-----------------------------------

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jakems, 1564 Turner 
Ave., N. W. Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 1568 
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Rasikas, R. R. 9, 
Box 117.

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 
159 Hamilton Ave.; Ed. ' Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1.131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
llth Si

Svetaines nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utarninką, sa
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.

Telephone, Jefferson 6993

LIETUVIS GRABORIUS

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia* 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar- 

1 bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot, Rašt. B,. BĄRKAUSKIS, 255 

Pine St.
Fin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In

galls Ave., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskus, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai: '

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 Fitst St.

Organo Raštininkas J. KENTRUS, 
201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
N. J.

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

PITTSTON, PA.
Iš Seno Vinco Prakalbų

11 d.'spalių čia'bjykO Seno 
Vinco ' prakalbos. Viršminėtas 
kalbėtojas kalbėjo apie dabar
tinę viršutinių fabrikų ir ang- 
liakasyklų industrijos padėtį. 
Kalbėtojas pastebėjo, kad da
bar visur taip ištobulintos ma

ršines ir šimtai darbininkų die- 
įna iš dienos metama laukan iš 
į dirbtuvių. Jis sakė, kad da- 

■ , ,bar darbininkam niekas nelie
pia o o daryti, kaip tik organizuo- 

' tis^ į darbininkiškas organizaci
jas ir kovot už trumpesnes 
darbo valandas. Abelnai, Se
no Vinco prakalba buvo gyva 
šių dienų klausime.

Prakalbose buvo (dainuoja
mos ir dainos, kurias sudaina
vo iš Wilkes-Barriu Aido Cho
ro nariai—K. Miškinis,; J. Sur- 
dokas ir seserys Zdaniūjtės.

Publikos prakalbose nebuvo 
Rodos, buvo garsinta

j ieškovo 
ryškiąu-

norėjęs 
žmogų,

mą.
Marškiniai su Inicialais
Kaltinamajame akte esą pa

sakyta ir liudininkų parodyta,
kad Ustijanauskienė mėgdavusi iv..,, . .■ - - - - -- 'gana plačiai, bet visgi atsilan

kė mažai. Sarmata, kad dar
bininkai i darbininkiškas pra
kalbas nesilanko. Priežastis 
neatsilankymo į prakalbas gal 
bus sekama. Mat, čia lietu
viai darbininkai yra labai už
hipnotizuoti bažnyčios religiji- 
niąis prietarais. Antra, vėl 
tą dieną buvo Pennsylvanijos 
kasyklų kompanijos pėdės. 
Mat, po pėdei, namo parėję, 
patraukia gerai naminukės, 
tai ir prakalbas užmiršta. Tai 
labai prastas pasielgimas tžfr- 
pe mūs lietuvių darbininkų, ir 
mes tą turėtume mest-ant vi
sados.

Buvo renkamos aukos. Au
kojo šie: po $1.00-—K. Matu
lionis, P. Papievis, S. Setkus; 
po 50c—A. Kalaževičius, J. 
Marčiulionis, A. Virbyla, A. 
Navikauskas ir O. Zinkevičie
nė; smulkių $5.10; viso $10.60. 
Apmokėjus $1.50 už svetainę, 
likusi $9.10 pasiųsta A. L. D. 
L. D. XII Apskr. valdybai.

J. Kuncevičius.

apsivilkti naktinius praloto Ol
šausko marškinius su jo inicia
lais. Bet kas esą bloga: ji ga
lėjusi taip daryti arba iš mei
lės, arba spaudžiama nedatek- 
liaus.

Medinis Pjūklas
Leonas kelis syk savo žodžius 

pakartojęs, kad Ustijanauskie
nė pralotą Olšauską sugun
džius, išvedus iš'kelio, del jos 
pralotas Olšauskas turėjęs su
laužyti celibatą, o paskui jį šan
tažavus. Ustijanauskienė pra
lotu! buvus tikras medinis pjū
klas. Ji pralotą Olšauską iš
naudojus, persekiojus, kliudžiu
si ramiai jam gyventi. Ji pra
lotą Olšauską įžeidinėjus.
Pripažįsta, Kad Olšauskas

Galėjo Užsmaugti Usti- 
janauskienę

Iš visko galima esą 
kad Ustijanauskienė 
Olšauską turėjus išvesti 
trybės. Ir tikrai taip 
praloto Olšausko kantrybė trū
kus. Bet Birštone į Vytauto 
kalną pasimatymą skyrus Usti
janauskienė, bet ne pralotas Ol
šauskas. Ir virvę pralotas Ol
šauskas ne specialiai nešęsis, 
bet atsitiktinai pasiėmęs. Kal
ne Ustijanauskienė pralotą Ol
šauską turėjus dar skaudžiau 
įžeisti. Ir... pralotas Olšaus
kas galėjęs be galo susijaudin-

spręsti, 
pralotą 
iš kan-

buvę:

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirmininkas—F. RODGERS, 
812 Oregon St., Pittsburgh, Pa. 
lis Sta.)

Vicc-Plnnininkas—K. STAfilNSKAS, 
Box 666, New Kensington, Pa.

)

(Cor-

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—.$3; Pusei------

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III. 
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Moline, Ill.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Avė., Moline, III.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—lOth i 
St., Moline, III.

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 
St., Moline, III.

Iždininkas M. Miliene, 502—4th Avė., 
Moline, III.

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 
lOth Avė., E. Moline, 111.

Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 
Moline. III.

‘VlW?YBĖŠ,7~DRAŪGYSTĖS val- 
DYB^ 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasieriuis D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St.,: 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. j 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. I 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.
DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ

ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J.

Valdybos Vardai ir Adresai:
Pirmininkas K. Maziliauskas,

593 Avė. A.
Vice Pirmininkas A. Bočis,

68 W. 10 St.
Protokolo Sek. P. Janiūnas,

128 W. 49th St.
Finansų Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard
Iždininkas F. Lukaitis,

330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
2 Iždo Globėjas J. Ląurinaitis,

348 Avė. C.
Maršalka L. Rimša,

167 W. 20 St.
D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 

DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė. /

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
done Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vegeliene ir Ona 
Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

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

308 West 94th Street
New York City

Telefonas — Riverside 2229. 
Užsakymai laiškais greit iš

pildoma; persiuntimas 
apmokama.

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

MES PATAIKOM
Taip sako A. Taciiauskas, 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 pasiima; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepį!”

?
ao
p tn

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., Į savo krautuvę kas mčnesis po keliolika 
šimtų jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
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 A v., 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

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

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

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiai 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

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

LIETUVAITĖ F0T0FRAF1STĖ
Fotografuoju, IHdinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.
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Trečiadienis, Spalių 30,1929Puslapis Ketvirtas

MIKAS RASODA GREIT BUS GATAVAS <%.
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KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

46 Ten Eyck. St Brooklyn, N. Y.

Per lydy Šventes Atdara Vakarais

PHILADELPHIA, PA.

a

po keletą įvairaus

Ten Buvęs.

*1

Iš Lietuvių Tarptautinio Apsi
gynimo Masinio Susirinkimo 
del Gastonijos Streikierių

f

I

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

“LAISVĖ”

■i ■/ ■

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

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

kiBiiiiiH
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DETROIT, MICH.
Trečiadienis,

(Tąsa)
Dėka šiurkščių aplinkybių Marshallo au

dėjai buvo priversti bent pašnabždomis 
kalbėtis ir statyti klausimą: kas bus? Pir
miausiai šitas klausimas, buvo keliamas 
darbininkiškoj spaudoj—socialistinėj. At
sirado drąsuolių, panašių Lapkui, kurie ne
patingėjo ne tik aprašyti matytus ir gir
dėtus tarpe audėję šiurkštumus, bet, gavę 
laikraščius su panašiais aprašymais, pra
platinti juos tarpe darbininkų. Panašių 
Lapkui buvo ir tarpe lenkų, francūzų * ir 
kitų tautų darbininkų. Pastarieji dalinda
vosi tuomi kaip brangiausiu daiktu. Per
skaičius, veik kiekvienas pasakydavo, kad 
tai gryna tiesa; kad jis pats jautęs arba 
matęs ir girdėjęs dar aršesnių aktų, atlik
tų darbdavių; kad dar ir tas reikėtų ap
rašyti. Šitaip platinosi darbininkiška 
spauda ir drauge tos žinios.

Tai buvo- pirmas priruošiamųjų darbų 
aktas.

Antruoju — gyvas žodis. Kuomet to
liau numatą darbininkai pajuto sukeltą1? ‘ 
sąjausmą darbininkuose, jie pradėjo ruoš- ^as’ 
ti masinius mitingus, kviesdami į juos iš 
kitų miestų kalbėtojus.
pripažinti, labai mažai audėjų lankydavo
si. Bet atėjusieji išgirdę gyvu žodžiu fak
tus, perduodavo nebuvusiem prakalbose. 
Pastarieji—kitiem. Prakalbos buvo ruo
šiamos visokiose kalbose ir su kiekvienu 
sekmadieniu (jais dažniausiai būdavo ruo
šiama) darėsi skaitlingesnės, populiariš- 
kesnės.

Sekmadienių rytais milžiniška masė dar
bininkų liedavosi j bažnyčias, kuriose ku
nigai iš sakyklų aiškindavo prakalbų be
dieviškumą ir ragindavo parapijomis į jas 
neiti, nes eidami, jie rizikuosią savo dūšios 
pražudymu. Tačiaus, išėjus parapijonini 
iš bažnyčios, netoli kur tai ant gatvės kam
po laukdavo keli socialistai su glėbiais pla
katų, kuriuos kišdavo kiekvienam praei-. 
viui. Ir apie antrą-trečią valandą žiūrėk 
prakalbose veik kiekvienas parapijonas, 
nepaisąs dūšiai pavojaus! Į prakalbas 
žmones traukė it magnasas.

Kalbėtojai dėstinėdavo audėjų sunku
mus, jų vargus, išnaudojimą; audinyčių 
savininkų pelnus. Paimdavo dokumenta
liai iš valdiškų statistikų ir įrūdydavo, 
kiek Mr. Marshallas gauna pelnų į metus, 
kiek jam lieka ir tatai palygindavo su dar
bininkais, jų uždarbiu, jų neapsakomais 
vargais ir sunkumais.

Išvada plaukdavo ta, kad darbininkai 
šviesesnės dienos nesusilauks, jei tylės ir 
tylėdami vilks tą sunkų jungą, kai jaučiai; 
o kad kovoti, reikalinga būti organizuo
tais. Reikia stoti į darbo uniją ir uoliai 
veikti; kautis, iki kapitalistai bus priversti 
sutikti su darbininkų reikalavimais. As
tuonių darbo valandų į dieną pakanka, sa-

kydavo kalbėtojai. Prie esamos tobulos 
technikos ir per tiek laiko galima paga
minti labai daug kapitalistam pelnų; algos 
būtinai reikia pakelti, kad darbininkai ga
lėtų gyventi moderniškesniuose namuose, 
o ne kompaničnose lūšnose, kaip gyvuliai. 
Tos prakalbos, ta agitacija būdavo pasitik
ta perkūniškais aplodismentais ir entuziaz
mu.

Iš pradžių kompanijos viršininkai siųs
davo į prakalbas savo šnipukus. Jie gerai 
atsimena Mr. Marshallo pasakymą: “Pa
laikykit organizaciją jūs, tai jos neturės 
darbininkai.” Jie organizaciją palaikė. 
Šnipai, raportuodavo, kas būdavo šnekama 
prakalbose. Iš pradžių bandydavo sura
šyti ir tuos, kurie klausydavo prakalbų, 
bet ilgainiui—nebepajėgė, nes prakalbosna 
ateidavo po tūkstantį ir daugiau asmenų;

Uždegus darbininkuose supratimo ugnį 
apie reikalingumą organizacijos, veiklieji 
ir drąsūs darbuotojai tuojau ėmėsi priemo
nių suorganizuoti juos į profesines sąjun- 

Tai buvo sunkus darbas ir labai pavo- 
Prisieidavo žiūrėti, kad nesužino

tų bosai ir kad išvengus įsileidimo šnipu- 
Iškarto/tenka I k«- kurie visktĮ suardytų, šitaip laiko- 
-• . ’ n Jtarpyj nemažai drąsuolių buvo išvyti is 

'darbo. Bet organizavimas nesustojo, kol 
prieita patsai galas. Į uniją jau buvo su
rašyta apie 1,000 darbininkų slapta.

Vieną gražų pirmadienio rytą, tik po 
laikytam unijos susirinkimui, bosai pašali
na iš fabriko veik visus unijos darbuoto
jus, tarpe kurių buvo Lapkus, Petras Vil
kas ir Adomas Gudelis.

O

Šisai žygis buvo tuo degtuku, kuris už
degė gaisrą. Pavarymas iš fabriko ge
riausių unijos darbuotojų, tarsi kokia mis
tiška ugnis uždegė kiekvieną darbininką. 
Ketvirtadienį pas audinyčių superinten
dentą jau buvo atsilankiusi darbininkų de
legacija, reikalaudama priimti atgal išmes
tuosius, o kad ne, tai visi darbininkai eina 
laukan į streiką. Superintendentas ironiš
kai nusišypsojo ir trumpai pasakė: “Ry
toj ir jūs neateikit; darbo nebus.”

.Sekantį, rytą, tiesa, neatėjo į, darbą dele
gacijos nariai, bet neatėjo, ir. tie,'ką juos 
siuntė._ O Yas reiškia, nepdsirode nė vie
nas. i Ėjusieji dirbti buvo sutikti, unijistų 
palei fabriko vartus ir reikalauti grįžti at
gal j namus, nes yra paskelbtas streikas.

Šitaip Mr. Marshallo vergai,—ir tai bu
vo pirmu sykiu šito fabriko istorijoj,—įsi
drąsinę metėsi kovon.

. Darbininkų klasės kantrybė tąsi. Ilgai 
ji galima tampyti, kaip gumas. Bet nuo
latinis beširdiškas tampymas sustandina 
ją. Tuomet ji eksploduoja, lyg gigantiškas i 
parako kubilas ir nešamos eksplozijos ske
veldros neretai paguldo ant vietos tuos, ku
rie besmegeniškai žaidė.

(Tąsa)

Spalių 20 d. buvo sušauktas 
didelis lietuvių masinis susirin
kimas del gelbėjimo Gastoni
jos streikierių vadų, kurie jau 

yra pasmerkti į katorgą i__
ilgų metų. Susirinkimą atida
rė drg. Galkus ir paaiškino su
sirinkimo tikslą, patardamas

I išsirinkti pirmininką ir sekre
torių del šio susirinkimo. Pir
mininku buvo išrinktas drg.

ft A. Šimanskas, sekret. A. J.
Smitas; Apkalbėjus Gastonijost 
streikierių vadų padėjimą, 
jų laukia iš kapitalistų rengia
mos suokalbio mašinos, visas 
susirinkimas su didžiausia už
uojauta nutarė rinkti aukas 
per stubas 3 d. lapkričio, nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. 
Išrinkta aukų rinkimo komisi
ja, kuri viską prirengs ant tos 
dienos, Liaudies name, Fair-

j geidžia, bet panašios kovos 
Įobalsis išjudina darbininkus 
j organizuotis ir vesti kovą dar 
smarkesnę ne tik už paliuosa
vimą tų minėtų vadų, bet ir 
visos klasės, kaipo tokios. Vi
si rinkėjai, kurie pasižadėjot 
ant tos dienos rinkti aukas, su- 
bruskit dar labiau ir atsives- 

anCkit daugiau rinkėjų. Visų
■ tautų darbininkai rinko ir ren
ka aukas minėtam tikslui, gi 
mes, lietuviai, ligšiol nieko ne- 
veikėm, o tas veikimas visiems 
priklauso, kurie liūdi netekę

i savo vadų. Philadelphiečiai
I visados išpildė savo užduotis 
I kylančias svarbiais klausimais, 

U“J^|jie išpildys ir šį sykį. Užmirš-
kim praeities nesusipratimų 
menkniekius ir stokim prie idė
jinio darbo, o tas pataisys vis- .

I ka. i
Sumanyta parinkti aukų del 

nupirkimo rusų lakūnams trak
torių, kaipo atsižymėjimo do
vaną. Surinkta $8.55. Trak
torius kaštuoja $900 ir jau 

mount ir 8-tos gatvės, šiomis , tiek yra surinkta per visus 
Philadelphijos susipratusius 
darbininkus. Kapitalistai da
lina visokių blekučių dovanas 
savo lakūnams, o darbininkų 
nupirktas traktorius ne vieną 
Rusijos šeimyną palengvins. 
Iš Philadelphijos jau yra pri
rengta dvylika busų vykimui 
į New Yorką pasitikti rusų la
kūnų. Daug lietuvių rengiasi 
važiuoti.

dienomis /kapitalistų teismas 
užsibaigė ir streikierių vadus 
pasiuntė ilgiems metams kalė
ti, o visokįys chuliganus, mu
šeikas ir žmogžudžius palieka 
išteisintais. • Tarptautinis Ap
sigynimo Komitetas apeliuos į 
augštesnį teismą ir ves kovą 
už paliuosavimą tų nekaltų 
Gastonijos streikierių vadų. Iš 
kapitalistų teismų malonės 
darbininkai nesitiki ir jos ne

Visiems Dideliai Svarbus 
Reikalas

Rodosi velionis Eugene V. 
Debs yra pasakęs: “Duok man 
visą Amerikos spaudą, o aš į 
porą savaičių Amerikoj įsteig
siu darbininkų valdžią.” čia 
drg. Debs pasakė pilną tiesą, 
nes spaudos galia yra didelėj 
Tą pilnai supranta kapitalistai! 
ir visi kiti, darbininkų išnau-l 
dotojai, mulkintojai, todėl jų! 
spauda tvirta. Deja, mesj 
darbininkai, iki šiol tik maža 
dalis permatome svarbą ir rei
kalą savo spaudos, o visi kiti 
per ųežinojimą remiame ir pa
laikome savo priešų, išnaudo
tojų spaudą. Aišku, kaip die
na, kol mes, darbininkai, reni-i 
sime, palaikysime ir nuodinsi- 
me savo protą mūsų išnaudo
tojų, priešų, spauda, tol nega
lėsime susiorganizuoti į unijas, 
į darbininkų organizacijas, be 
kurių mes negalime pagerint! 
savo būvio. Dabar, kaip jau, 
žinoma, mūsų darbininkiškų • 
dienraščių “Laisvės” ir “Vii-Į 
nies”į yra vajus už naujų — 
skaitytojų 'gayimą ir A. L. D.
L. D. naujų narių gavimą, i || 
Mes Detroite užsibrėžėme į S 
obalsį, kad žūt-būt, laike šitų Į S 
vajų Detroite turime padvigu-'M 
bint “Laisvės,” “Vilnies” skai
tytojus ir A. L. D. L. D. na
rius. Draugės ir draugai! čia 
dideliai svarbus reikalas, čia 
didelis darbas, kuris reikalau
ja kiekvieno “Laisvės,” “Vil
nies” skaitytojo ir A. L. D. L.
D. nario pagelbos. Kiekvienas |p 
iš mūsų turime giminių, drau- g 
gų, pažįstamų, kurie da ne- g 
skaito mūsų laikraščių, nėra i H 
nariais mūsų organizacijų, tai 
tam tikslui pašvęskime du-tris 
vakarus, aplankykim tuos dar
bininkus, jiems gražiai išaiš
kinkime svarbą ir reikalą mū
sų spaudos, o jie tikrai užsi
prenumeruos mūsų laikraščius 
ir stos į mūsų organizacijas. 
Jau būrelis draugių ir draugų 
tame darbe darbuojasi ir 
jiems greitai yra reikalinga 
kiekvieno draugo ir draugės 
pagelba. Todėl nei vienas ne
sakykime “laiko neturiu,” “ne
galiu”. arba panašiai, nes tuo 
parodysime savo apsileidimą,1 
tingėjimą. Jau jeigu ne dau
giau, tai po vieną naują skai
tytoją ii’ naują A. L. D. L. D.!§ 
narį turime visi gaut ir tas ne-! | 
sunku. Laiko jau nedaug, tai; | 
visi draugai ir drauges, be ati-j g 
dėliojimo, į tą svarbų darbą, Į 
o pase] ”" ės bus geros.

Lciroito Vajų žvalgas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
j NEWARK, N. .1. 
Lietuviška Barbeni ė

Tik ką naujai atidariau barbernę. 
Skutu ir kerpu plaukus vyram ir 
moterim pagal naujausios mados. 
Švari ir sanitariška vieta. Savinin
kas A. Ražanskas, 216 Ferry St. ir 
kampas Merchant St., Newark, N.J. 

258-262)ŠIAS SVARBIAS KNYGAS DAR GALITE GAUTI
-,i ...>>

Tai geriausios lietuviškos knygos apie lytini gyvenimą. 
Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 
aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meilės slaptybes.

Knygoj “Patarimai Moterims” rašoma apie moterų lyties 
reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Knygos yra didelės, su paveikslais ir gražiai apdarytos.
Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, 

' su prisiuntimu
Dabar perkantiems pridedame dovanoms 

skaitymo knygelių.
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
jau senai niekur nebegaunanios knygos, vardu “MEILĖS IŠSI
VYSTYMAS ŽMONĖSE.” Tai mokslinė knygą, aiškinanti, kaip 
pas žmones atsirado ir vystėsi ipeilė. Tai buvo vienatine tokia 
knyga lietuvių kalboje. Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiųsdami po $1.00.

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. BARKUS
Gen. P. O. New York, N. Y.Box 129

DARBININKU KALENDORIUS 1930 METAMS CASTON ROPSEVICH PITTSBU
Kur Daro

BilM

baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
oagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 Smi 1 Gi b St.. Camden. N.

Bell Phone, Poplar 754A

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

r’VT’FS J Antroj klasėj lašais išsimaudymas „ — /-» .EX1KA ir miegojimas per visą naktj ant jį £efltCLl 
trečių lubų, oringam kambaryj_

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

A. F. STANKUS

Graborius-Unoertaker

Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Isisteigimo 
MACY’S BROS. Krautuvės

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

KESTĮ ARBA ANT 
išmokėjimo

i E?
i
g
B

s

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard VelourTi
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- /j* 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- S S O

I hair’u '
H 1
j Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- d? f J
| tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze qTJ |

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkėje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir subatoijnis 
iki 10 vai. vakare

Macys Bros. Furniture Co.
198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y

Tel. Greenpoint 2372 x
Tarp Driggs ir Bedford Avenues
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Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau, 
nas

B

i
i

Visas būdingas pil- 
prikrautas visokių jums g 
reikalingų rakandų.

f' Pusryčiu Setas 
Visomis Spalvomis 

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

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės
lais—labai specialė kaina

A

p

Nesena 
niją pagelbėti ; 
vietos draugai: 
trūkumus mata 
negu trūkumus 
pasakyti, kad : 
j e yra nema> 
draugių, kurie 
gana pasekmių 
yra energijos 
Tik stoka savin 
dauginus suben 
O kuomet netu 
tikėjimo, kad f. 
aišku, ir veiki] 
ko ir slenka vi 
myn. 
būtinai 
taisyti, 
yda, tai statym 
čiau kitų. Lai 
draugas prasi! 
pirmyn. Daug 
kur gyvuoja A 
kuopelės i) gal 
kalbas, ai- šiaip 
gų susirinkime 
mui del abelno

Tai b! o 
reikia 
Kita.

Worcest

t ii

M

d.ti I

Mass.:

BrookIy

Yorko.

mat
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Kur Darome Klaidas?

M. Ž.
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Svetainės durys buvo uždary-lum° rykštė plaka.

Worcester, Massachusetts, WorcesterDEŠIMTIES METU SUKAKTUVIŲ
Nedėlioj, Lapkričio (Nov.) '3,1929

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

patarnauja labai daug turčių

DARBININKŲ ĮSTAIGA
-organizuotų j klasines apšvie- v*si suminėti darbai yra ap-

M. ž.

<♦>

<!>

<♦>

i>

>

151

sušaukti susirinkimą, 
didžiausias apsileidi- 
tuos draugus. To-

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

Puslapis Penkias

6102 Grand Avenue 
Maopeth, L. L, N. Y. 

Kampai Cleraaont Arens* 
TELEPHONEi JUNIPER »7M

telius, traukimas jaunuolių į 
Jaunųjų Komunistų Lygą, šie

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue

pakaitindami tabaką—gana 
■nuo 260 iki 300 laipsnių.

kad karštis yra didelis

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

kreiptis prie manęs.

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai
110 East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving PL, New York City

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 I’. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 1 T. M.

savo klasės reikalus, negirdė
jų komunistų kalbėtojų, nesi-

tamsūs darbininkai ir 
jie tik bažnyčia rūpinasi, dau-

tarsi svetimi ii’ nerei- 
Jais nesirūpinta bent 
Tad būtinai taisyki- 

trūkumus.

tarptautiniuose 
prakalbose ar. galvos suirimus.
Jei kur ir da-Tai bloga yda, kurią 

reikia neatidėliojant 
Kita, ir labai bloga,

leisti, 
kalingi.

! iki šiol.
I
'me tuos

į užeinu gana 
Tai blogas nusistaty- 

veiki-

TELEFONAI: T^,ysJ?ne’ Mįn„r9669 Bell, Oregon 5136

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

!—nešaukia, nerengia ir ve ko-igiaus nieku.
■ kį duoda pasiteisinimą : 
| niek
Į tuvių gyvena, niekas neis į j 

į šią kolo-J prakalbas, tik mes patys keli 
tiek veikti sueisime, tai viskas. O mes 
ve kokius galime nuvažiuoti į kitą kolo- 
Bet pirma,! niją. Ot, ana kolonija, tai ga- 

ir daugiaus surengti, ten

Nesenai atvykus 
niją pagelbėti šiek 
vietos draugams, 
trūkumus matau, 
negu trūkumus minėsiu, turiu Ui 
pasakyti, kad šioje apielinkė- daugiaus žmonių, ten ir veiki- 
je yra nemažai draugų irimą galima padaryti kur kas 
draugių, kurie gali veikti ir! geresnį.” Nuvykai kiton kolo- 
gana pasekmingai. Pas juos'nijon, ten gauni tokį pat past
yra energijos ir sumanumo.' teisinimą, kad mažai lietuvių 
Tik stoka savimi pasitikėjimo, I gyvena, nėra kam veikti ir tt. 
daugiaus subendrinimo spėkų. Bet paklausus, kiek 
O kuomet neturi savimi pasi-j” 
tikėjimo 
aišku 
ko ir slenka vis žemyn ir že-Į šeimynų, 
myn. 
būtinai 
taisyti, 
yda, tai statymas savęs augš- 
čiau kitų. Labai gerai, kad 
draugas prasilavino, žengia 
pirmyn. Daugelyje kolonijų, 
kur gyvuoja A. L. D. L. D. 
kuopelės ir gali surengti pra- mas pas 
kalbas, ar šiaip sušaukti drau-Į liaus, tie draugai aiškina, kad 
gų susirinkimėlį pasikalbėji-i čia labai tamsūs darbininkai ir 
mui del abelno mūsų veikimo

Toliaus pasitei-’kai, socialistai ir klebonai su’te klaidingo supratimo, kad 
Kad ravus, randi, kad minėtoj ko- visomis savo minyškomis, susi-Į tik man rengtų ir aš noriu,

o pas mus nėra, mažai lie- l°nuoj darbininkai labai iš- jungę į bendrą frontą prieš i Pas mane to nėra.
• naudojami plieno ar anglių j komunistus,
[trustų. ; 
aiškinasi vietų veikėjai, tai

gyvena
■ lietuvių, tai nuo tų pačių drau- 

kad gali veikti, tad,gų gauni paaiškinimą, kad 
ir veikimas lėtai slin-'yra kelios dešimtys lietuvių 

vietomis daugiaus 
šimto, užlaiko parapiją, klebo-j 
ną ir minyškas. Na, kuomet 
gauni tokį paaiškinimą, kad 
desėtkai lietuvių šeimynų gy
vena, užlaiko savo parapiją ir 
ten atsisako’ rengti prakalbas 
ir šiaip

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
29 Endicott Street

SVETAINĖ ATSIDARYS 6 V. VAK. KONCERTO PRADŽIA 7 V.

Jau 10 metų sukako, kaip įsigijome nuosavą svetainę. 
Todėl Suvienytos Worcesterio Lietuvių Draugijos rengia 
iškilmingą apvaikščiojimą 10-ties metų sukaktuvių. Tam' 
tikslui duodama puikiausias koncertas, kuriam lygiaus 
Worcesteryje nėra buvę.

Yra sukviesti žymiausi dainininkai ir muzikantai: Da
lyvauja Aido Choras, vadovaujamas M. Jablonskaitės- 
Meškienės; solistas J. Sabaliauskas, kuris savo maloniu 
balsu žaveja kiekvieną; solistas V. Tumams, mylimas 
darbininkų dainius; Marijona Paruliūtė, lankanti konser
vatoriją, ir ji ten skaitoma viena iš geriausių dainininkių; 
D. Vaitelis parodys, ką reiškia nauja ir gera smuiką; da
lyvauja šauni dainininkė p-lė Kupščiūtė iš Northboro, 
Mass.; p-lė A. Lietuvnikaitė, gabi Worcesterio smuikinin
kė, taipgi grieš; dainuos drauge K. Menkeliūniūte iš 
Brooklyn©, kuriai lygios dainininkės tarp lietuvių nėra. 
Ji kas šeštadienis New Yorke dainuoja į radio po vardu 
SWLD, irgi linksmins mus savo stipriu ir maloniu drama
tiško soprano balsu ; dainuos ir garsusis Lebedev iš New 
York©, kuris savo nepaprastu tenoru stebina klausytojus, 
šiame koncerte išgirsite dainų ir muzikos, o taip-pat pa
matysite vienatinį darbininkų namą ir prisidėsite prie jo 
palaikymo.

Įžanga $1.00, 75c, 50c ir Vaikams 25c

Kviečiame kuo skaitlingiausia dalyvauti šiame parengime.
Komitetas.

. Man rūpi 
„ ___ __ ___ , prieš pažangiuo-1 kuodaugiaus pagelbėti sutvir-

Kuomet tokiu tonu-sius darbininkus kovoja. Tos įtinti kolonijas, mūsų veikimą 
visos trys sriovės ištikimai tar- ir mūsų organizacijas.

gauni išvadą, kad mūsų kolo- nauja išnaudotojams, po prie- 
nijų veikėjai yra įsigiję labai | danga, būk jie gina darbiniu- .
klaidingą supratimą apie ki- kų reikalus ir jais rūpinasi.' J0Ej|(as įr POffla!{aS

Geri plaukai yra labai brangus 
daiktas—ir prapuolimas jų yra labai 

I aštriai kenčiamas vyrų ir moterų. 
| Puolanti plaukai, pleiskanos ir nie- 
I žuota galva yra gamtos persergė
jimas jums, kad jūsų plaukams rei
kalinga greičiausia atyda ir tčmiji- 
mas Mile. Dannel’s plaukų sutaisy- 
mai, vaistai gilaus studijavimo ir 
patyrimas, yra jūsų atsakymas tam 
šauksmui. Jos plaukų tonikas ir 
Pomadas pagelbsti prašalinti šiuos 

Jie pagelbės jums 
užauginti naujus plaukus ir visada 
laikyti galvų ir plaukus sveikam sto
vy. Atsakykite į tą šauksmą šian
dien nueinant pas Mile. Dannel, 308 
W. 94th St., N. Y. C., arba šaukiant 
Riverside 2229. Odos ir galvos gy
dymas yra duodama pas ją viršminė- 
tu antrašu. Orderiai per paštą yra 
greitai išpildomi.

tus darbininkus ir save si 
augštai. šitas supratimas, kad; deda 
kiti darbininkai yra 1_____ ,
kad jie neis į prakalbas, ir del 
jų nereikia rengti, yra viena 
blogiausių ydų pas mūsų vei
kėjus. Ta yda turi būti kuo- mo yda, 
greičiausia išrauta su visomis' tarptautiniame veikime, 
šaknimis iš tokių veikėjų gal
vų.

Sąryšyje su tuo turiu ve ką 
pažymėti tbei duoti pavyz
džius, kaip tie draugai klai
dingi, kuomet jie aiškina, kad 
niekas neis, neapsimoka reng
ti. Vienoj kolonijoj prisipra
šiau draugą, kad jis rengtų 
prakalbas ar šiaip sušauktų 
pasikalbėjimą vietos draugų. 
Surengė prakalbas. Nuvykau, 
[kaip buvo garsinta, 7:30 vai.

tato O kaip tik priešingai—jie pa 
evo, kevd dvdci turčiams smaugti, 
tamsūs,! naudoti darbininkus.

Tarptautinis Veikimas
Kita nedovanotina apsileidi- 

tai nedalyvavimas
Čia 

nematysi lietuvių darbininkų 
dalyvaujant 
parengimuose, 
konferencijose.
lyvavo, tai tik vienas kitas, 
viena kita organizacija prisi
dėjo prie konferencijų,’ kaip 
tai, del Gastonijos streikierių 
gelbėjimo. Tai blogas apsi
reiškimas. Čia darbininkai nė
ra skirstomi plieno fabrikuose 
ar kasyklose; kokios tu tautos 
nebūtum, visus lygiai išnaudo- 

. Tad tarp- 
jtos. Nei vienų rengėjo dar ne- tautiniame veikime turėtų da- 
įbuvo. Paprašius i 
'atidarė duris. v 
tas. Ateina ir 
kuris priešinosi rengimui. Pir-‘ 
mi jo žodžiai buvo ve kokie: 
“Aš sakiau, kad neapsimoka.

nieko nebus.” 
kelias miliutas, 

Vėl tas drau- 
kad 
tokia užkerėta

Kompanijos chemikai padarė išban
dymą, 
dikčiai- 
Jie žinojo, 
apvalytojas.

Ir ištikro, pasekmė buvo stebėtina. 
Karštis privertė erzinančius aitru
mus išlėkti pro kaminą, ir tuo pačiu 
.sykiu išdirbo didesnį kvapsnį tabako.

♦ Mes visi žinom, kas atsitiko. Dau
giau kaip 20,000 daktarų ištyrė Lucky 
Strikes ir atrado juos mažiau erzi
nančiais gerklę, negu cigaretai, pa
gaminti senovišku, ne tokiu moksliš
ku būdu. Tūli iš jų, kurie yra gerk
lės specialistai, sakė, kad jie pataria 
Lucky Strikes savo ligoniams.

Argi tad dyvai, kad metinis paki
limas vartojimo Lucky Strike ciga- 
retų—pernai metais pakilimas buvo 
45%—padarė Lucky Strikes daugiau
sia parduodamais cigaretais pasau
lyje?

Kada jus netenkate 
svarumo ar spėkų

Žmonės, kurie netenka svarumo ar spėkų, 
turi imti Nuga-Tone nors per keletu dienų 
ir pastebėti greitai sekantį pagerėjimą. Sis 
pastebėtinas preparatas per pastaruosius 40 
metų atliko tikrus stebuklus del sergančių 
ir liguistu. P-as Gottfried Schilling, Pres
cott, Wis., sako: "PrieS imant Nuga-Tone 
mano sveikata buvo menka. Mano pilvas 
buvo paįręs ir rytais, kada až keldavaus, aft 
jausdavau labiau pavargęs .negu vakarais. 
Aš svėrių 130 svarų. Dabar aš sveriu 155 
svarus ir vėl labai gerai jaučiuos, ačiū pui
kioms past ktnčms, kokių susilaukiau ifi 
Nuga-Tone.”

Kiekvienas žmogus, kuris yra silpnas, li
guistas, ar sergantis, turi pasinaudoti paty
rimais p. Schilling ir tūkstančių tų, kurie 
ėmė Nuga-Tone ir dabar džiaugiasi gera 
sveikata. Jūs galite gauti Nuga-Tone kur 
tik vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų 
vertelga kartais neturėtų stake, paprašykit 
jį užsakyti del jūs iš urmo vaistinės.

Per 9 Metus Gillette 
Negalėjo Parduot nei 
Vienos Saugios Britveles‘ ; savininka,! lyvauti kiekvienas darbininkas i 

Įeina vienas ki-Hr darbininkė ir visos darbinin- 
tas draugas, poškos organizacijos. č‘ 

tuviai jau no šiandien atvažia
vę iš Lietuvos, supranta ir ga
li kalbėti šios i 
Tad ir i „1LL.

I ,

skaitlingiausiai visuose 
tautiniuose parengimuose, pra- 

nieko ne-P<a^0Se- Surišti mūsų organi-
Įzacijas ir dalyvauti daugiaus, ba^dgf pw 

\ neapsimoka niekados tarptautiniame veikime visiems! nusipirko $60,000 
ir kitus raginti. ,v“s d)!t'

Niekas neina, 
Dar palaukus 
vėl keli atėjo. 

; gas man sako, 
j bus, čia jau 
kolonija, 
rengti.” Palaukus apie porą 
desėtkų minutų, susirinko ne-| Abelnai ve kokie trūkumai 
mažas būrelis žmonių, pagal ■ reikia prašalinti: (1) A. L. 
kolonijos didumą, daugiaus, D- K D. kuopų turi būti re-j 
vargiai kada nors ir susirenka, j LUiliariai laikomi susirinkimai; į 

Į Ir tas draugas, kuris priešino-1 (2) rengti prakalbas, paskai- 
si, pats nustebo, kad-tiek ga-'tąs ir diskusijas didelėse ari 

mažose kolonijose; (8) platin-i 
ti mūsų spaudą, klasinę litera-; 
turą (literatūros platinimas: 
veik yra svetimas darbas šiose1 
apielinkėse, niekas nesirūpina! 
tuo darbu) , (4) rūpintis gau-į 
ti naujų narių į A. L. D. L. D.l

pats nustebo, kad ■ tiek ga
lėjo susirinkti. Ir pasekmės 
buvo geros visais atžvilgiais. O 

! tokių kolonijų
daug. rr,‘1
mas ir žalingas mūsų 
mui.

Kam pasitarnauja 
draugų nusistatymas?

. ’ Iki 1922 metų nei viena nebuvo 
ČIU lie- parduota. Per devynis metus po už- 

patentavimui, Gillette’s saugi britve- 
I lč buvo laikoma juoku tarp jo drau- 

- . -- | gų ir pažįstamų biznyje. Vyrai, ku-
Šalies kalba, j rie senoviškas britvas naudojo ilgus 

reikia dalyvauti kuo'n?etus, negalima buvo patraukt, kad 
. , I pirktų ką tai visiškai skirtinga, 
tarp- Įpuolęs į nusiminimą, išradėjas 

pradėjo savo saugias britveles dalin
ti dovanai. Vieną jis davė biznie
riui vardu Joyce. Joyce gerai ją iš- 

, išmoko puikiai ją naudoti, ir 
) vertės Šerų. Bu-

i vęs Gillette’s darbdavis, kuris išrado 
'metalinę kepuraitę uždarymui bonkų, 
nupirko iš jo $40,000 vertės Šerų.

I Kuomet King C. Gilette turėjo 49 
metus amžiaus, apie jį galima buvo 

i sakyt, kad tai nepasisekčlis biznyje; 
į bet jis numatė, kad jo svajonė išsi- 

Šiandieną jo $250,000,000 
i kompanija yra įrodymas, kad senuo- 
i sius prietarus GALIMA nuveikti.
! Per daugelį metų cigaretai kovo- 
jo su tokiu pat neprotingu prietaru.

■ Bot vieną dieną American Tobacco

tokis i11 iiHUjų narių į A. L. D. L. D. 
Tokis 1 (pastaruoju laiku jis yra sve- 

nusistatymas kolonijų veikėjų j timas darbas daugelyj vietų); 
patarnauja labai daug turčių (5). n}ūsų organizacijos turi 
klasei, išnaudotojams.1 "Juk iš- būti rišamos daugiaus su tarp- 
naudotojai ir nori, kad darbi-,tautiniu veikimu; (6) organi- 
ninkąi nieko negirdėtų apie! avimas jaunuolių į dailės ra-

SKAITYKIT IR
PLATINĖTI 
“LAISVĘ”

d

BROOKLYN LABOR LYCEUM

tos organizacijas ar unijas, ne
skaitytų darbininkiškos spau-| 
dos ir tt. Ne tik išnaudotojai i 
pastoja kelią komunistam or-- 
ganizuoti darbininkus per sa-j 
vo spaudą ir visokius agentus, į 
bet ir policija, teismai, visokie1 rengimu 
mušeikos pastoja kelią komu-- 
nistiniam veikimui. Tokie vei-i 
kėjai, kurie atsistoja ant kelio 
veikimo, jie lygiai pasitarnau-! 
ja išnaudotojams, ar tas būtų' 
sužinus, ar ne, bet yra lygus 
tam darbui. Tad tokis blogas 
nusistatymas turi būti išrautas 
visose mūsų kolonijose iš mū
sų veikėjų galvų. Visur turi 
būti ir visada skleidžiama kla
sinė apšvieta, be jokio susto
jimo.

Kuopų Susirinkimai i

nu^paJdauįeT vilkėjų—ne-į dydžių' Ieškokite "Gold- Medai” vardo kekvienoje dėžutėje, 

turėti susirinkimų A. L. D. L.' 
D. kuopelių tik del to, kad ne-j 
daug susirenka. O kaip kada j 
ir susirinkimas neįvyksta del 
vienos kitos priežasties, tai 
daugelis ir nešaukia. Taip pat 
pasiteisina, kad niekas neat
eis, nieko svarbaus nėra. Ir 
taip menuo po mėnesio slenka, 
susirinkimai neįvyksta ir pats 
veikimas miršta, su gyvais vei
kėjais priešakyje. Tiesa, kad 
yra apsileidimo >ir sutingimo 
ir pas narius lankyti susirinki
mus. Tokį apsileidimą turi 
šalinti kiekvienas darbininkas 
ir darbininkė iš savo tarpo.

Argi nėra svarbių klausimų 
diskusuoti susirinkimuose? 
Taip, yra gana daug, kurie 
diena iš dienos skelbiami mū
sų spaudoj—“Laisvėj, 
nyj.” 
mas, 
giaus 
narių, 
mus, 
daugelį kitų klausimų. Degan
tis klausimas, tai Gastonijos 
streikierių gelbėjimas, kova 
prieš lietuvišką fašizmą Ameri
koje ir tt., Juk gali kiekvie
nas šiek tiek protaujantis dar
bininkas matyti, kaip tautinin-

yii- 
Mūsų spaudos praplėti- 
rūpinimasis gauti dau- 
sk aity toj ų, organizaci j ai 
rengti įvairius parengi- 

diskusijas, paskaitas ir

Kuomet aš 
daugiaus

kalbu apie 
prakalbų, 

paskaitų ir diskusijų, nedaryki-
Tel., Stagg 8842

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
LkIIA/m jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 

O A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
J. ZSL Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

gydu°lė, kuri virš 200 metų li- 
.geniams gelbėjo, padaryta ma-

MEDAL clx
tikrąsias ir neimkite 
kitų. Vaistinėse trijų

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savinink a gggo SSuĮg, pi

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

jSS

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

New York.

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

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su. naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.

KREIPKITT.S | DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo 
aekam'i ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniš
kų Skausmų, Ąbelno :Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos 
skaudėjimo, tjjx> Nuphmimo’ ir Galvosvaigio, Padidėjusių 
Linukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies. Gerklės Ne
sveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skilvio, Žarnų ir Mčšla- 
žarnės, Reumatizmo, Sciatica, Strėnų Skaudėjimo ir Neural
gijos. Jeigu jūs sergate ir esate nusiminę, aš galiu jums 
pagelbėti. Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ii- pastoviais pasisekimais. Atsilankykite 
pas mane ypatiškai. Slaptumas užtikrinta. PRIEINAMOS 
K A1N O S—P R1T AIK Y TOS JIMS.

X-Spindul:ai, Kraujo Ištyrimai. Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI l ZDYKĄ

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priežas?—Salti*. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrhan’ę fnbl Pnwdtars (Miltelius nuo ialčio) jokių žalčių ne- ui ucui & uuiu i ners biJo< Už 76c už baksą iipriginki«ok 
nuo savo amžino priešo!

Hrhn I Tahc (25 centai už skrynutę) yra tai kanuoli priei 
UI Uu JuaA laUo (dtą amžiną žmogau* priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIU VAISTU TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
__ _________________  ORDER BLANK _______________ ____

KiųBde.i»i plnitm *u «ava a<1 retu, nžraiykitei

Ak, £«m!ku pa#iraią», siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur] malonSHt man 
prisiųsti URBAN’fi COLD POWDERS ir URBOLA, sn visais n u rodymals, 
kaip vartoti. 
Vardas —

Ne.

Mtutai —

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią Į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
SpeciaJ^s^flasčs moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klajffs dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

EAISV.fi


MIRTYS—LAIDOTUVES

paste-

PARDAVIMAI
reumatiškų Ii-

rytoj, juokais, vyks į Lygos vakarą
REIKALAVIMAIdolerius,svetainėje

tik

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZDAKTARAS ir

SALES—PARDAVIMAI
1 Ne Visai Taip

s e

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

Raudonoji Naktis Brooklyne

Union
Kaina

Irving 
konfe-

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

nuo- 
atsa- 
duos 
K aš-

už Če
snį ar- 

Necko

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

Sugrjžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

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

del visu
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir

parvežti čampionystę ir penkis 
nuimant karūną

duoda labai pigiai, 
davimo—liga. 99 
Brooklyn, N. Y.

čio, 
Avė. 
tarta

Su pagarba,
J. P. S. Farmery s 

iš Great Necko.

ligų ir operacijų:

Gydymo būdai.

PARSIDUODA kendžiij ir cigarų 
ras, yra sodos fountain, prie 

kyklos.
St., Brooklyn, N. Y.

kalbėdamas 
vakare, “Laisvės 
Brooklyne.

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

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumeriu. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.
Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH

Brooklyn, N. Y. 
475 Grand Street

čalis 
atpa- 
kuris 

išrinktuo-

što- 
mo- 

Kreipkitės po No. 16 Olive

(258-259

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA Kendžių Storas. Du- 
beltavas storas su atdaru langu; 

prie storo yra 4 kambariai. Parsi- 
Priežastis par- 
Union Avė., 

258-260

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.)

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

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

Specialistas 
Akių, 

Naujausi

127
(Tarpe

p ri
ša vo

Jei
, tai Hnio

! R U ?

IŠRANDAVOJIMAI
PA SI RANDAVO J A fomišiuoti kam

bariai, yra šiluma ir visi patogu
mai. Taipgi gaminamas namie ir 
valgis. Kreipkitės po num. 1185 
Putnam Ave., ant pat viršaus, Brook- ' 
lyn, N. Y.

(258-259)

REIKALINGA stenografė, kalbanti 
lietuviškai* j advokato ofisą. Gali 

atsišaukti ir neturinti patyrimo. At- 
sišaukit laišku: M. M. c-o “Laisvė,” 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(258-263)

Puslapis šeštas EAISV8 Trečiadienis, Spalių 30,1929

VIETOS ŽINIOS
Pavojus Brooklyno Čekeriu 
Specialistams nuo Farmerią

New Yorko Žinios

Sovietų Lakūnai 
Pribūna Šiandien į 
Curtiss Field

Rytoj Vakare Dr. Kaškiaučius 
Kalbės “Laisvės” Svetainėj

Daugybę nesveikumų kaulų, 
nervų, gyslų, raumenų žmonės 
paprastai vadina reumatizmu 
arba ramatu. Kas tai yra re-j 
umatizmas, iš ko jis paeina, 
kaip išvengti bei išsigydyti 

įvairių i 
Tuos klausimus 

i išgvildens ir 
Ii Brooklyno, kaip 1 vai. po i žynius bei patarimus

I publikai Daktaras J. J.
Ten jų 

darbininkų, 
kiniai gabens pasitikėjus. No
rintieji speciališkais trauki
niais važiuoti, tikietus turi įsi
gyti ne Pa. geležinkelio stotyj, 
bet Friends of Soviet 
raštinėj, New Yorke. 
$1 į abi pusi.

Pereitą pirmadienį 
Plaza svetainėje įvyko 
rencija, kurioje dalyvavo virš 
poros šimtų delegatų nuo įvai
rių organizacijų, svarstymui . 
pasitikimo lakūnų. Nutarta p^U, ir kad galėtumėte laiku 
paimti Polo Grounds, kur tel-i sugrįžti ir tinkamai išsi- 
pa virš 30,000 žmonių. Ta-1 miegoti, 
sai pasitikimas įvyks 9 d. lap
kričio.

Konferencija buvo entuzias
tiška. Tas parodė, kaip New 
Yorko darbininkai įvertina la
kūnų žygius ir drauge parodo 
New Yorko darbininkų karštą 
pritarimą Sovietu Sąjungai. 

R. M. 
Į Valley Stream, 

Curtiss Field, kur atlėks lakū
nai, •» galima važiuoti ir auto
mobiliais. Kelias—S u n r i 
Highway ir Merrick Road.

šiandien, spalių 30 d., 
bus Sovietų lakūnai su : 
lėktuvu—Šalis Sovietų, 
nesutiks kokios nelaimės, 
nusileis ant Curtiss Field, Val
ley Stream, Long Island, neto-j dugnini

2 d. spalių, subatoj bus 
“Laisvės” name, lygiai kaip 
pusė po šešių, kriaučių lygie- 
čių vakarėlis. Kad vakarėlis 
bus, tai ne kokia čia naujie- 
nybė, bet kad kautynės 
kerių čampionatą bus 
kios, tai rodo šis Great 
pranešimas: 
Gerbiami Rengėjai!

Mes, greatneckiečiai,
i bėję “Laisvėj” pranešimą, kad 

’I įvyks rungtynės Lygos vakarė- 
čekeriu čampionatą, 

jau esame pasirengę pasiimti 
auksu penkis dolerius ir čam
pionatą. šiemet Balsys, Bu
kauskas, Talandzevičius ne

lauks tūkstančiai į kiančius, 
Speciališki trau- ketvergio 

JLJ1W IX
Pradžia bus 7 :30 vai. vaka- Brooklynui. 

re. Tikimasi turėti pilną sve-i 
tainę publikos, kaip kad būda-į 
vo ir visose pirmesnėse Dr. 
Kaškiaučiaus prakalbose šioj 
vietoj. Bet susimildami nesi- 
vėlinkite. Visi sueikite laiku, 
kad paskui būtų kada pastatyt 
kalbėtojui klausimus ir jis ga
lėtų reikiamai į juos atsakyti; 
kad vakaras pervėlai nenusi-

Pereitą sekmadienį įvyko A. 
L. D. L. D. 23-čios kuopos su
sirinkimas. Narių dalyvavo 
mažai. Nežinau, kame daly
kas, kad ir tie draugai, kurie 
pirmiaus lankydavosi 4*- kiek
vieną susirinkimą, pradeda 
aptingti, ir jau kelintas susirin
kimas nepasirodo. Prisirašė 
dvi naujos narės, tai yra drau
gė Juškevičienė su savo duk
rele.

Apsvarstyta ir įvairūs vietos 
dalykai, ypatingai mūsų paren
gimas, kuris įvyks 10 d. lapkri- 

svetainėje 2075. Clinton 
Kitas susirinkimas nu- 

šaukti bendras A. L. D. 
ir L. D. S. A. kuopų. Į 
parengimą nutarta už-

organizatoriai, yra kviečiami 
patys atsilankyti.

Dz. Rep.

Juozas Navikas (Novak), 55 
metų, 624—11th St., mire 27 
d. spalių; bus palaidotas 30 
d. spalių šv. Kryžiaus kapuo
se.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku | 

ir Amerikonišku Stilium I

417 Lorimer Street

Vakar dienos “L.” d. 
Juodasis ne visai tiksliai 
šakojo tą skandaluką, 
buvo iškilęs pas 
sius” fašistų lapelio koncerte.
Jis palietė tik vieną nedidelį 
jo skvernuką. Man dalykai 
žinomesni ir todėl aš čia pasa
kysiu kelis žodžius. Varga- 
mistra S—kis norėjo apausuo- 
ti J—tį už tai, kad pastarasis 
kaipo “neišrinktas” kišo savo 
nosį pertoli. Girdėjau, kad 
tas skandalas jau senai verda, 
ir šitame koncerte jis norėta 
užbaigti gražiai tautiškai ap- 
siausuojant. Nueita į skiepą 
ir .ten, pasislėpus nuo gerbia
mos publikos, bandyta viskas 
išrišti. Kas buvo skiepe, neži
nau,' nes aš ten nebuvau. Tiek 
galiu pasakyti, kad ten buvo 
triukšmo ir didelio armyderio.

Nesakyčiau nei žodelio, jei 
fašistų lapelis nebūtu kišęs 
savo purvino snapo Į kitų žmo-

Konstantas Laputis Įveltas 
Į Žmogžudystės Bylą

Konstant. Laputis, 287 Front 
St., Brooklyne, tapo areštuo- 
tąs su kitais dviem vyrais ir 
Sofija Opiatenokiene, kurios 
kambariuose, 213 York St., 
Brooklyne, buvo užmuštas per
eito šeštadienio naktį jos vy
ras William Opiatenok, 35 me
tų amžiaus, laivakrovis.

Visi keturi yra kaltinami ar
ba tiesioginėje žmogžudystėje 
arba prisidėjime prie žmogžu-!nių šeimyninius reikalus. Bet 
dystės, ir laikomi kalėjime iki 
teismo be kaucijos.

Apart Konstanto Lapučio, 
visi kiti yra rusai bei Ukrainai. 
Tą naktį jie turėję dideles ger
tuves pas Opiatenokus. Vie
nas iš minimų vyrų, Alfons 
Swintisky buvo burdingierius, 
o kiti du svečiai.

šeštadienį bus Brooklyne 
Raudonoji Naktis. Partijos 
nariai ir simpatikai privalo 
tuojaus po vakarienei sueiti į 
Kom. Partijos sekcijos rasti-, 
nę, 56 Manhattan Avė., Broo
klyne; o iš ten pasiskirstys, 
kur reikia į įvairius mitingus, 
kurie įvyks ant daugelio gat
vių kampų tą vakarą Brook
lyne. Didžiausias mitingas 
bus ant kampo Havemeyer ir 
Grand St. Extension. Atminki
te, jog ateinantį antradienį 
bus rinkimų-balsavimų diena. 
Minimi mitingai bus punktais 
mobilizacijos balsavimui už 
Komunistų Partijos kandidat- 
tus į miesto valdvietes.

iis tai darė ir daro: todėl ne
iškenčiu nepasakos, kad daug 
prastesniu dalykėliu atsitinka 
tarpe pačių fašistų, apie ką, 
tačiaus, tasai lapas tyli, tarsi 
vandens į burna prisigėręs.

Kas-Kas.

Perpjovęs Gerklę Pačiai, 
Spardė Ją Mirštančią

Gerbiamieji I
Turiu pranešti visiems če- 

kerių mėgėjams, kad pasiren
gęs apginti prieš bi vieną lo
šėją savo čampionatą. Per
nai per kriaučių Lygos vaka
rėlį kirtausi su daugeliu. Opo
nentą tvirčiausią turėjau iš 
Great Necko Balsį. Ėmėmės, 
kaip liūtai, apie tris valandas 
ir jau maniau, kad būsiu su
riestas, bet laimė mano, kad 
Balsys buvo nusikamavęs, su 
kitais bekovodamas—išplie- 
kiau kailį. Gavau penkis do
lerius dovanų ir vardą čampio- 
no. Po to dar konteste iki 
šiol nebuvau ir esu nenukarū
nuotas. Kas norite atimti iš 
manęs' čampionystę—meldžiu 
šią subatą atsilankyti į Lygos 
vakarėlį—persitikrinsime . . .

A. Karalius,
Čekeriu čampionas.

Ką sako P. Lengvinas apie 
L-ygos vakarėlį ir čekeriu ko
vą už čampionystę:

“Aš šiemet Coney Islande 
turėjau kelias kovas po tiltu 
su profesoriais čekerninkais ir 
išvanojau jiems kailį. Ką man 
giliuoja nukarūnavoti jūsų 
Karaliuką?” i

Well, mes sakome: pažiūrė
sime, ar Lengvinas išpildys, ką 
jis sako.

J. Mačiuta tvirtina, kad jis 
dabar neįkandamas čekernin- 
kas, nes rimtai išsitreiniravo 
Coney Islande. Matysime, ar 
kurie iš jų pasiims nuo Kara- 

’ j liaus čampiono karūną.
Viskas tas įvyks subatoj, 2 

d. Novemberio, “Laisvės” na
me.

Apart čekerninkų bus graži 
dainų programa ir šokiai. Vi
si ateikite.

Kviečia Komitetas.

Long Islande eina (teismas 
prieš nepaprastai žiaurų 
žmogžudį, John Johnsoną. Ka
da policmanas J. Heiss užėjo į 
Johnsonų kambarius, 180 — 
8th Avė., Astorijoj, ir rado 
Johnsonienę su perpjauta ger
kle ant virtuvės grindų, polic
manas paklausė: kas tai pada
rė? Moteris, vos galėdama 
praverti lūpas, pasakė: “Jis 
mane perpjovė,” nurodydama 
į savo vyrą. Tuomet ’vyras, 
prie policmano akių, pašoko 
ir ėmė gyvuliškai spardyti jau 
besibaigiančią moterį.

Jam gręsia mirties bausmė 
elektros kedėje.

DARBININKAI, PASITIKIME

SOVIETU LAKŪNUS
PASITIKIMO MITINGAS -ĮVYKS SUBATOJE

9-tą Dieną Lapkričio (November), 1
POLO GROUNDS, 8 AVE. ir 155 ST

įžanga $1.00. Bilietus Įsigykit “Laisvės” Ofise

24 Vaiką Motina Suimta 
Už Mūnšaino Kepimą

24 vaikų motina, Rosina Di- 
odato, 50 metų amžiaus, areš
tuota už mūnšaino virimą. Pas 
ją, po num. 1452—68th St., 
Brooklyne, rado įtaisymus iš
varymui 500 galionų mūnšai
no ant sykio, ir suėmė daug 
raugo. Moteriškė pastatyta 
po $3,000 parankos iki teis
mo.

Komunistų Sekcijos Visų 
Narių Susirinkimas

Visi šeštos Sekcijos Komu
nistų Partijos nariai, Wil- 
liamsburge, turi būti visuoti
name sekcijos narių susirinki
me, ketvirtadienio vakare, ry
toj, po num. 56 Manhattan 
Avė., Brooklyne. Kurie beat
silankys, bus šaukiami pasi
aiškini ir disciplinuojami. Yra 
varoma kampanija, kad šią 
sekciją padaryt veiklesnę: 
Kas šiuo tarpu veikti ir kas 
bus daroma su nieko nevei
kiančiais apsileidėliais, tatai 
sužinosite, atėję į rytoj vakaro 
sekcijos narių visuotiną susi
rinkimą, kuris prasidės lygiai 
7 vai. Tokie susirinkimai mū
sų sekcijoj nebūna ilgi, bet 
veiklūs. Grįžtantieji iš sekci
jos mitingo draugai, todėl, dar 
turės progos užsukti ir į Dr.
Kaškiaučiaus prakalbą, kuri jų narių, 
bus “Laisvės” svetainėje.

mūsų 
kviesti draugus Yonkerio A.

s L. D. L. D. 172-ros kuopos. 
Gauta du nauji “Laisvei” skai
tytojai.

A. L. D. L. D. reikaluose ap- 
i svarstyta ir 6-to Apskričio 
''konferencijos tarimas, kad A.
L. D. L. D. centras išleistų an
glų kalba knygas jaunuoliams. 
Apsvarsčius visapusiškai, kuo
pa griežtai ’šėjo prieš šį tari
mą todėl, kad nėra ganėtino 
skaičiaus jaunuolių, kad jau 
būtų reikalas anglų kalba 
spausdinti, kuomet perkant 
jas galima pigiau nupirkti ir 
nutarta tuo klausimu parašyti 
centrui laiškutis.

Nori Pirkti Narna €
Teko pasikalbėti su patikė

tinu žmogumi, kuris priklauso 
prie Jono pašelpinės draugi
jos. Jisai pasakė, kad Bron- 
x’e šv. Jono ir Izidoriaus pa
šelpinės organizacijos pagei
dauja pirktis namą. Namas 
turi būt susirinkimams ir sve
tainė parengimams. Į užklau
simą, kiek abi organizacijos 
turi narių ir ižde kapitalo, tai 
atsakyta, kad per abi organi
zacijas skaitoma 130 narių ir 
apie $7,000. Gi namą esą ap
rinkę vertės $75,000. Dabar, 
argi įnešus $7,000, galima ki
tus likusius išmokėti laiku? 
Na, o kur nuošimčiai pirmo ir 
antro mortgičiaus. Reiškia, 
reikalinga bent $7,000 kiek
vienais metais išmokėti, bet iš 
kur tą kapitalą gauti? .Tu
rint namą, bus reikalas užlai
kyti žmogus jo prižiūrėjimui 
ir mokėti jam alga. Aišku, 
kad abiem organizacijom pri
klauso tie patys žmonės, ir 
kuomet viena organizacija pa
darys tarimą, kad kiekvienas 
narys turi pirkti namo Šerus, 
tai kiekvienais metais turės 
juos pirkti, kad padengus 
mortgidžiaus nuošimčius. Na
riai abiejų organizacijų turė
tų tuomi susidomėti, kad ne- 
sukišt savo sunkiai uždirbtus 
centus. Pasidavus bent kokiai 
agitacijai, neapgalvojus tinka
mai, vėliau būna pykčio, išme
tinėjimų ir susikrimtimų.

Jums lyderiai įkalba, kad 
turint svetainę, bus galima ne- 
kuriems lietuviams gauti val
diški darbai, ir tie patys poli
tikieriai remsiu jūsų svetainę, 
duodami pinigus, tai yra me
las ir nereikia tokiai agitaci
jai tikėti. Jau daug miestų 
lietuviai turi politiškus kliu- 
bus, kur vedama tam tikra 
agitacija už įvairių politikierių 
kampanijas, bet yra mažas 

i nuošimtis ar retas atsitikimas, 
! kad nors vienas kuris patenka.

Toliau, Bronxe lietuvių nėra 
didelis skaičius ir, mano ma
nymu, jokiu būdu nėra gali
mybės svetainę palaikyti to
kiai mažai saujelei. Kita, ir 
tie patys lietuviai yra išsimė
tę nuošaliai nuo vienas kito 
gyvena.

A. P. L. A. 49-tos Kuopos 
Susirinkimas

kuopą iki 
(258-259) Tie, pas

Ateinantį sekmadienį įvyks 
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių 49-tos kuopos susirinki
mas. Pradžia 2-rą vai. po pie
tų, svetainėje 62 E. 4th St., 
New Yorke. Tie nariai, kurie 
padavėte aplikacijas įstojimui 
į mūsų eiles, jūsų privalumas 
atsilankyti ir galutinai įstoti, 
kad nepraradus savų įmokėtų 
pinigų. Organizatoriai, jūsų 
dabar darbymetė gavimui nau- 

kad pakėlus mūsų 
150: narių skaitlinės, 
kuriuos neapsilankė

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. ; Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir suds i*o su 
amerikoniškais.

■ . TEL.:
Trihrtgk 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A, PETRIKĄ
LIETUVIS DENT1STAS

X-Spi n dūlių 1) iagnoza,
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

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. I.

Tel., Juniper 6776.

DR. A. L. CEASAR
CHIRURGAS

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

STOKESJONAS
‘uAi>joojjj ‘9S oapun £24

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Tel., Stagg 10124

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų

šis vaistas neužtraukia 
ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint natūrali vidupių 
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.

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.

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

416

GRABORIUS 
(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

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.




