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KRISLAI
Voldemaras Durnavoja? 
Nauja “Teorija” 
“Mokslo Įstaigoj” 
Biedniausi Tautiečiai 
Geriau, Kad Nežino

Rašo Petraška '

Kauno kunigų “Rytas” ir 
“Aidas” meta ne koki šešėlį ant 
ištremto į Platelius Voldema
ro: sako, Augustinas durnavoja. 
Esą būsią partraukti žymūs 
psichiatrai iš svetur tirti bu
vusio fašistų žvaigždės smege
nis. Kad tarpe fašistų daug 
kas reikalauja psichiatrų, to 
niekas neužginčys. Bet šitame 
atsitikime veikiausiai bene bus 
tik fašistų išgalvotas būdas pa
darymui su Voldemaru lengvo 
atsiskyrimo. Bet tai yra kvai
las būdas.
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Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. Darbininkai Visų Salių, Vienykitės!

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

Jus Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težius, o Išlaimesite Pasaulį!

Telephone, Stagg 38781 Brooklyn, N. Y., šeštadienis^ Rugpjūčio (Aug.) 16, 1930 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XIIJUODAŠIMČIAI UŽPUOLĖ VAIKU KEMPE! ,sw
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Meksikoje Einama prie 
Vykdymo Blaivybės? ŠANCHAJUS, HANKOWAS IR KITI 

MIESTAI LAUKIA DARBININKU
SUKTUMŲ; KAREIVIAI SAUGOJA

Bailės Ministerija 
Pasitraukė iš Vietos

Kunigų laikraštis dar kvailes
nę mintį skelbia. Girdi, kai tik 
Voldemarą išgabeno iš buto, folinius gėrimus ' aplink 
telefono ir šadkusi . .Sovietų dlrbtuves> atstume bent 2 kl- 
Sajungos atstovybę Kaune. Tai j lometru. 
tiesioginis prikišimas jai turėji-1 
mo ryšių su bolševikais. Kad I 
tai yra ne tiesa, tai pasako ki
tas laikraštis: Liaudininku “ži
nios” rašo, jog tuojau prieš iš
gabenimą Voldemaro, jo butas 
tapo atkirstas nuo telefono.

MEXICO CITY.—Federa- 
lė valdžia planuoja suvar
žyti svaiginančiųjų gėrimų 
vartojimą. Manoma įvesti 
drausmę pardavinėti alkę- prje čangšos Vėl Jvyko Kareiviy Sukilimas, bet Išmokėji-

mas Tūliems Algų, Kitų Papirkimas—Laikinai Sukilėlius 
Numalšino; Nankingas Kaltina Sovietų Vyriausybę

• Iš Haiti pranešama, kad 
tofe šalies ministerija įteikė 
savo rezignaciją todėl, kad 
prezidentas paskyrė ameri
kietį Colviną techniškosios 
mokyklos (Service Tech
nique) direktorium.

GAUJA PASAMDYTU “PATRIOTU”
BANDĖ PADEGT, KAD SUNAIKINUS

NAMUS ir TUOS, KURIE GYVENA
Klaniečiai Buvo Apsimaskavę Savo Baltomis Maskomis ir 
Degino Kryžius, kaip Jie Paprastai Daro Savo ‘Šventvietėse’
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Kami Pasaulis Skiria

Galimai daiktas, kad Volde
maro oponentai tuoj bandys ji 
padaryti “bolševiku." Lietuvoj, 
mat, lengviausia nužudyti bolše
vikas . Buožės ir kunigai su 
socialdemokratais juk nė žodžio 
prieš tai nesakys.

i milicija ir kariuomenes bu- 
Miliardus Markiu i y?ai vakar p,e.r dięn^ says°J° šito miesto kiekvieną strate- 

RFRTYNaV- 1020 m Igiškesnę poziciją. Del ko 
BERLYNAS. 1929 j-jtas viskas? Del numalšini- 

visas pasaulis skyie apsi-,mo (japbininku demonstraci- 
ginklavimo reikalams 168 i - jei jog kiltu_ 
milijardus markių. Is tų> tik buvo su- 
pmigų Europa! tenka du|žinota> kad 2>OOo\larbinin- 
tiecdahai, Šiauies Amen-,^ ^ra pasjrengę suruošti 
kai vienas sestadahs, o i u"jmieste demonstraciją — de-

pries tai nesakys. Voldemaras ;Si sestoji dalis kitoms pašau-l t i- noiitinio turi- 
tokis bolševikas yra ir bus, kaip Ik0 dalims Im.onsL*ac,1^i politinio 111 1
SusL*Z"i Mihtannes galybes kaip!Gaudoma kiekvienas žmo-

I "V T 1 2. * * "T •* * T4 1 * * j gus, kuris tik turi savyje ( Valstijos, Japonija ir_Itahjaikiek tiek nuožiūros kaip0
Vienas Lietuvos dienraštis iš-.laikotarpy 1922 ir 1929 m. i"‘f“ “ spausdino Rokiškio gimnazijoj • < - i • j ■» i komunistas, 

kabančia sekamo turinio iška
bą:

“Skelbimas.

pastatė 393 karo laivus tai-1 
pumo 1,675,000 tonų. Itali-

Ai, Ai, Kokis Jiems 
Sunkus Sunkumėlis!

ELMIRA, N. Y. — Iš ket- 
virtadienio į penktadienį 
naktį Amerikos legioninkai 
ir ku-klux-klaniečiai, pasi- 
samdę įvairių kitos rūšies 
valkatų, užpuolė ant darbi
ninkų vaikų kempės, kuri 
randasi Van Etten, N. Y.

Virš tūkstaptinė tų niekš- 
darių minia atvyko tikslu 
padegti esamus budiųkus ir

ku-klux-klaniečiai atnešė į 
kempę amerikonišką vėliavą 
ir ją įteikė dviem kempės 
pridaboto jom, Mable Husai 
ir Ailinai Holmes, liepdami 
iškabinti kempėje. Pasta
rosios pasakė nemaciusios 
reikalo tai daryti. Tuomet 
jiedvi buvo apskųstos del 
“išniekinimo vėliavos.” Byla 

! buvusi atidėta. Tuomet kla- 
sykiu sudeginti vaikučius, | niečiai su legioninkais nusi- 
kurių radosi apie šimtas. | tarė . savo “teismą” šitai 
Kuomet šerifas H. C. Tifft j kempei duoti: pirmiausiai 

sudegino raudonąją vėliavą, 
kuri kabojo ant vartų, o 
paskui ėmė ruošti savo pa
sekėjus užpulti spėka ir iš
naikinti viską iš pamatų.

Pereitą peifktadienį anks
ti ryte, daugybė apielinkės 
buržujų atpyškėjo automo
biliais dalyvauti kraujo puo- 

Daugelis jų buvo maf 
k.uoli'^t^n~-d<hw^aniečių 
maskomis). r

šeštadienį bus paskutinė 
vaikučių kempėje buvimo 
diena, todėl legioninkai nu
sitarė sudeginti, kempę pir
miau, negu vaikai išvažinės.

Smulkmenos apie šitą 
niekšišką pasikėsinimą bus 
pranešta vėliau.

ŠANCHAJUS. — Policija, ikioti. Vadinasi, prieš 15 d. 
rugsėjo tie laivai turi būti 
iš Hankowo ištraukti. Gi 
juose valdžia ir buržuazija 
turėjo dideliausį susiramini
mą.

Nankingo valdžia jau ėmė 
kaltinti Sovietų Sąjungą. 
Esą, jinai kelianti tuos ne
ramumus Chinijoj. Bet So
vietų Sąjunga neturi jokių 
tiesioginių susisiekimų . su 
pietinėj Chinijoj veikiančio
mis komunistų ąrmijomis. 
Beje, Nankingas sako, kad 
Sovietai dabar pradėję ,ko-i 
munistinę idėją skleisti 
Mongolijoj. Bolševikai da
rą viską susisiekimui ' su 
pietų Chinijos komunistinė
mis armijomis, 'D' . ' ; >, ' >

Jei Sovietų vyriausybė 
Maskvos 'SHSftšiektų- su- So
vietų vyriausybe pietų Chi-, 
nijdj ir galėtų, išvien veikti, 
tai Nankingo valdžia veL 
kiausiai į keletą dienų būtų 
nušluota ir už neilgo laiko J pasveikint“’ nauja 
visoj Chinijoj būtrj įkurta chiuką!

Hankowo miestas taip jau 
dreba delei galimų sukilimų 
iš darbininkų ir apskritaiRokiškio Valsty- jos 1930-31 m. karo biudže- 

bine Gimnazija Skelbia Kat šių tas siekia pusšešto milijardo biednuomenėl pusesf PereL 
vlotii PiKTniiicici Mnnocin < H <_ T fMetu Rugpiušio Menesio 3 d. 3- 

2 Valondas Bus Iškilmingas 
Gimnazijos Pamatu Pašvinti- 
mas. 1930. M. VII 27 d.”

Taisykiiškai parašyta, ar ne? 
Gimnazija, kaip sako Lietuvoj 
fašistpalaikiai, tai yra “kultū
ros centras.” Betgi vidutinis 
Amerikos lietuvis darbininkas, 
nelankęs net pradinės mokyk
los, nė kiek neblogiau parašy
tų už minėtus gimnazijos “mo
kytus” vyrus.

lirų, Lenkijos karo biudže
tas 1930 m. yra 837 mil. zlo
tų.

Bankrūtas J. V.
Nunešė 7 Diliomis

Pasak B. F. Battin, vice
prezidento National Surety 
kompanijos, Jungt. Valstijo
se per metus bankrūtas nu
neša virš septynis bilionus 
dolerių žmonių pinigų. ĮstaT 

paukščių" yra tokie Palaidb kad

Kalbant apie mokytumą ir lie
tuvybę, -tai surasime ir Ameri
koje, tarpe fašistų ir kitų “tė
vynainių,” panašių ........ v . . .
Antai Worcesterio Dėdynas a p-J Visokie zullkai užsideda blZ- 
siputojęs visiem giriasi, kad jis nius ir paskui juos tiksliai 
yra “tiligentas” ir mokytas, o bankrutuoja, nunešdami 
dorai rašyti niekuomet jis ne-(žmonių pinigus. Už tai, ta- 

ciaus, jų niekas nebaudžia.

tą ketvirtadienį 14-toji ko
munistų armija buvo prie

’ > pat miesto vartų. Svetim
šaliai gyventojai. labai > su-ę 
nervuoti ir pasirengę neš
dintis. . Jie nepasitiki, esa
mais mieste kareiviais, ne
pasitiki ir Čiang Kai-šeko 
valdžios galingumu.

Labai drebama ir del to, 
kad iki 15 d. rugsėjo mėne
sio Yangtsi upės vanduo bet išmokėjimas 1 
taip nusenka, kad dideli ka- reiviams algų, kitų papirki- 
riniai laivai negali ja plau- mas — sukilėlius nuramino.

Sovietų vyriausybė.
Čangšos srityj Č.iang Kai- 

šeko armija buvo sukilusi,

GLAMJS, Škotija. — Šita
me miestelyje gyvena Yor- 
ko kunigaikštiene {Anglijo^ 
karaliaus marti). Ji nėščia 
ir laukia gimdymo. Prie 
jos stovi siena buržujų ir 
monarchistų; laukia geriau
si pasamdyti gydytojai. 
Taipgi laukia socialistų val
džios vidaus reikalų minis- 
teris J. R. Clynes. Desėtką 
dienų jis čia išsėdėjo be
laukdamas girpdymo. Jis 
nori suteikti nuo MacDonal- 
do valdžios palaimą būsi
mam , kunigaikštukui. (2,- 
000,000 Anglijoj randasi be-' 
darbiiį — badaujančių mo
tinų ii’ kūdikių, bet Mac Do
naldo socialistinė valdžia jų 
nemato, milionai vargšų jai 
ne galvoj. Bet čia ministeris 
dynes' sėdi savaites, kad 

monar-.
Tai socializmas!

“L.” Red.)

pamatė, kad sudeginimas 
kempės ir vaikučių gali ne
gardžiai ir jam pačiam atsi
kvėpti, tai. jis su savo pagel-; 
bininkais pastojo kelią ir, I 
banditų gauja, kol kas, savo j 
tikslo nepasiekė.

Kalbamoji vaikučių kęm-j 
pė yra žinioje Tarptautinės 
Darbininkų Pagelbos (In
ternational ^Workers ? Re-

&
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Billings Atsakinėjo

tūliems ka Eksplozija Palaidojo

Šiuo tarpu nežinome ti
krų užpuolikų norų ir ku
riais motyvais jie tatai pa
darė. ' Tas greit paaiškės.'

Kapitalistinė žinių agen
tūra United Press skelbia, 
kad šitas užpuolimas pada
rytas del sekamo: tūlą die
ną kaikurie legioninkai ir
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Viesulą Aplankė
• 46 kamienus Kanado Milžiniška Konferencija Ruošimui

PRINCETON, B. C. — j 
Coalmont Coal kompanijos j

mokėjo ir nemokės. Arba pa- j 
imkim Bostono Bagočių, bei i 
Chicagos Kučinską (“Tėvynės”! 
bendradarbį). Tai biedniausi 
žmonės, kas liečia rašybą. Bet
gi jie didžiuojasi “mokytumu” 
ir patriotiškumu. “Tėvynės” Vi-1 
taitis, tiesa, už juos “moksliš
kiau” rašo, bet ir jo “rašyba” 
vargiai “subytina” Kybą ar! 
Karpavičiuką.

Francijoj Siaučia

Teismui, kad Nekaltas Neapolį; Keturi Žuvo kasykloje -Blackeburne įvy-i
FOLSOM KALĖJIMAS.—

Californijos augšči a u s i a s
■ teismas^atsilankė į šį kalėji
mą pereitą penktadienį ir

Bedarbių Didelės Demonstracijos

Andai man pateko į rankas 
katalikų misionierių laikraštu
kas “Our Missions.” Jame tar
pe kitko sekantis stambiom rai
dėm šūkis įdėta: “Virš 800,000- 
000 sielų nieko nežino apie 
Kristaus meilę.” Na, tai didelis 
čia daiktas! Jeigu Kristus yra 
dievas ir visagalįs, tai kodėl 
jis negali duoti tiem žmonėm 
žinoti apie save? Arba, kuomet 
tie 8 šimtai milionų žmonių nie
ko nežino, apie Kristų, tai ar 
jie ko nustoja? Jau ne sykį bu
vo įrodyta, kad krikščioniškose 
šalyse padaroma žmogžudysčių, 
vagysčių, melagysčių ir kitokių 
niekadėjysčių daug daugiau, ne
gu nekrikščioniškose. Tuomet, 
aišku, daug geriau, kad tie žmo
nės nieko ir nežinotų apie Kris
tų ir ypačiai apie jo pasekėjus 
—kunigus su vyskupais ir patį 
“nekaltąjį” papą.
—- ------------------------ 1---------------------------

Rytoj du dideli komunistinės spaudos naudai piknikai: Daily Workerio piknikas įr kaniivalas bus Pleasant Bay Parke, o kitas didelis piknikas įvyks 
Lindene, N. J., Willicks farmoj; pastarasis bus naudai lietuviškos komunistinės spaudos. Dalyvaukite, kur galite ir kur paran klausia—neužmirškit!

► • ' v v . • ’ 1 ‘ 4 . • • K < *

Pirmoji Diena Rugsėjo—Diena Bedarbių, Kurią Tūkstančiai 
. Reikalaus Socialės Darbininkams Apdraudos

ko eksplozija, kuri užgriu
vo žemėje 46 mainierius. 
Tuojau pristatyta gelbėjimo 

5’Ibūriai prie darbo ir jau du 
angliakasių lavonus ištrau
kė iš po žemės. Spėjama, 
kad visi 46 bus užtroškę že
mėje.

Jei darbininkai buvo arti 
“durų” laike eksplozijos, tai 
gal dar bus tūli išlikę, bet 
jei buvo giliau, tai nesitiki
ma nė vieną matyti gyvą.

Eksplozjjos priežastis ne
išaiškinta. , • ( . j

NEAPOLIS, Italija. — 
Kuomet miestas ėmė atsi
kelti iš tos baimės ir’ griuvė
sių, kuriuos paliko žemės 
drebėjimas, tai jam ir vėl 
buvo užduotas smūgis: per
eitą ketvirtadienį apsilankė 
baisi viesulą, kurioj žuvo 
keturi asmenys ir daug ta- 

sužeista. Florencijos

Vaiky Paralyžius klausinėjo Warren K. Bill
ings. Pastarasis sakė, kad 
jis nekaltas bombos padėji
me, nes visai ktoj vietoj ne
buvęs. Taipgi Billings ti- po 
krino, kad ir Mooney nėra miestas taipjau buvo neap 
kaltas. Billingsas sakė, kad 
savu laiku, būdamas jaunas, 
j iš padaręs’visą eilę klaidų 
ir nusidėjimų pelnijimuisi 
lengvesnio gyvenimo, bet 
dabar sėdi kalėjime nekal
tai,! H;U , . Į D

PARŽIUS. — Pirmiau AL, 
zacijoj, o dabar Paryžiuj 
ėmė veikti vaikų paralyžius. 
Daug vaikų susirgo ir gy
dytojai neišmano, iš kur li
ga atsirado. Veikiausiai, 
kad mokyklos bus pavėluota 
atidaryti šį rudenį tik delei 
to.

Japonijoj Ekonominė 
Padėtis Labai Sunk’

TOKIO. — Šiemet ir Japo
nija pergyvena nepaprastai’ 
sunkų ekonominį krizį.. Vi
sur fabrikai mažina darbą, 
o laivininkystė randasi kri- 
tingoj padėty del neturėjimo 
ko vežioti. Popieros gami
nimo fabrikai nutarė suma
žinti gamybą ant 30 nuošim- v • *cių.

Tai vis del Bučkio!

' FLORENCIJA. — Fašis
tų teismas čionai pasmerkė 
vieną porelę del bučiavimosi 
viešame parke: vaikiną trim 
mėnesiam ir 10-čiui dienu 
,už bučiavimą, o merginą— 
trim mėnesiam kalėti todėl, 
kad davėsi bučiūoti. >

lenktas.

Monroe Doktrina Tur
Būt Metama Šalin

SANTIAGO, Čilė.—Dien- 
raštis Mercurio skelbia, kad 
taip vadinamoji Monroe 
Doktrina, kuria pasiremda
ma Jungtinių Valstijų val
džia “satigo kitas šalis” nuo 
įsiveržimo į Amerikos reika
lus, yra niekam nevertas po
piergalis ir jis turi būti nu
mestas. Vietoj to, Ameri
kos visų respublikų < valdy- 
mosi santikiai turėtų būti 
rišami tarptautiniais keliaiS) 
sako laikraštis.

■ '11. ' t r y .

Nubaudė Darbininkus
KAUNĄS. — Už kursty

mą visuomenes Puošti de
monstracijas, mitingus rug
pjūčio 1 d. Kauno karo ko
mendantas po 3,000 litų ar
ba 2 mėnesiais kalėjimo nu
baudė šiuos: A. šutasiką, M. 
Cenaitę, K. Storobinaitę, M. 
Berolovičaitę, Salpėterį, 
S. Sakretisaitę ir E. Vini-

NEW YORK. — Pereitą 
ketvirtadienį Irving Plaza 
svetainėje įvyko Didžiojo 
New Yorko darbininkiškų 
organizacijų atstovų konfe
rencija, kurioje buvo apkal
bami planai delei Darbo 
Dienos demonstracijų, ku
rias ruošia New Yorko be
darbiai. .-t.

Išrinktas veikiantysis ko
mitetas, kuris priruoš reika
lingus planus ir nurodys vė
liau, kaip ir kur bus bedar
bių demonstracija. ■ Be to, 
veikiantysis komitetas įga
liotas pasiųsti savo delegaci
ją pas kovo 6 d. demons
trantų išrinktuosius vadus, 
kurie šiandien sėdi kalėji
me: Fosterį, Minorą, Amterį 
ir Raymondą. Su jais bus 
tartasi apie veikimą ir pra- 
vedimą kovos už Darbininkų 
Socialės Apsaugos bilių.

Ketvirtadienio konferen
cijoj buvo priimta kable-

grama, sveikinanti Raudo
nųjų Unijų Penktąjį Kon
gresą, kurio sesijos atsidarė 
Maskvoje rugpjūčio 15 d.

Drg. Johnstone smulkme
niškai nurodinėjo, kas rei
kia daryti prisirengime prie 
bedarbių dienos demonstra
cijos, o d. Engdahl plačiai 
palietė klausimą socialės 
apdraudos ir kodėl darbinin
kai turi už ją kovoti.

Konferencija buvo gyva ir 
visi' delegatai pasirįžusiai 
prižadėjo darbuotis, kad be
darbių diena būtų sėkminga 
visais žvilgsniais.

Filipinų Salose Bedarbe
- Iš Filipinų Salų praneša

ma, kad ten bedarbė apima 
visus kampus. Tekstilinė 
pramonė tebestovi toj pačioj 
vietoj ir nesimato, kad da
lykai pagerėtų. Cigarų dirb
tuvės dirba tik dvi dieni į 
savaitę.
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BURŽUAZINE IR UETUVfšKOJl
šMUGELNINKU spauda
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mes darytume jj&lygini- 
Ainei’ikos btitŽuazinės

Iš Buržuazijos Profesorių Lūpų
Politiniame Williamstowno, Mass., Institute kalbėdamas, pro

fesorius C. De Lisje Burns, iš Glasgow Universiteto, rugp. 12 d., 
pripažino, kad dabar virte verdą beširengimai į naują imperia
listinį karą; bet jis spėja, kad tas karas įvyksiąs ne anksčiau 
1935 ar 1940 metų.........  ....................... , ........

Karo laiko “nūstųmipias” už Visos eilės mėtų ’yra buržtfaziĮos 
profesorių .gudrybė f Nukeldami” tbljųi nąįjį ’pasįiulijiį; pkęr- 
dynę, jie stengiasi sukvailinti darbininkus, būk dar anaiptol ne- 
gręęiąs, dabar karo pavęjus.; |Tuom jie Lando, atkalbinėti dar
bininkus/ khd išankstOį nesiorganiztootų kovai prieš imperialistinį 
karą. * ’ , ' * | į \ q

Kitus, įvairius, faktus apie besiartinantį karą tas kapitalistų 
profesorius-politikas buvo priverstas pripažinti ; ir jis pažymėjo, 
jog'varžytinės tarp Anglijos ir Jungtinių Valstijų imperialistų, 
tarp Francijos ir Italijos, ir kt. pasiekė tokio aštrumo, kaip 
kad* buvo pirm pereito pasaulinio karo. Stambiųjų kapitalistinių 
•valstybių davimas didelių paskolų mažosioms šalims, sako, taipgi 
yra, dalis besirengimų naujam visuotinam .susikirtimui. Tomis 
paskolomis didieji imperialistai prisiriša prie savęs mažąsias, 
buržuazines valstybes; o jos tąsias paskolas irgi žymia dalim 
arba ištisai sunaudoja’ ginklavimuisi.

S i * » .

iįrofesorius Burns patvirtino tą, ką jau senai sako komunis- 
tai/r-kad buržuazijos politikai, saldžiai kalbėdami apie “nusi
ginklavimus” ir taiką, .tikrumoje įkaitę ruošiasi karan. Pre
zidentas Hooveris gali būt pavyzdys to, kaip milžlniškiausi gink- 
lavimaisi karan yra dangstomi veidmainingais manifestais apie 
“troškimą tarptautinės, santaikos.”

Mofeliškiausios Galvos Pakinkytos Karo Tikslams
AmgĮjja kas metai išleidžia po pusę miliono dolerių vien tiktai 

išraJiinėjimui ir tobulinimui, vis nuodingesnių, vis mirtingesnių 
karo dujų. Jungtinių Valstijų karo ministerija nuolat užlaiko 
du šimtu geriausių mokslininkų-chemikų, kurie nieko daugiau 
neveikia, tik visą laiką išradinėja kas kart mirtingesnius karo 
gazUs ir kitus baisiausius chėminiuš žudynių įrankius, kurie lai
komi slaptybėj?. ♦, i .. ’ ? ■ u ’ : i >

Bo vadinamai Londono “nusiginklavimo” konferencijai, A- 
merika pasiskyrė bilioną dolerių naujiems karo laivams. Karo 
tikslams Anglija išeikvoja 25 nuošimčius visų valstybės įplaukų.

Kjek jau, dabartinių laiku yra ištobulinti karo pabūklai, ga- 
c nį spręsti iš paties pareiškimč profesoriaus Burnso, kuris sa

ko
“Jau dabar kanuolės ir kiti Šaudomieji ginklai, ir nuodingi 

gaz^i, kurie buvo vartojami kare 1918 metais, yra tiktai kūdi
kio žaislai, palyginant su tais, kurie šiandieną išdirbami.”

Jei 
uią 
spaudos sū lietuviškos feutŽti- 
azijos spauda, tai matytume, 
kad pastaroji nėra nei nykštu
ku prieš slėnių. Amerikos 
buržuazinė spauda yra milži
niškai didelė. Galybės leidžia
ma visokio šlamšto dopinimui 
darbo liaudies. i

Politiniai ir ekononiiiiiai 
Amerikos spauda yra pačių 
milionierių. ši spauda ir ’■ at
stovauja milionierių reikalus.- 
Ji kovoja prieš darbininkų kla
sę, ji gina Jungt. Valstijų ka
pitalizmo interesus visame pa
saulyj, nepaisant kur jie nebū
tų ; Azijoj, Afrikoj, Europoj 
ar, Amerikoj. Tačiaus nėra 
nieko tame naujo, juk ta spau
da yra to paties kapitalizmo 
dalis, tie patys milionieriai ir 
jų reikalai.

1 Dabar pamieruokime tą lie
tuvišką ubagiją, tą lumpen- 
buržuaziją. Kur jos milionai, 
ką ji atstovauja? Tai yra nie
kas daugiau, kaip tik saujelės 
smulkių biznierėlių, ji nėra mi-< 
lioninė buržuaziją. Bučernč 
ir šitatiklė, tai lietuviškos bur
žuazijos ekonominė stadija, 
šiek tiek profesionalai ją pa
pildo. Tikrenybėje, tai šitie 
smulkieji biznierėliai nėra jo
kia hepriklaUsoma klasė. 
Ekonominis gyvenimas 
priklauso 'nuo stambiųjų mili
onierių, trustų-magnatų. 
yra tik : x----
SiaillUWUO KJ ktJ LllKJ , o IJk* uu

pitalo. šie lietuviški biznierė
liai yra buvę darbininkais, ir 
dabar jie skursta savuose biz
niuose ilgesnes darbo dienas, 
negu dirbtuvių darbininkai. 
Juos didysis kapitalas išnaudo-

Jų 
irgi

Jie 
vergai, tarnautojai 

stambaus biznio, stambaus ka-

čiai, i kad Sovietų Sąjungos ko
mercines įstaigą komtiįištinė 
prbrtafjanda neužsiima. Gi lie
tuviški mulkiai apie tai nė vie
nu sakiniu nežymėjo. Jie atsi
spausdina iš buržuazinės spau
dos tik tai, kas šmeižia Ameri
kos komunistinį judėjimą ir So
vietų Sąjungą.
1 “Tėvynės’’ No. 31, kur turė- 
jd būt atšaukta šmeižtai ant 
Sovietų Sąjungos. Kuomet jau 
veik visa Amerikos buržuazine 
spauda buvo paskelbusi, kad 
Whaleno laiškai buvo fabrikaci- 
cija. Tie lietuviški trumpare- 
giąi tą viską slepia, “nemato”. 
Jie vėl pakartoja tik pono Fish 
fašistines frazes, kad komunįs- 
tai būtų/‘deportuoti į Rusiją, 
kur jie galės džiaugtis komuniz
mo vaisiais, žemomis algomis, 
nežmoniškomis gyvenimo sąly
gomis, išmoks atskirt gerumus 
tvarkos, paremtos teisėtumu ir 
žmoniškumu ir tokios, kaip So
vietų Rusijos, kuri yra parem
ta teroru ir brutališkiausiu des
potizmu, kokį kada nors yra pa
saulis regėjęs.”

Ši kalba yra Amerikos fašiz
mo kalba. “Tėvynė” riečiasi 
iš džiaugsmo pritardama p. Fi- 
shui, kuomet anas puola Sovie
tų Sąjungą ir Amerikos komu
nistinį judėjimą. Kaip matote, 
tai buržuazijos šunyčiai, kurie 
laikosi ant trupinių, yra piktes
ni už pačią buržuaziją.

Ką pasakėme apie “Tėvynę”, 
tas atatinka visai lietuvių bur
žuazijos spaudai.. Ji sufašistė- 
jo ne tik' Lietuvos klausimais, 
bet klausimais abelnai.

Dabar pažiūrėkime, kokių ži- Į 
nių ir išsireiškimų mes randa
me tikrųjų kapitalistų (ne lie
tuviškų šmugelninkų) spaudoj.

PASTABOS,
Į . į 1 i < i ? : ?

“Lietuvos Žinios” sekamai 
rašo apie platelius, kur sme
toniniai fašistai ištrėmė 
Voldehihrą:

“Gražios apylinkės, gar
sus Platelių ežeras, bet 
miestelis menkas. Gražiau
si rūmai jame tai dvarinin-

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom. 
Partijos CentraKnio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui
(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, 1930)

. ' ‘ ’ (Tąsa)
(b) Ar ofensyva yra įmanoma, kuomet tebegyvuoja 

Nepas (Naujoji Ekonominė politika), ypatingai ofensyva 
•visu frontu?

Kai kurie mano, kad ofensyva yra nesuderinama su 
Nepu: ofensyva savaime esanti pasitraukimas atgal; 
Nepas turi būt panaikinamas, kiek traukimasis .atgal bū
na suturėtas. Tai, be abejo, yra kvailybė, kvailybė pra
sidėjusi arba iš trockistų, kurie nesuprato leninizmo ir 
tikisi, kad jie galėtų panaikinti Nepą į vieną akymirką, 
arba iš dešiniųjų oportunistų, kurie irgi nedaugiau tesu
pranta leninizmą ir tikisi, kad jie galį vesti derybas delei 
atmetimo ofensyvos, griebdamiesi šnekų apie “grumo- 
jamą panaikinimą Nepo.” Jeigu Nepas būtų buvęs iš
semtai su pasitraukimu atgal, Leninas nebūtų pareiškęs 
Vienuoliktame' Partijos' Kongrese, kuomet Nepas buvo 
mūsų tarpe įvykdytas su pilnu nuosakumū: “Atgal trau
kimasis yra užbaigtas.” Ar Leninas tuo pačiu laiku ne 
pareiškė, kalbėdamas apie užbaigimą pasitraukimo, jog 
mes žadame palaikyti Nepą “rimtai ir ilgą laiką”? Pa

ko, žinomojo Prancūzijos pi
liečio grafo Šuazelio, kurs 
vis dar tebeturi savo ranko
se apie 7,000' hektarų (su 
ežeru)-. Norėta prof. Vol
demarui gauti butą grafo 
rūmuose, bet grafas turįs 
svečių iš Prancūzijos. * Tat 
prof. Voldemarui teko ap
sigyventi klebonijoj’..

Reiškia, Lietuvoj dar yra 
stambių dvarų, kuriuos val
do svetimų šalių piliečiai i 
dvarponiai. Žinoma, jie ne- ties jau šio klausimo pastatymo užtenka,* kad parodyti 
mažai diktuoja fašistiniams visišką tuštumą plepalų apie negalimybę suderinti Nepą i i 1 • j • 1 • • n m • n i , • -w. n v n <valdonams politikoj.

ja ir plAka, kaię medėjas ša- |“Timeš’e” mes randame prote
vo šunį. Bet pažiūrėkime, ko-: 
kie jie yra bjaurės prie^ dar
bininkus.
.Imkime jų politinę 'pusę. 

Skaitykite “Tėvynę”,1 “Vieny
bė”, “NąujiėnAs^ ’ Ar' ^^ėl'ęivį”. 
Matysite, kad šie minėti Rams
tai daug daugiau giha 'k’a'pltaliž- 
mą, daugiau niekina darbininkų 
komunistinį judėjimą ir Sovie
tų Sąjungą, negu patys kapita
listai. Lietuviški šlamšteliai pg-' 
rodo didesnį supuvimą politikoj, 
negu “Times”, “World”, “Tri
bune” ir šimtai kitų didlapių 
ir žurnalų.

Imame paskutinių nuotikių 
žinias. Pavyzdžiui, apie kon
gresinės komisijos kpmunistų 
tyrinėjimą, “Tėvynė” rašo:

“Visas komunistinis judėji
mas gi finansuojamas iš Rusi
jos. Komunistinės propagandos 
vedime dirba riebiai apmokami 
žmonės, kurių tarpe yra nema
žai atsiųsta tiesiog iš Rusijos. 
Čia plačiai figūruoja ir neper
seniai buvusio New Yorko mies
to policijos komisionieriaus 
Whaleno įtarta rusų Amtorg 
korporacija. Komunizmo pro
pagandai dirba tokie žmonės, 
kurie kitą- darbą dirbt tingi.” 

Ši žinia tilpo “Tėvynės” No.
30. Ta žinia yya šlamštas, per
dėm melaginga. Ta žinia, 
trumpoj sutraukoj, tai yra iš-, 
raiška Amerikos fašizmo, reak- 
cioniškiausios i r kvailiausios 
Amerikos buržuazijos. Vadina- 

idant galėtų atsakyti savo klases karu l paskęl,biriau impemalis- da Amerik ■ seka ta .keįkcio_ 
timci karo ipant sėkmingai galėtų atkreipti ginklą prieš sa
vo” {imperialistus, p' per i’eypliucinę kovą shpliektų ir nugriautų ! 
patį į kapitalizmo viešpatavimą ir įkurtų Sovietų: tvarką savose

< Salyje. t • . • . ' ' \ \ ’

Prięš Sovietų Sąjungą
Tie žudynių instrumentų išradimai, suprantama, yra visų 

_pirma taikomi prieš Sovietų Sąjungą. Bet buržuazijos politikai, 
. pripažindami ateinančio karo pavojų abelnai, stengiasi tylomis 

prašliaužti pro šį užsimojimą ant Sovietų; o kad ne, tai ima 
- deklamuoti, būk Sovietai esą “didžiausias pavojus pasaulio ra

mybei.” Jie žino, kad Sovietų Respublikai prijaučia milionai 
darbininkų kapitalistinėse šalyse; todėl tie buržuazijos gudruo
liai bando užslėpti, prieš ką būtent karas yra pirmučiausiai tai
komas, idant darbininkai nepradėtų juo. veikliau mobilizuotis ap
gynimui Raudonosios Respublikos; o kuomet tie ponai plepe- 
riuoja apie pavojų pasaulio taikai “iš Sovietų pusės,” tai jie 
jieško nesupratėlių, norėdami juos nustatyti prieš Sovietų šalį, 
dvasiniai rengdami juos į kareivius prieš vienintelę pasaulyje 
darbininkų tėvynę—Raudonąją Respubliką.

Netikėkite Imperialistų Pranašais
Nei vienas klasiniai protaujantis darbininkas netikės monijan- 

tierns kapitalistinių profesorių pranašavimams, būk pasaulinis 
karas, su žygiu prieš Sovietus, esąs dar tolimas.

Antra vertus, patys tų profesorių iškeliami faktai apie smar
kėjantį imperialistų ginklavimąsi privalo patarnaut darbininkų 
klasėi, kaip signalas, kad proletariatas turi juo veikliau, juo 
nuodugniau organizuotis revoliuciniams mūšiams prieš imperi
alistinį karą; kad darbininkija turi būt laiku susiippbilizavus,

Lietuvos fašizmo garbin- (įdomu būtų žinoti, ar nepa- 
tojas A. B. Strimaitis,’nu-i veikė į Amerikos lietuvius 
fykęs į Lietuvą, pasakojo Jų įsteigtų Lietuvoje ben- 
klerikalų “Ryto” korespo.n-;d r o v i ų nepasisekimai?” 
denfui, kad f šiemet apie (“Rytas” No. 151).
1,500 Amerikos lietuvių ap- • Ir štai kaip Strimaitis, se- 
lankVs Lietuvą. “Daugumoj į kretorius Lietuvos “atstaty
tai patriotiškos visuomenės j mo” bendrovės, “filosofiš- 
žmbtiėsy” sako Strimaitis, j kai” atsakė: “Bendrovių ne- 
Girdi, ^pažymėtina, kad “75 pasišekimai tepaveikė tik 
proė. visų atvykusių į Lie- žemesnitj sluoksniu nuomo- 
tuvą^ ekskursininkų yra po- nę. Amerikos lietuvių švie- 

Tie “pa- suomėhė 
pagelbės džia.
valdžiai Ir

’ niosjir panelės...” 
triotiai” nemažai 
Lietuvos fašistinei 
savo’ doleriais.

tuo
n

nentišiskun-

“šviesuome- 
patriotiški

ir ofensyvą. Tai yra faktas, jog Nepas ženklina ne tik
tai pasitraukimą atgal ir leidimą atgyti privatinei pre
kybai, leidimą atgyti kapitalizmui po sargyba valstybės 
kontrolės (pradinis Nepo laipsnis). Tai yra faktas, jog 
Nepas tuo pačiu laiku ženklina, tam tikrame stovyje 
(staže), išvystymą socializlno ofensyvos prieš kapitalisti
nius elementus, susiaurinimą srities privatinio biznio 
veikimo, palyginamąjį ir absoliutį kapitalizmo apriboji
mą, augančiąją persvarą socializuoto sektoriaus* ant ne- 
socializuoto, socializmo pergalę prieš kapitalizmą (dabar
tinis Nepo laipsnis). Nepas buvo įvestas tuo tikslu, kad 
socializmui padėt nuveikti kapitalistinius elementus. Be
einant pirmyn į ofensyvą prieš kapitalistinius elementus, 
dar pasilieka tavorų cirkuliacija (aplinktaka) ir pinigų 
apyvarta, bet mes tikrai panaikiname pradinį Nepo sta
žą (laipsnį), išvystydami sekamąjį laipsnį, dabartinį Ne
po laipsnį, kuris yra paskutinis jo laipsnis.

1922 m., už metų po Nepo įvedimo, Leninas sakė:
“Mes slenkame atgal, bet taip darome tuo tikslu, kad 

gaut įsibėgėjimą dač didesniam šuoliui pirmyn. Dabar, 
tokioj aplinkybėj, mes esame pasitraukę vykdymu mūsų 
Naujosios Ekonominės Politikos (Nepo). Kur ir kaip 
mes turėsime pertyarkyti savo eiles, prisitaikyti, persi
organizuoti, kad pradėti pasiryžusį pirmyn, žengimą po 
toasitraųkimo, mesdar nežinome. Kad normaliu būdu 
įyykdyti’visus tuos veiksmus* mesi turime, anot tos pa
tarlės, padaryt šimtą, ištyrimų pirm .darant vieną nu
tarimą.” (Tomas XVIII Lenino raštų, antra dalis, rusų 
kalba, pusi. 103.)

Tas tikrai aišku. Dabar ’'klausimas: Ar jau atėjo 
laikas žengimui pirmyn linkui ofensyvo, ar momentas 
pribrendęs del ofensyvo? Tais pačiais metais, 1922, Le
ninas kitoj vietoj kalbėjo apie reikalingumą:

“Suvienyti, valstiečių masių eiles, su darbo valstiečiais, 
ir pradėti žengimą pirmyn būtinai ir begaliniai paleng- 
viau, negu mes manėm, taip^ kad visps masės tikrenybėj 
žengtų su mumis... Paskui, kuomet ateis valanda, bus 
tokis to judėjimo pasmarkinimas, kokio mes nedrįstam 
įsivaizdinti dabartiniu momentu” (Lenino raštai, tomas 
XVIII, antra dalis, pp. 22, 30, rusų kalba).

Visada tas pats klausimas: Ar jau atėjo laikas del to
kio pasmarkinimo momento, del pasmarkinimo mūsų mo
mento tempo; ar mes pasirinkome gerą momentą, kuo
met mes perėjome prie griežtos atakos ištisam fronte 
antram pusmety 1929 metų?

Partija jau suteikė aiškų ir galutiną atsakymą į tą 
klausimą.

Taip. Momentas atėjo.
Taip. Partija pasirinko gerą momentą pereiti linkui 

atakos visam fronte.
Tą parodo didėjantis aktyviškumas darbo masių ir iki 

šiol negirdėtas Partijos autoriteto augimas tarp milioni- 
nių darbininkų masių.
, Tą parodo didėjantis aktyviškumas biednųjų ir vidu
tinių valstiečių masių ir tų masių griežtas pasisukimas 
linkui kolektyvių ūkių.

Tąų parodo mūsų atsiėkimai kaip pramonės vystyme, 
taip ir vystyme sovietinių ūkių ir kolektyvų;

Tą parodo tas faktas, kad mes dabar turime gali
mybę ne tik pavaduoti’ kulokų gamybą sovietinių ir ko
lektyvių ūkių gamyba, bet plačiai viršijam kulokų gamy
bą. ' . ' \ t"1 ‘

Tą parodo tas faktas, kad mes tikrai isrišome javų 
problemą ir sukųūpėm šiokius tokius javų sandėlius su 
pagelba pakeitimo marke to javų gamybos persvaros iš 
individualės gamybos srities į sovietinių ir kolektyvių 
ūkių-gamybos sritį. , 

. Mes čia randame įrodymą, kad Partija pasirinko gerą 
momentą pradėti ofensyvą visa linija ir pastūmėti pir
myn obalsį likvidavimo kulokų, kaipo klasės.

Kas būtų atsitikę, jeigu mes būtume paklausę Bucha- 
rino grupės dešiniųjų oportunistų, jeigu mes būtume iš
sižadėję ofensyvo, būtume užsmaugę industrinio vystymo 
greitumą, sutrukdę kolektyvių ir sovietinių ūkių vysty
mą ir būtume priklausę nuo pavienių valstiečių ūkių? •• •

Aišku, kad mes būtume sudaužę savo pramonę, sunai
kinę socialistinę agrikultūros rekonstrukciją; mes būtu
me likę sulaužytomis viltimis.

Kas būtų atsitikę, jeigu mes būtume paklausę Trockio- 
Zinovjevo “kairiųjų” oportunistų grupės ir būtume pra
dėję ofensyvą 1926-27 nieta-is," tuo laiku, kuomet mes nę- 
furėjome galimybės pavaduoti kulokų gamybą mūšų so- , 
vietinių ir kolektyvių ūkių gamyba?
( ' (Bus driūgiau)'

Apie Voldemaro padėtį 
“Lietuvos Žinios” sako:

“Gyvena Voldemaras kle
bonijos salione ir gulįs ant 
sofos. Vienintelė draugystė 
—vietos klebonas, kun. Ei- 
drigevičius. Penktadienį bu
vęs pietų pas grafą Šuaze- 
lį, bet daugiau nėjęs, nors 
buvęs kviečiamas. Matyt, 
draugystė ne visai patikusi.”

Taigi, smetoniniai fašistai 
nekankina buvusio savo sė
bro, kuris pastaruoju laiku 
“pagedo” ir pasidarė “pavo
jingu asmeniu.”■soriaus George S. Counts seka

mų pareiškimų apie Sovietų 
Šąjungą.: ; ,

“Negali būt užtikrinta pašau-, 
lio !taika toj, kol jungtinės Va|- 
stijo^ nępripažiną{ Sovietų Są- 
jVrigą.” ■■■'
" Apvažiavęs 6,OQ‘O mylių ir 
aplankęs 'daug . kaimiečių 
miestų, prof. Counts tęsia

1 “Niekuomet aš 
vojuj. Taip pat 
policijos, žinoma, 
delius miestus, 
džia išrodo pastovi, 
nai perėjo bandymo laipsnį.” 
Taip kalba rimtesnė Amerikos 
buržuazija.

Gi lietuviškuose šlamštuose 
randame tik “terorą ir despotiz
mą.”

Pulkininkas Cooper: “Kapi
talizmas ir komunizmas lenkty- 
niuoja del ekonominės viršeny
bės. Jung. Valstijos vysto pra
monės - šaltinius ant privatinių 
pamatų, gi Rusija vysto gam
tinius šaltinius ant komunisti
nio plano.” Jo nuomone, Rusi
ja jau negrįš 100 nuoš. į kapi
talizmą. -Tad jai “reikia leisti 
liuosai išbandyti komunizmą.”

Buvęs Sovietų Sąjungoj, Al
bert Ottinger, taip pat buvęs 
Jungtinių Valstijų valstybės 
prokuroru, politinių diskusijų 
institute pareiškė: * . v

“Labai lengva kritikuoti, bet 
daug teisingiau svarstyti fak
tus.” Toliau: “Reikia atsi
minti, kad Rusija buvo baudžia
vos šalis... iki pat revoliucijos 
rusai buvo pavaldiniais absoliu- 
tės monarchijos. Kas norima 
galima sakytį .esaiįiąM^n 
sąlygas, bet veik visuotinas iš
sireiškimas yra Rusijoj, kad 
toš\sąlygos yra toli geresnės, ne
gu pfie caro valdžios.”
’ Buržuazinė spauda 1 paskelbė 
“žinią” Apie Odesos “darbinin
kų streikus,” kurie nebuvo. 
Pasirodžius, kad ta ‘žinia” me
las, visgi kaikurie laikraščiai at
šaukė. O lietuviška šlamštija 
išplėtė tą fabrikaciją ir mulki
na 'šaVo skaitytoj us kai grynu 
pinigu.

Iš privestų faktų skaitytojas 
matys, kad Amerikos lietuviška 
buržuazinė spauda palaiko fa-' 
šistinės bUrždazijos pusę Ame
rikoj. . Ta Spaudą neturi jokios' 
laikraštinės etikės, nei gėdos.' 
Teisingurrtb pas ją nei už sudi
lusį grašį nėra; Ji palaikoma 
tam, kad šmeižt; niekint darbi
ninkų judėjinių. jos' ■ politini 
rolė Jygria parsidavėlės rolei. ,t:

• , - I • ' ■i'”' ' :T7

li’

pa-nebuvau 
aš nemačiau 
išskiriant di-
Rusijos val

eii jau se-

Sovietų valdžios organas 
“Izvieštiją” paskelbė savo 
korespondento, V a r š h'v o j 
Bratino straipsnį, užvaldy
tą “Lietuvos Pakeitimo į 
Lenkų Koridorių Projekto 
Atnaujinimas.” Bratino pa
duoda ištrauką iš lenkų 
laikraščio “Kurjer Poran- 
ny,” kur sako, kad Pary
žiuj įtakinguose slūogsniud- 
se rimtai svarstoma idėja, 
ar galima būtų atiduoti Vo
kietijai Dancigą ir korido
rių, o Lenkijai Lietuvą. Kai 
kurie vokiečių slūogsniai 
tam pritaria. To labai pa
geidauja Lietuvos dvarįnin- 
kai, nes jie tikisi, Lenkijai 
valdant Lietuvą, turėti di
desnius plotus žemės.

Reiškia, daromi planai 
prijungti Lietuvą prie Len
kijos. Aišku, kad prie tų 
planų prisideda ir dabarti
niai Lietuvos fašistiniai val
donai.

Lietuvos liąudininkai 
trokšta vienybės su smetoni
niais fašistais. Nesulaukda
mi ttoį vienybės, dejuoja 
“Lietuvos Ūkininkę’/, (yajs-, 
tiečių liaudininkų sąjungos 
organo) f No.> 30: “Tautos 
yięnybeš reikalas1 ; šiandien 
dažnai mimihhs.' Net įky
rėjo. Ir įkyrėjo ne del to, 
kad šitas klausimas kelti ne
būtų reikalinga, bet del to, 
kad štai jau keli metai apie 
vienybę kalbama, o tą 
nybė vis labiau irsta.” *

Liaudininkai nori, 
smetoniniai fašištai su
skaitytus! kaip su lybiais 
sudaryme “tautos vieny
bės.” Bet Smetonos ’fašisti
nė šaika nori, kad visi liau
dininkai ‘ ji’enis tarnautų, 
kaip, kad nekurie -jau. tar- 
nauja, kaip ištikimi šuneliai. 
Tai už tokią “tautos vieny
bę” fašistai stoja.

niškiausią, griežčiausia nusi
stačiusią. prieš darbininkus 
buržuaziją. . ,

Gi antra vertus, i £di parodo 
ant kiek mulkiai yra tie lietu
viškų šlamštų ' 'neva “redakto
riai” ir kaip jie mulkina ;Savo 
skaitytojus. Juk visi žino, kad 
tie paskalai, būk “komūhištiiiis 
judėjimai findnsūojamaš 'iš 
Rusijos”, buvo atmušta pačiame 
“tyrinėjime”. Jokių prirodymų 
niekas nesurado, kad skleidžia 
propagandą Amerikoj “atsiųsti 
tiesiog iš Rusijos” propagan
distai. Whaleno “dokumentai” 
pasirodė tiek kvaila fabrikacija, 
kad net buržuazijos laikrašti
ninkai tą poną kvailiu vadina.

Ir apie visa tai . buržu
azinė spauda minėjo. Ą- 
merikos buržuazinė .spauda 
pati iškėlė, kad Whale- 
,no “dokumentai” buvo kvaila, 
fabrikacija. Ji talpįnb žinias, 
nori# suglaustai, apie tai, ką; 
atsakė Amtorgo atstovai., ; Toj, 
spdh'dbj buVo rašyta ganą '.plA-

vie-

kad 
jais

ne” (visokie patriotiški 
šniugelninkai) nūsiskųš. Juk 

“šviesuomenės”, korespondentas daugelis iš
Be to, Ubarto įfėrtri 'paribinė. J.S.

“Ryto’
u ž kili u c c 31ri m a i t i:» (‘ •|H ' V. B d virtas. '



LAISVOJ

1S CENTRO RAŠTINES

priskaityti * prįelkytoju Pauliukonįu ir .pasikal- Birželio 30 d., Chicago, Ill., ppr (
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, •“ ‘ ’ SUTRAUKA
Viso įplkukė! per tris' mėnesius 54.10
Balansas kovo niėnesį 242.75

^eš.tądienįs, Rugp. 16, 19^0

į S. Zavis reikalauja
I sakymo.

. -4. . | OperetėjNeturiu noro varinėti pasi-| . •
• i, • j • i i t<c11 II Ll•gyrimus, --

sakyti, kad buvusių meninin
kų dviejų suvažiavimų proto
kolus knygon įrašiau. Net 
akyse ėmė mąrguliuoti delega-i* 
tų vardų inicialai ir pavardžių j 
didžiosios raidės.

Kas esate ar būsite rasti- nuoja mašinų gerumus i 
ninku kokios organizacijos, vi-(gurnus. Padaryti pilną dirb 
sada stengkitės atlikai savo už
duotį, nes kitam išsėdėti 7 va
landas prie svetimo darbo, tai 
ir prie geriausių norų pradedi 
velnią m išlyti.

Už šiuos 1930 metus, meti
nes duokles yra užsimokėję 17 
chorų, 3 teatrališkos kuopos, 
1-na orkestrą, 1-na A.ž.V.D. ir 
Jaunimo Ratelis. J. 
naujas vienetas mūsų 
goj.

Liepoš mėnuo jau 
rugpjūčio—pusė, o įplaukų ne
turėjom jokių. Išlaidų yra, 
reikia užmokėti $7.75 už pri-' 

įsiustas iš Chicagos dainas, vei-l 
kalų dar nėra. .

Kaip kurias dainas drau-i 
chicagiečiams

i

y

■MM MĮ ■■■■

Puslapis Trečias

’ 5.0b

Viso
$263.01

Viso

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKAS

MĖN.

11.00
Mass.,

13.10
24.10

20.00

4.00

1.00

PHONE
Stagg 8342

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA*

Bell ____
Keystone _

TELEFONAI:
__________ Oregon 4186
_____________ Main 1417

Sykiu $296.85
išlaidų per tris menesius 33.84

Lieka ižde
SEK R. J. WEISS.
1ŽD. S. SASNAUSKIENE.

J. KlaStauską.

Viso 6.00
Viso įplauk? per tris menesius 54.10
IŠLAIDOS BALANDŽIO MĖNESI:
Balandžio 30 d., už spaudos 

darbus 11.50
Balandžio 30 d., už išsiuntinė

jimą priešfašištinių lapelių ir 
laiškų

UŽ VIENĄ MOKESTI.

Atneškite Mums Savo Akiu Vargus
Jeigu. Jūs esate kurčias ay nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig Šešėlių). -
ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEIMOS

12.66! ‘ I
24.16 '

j kaipo tokią, ] 
nusistovėjusių literatūros i rų 
šių. Bendrai, Vitkauskas ne- lia'm Norwood piknikė,1 ir 
rodo jokių naujų formų eilia
vime; neturi jis ir naujų ide- 

ijų. Ta pati buržuazinė ma- 
Įli-malienė, gal būt naudinga 
kaipo vaistas nemigei pašalin- 

! ti. Savu laiku jis prisiuntė 
“Laisvei” parašyti recenziją 
jo eilėraščių leidiniui “Spindu

liai ii1 šešėiai,” kurį išleido, 
įmatomai, jo motina Julė Vit- 
Įkauskienė dar 1926 metais, ši- 

i žodžių rašytojas paaukojo 
j virš valandą laiko perskaity-Į 

„ v, , v. . !mui leidinėlio ir, turi pasakyti,
gailisi tai daręs. Nei vienos 

(naujos minties, naujesnio žo
džio, savotiškesnės kalbos fi
gūros, nekalbant jau apie pat
čią prasmę ir rašymoi formai.

Vitkausko siekimasis yra 
miglotas, “krante tolimame,” 
kur “pilys žavingos — kovos 
milžinų.” Į tą krantą jis ir 
iriasi, raudodamas:

it0 at-1 “PADARYKITE LIETUVIU 
RAŠYTOJA GARSŲ!" jv

! vr
Alkyj” įeina 20!

, . . . (v.t.inų. Nežinia, kokios ju Ibet vistiek reikia pa-iK„„ ‘ - ... . .. į, . . . l. I bus melodijos, nes kompozito-
y J W-A 1 -v-v « ' * I __ . _       _________ ________ _ _

rius yra numatomas italas, ku-į kos fašistų ir klęrikahi, lajk-, 
i ris gamins muziką. Gal bus ir Įraščiai išspausdino tūlo Lietu-' 
!gerai, ateitis parodys. vos mokytojo Petrulio atsišau-

Trumpoj sutraukoj operetės į kimą. Juo’mi prašoma. .. siųs- 
jsudėtis tokia: pirmas aktas—-iti pinigų tūlam vaikinui ir pa- 
j dirbtuvė. Darbininkai apdai-j daryti jį garsų.,. . Tuo laimin-

• nelaimingu)' vaikinu 
(yra Leonas Vitkauskas.
j Pedagogas Petrulis nurodo, 

c^au^|kad jo peršamasis Vitkauskas 
“labai daug padarė,” kaip ra- 

'šytoja’s. ! Jis, esą, rašinejęs 
Su-j “visuose lietuvių laikraščiuose!

(Lietuvoje ir Amerikoje.” (Nei 
tiesa: darbininkiškai spaudai 
jis nerašinėjo nei Lietuvoj, nei

.Jo raš- 
pagaliaus, darbininkiška

• ne- 
jie

ir blo- gu (ar I _  t

veika
lauja veikalas,—lėšuos 
pinigu. Bet mes savo teatrą 
būtinai turime tobulinti.

j Antras aktas—teismas, 
ėję teisėjai, ponai, ponios

i teisia alkanus. Vienas sene-
jlis teisinasi, kad jo vaikai iš
bado išmirę, pats del seno am- Jungtinėse Valstijose, 

ižiaus negalėdamas gauti dar- [u
- ! duonos kepaliu- (komunistinė) spauda ir 

; Į, ir tik sykį atkandus, iš jo dčtų savo skiltysna, nes
R. yra‘ 
Sajų n- bą—pavogė 

' ką, 
praėjo JI- Dovanokite, mal-

’jdauja baduolis, bet jį nuteisia Į 
į kalėjimu iki gyvos galvos. įs
ivedant iš teismo, visa ponstva 
Įdainuoja: Mirk, seni; mirk, 
; m ir, mirk, 
i

Antras teisiamas už sudegi
mams chicagiečiams reikėjo |nimą raganos ant laužo, 
ant vietos padėti į amžiną ar-Į 
chyvą; jos to vistiek susilauks. Į 

1922 leidinio, ■ 
egzemplioriai.1 mes» 

ir bus kilnoji- ’is t0 nemokino, kad spirginti (ma> 
vmones. Iji *

Kas ju Trečia teisiama moteris už d 
‘įmetimą savo vaiko į upę.1 

• Priežastis—netekimas vyro, 
, nes jis buvo apkaltintas išve
di dime darbininkų streikan, kė- 

llime riaušių; jis nuteistas ka
torgom Ją pačią kompanija 

i išmetė iŠ namų. Negalėdama 
įgauti darbą ir neturėdama 
kuomi maitinti kūdikį—prigir- 

žinoma, gavę vieną kitą dai-(dė, upėn paskandino. Ja mi
ną ant greitųjų galima gi’ei-i teisia mirti.' 1 J ■ f '

Ketvirtas teisiamas, kam jis, 
pasigavęs miške ponų dukterį, 

I nekaltybę atėmė. Teisėjas 
bials kilnoti lapu atskiros dai-įklausia J0-. kodel tu negalėjai 

' 4 w n rl n -v»-« r 4-1 r, n t t z\ L Lt ft n rt 11 z t
n os. * ‘ i

Drg. Januška, parvažiavęs!
nuo vakacijų iš Bostono apie- 
linkės, pasakojo, kad ten esan-

yra likę 187
Jie, veikiausia, 
mo našta iš vietos į .vietą. Bet 
ten yra gerui dainų, 
neturite,—reikalaukite.

“Smagus Pavasarėlis” iri 
“Kelkime Kovą,” šių dainų, 
kiek ju yra pagaminta, ir ži
nant, kiek chorai lyg šioliai 
pirko iš Centro,—užtektų to
kioms trims Sąjungoms, kaip

Rankom per mirusios (jūros—Red.) 
kūną iriuosiu,

Būrių, irklų neturiu,
Tolimą krantą pasiekti stengiuosiu, 
Jin paartėt negaliu;

O paartėt negali, nes
Baido lavone suknibždę daugkojai,
Kimba į rankas vėžiai,
Iš dugno lavonai, išputo jau, moja, 
šaipos bedugne baisiai.

(Wiles “Siekis,” pusi. 8-tam)

Ar gali jis tuomet pasiekti 
“pilį žavingą,

Petrulis persitikrinęs,
“tokiam žmogui (kaip Vitkau-; “pilį žavingą,” kuomet iriasi 
skas) nereikia nieku kitu už-Į mirusia jūra ir dar be irklų? 

Aišku, jog ne! Trokštant pa
siekti ‘nors ką, reikia visų pir- 

_________ . __ miausiai siektis ne “mirusia 
Mat, šinėjąs Lietuvos fašistinei ir!jūra,” ne per atgyvenusią sa-

siimti, kaip tiktai rašytojavi- 
mu, nes tuo jis gali būti la

ibiausiai naudingas.” Jis ra-

bet, pet jo nebuvo 'tani jdidžiu-
• ne

galėjau sueit. , ' tTąd prašiau 
choristų, idąht | jie pasirūpintų 
gaut iš jų mokytojo nors porą 
dainelių ir aukaut C. B. Pri
žadą gavau. Užklausiau Bo- 
lio, ką jis turi naujo. Atsakė, 
kad nieko naujo. ■

Teko kalbėtis su “Lyros'’ 
Choro draugais; jie taipgi ža
dėjo duot labai gražią dainą. 
Aš manau, jei mūs chorai pra
dės bendrai veikt, tai nebus to- 

ikie egojistai, kaip iki šiol. Tuo
met turėsim daug gražių daine
lių. i Mąn teko girdėt nepurias 
dainas,, kurias męš gausim, tai 
tikrai bus gvažzios dainos.

Mūs chorai turi gana daug 
dainų, žinoma, jos ne visos 
bus tinkamos 'išleist ivisai są
jungai. (Dainos tinkamumą ir 
jos muzikos skambesį geriau
siai nuspręst, kada .choras dai
nuoja. Todėl Plūs . chorai dr 
turėtų išspręst, kurios dainos 
tinkamos, ir tokias dainas tu
rėtų nelaikyti archyvuose. Jei
gu dainų savininkai yra jų mo
kytojai, tai patys chorai turė
tų pasirūpinti gaut tas daine
les iš mokytojų ir prisiųst C. 
B. žinoma, mes kreipiamės 
taip lygiai prie chorų ir jų 
mokytojų, kad stengtųsi paau- 
kot turimas ar parūpint nau
jų, ypač pageidaujam iš mūs 
gabesniųjų mokytojų originalių 
darbininkiškų dainų.. Tad, prie 
kooperatyvio darbo, mėgėjai- 
menininkai.

V. Januška.

VYRAMS
Užsiprenumeruok darbi

ninkų reikalams pašvęstą 
1,75 dienraštį “Laisvę.”

IŠLAIDOS GEGUŽĖS MĖNESI: j
Gegužes 26 d., ĮkelicĮnė į Phi|a- H -į 

delphia- ir atgal ' • i •’ 1 < 7.93 '
Gegužės 26 d., už pasiuntimą

pinigų į Vokietiją

viso 9.68 į Įsirašyk į Amerikos Lie
birželio men.išlaidų nebuvo tuvių Darbininkų Literatu-,,
Viso išlaidų per tris mėnesius 33.84 * OS D1 a.Ugiją.

Įsteigtą ‘ 
trisdešimts- 

metų atgal 
Visu laikt 

gyvavo šioj 
pačioj vietoj.

Mūši} reko- 
' menduotojai— 

viri 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

akis egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams

NEPADALINAMA ATSAKOMYBE
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI

MAS —

| jis manė, kad ji apsėsta šimto klerikalinei spaudai, bet iš to vo dienas fašistų ir klerikalų' 
j velnių. Profesorius aiškina, pragyventi negalįs. Vitkaus-1 spaudą, ne bendradarbiaujanti 
ikad čia yra tikėjimo pasek- kas priverstas rašyti “mažmo-'su bebūre buržuazija, bet su 
įmes; kunigas užginčina, jog ^įus>” kad pelnius pragyveni- gyva, kovojančia už pasaulio

Turėdamas paramos—'galią darbininkų klase—su re- 
užsiimtų tik “dideliais” j voliuciniu proletariatu. Su- 

arbais.
šaukimą baigia sekamais 
džiais:

• Petrulis savo atsi-, prantama, šis kelias yra ban-

TEATRUOSE

čiau išleisti, negu sąsiuvinį, į ■ 
rinkinį dainų. Bet man seno-, 
vinis spausdinimo būdas ge-1 
riau patinka. Nereikia glė-.

> Į tą padaryti savo klasės mergi
noms? Jis aiškina, kad dar
bininkės merginos nuo darbo 
suvargę, kūdos, su jomis nėra 

O šita tokia

Paryžiaus Teatrininkams 
Naujanybė

Pribuvus šiemet į Paryžių 
Maskvos garsiajam teatrinin
kui, valstybinio teatro direk
toriui Majerholdui, su savo 
trupe, visa Paryžiaus teatrų 
padangė nušvito. Tai kas 
nors naujo ir įdomaus buvo at
gabenta. Majerholdas vąidi-

guotas ir audrotas, sunkus, pil
nas pavojų, bet už tai tosios 
bangos nugramzdina “daugko- 
jus,” “vėžius” ir “iš dugno la
vonus.”

Vitkauskas, deja, to kelio,

...Koks doleris paramos 
dieną jam leistų Vien dvasios 
venimu gyventi ir rašyti. Kas ši 
žmogų taip paremtų, tas tikrai iš-1

*. Gerai žino- tosios gyvos jūros' iki Šiol ne
darnas jo darbą ir gyvenimą, kvie- pamatė: jis dar vis tebesėdi na kelius veikalus tarpe 

k«,l smulkmenose ramiai ant “mirusios jūros” ir kulįių yra Gogolio sum’oderni-

augintų didelį asmenį.

Čiu susirūpinti,

per
gy-

• : ' , •. . i—----- -......... K „ yra o o g o 11Q sumoaerni-
nenyktų jo neabejotinas talentas. šauk)asi j -Amerikos lietuvius | “Roviznriim ”
kad galėtų iškilti.1..’!11 įsiusti iam dolerius o iis be-i t/i ' • x‘V. .'iį >, |Siųsti jam aoierius, o jis, o.e i Įdomiausia savybė šito vai-
. Ragina mokėti Vitkauskui .sėdėdamas, naudodamas juos, 'dinimo pasireiškia tame, kad | 

bent per trėjerius metus po do- (dolerius, tikisi patapti garsiu, Į vaidylos sutampa su publika; 
lerį į dieną! Dabartine Lietu-‘garsiu. kitais žodžiais, vaidylos pri-

JŪS
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER 
OPTOMETRAI

394-398 Broadway 331-335 Division Avenue
BROOKLYN, N. Y.

EiviiKi Del lavęs Amerikoje ir .Lietuvoje: 
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalina, | Jttf*• ’■

1 Mechanizmas. Kaip sustatyti MUĮ* r 
kaip surasti sugedimui; kaip IMtdilua Mi*. 
statyti. Tas viskas mokinama kiakvi«p| tto* 
dentą praktiškai, po prieilOr* MnhfitwM* *

2. Elektra ir Magnetlctflas, Tai relkalmgtaū** 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ektparttt •'<’ 
riu.
Pabaigę musų mokyklos kurst}, turit* pihkQ 

progą pasinaudoti viėnu ii dviejų amatų— 
mechaniko arba Šoferio. Garantvojasil* •*1 ’ 
nius ir diplomų. Mokiname grynai Jhtayik- 
kai ir angliškai. Kaina urlelnkma vielas^*.

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis,4? vakarai*. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedČld. nUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street New Yerk, N. Y

Naivus tas Vitkauskas!
Vitkauskas, matomai, 

fanatiškas katalikas, 
vo eilėse “Motinai” (pusi. 19) juos įruošimą. 
verkia, kad
Pasaulis šaltas užsimoja 
Išpiešti sielą iš sūnaus, 
Tik vis Esybė (dievas.) jį užstoja 
Brangi, kaip siekis prie dangaus.

Nors siekis prie 
jam brangus, tačiaus 

įkas jo nesilaiko: Jis 
bedievių spaudai, jei 
užmoka. Vadinasi, 
jam brangesnis.

Apskritai iš viso to eilėraš
čių rinkinėlio, nerastum nei 
vienos eilės, kuri ištikro būtų 
kuo ženklyvesnė ir parodytų 
tame žmoguj genijalrškumo.

Regint fašistų ir klerikalų kiekvienam suprantama ir nuo 
laikraštininkus šitokius poetus 
statant ant pedestalų ir rei- mas, kuriuomi stengiamasi pri- 
kalaujant jiems pinigų—aukų dengti 
formoje,—žmogus /pamąstai, 
kad pas juos ištikro stoka ra
šytojų ir by žmogelis jau gali Jungtines Valstijas, tai mūsų 
būti

vos pinigų valiuta išeitų apie 
10 litų, kuomet darbininkas 
teuždirba po tris-keturis litus! 
Labai “mažai” tenorima.

Ar klerikalai su fašistais iš
klausys šitą atsišaukimą 

garsiu—: 
jų biznis. Mums svarbu kon
statuoti /tasai faktas, kad ši
tokiu būdu niekuomet jokis 

nebuvo padarytas

irti chorai visai nežino, kas tai J°kio smagumo.
maloni, kaip angelas, net-jau “padarys Vitkauską 
įsimylėjęs. Tą patį padaryčiau 
visoms ponioms, kurios teisme 

į susirinkę, net pirštu parodo į 
(kiekvieną. Tik tą su raudona rašytojas 
drese neliesčiau, palikčiau įgarsiu ir nebus.

, tai yra, teisėjams. Ta,! Jeigu Vitkauskas būtų pa-1
■ “garsiu,” tai ne kaipo

.tarpo alpsta... Visa ponst-. rašytojas, bet kaipo žmogus, 
gyduoles, vandenį, |mįįęS kelis metus “stipendijo-

Imis.”
Darbininkai ir darbininkiški

yra daina “Kalviai.” Šioji dai
na bene bus smagiausia ir gra- į 
žiausia, kokią Sąjunga yra iš-, 
leidusi. Jos kaina 15 centų.

Paskutiniam menininkų su-!
važiavime drg. J. Grybas nu-!5----
rodinėjo, kad Centras uždėjęs.v . 'i 
ant dainų perdidelę kainą, i ^girdus, kad ji išskirta is visų , darytas 
Chorai, girdi, uztad neperka.,

• Bet atminkite, draugai, jogiva. nesa 
mokėti penktuką už lapą mu- !#aiv,na- 
zikos, tai jau pigiau, negu i Trečias 
agentai kad moka farmeriui jojimas, 
už prinokusias kelias tomeites. i arijų dainavimas.

Antro
įsigykite dainą ---------- --- --
sigraudinsite!

Tarpe dainų radau ir J. Bi- ;saudymai. 
jūno straipsnį “žurnalo Reika-.mas: ’ 
le.” . SaJtoma, kad jis I___
prisiųstas jau po suvažiavimo. 
Jame išdėstoma . žurnalo rei
kalingumą, bet kad suvažiavi
mas : nutarė neleisti jo, tad 
spaudon nedėsime. ‘Jeigu Bi
jūnas reikalaus grąžinti jį at
gal, pasiųsiu jam, o1 jeigu ne, 
tai archyve pasiliks.

1 Drg. Krakaitis prisiuntė ir 
seną proletarų meno skyriaus 
antgalvį. Reikės priduoti sky
riaus vedėjui, ir kaip tik bus 

^Chicagiečių ar tos apielinkės 
draugų raštų daugiau, negu' 
rytiečių, tegul dės jų “šalies” 
ir antgalvį. O jeigu jie nie
ko nerašys, mes naudosime sa
vo—B. Šalinaitės nupieštą 
antgalvį. Neužmirškite, jog 
šiuom numeriu paskelbiu 
lenktynių kovą ’

Praeitam skyriuj buvau mi
nėjęs, kad šią savaitę vienas 
veikalas eis į komisijos per
žiūrėjimo koštuvą. Bet tie 
minėti veikalai ir vėl’ palieka 
tolesniam laikui, 
mo dalykas yra tame, kad 
Antro Apskričio draugų ren
giama operetė “Alkis“ atėjo 
peržiūrėjimui. Jos autorius

aktas—ponų balia- 
šokimas, romansų | rašytojai šitokiam sumanymui 

Paskui su
Apskričio chorai,;kilimas, revoliucija. Balius ei 

Kalviai.

i <7 U v *

i niekuomet nepritarė ir nepri- 
jtars. Viena, mes jau iš prak- 

'įfe’Ina savo keliu, sukilėliai prisi-: tikos žinome, kad visi tie, ku- 
girdisi kulkosvaidžių iriuos rėmėme aukomis, nuėjo 

Ponuose sumiši- velniop, (Amerikoje jų turi- 
Įbėgęs inžinierius rami- me eibes: Grigaitis, Montvi-

buvo na Juos’ kad jie pridirbo gerų das ir visa ruja), o antra, to-

Atidėlioji-*

( kanuolių, didelių šovinių ir kis rašytojo užlaikomas būtų 
maištininkus sumaišys su 
me. Ponios sako: į .

“Nors tu negražus, smirdi, 
netinki prie mūsų kultūros, 
bet kad mums užtikrini tokį 
smagų gyvenimą,—gali mylė
tis su mumis, štai net mano 
vyras girdi, ką tau sakau, bet 
ir jis nebus %priešihgas,”—šne
ka viena ponia. <

Bet, nepaisant didelių ka
nuolių šovinių, revoliucionieriai1 
laimi.
ka, kad darbininkams laimė
jus pergalę, visa ponstva pasi
traukia nuo estrados neareš
tuota. Ten reikėtų pataisyti. 
Negalima palikti tuos parazi-' 
tus laisvais, kurie darbininkus | 
vadina gyvuliais,* beždžionė
mis ir kitais žeminančiais var
dais.

Visa veikalo mintis paimta 
iš Leonido Andrejevo, 
sius kaip kurias vietas, 
gu tik pasiseks nukalti 
mą muziką, bus geras 
nuobodus kūrinys.

Ar jis bus' spausdinamas 
knygutės formoj ar ant mime-

ze- ir nepraktiškas, ir jam pačiam 
nenaudingas.

Norint būt geru poetu arba 
rašytoju, reikia pačiam gerai 
pažinti gyvenimą*. Jį gi pažin
ti galima'tik dalyvaujant ja
me : dirbant vienokį ir kitokį 
(net fizinį) darbą. Pasaulio 
didieji rašytojai nęreįkalavo 
tokių alijiužnų, bet gi jie yra 
dideli. Maksimas Gorkis, Jack 
Londonas-—geriausiais /to pa

le o-
ra-

»vyzdžiais. Jie patys savo 
Tik man nelabai patin-ijomjg pasikopėjo į garsių 
1 dnrh.n>nkams la,m5-l.ytojll 5ntp8nj.

Jo “Kūryba”
Leono (Arėjo) Vitkausko 

“kūryba” kol kas yra labai 
nepribrendusi ir net sunku ją,

ografo, tai. jau kitas klausi
mas.

verčią žiūrovus būti jų daly- 
yra'viais ne tik laike paties vaidi- 

Jis sa-'nimo, bet ir perkeičiant see-

Majerholdas nenaudoja jo- 
jkios uždangos, kuri rubežiuotų 
'žiūrovą nuo vaidylos. Viskas 
padaroma po publikos akimis, 
ir tas labai suartina vaidylas 

įsu publika. Tas išnaikina tą 
dangaus i mystišką skirtumą, kuris ap

sireiškia senoviniuose teatruo
se.

Maskvoje Mejerholdas daž
nai mokėdavęs suruošti t. v. 
masinius vaidinimus, kurie So
vietų Sąjungoje yra madoje. 
Ten publika vaidina drauge 
su lošėjais, kas padaro teatrą 
tikruoju gyvenimu: supapras
tina sceną taip, kad ji esti

Vitkaus- 
rašo net 
tik ana 
pinigas

didvyriu.
Petruška.

DAINŲ KLAUSIMU

jos nuplėšiama tasai mysticiz-

buržuazinėse šalyse 
scena.

Jei Majerholdas atvyks į

scenos mėgėjai turės ne kad 
malonė susipažinti su jo dar
bais.

Patai- 
ir jei- 
tinka- 
ir ne-

J. Nalivaika.
1 C Sekr

< P. S. Priimta $15.50 “Daily 
Workeriui” nuo L.L.R. Choro 
iš Norwood, Mass. Aukos su
rinktos choro piknike.! <•

J. N.

Jau buvo rašyta, ir prašyta 
nuo chorų, kad jie rūpintųsi 
prisiųsti dainelių Centro biu
rui. Kol kas tik Brooklyno 
Aido Choras pridavė dvi dai
neles, pagamintas mokytojos 
B. šalinaitės. Phil a. Lyros 
Choras antras, kuris nupirko 
porą dainelių iš savo mokyto
jaus Jurčiukonio, irgi prisiun
tė C. B. šios dainelės tuoj bus 
atspausdintos ir išsiuntinėtos. 
Man teko būti Mass, valstijoj 
ir susieit draugą Šugerį. Jis 
žadėjo tuoj prisiųst porą dai
nelių. Worcesterio Aido Cho
ro mokytoja Meškienė taipgi 
prižadėjo parūpint dainelę. 
So. Bostono choristai su savo 
gabia jauna mokytoja žada 
neatsįlikL Lawrenciąus Cho
ras turi daug gražių dainelių. 
Labai norėjau sueit su jų mo-

ATSKAITA
Ajmerikos Lietuvių Organizaci

jų Priešfašistinio Susivieniji
mo Centro Komiteto Įplau
kų ir Išlaidų už Balandžio, 
Gegužes ir Birželio Mene
sius, 1930 m.

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prii ’ 
kainą. Nuliūdimo valandoje 

kreiptis prie manęs.

LIETUVIS GRABOLiUS
IR BALZAMUOTOMS

ĮPLAUKOS Už BALANDŽIO
Bal. 7 d., Norwood, Mass., per

J. Grybą
Bal. 23 d., Roxbury, 

per L Kubilienę
Viso

UŽ GEGUŽĖS MĖNESI
Gegužės 26 d., Great Neck, N.

Y., per P. Griškevičių 
Gegužės 26 d., Montreal, Can

ada, per M. Gudą
Viso 24.00

UŽ BIRŽELIO MĖNESI:
Birželio 23 d., Detroit, Mich., 
per J. Stakvilą

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
• GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių ChroniSkti Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvm- 
gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvo® 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklė 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudiji- 
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, ag 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiitaii mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios paaekmle 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo 1 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
X-Spinduliai—Krauj'o Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZINS 110W16thST.N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving Ftj 

VALANDOS: 9-A. M. ild • P. M* NedlUol • A. M. Dd 4 P. M.



. Puslapis Ketvirtai ’I laisvi

. NEWARK, N. J.

Klasių Kova 
z 

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA 
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šoloniskas

t'

(Tąsa)
Pereiti per karo frontą didelio keblumo 

nebuvo. Sibire jį nepažins,—ten jis gyven
damas turėjo tankią garbanotą barzdą, da
bar jis išsiskutęs, kaip artistas. Artistinį 
veido paveikslą papildo raukšlės ant kak- 
tds, žandų ir prie burnos—tartum grimas i 
uždėtas... Taip, darbas pavojingas. Prie
šakyje—gal būti ir mirtis. Prileiskim, kad 
ir mirtis, mirtis nebaisi, prie jos priprato, 
kiekvieną dieną su ja veidas veidan gyve
na Dimitrius. Bet gali būti blogiau. Pa- 

‘ kliūsi, baltieji kankins, smaugs ir tyčiosis.
Baltieji visai sužvėrėjo. Taip, darbas pa
vojingas. Reikia permatyti kiekvieną 
smulkmeną, apgalvoti viską iki smulkme- gaf bus reikalingi, 
niausiu dalykėlių.

Ryte Dimitrius užėjo į dailydžių fabri
ką, užsakė baksą su dubeltavu dugnu ir 
dubeltavomis sienomis, kad tarpe jų būtų 
tarpelis. Štabe gavo pasportą ant vardo 
valstiečio Saratovo gubernijos Jono Petro- 
vičio Murygino—nuo dabar Dimitrius Ki
selevas jau Jonas Petrovič Murygin, pagal 
profesiją mokytojas.

—Būkite ramus, drauge Kiseleve, knyge
lė tikra ir pavojaus nėra.

Dimitrius nusijuokė, įsidėjo knygelę į 
kišenių. Užėjo pas komandantą milicijos, sari_' ' 
gavo dar reikalingų dokumentų. Koman- kūmas sargybiniai neina, 
dantas Nikita Ivanovič, augštas, diktas, 
trumpai apsikirpęs, galva didelė, padavė 
Dimitriui—Miiryginui ranką ir įteikė ma
žytį ant šilko paliudijimą.

—Štai jums, drauge Dimitriaų, doku
mentas.

Dimitrius pažiūrėjo ant šilko gabaliuko. 
Keturi coliai ilgio, du pločio. Raidės tar
tum aguonos grūdo dydžio, vųs įskaitomos. 
Kampe antspauda, kaip kapeika dydžio,— 
specialiai del tokių reikalų paruoštas.

, —Giliau slėpkite,—pridėjo Nikita Ivano-i kalbėjo Dimitrius. 
vič, pusiau juokdamas, pusiau rimtai— šis[džiai pažiūrėjo pirmyn.

S. L. A. 245 kuopos susi
rinkimas įvyko 7 d. rugpjūčio, 
kuris buvo šaukiamas atviru
tėmis finansų raštininko J. Š. 
ir užrašų raštininko fašisto A. 
Žiugždos. Susirinkimas buvo 
šaukiamas 7:30 vai. vakare, 
todėl nariai žingeidaudami su
sirinko į paskirtą laiką ir visi 
laukia su nekantrumu. Kai 
kurie fašistai, buvę kuopos 
valdybos čyfai, tur būt atė
jo kokia valanda pirmiaus ir, 
užėmę vietas už stalo, laukė, 
kada pribus generolas Krali- 
kauskas ir atidarys susirinki* 

;mą.
Pribūna ir K. Dar už durų 

išsiėmė kūjelį iš kišeniaus ir

PRANEŠIMAI f 
IŠ KITUR

CANADA

nemažai nuostolių.
—Jums, drauge Kiseleve, reikalingas ar

klys ir rogės,—užsimąstęs kalbėjo komdi
vas.—Pėsčiam negalima. Tiesa,* pėsčiam 
būtų parankiau ir geriau, čia viso penki— 
šeši verstai, bet jeigu pakliūsi! ant baltųjų, 
tai būsit labai nužiūrimi, ypatingai, kada 
žmogus velka ant pečių baksą. Pasiimti 
vežėją iš vietinių valstiečių,—bet velnias į 
žino kokis gali pasitaikyti, kits tiesiog ga- sukindamas rankose eina per 
Ii ir nuvežti pas baltuosius į štabą.

—Ne, javu geriau aš ,be vežėjo,—nusijuo- žiūro į poną ir ponus, už sta-
svetainę link stalo. Nariai su-1

ke Kiselevdš. , . . i
—Arklį ir roges mes jums suteiksim. 

Ten, kaip pasieksite savo tikslą, mesite, o 
jeigu ne, tai parduosite, kolčakiniai pini-

_ . O dabar, einame, aš 
jums,'kol dar šviesu, parodysiu vietą.

Kartu su komclivu išvažiavo už linijos 
apsistojimo...

—Štai, matote ten krūmelius,—parodė 
komdivas,—o ten, štai, toliaus ir kalnelis. 
Už kalnelio po dešinei, už penkių verstų 
yra sodžius. .'
Jeigu ten paimti kelią per dykumas į kairę, 
tai galima Išvažiuoti ant kelio iš užpakalio 
to sodžiaus. Kelias eina nuo sodžiaus lin- 

Įkui stoties. Dieną negalima, nes ant dy
kumos viskas,, kaip ant delno. O naktį 

gybinius galima ir nesutikti. Toli į dy-

z A v Į 11 1

Nuo kalnelio sodžius matyti. Isyk

Dimitrius išvažiavo nuo komdivo, kada 
jau temo. Štai jau ir krūmeliai. Nuo krū
melių kelias eina povaliai į kalną. Vėjas 
sniegą nuo kalno nupūtė ir arklys ėjo leng
vai. Nuo kalno Dimitrius įžiūrėjo vos ži
bančias sodžiuje ugneles. Sudavė bisku- 
tį arkliui.

—Nu, ruoškis, dabar netoli jau.
Arklys leidosi žemyn nuo kalno. Staigiai 

nusiprunkštė ir puolė į šalį.
—Kas ten dar? Ko nusigandai?—pra- 

. Jis sulaikė arklį, aty- 
v x v • Ant sniego kas 

dokumentas gali būti tikras jums mirties i tai'juodavo. * Išlipo iš rogių, priėjo .arčiau 
nuosprendis. . ir pasilenkė. Prieš jį gulėjo Žmogus su

—Žinau!/ Aš turiu tokią vietą,jkur ir se-įkudlota kepurė, su ausimis' iš zuikio skū- 
nuose laikuose žandarai retai pažvelgdavo, [ros, šiltai apsirengęs, pusiau apneštas sūie- 
amžių jieškok—nesurasi. (Jis nurydavo; go. Per petį pas žmogų diržas. Dimit- 
dokumentą.) irius patraukė už diržo ir ištraukė iš snie-

tNikita lyanovip suprato^ ir nusijuokė, [go skūrinį krepšį. Nukratė sniegą, iškrė- 
—O tas jum Sibire labai bus reikalinga, te sniegą iš vidaus, kartu su sniegu iškrito 

—Ir išėmė iš stalčiaus kelis pakelius žalių i laiškas. Nuvalė su rankove sniegą, užsi- 
ir pilkai-žalių kolčakinių pinigų ir padavė įžiebė briežiuką, laiškas antrašuotas į Ka- 
Kiselevui.—Rodosi, dabar jau viskas.

Pasikėlė iš užstalio, sujudusiai paspaudė 
Dimitriui ranką.—Nu, o jeigu ten ko... 
tai mes jūsų šeimyną surasime... taip, jūs 
patsai, drauge Dimitriaų, surpantate dar
bo pavojingumą ir svarbą...

Nikita mostelėjo ranlya ir vėl atsisėdo 
ant pirmesnes vietos. ....................

Iki vakaro bėgiojo nuo vaistinės prie Gal būti jis nešė svarbias žinias.

’zanių. Kiselevas galvodamas pastovėjo 
prie žmogaus. Ką gi tai reikštų? Aty- 
džiai apžiūrėjo aplinkui negyvėlį, paspardė 
sniegą koja. Dar laiškas. Vėl nuvalė snie
gą, užsižiebė briežuką—laiškas į Samarą. 
[Dabąr aišku: reiškia, šis žmogus ėjo nuo 
i baltųjų iš Sibiro ir norėjo pasiekti Sovietų 

Dimitrius išėjo... Respubliką. Kelyje užšalo arba užmuštas.
■ Dimitrius 

vaistinės ir gyduolių sandėlių,—jieškojo, atydžiai pradėjo kasti sniegą palei žmo- 
kad gavus celliulinių kapsulių. (Celliydino gaus. Surado dar laiška ir dar... iki 30 
kapsulės tai tokia medžiaga, kuriose laiko- laišku. Kas daryti? Sudėti į krepšį ir pa- 
ma tam tikri gyduolių milteliai, kad jie likti čia? Bet pagal viską*' matosi, kad 
nepersigertų drėgnumu. U 
mas iš kamparo ir piroksilino ir nepermer-< 
kiamas. Iš tokių kapsulių naudojant mil- ant jo užeis, 
telius išpila. Nurijus tokią kapsulę, ji Įsoje, negalima. 
Čiela išeina su išmatomis.—D.M.Š.) ; . "

Būtinai buvo reikalingos celliulinės kap-įjų laiškų perskaitymui.' 
•sules; tai vieta, kur manė Dimitrius pa-|bežio perėjimas dar dienai, būtinai reikia 
slėpti dokumentą,—kitokia kapsulė greitai [nuvežti laiškus į štabą...
išsileistų. Ant galo surado. Nusipirko ke- i Dimitrius nuėmė krepšį nuo žmogaus.

Celliulis padaro-1 žmogus čia guli jau ne nuo vakar dienos, 
ir kas žino, kiek dar jis išgulės, kol kas vėl 

. Perskaityti laiškus čia, tam- 
Užsižiebti briežukas ir 

;skaityti? Bet briežukų neužteks nei dvie- 
.Reikia atidėti ru-

lo sėdinčius. Vienas iš narių' 
duoda įnešimą susirinkimą ati
daryti, kiti paremia, bet fa
šistai, pamatę, jog visi nusi
statę prieš juos, laukia- dau-, 
giau savo pasekėjų pribūnant. |

Pirmininkas atsistojęs aiški-' 
na, jog dar nėra visa kuopos 
valdyba ir, girdi, finansų rašti
ninkas ponas Lukas neužėmęs 
vietos, o senasis raštininkas 
jau išbrauktas iš" Susivienijimo 
.ir neturi teisės sėdėti už stalo

: kiu su ponais. Žiugžda už- : 
bliovė visa gerkle: “Atiduoki 
kuopos knygas, nes tu jau iš
brauktas iš Susivienijimo, ir 
neškis laukan iš svetainės!” 
Senasis raštininkas paaiškina 
nariams, kad jis nėra prasižen
gęs prieš Susivienijimo konsti
tuciją pasirašydamas po rezo
liucija, kurioj pasmerkė Gegu
žį ir kitus už surengimą kruvi
nų muštynių seime, bet kad jis 
išrinktas didžiumos narių ir 
privalo pildyti didžiumos nu
tarimus, o minėta rezoliucija 
buvo priimta praėjusiame su
sirinkime vienbalsiai ir paves
ta kuopos valdybai su para
šais pasiųsti į “Tėvynę” ir į i 
pašalinę spaudą, jeigu “Tėvy-l 
nė” netalpins. Pildęs didžiu-! 
mos narių nutarimus, nes bu
vęs išrinktas nariams tarnauti, | 
o ne porai fašistų, kurie per 
pusę susirinkimo išbėgo įau- 
įkan. Dabar, jeigu .didžiumą 
narių nuspręs, kad turi pasį-' 
traukti' ir užleisti vietą kitam 
raštininkui, tai su tuo sutinkąs. 
“Išrinkit knygų peržiūrėjimo 
komisiją patirti, ar knygos yra į 
tvarkoj vedamos, ir atmokėki-; 
te lėšas, kurios pasidarė susi-l 
rašinėjant, tai visas knygas 
perduosiu sekančiame susirin
kime. Taipgi nesu gavęs jo
kio raštiško pranešimo iš Cen-i 
tro, nei nuo kuopos valdybos, • 
kas link prašalinimo iš Susivie-' 
Rijimo, o pono Žiugždos plepa-; 
lams negalima tikėti, nes tas i 
ponas meluoti tai tikras čam-! 
pionas, todėl ir nesiskaitau su 
melagiais,” užbaigė kalbą.

Svetainėj didelis delnų plo
jimas. Reikalauja ponų pra
sišalinti ir pradėti susirinki
mą. Bet ponai, pamatę jog 
nariai nusistatę prieš juos, su
sitarė susirinkimo nelaikyti ir 
savo vietų neužleisti. Triukš
mui iškilus, vienas narys duo
da įnešimą eiti į kitą svetainę, 
ant viršaus, ir tenai pradėti su
sirinkimą. Visi nariai sukflę 
išeina. Pasiliko tik pora se
nių, o fašistai, pamatę, jog su
sirinkimo negalės laikyti, atbė-,

gėrimą’ ir užkandžius ;ir jau 
pradėjo viską tvarkyti. • Bet 

’štai pasirodo didvyriai‘J. Kra- 
likauskas su V. Ambrozu. Nu
ėję į miesto rotušę primelavo, 
jog Šis piknikas yra rengia
mas raudonų bolševikų. Ir pa
vyko jiems melagingu būdu 
sulaikyti leidimą. Tuomet ren- 
gėjarps neliko nieko kito da
ryti, kaip tik vežti vislią atgal, 
panešus
Girdėjau, kad komisija reika
laus nuo ponų atlyginimo už 
padarytus nuostolius.

• Taip pasidarbavo Susivieni
jimui ne kokie , eiliniai nariai, 
bet tėvynainiai, kurie turi pre
tenzijų vadintis Newarko lie
tuvių vadovais.

-'Manau,: kad dabar vietos 
darbininkai jau žinos, kas p,er 
vieni itie ponąi ir kąip jie dai? 
buojasi del visuoinenėą labo.,

S. L. A. Narys.

WILKES-BARRE, PA.
A. P. L. A. 51 kuopos susirinki

mas bus nedėlioj, 17 rugpjūčio, po 
num. 12 Lynwood Ave., 10 vai. ryte. 
Visi nariai ateikit laiku, yra svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi bus išduo
tas raportas iš buvusio pikniko. 
Sekr. J. V. Stanislovaitis. 193-4

TORONTO, ONT.,:
Lietuvių Darbininkaų Susivienijimo 

Amerikoje 144 kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvyks 20 d. rugpjūčio, 7:30 
vai. vakare, 143 Manning Ave. Nuo
širdžiai esat kviečiamos kaip narės, 
taip ir pašalinės draugės atsilankyti 
susirinkiman kuo skaitlingiausiai. 
Taip pat būtų pageidaujama, kad 
atsivestumėt ir savo pažangi4sias 
drauges ir pakalbintumėte prisirašyti 
prie jaunutes, bet laipsniškai augan
čios mūs darbininkių kuopos. ~ Sekr. 
M. L. ‘ 193-4

DETROIT, MICH

A.L.D.L.D. DVYLIKTO APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

A. L. D. L. D. Dvylikto Apskričio 
pusmetinė konferencija įvyks nedė
lioj, 31 rugpjūčio, po num. 51 Butler 
Alley, Pittston,. Pa. Prasidės 10 vai. 
ryte. Pirmiau buvo pranešta per 
“Laisvę,” kad įvyks 24 rugpjūčio, 
Wilkes-Barre, Pa., bet kadangi yra 
rengiamas piknikas 24 rugpjūčio dar
bininkiškos spaudos naudai, tai pri
siėjo -perkelti konferenciją į 31 die
ną ii] į parankesnę vietą. Išrinkti 
delegatai i, konferenciją darykit pa
stangų atsilankyti laiku, nes yra 
svarbių .reikalų apsvarstymui. - Rašt. 
Geo. M. Stanioniš, 1256 Diamond 
Avo.,: Scranton, Ph. ■ 193-5

Telefonai: So. Boston 16G2—1373

A J. KUPSTIS
f

Žemnamijos, Apdraudos ir
Mortgičių Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo' 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki; 

tęs pas muš.
332' W. BROADWAY 1

' SOUTH 1 BOSTON, MASS. '

v vzv v a * ak I Juliui Ui 1140 llUVlllk- 1\1 V UkU A A Li W /J Al L U LtUj 1LL1Y U1L V/ CVUMV

lias kapsules, del viso ko. Namieje mažą sudėjo į jį visus laiškus. Pajieškojo pas ;go į viršų grūmodami pašaukt 
silkinį paliudijimą susuko į volelį ir įdėjo [žmogų ant krūtinės ir kišeniuose—ar ne-[ policiją ir išvaikyt. Vienas
į celliulinę kapsulę ir pasidėjo kartu su ki
tomis į krepšelį.

—Kada pereidinėsm kąro frontą, paslėp
siu ten, kur reikia.

Vakare nuėjo pas batsiuvį, ir ten po savo 
‘ akimis prisakė įdėti į batą po padu paspor- 
tinę knygelę, kurią gavo vardu mokytojo 
Murygino. Išrokavimas buvo paprastas— 
jeigu prisieitų pakliūti pas baltuosius, ta
da reikia išsiimti knygelę, suprantama, iš 
sekretnos vietos ir pasakyti, kad paslėpiau 
nuo bolševikų. Sekančios dienos rytą bu
vo jau gatavas ir faksas-. Dugne į tarpą 
dugnų padėjo kelis numerius laikraščių, 
brošiūrų, — tiek, kad tas neapsunkintų 
daug baksą. Tarpe sienų tvarkiai, kad ne
judėtų, sudėjo pakelius kolčakinių pinigų. 
Tą pat dieną atsisveikino su draugais ir 
išvažiavo link fronto.

Jaunas energingas komdivas (komandan- 
tas Raudonos Armijos divizijos) patiesė 
prieš Dimitrių žemlapį vietos, kurioje jis 
rengėsi pereiti karo frontą.

turi kartai kokius' dokumentus, 
rado. Pažiūrėjo dar kartą ant vos mato
mų sodžiuje ugnelių,-atsisėdo į roges ir ap
sisuko atgal...

Komdivas,dar nemiegojo.
—Ką, draugei Dimitriaų, nepasisekimas?
—O štai paniūrėsime—pasisekimas, ar 

ne. t . ’ ; I ".
Dimitrius papasakojo apie radinį i ir iš

krėtė iš krepšio laiškus. Komdivas puolėsi 
gelbėti juos peržiūrinėti, valyti sniegą nuo 
jų. Dimitrius su žingeidumu peržiūrinėjo 
antrašus: Samara, Simbirskas, Moskva, 
Samara, Kazan, Moskva... Ir staigiai su
drebėjo laiškas rankose.

—-Kas?... Kas?... Negali būti? —dar 
kartą pažiūrėjo ant laiško ir garsiai per
skaitė, — Maskva, Vasyliui Stepanovičiui 
Kisjelevui. [

—Nu ir taip, laiškas pusbroliui Dimitrio. 
Ir raštas pažįstamas, malonus raštas Di
mitrio moters rankos parašytas. Greitai 
atplėšė laišką. Dreba rankos, šokinėja 
lutės prieš jo akis...

(Daugiau bus)

Nieko ne- | puolėsi prie telefono šaukt po-

ei-

liciją, bet svetaines gaspado- 
rius neleido ir dar patarė to
kiems “kostumeriams” patiems 
išsinešti laukan.

Atsiskyrus nuo fašistų, susi
rinkimas buvo vedamas pavyzr 
dingai. Daug svarbių Jalykų 
buvo apkalbėta ir nekurie na
riai pasimokėjo mokestis. Dau
giausia buvo kalbama apie 
kuopos’ rengiamą pikniką 10 
d. rugpjūčio, nes buvo pasikly
dę gandai, kad pikniką neleis 
laikyti, nes fašistai jau dar
buojasi. Didžiuma narių abe
jojo, argi galėtų dasileisti to
kį bjaurų darbą daryti, dargi 
kaipo vietiniai stambūs biznie
riai ir kurie buvo išrinkti svar
biausius darbus dirbti. Didžiu
mos narių buvo nuomonė, kad 
niekuomet nedasileis savo var
dą nužeminti tokie tėvynainiai. 
Bet visai kitaip atsitiko. Su
laukus 10 d. rugpjūčio, susi
rinko paskirti darbininkai pri
rengi piknikui vietą, atvožė . ' i *

Žinokite, Ką Turit Paremti
Nors Detroite yra nemažai 

pašelpimų draugysčių ir kito
kių organizacijų, bet ne visos 

j atsižymi savo progresyviu dar
bu ir materiališka parama 
arba aukomis. Viena iš jų, tai 
yra, A. P. L. A. 47 kuopa, ku
ri yra geriausia pasižymėjus 
ne tik narius šelpdama, bet ii 
gausiai aukojusi del kitokių dar
bininkišku reikalu, kurie buve 
jau ne sykį minėta spaudoje. 
Todėl tokioj’ kuopoj ne vien 
nariai turi turėti už garbę bū
ti josios nariais, bet taipgi ii 
pašaliniams draugams bei 
draugėms turi apeiti tokią 
kuopą paremti.

Viršminėta kuopa turėjo 
vieną pavasarinį pikniką ii 
vieną laivu ekskursiją, kas pa
vyko gerai. Dabar, užbaigi- 

imui vasaros, rengia dar vie- 
|ną labai šaunų pikniką, bend- 
'rai su Keistučio •> pašelpine 
I draugyste, rugpjūčio 17 d.. 
iPrais Grove darže. Bus pro
grama iš devynių geriausių 
žaidimų ir laimėjimas laikro
dėlio R. .Grigaliūno naudai. 
Todėl ne tjk turėsit gerus lai
kus, bet ir galėsif laimėti ge
ras dovanas. . Jonas.

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y. **
M. Balchunas. Savininkas Tel.. Stagg 5938

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N.

B. Figens, 221 Second St,
S. Mickus, 278 Second St.
Ir pas Singer j.

B.

S.
Ir GEORGE NOBILETTI

j

Pianistas ir Instruktorius, pas 
kurį daugelis lietuvių pastarai
siais metais ima piano lekci
jas, 18 d. rugpjūčio, . Cupaicį; 
Linijos laivu .Transylvania, iš-' 
vyksta pasivažinėjimui 2,000' 
mylių ant vandens.- į

Sugrįžęs ,vėl pradės, mokyti 
muzikos. . : •

LIETUVIS GRABORIUS

\ NORINTIEJI GE
LI R I A U SI O PA- 
I TARNAVIMO IR

UŽ ŽEM4 KAI- 
/ NĄ, N U L IODI- 
/ MO VALANDOJ 
' ŠAUKITĖS PAS:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

Rezidencija: 13 W< 3rd Street
i SO. BOSTON, MASS.

Tel.: So. Boston 0304-W

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia - randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus . daug prięinamesnc kaina, negu kur ■ kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHONj Aptiekei ius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

DEMONSTRUOKITE DAILY WORKERIO

PIKNIKE ■ KAUNI VALE
Didžiausias ir Geriausias Darbininku Autingas 

Šio Sezono!

Kiekvienas Darbininkas Turi Ateiti Į

DAILY WORKERIO’ BUDAVOJIMO
PIKNIKĄ- KARN1VALA

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

PLEASANT BAY PARKE
Baseball, Football, Gemčs del suaugusių ir del vaikų. 

Bonfire, Šokiai, Dainos ir Užkandžiai

įžanga tik ss centai ypatai
Bus perstatytas vieno akto vejkalas

“Strasse Frei”—“Laisva Gatvė”
Padarykime šį pikniką didžiausiu Komunistų Partijos 

ir jos spaudos parengimu. ę

KELRODIS: Važiuokite Bronx Park Subway iki E. 
177th SI; imkit Unionport karą iki galo linijos. Ten 
busai jus pasitiks.



Puslapis Pe&Etss

Daugiau Veiklumo Rinkimy Kampanijoj

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

ROCHESTER, N. Y.
PARAPIJONO SKUNDAS

SCRA1W0N, pa

GREITAS LAIVU PATARNAVIMAS

GRABORIUS-UNDERTAK EK

MALONŪS RŪKYT

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

AR STEBUKLAI PAGYDO?
PARAŠĖ R. MIZARA

taip jau surink

64 Puslapių, Kaina 15 centų

Vaidas

Street or Arenu®
sven 46 Ten Eyck Street StateMiestas

jis mums pir 
Ogi kuogrei

Tuęjaus teikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

Išleido Dienraštis “Laisve

dienos, savaite iš savaitės 
kala ir zalatina Vytautą di-

PRAGA.— Čekoslovakijos 
vyriausybės valdomi gele
žinkeliai greitu laiku mano 
atleisti iš darbo 18,000 dar-

6102 Grand Avėnue 
(Kampa* Clermont Avenue) 
MASPETH, L. I., N. Y* 
Telephone, Juniper 87S6

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 kopijų, duosime po 
10 centų už kopijų. Kurie kartu su užsakymais prisius 
ir mokestj, tiem nerokuosime persiuntimo kaštų. Būkite 
ekonomiški, siųskite užmokestį kartu su užsakymais.

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

dėjo jam kairioji kinka drebėti 
ir apatinis galas jakuos pradė
jo tinti;,jeigu tik tulžis išsilies, 
tai Maskva turės atsakyt, o tiem 
šauniem 'vyram, Zlatkui ir čia- 
pui, turės duot švento Jurgio 
kūfhėlėš padkavą pabučiuot. s

Drekis.

Tai dar šilta, tik ką iš 
preso išėjus knygelė, A. L. 
D. L. D. leidinys 30-tas, 
“Laisvės” spauda, autorius 
—draugas L. Prūseika.

Knygelė nedidukė, bet tu
rininga draugo Prūseikos 
ksJfha; mažai kalba, o daug 
pasako. Vienok... nors drg. 
Prūseika visuomet pataiky
davo į cielių, tačiaus šiuom 
kartu, man regis, prašauta 
pro šalį.

Iš vienos’puses, žvelgus į 
minėtą knygelę, reikia pri
pažinti, kad tai rūpestingai 
apdirbtas, gyvų faktų pil
nas rinkinėlis Vytauto klau
simu. Rinkinėlis labai nau
dingas diskusantams, deba- 
toriams, kalbėtojams ir ra
sėj ams ir, reikalui esant, ne-

Daug Darbininkų
Atleidžia iš Darbe

turi būt skubiai taiso- 
yra veikliai dalyvauti

J. Sekiui, Hartford, Conn.— 
Jei tamsta manot, kad ta ko- 

kuria “Laisvė” 
Lietuvos žinių,” nė- 
, tai pirmiausiai ati- 
“Lietuvos žiniose.” 

laikraščio skilty- 
mes nieko neiš- 

Be to, mes esame

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. 1

PER HAMBURGĄ MŪSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG
ALBERT BALLIN

Atsikratyti tą 
j nuo 
j u pi i s 

Nacio-

Knygele nedidele, bet kupina faktų. Čia smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas apie pa
sauliams stebuklus: Liurdą, Aušros Vartus, Santos 
“paną Mariją,” etc. Be to, surašyta visa eilė. įyai- 
rių net švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy
doma,” stebuklai > atlikinėjama.

Knygelėj “Ai?'Stebuklai Pagydo
ta visa eilė faktų, kaip Sovietų vyriausybė prikėlė iš 
grabų šventuosius ir stebuklinguosius, kurių lavonai 
“niekad nekirmijo ir nepuvo.” žodžiu tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tamsą.

881 Massachusetts Ave 
(arti Central Square) • 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 378»

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
£67 DIVISION AVENUE, ' BROOKLYN, N. Y.

Ką nors išpešus, kas nety
čiomis iš Vytautą zalatijan- 
čių istorikų lūpų išspruko. 
Bet tuom pačiu kartu už
miršta mažiaus prasilavinu
sias darbo žmbnių minios.

Juk šita knygelė, mano 
supratimu, turėjo būti ta 
patranka, su kuria buvo tai
kumą šauti į Vytauto di
džiojo demonstracijas, į fa
šistų kačių koncertus apie 
Vytautė! didvyriškumą. Pat
sai pamatinis ir svarbiau
sias šios knygelės siekis, tai 
tas, kad nutraukti maskąs 

Jhiub Vytauto garbintojų vei
dų ir parodyti lietuviškoms 
darbo žmonių minioms, kokį 
dąrbo žmonių engėją fašis
tai kelia į šventuosius?

Vytautas, tiesa, numas- 
kuotas. Bet neinformuoja
mą visai neskaitančioji ar 
Vytauto garbintojų laikraš
čius skaitančioji darbininki
ja, kad šįmet sukanka 500 
metų nuo mirties to didžiojo 
Lietuvos artojų neprietelio, 
didžio razbaininko ir ketu
rių vėjų pamušalo. Nieko ne
sakoma, kad Vytautas, Sme
tonai Kruvinajam diriguo
jant, yra keliamas į 
tuosius per Lietuvos 
merikos fašistus.

įstaiga? Jei kada koks klebo
nas panorės atvažiuot pas mus į 
svečius, nebereikės vežtis su sa
vim “pusseserę.” Mes visi vienu 
balsu subliovėm, kad pilnai su
tinkam, o biznieriai tuoj pasiža
dėjo surengti milžinišką pikni
ką, kurio visas pelnas bus ski
riamas supirkimui lovų del vie
nuolyno.

musu
1,370 delegatų 

nuo darbininkų tiesiog iš darbaviečių, 
to, kad rinkimų plat- 

dalis tiek, kiek turėjo

*rio, sveikinant mainierius su 
j ateinančių penkių ir pusės me- 
jtų “prosperity” kasyklose, 
j Viskas buvo skelbta per radio. 
Koks ten ūžimas,* rankų ploji
mas, dainavimas, muzika. Ne
apsakomas džiaugsmas darbi
ninkų siaudėjams. Visame 
mieste iškelta vėliavos, kurias 
liepė iškelti pats miesto majo
ras, sakydamas, kad tai di
džiausias įvykis “in anthracite 
history” ir turi būti pagerbtas.

Jeigu ponui majorui arba 
kitiems tokiems reikėtų pa
dirbti nors vieną dieną kasyk
lose, tai liežuvis tuojaus da- 
siektų žemę ir nereiktų jiems 
nei tas vėliavas kelti, nei ban- 
kietus lankyti.

Jie suėję linksminosi, nes 
jiems nerūpi sunkus darbas. 
O, tu darbininke, lupk, kaip 
tik gyvas už pusę mokesčio. 
Vos spėjus tiems pakalikams 
sutartį padaryti, ant rytojaus 
vienoje iš Scranton Coal Co. 
kasyklų tapo atleista didžius 
ma darbininkų. Taipgi tapo 
atleistas vienas boselis, nes jis 
buvo mandagus su darbinin
kais, kurie po jo priežiūra dir
bo, o į jo vietą paskirtas žiau
rus airis, kuris tuojaus pasi
rodė kompanijai ištikimu, at
leisdamas darbininkus.

Scrantonė bedarbė didėja, c 
Hooverio atsiųstas “Secretary 
of Labor” Davis kalbėjo pef 
radio ir pasakė, kad visos mo
tinos su vaikučiais privalo 
džiaugtis tokiu' Hfliu. užtikrini-| 
m u įft fėvėlianis u^rbč ir at
einančiu geru laiku. Po ši to
kiai jo kalbąi, ^ird^josi ilgas 
ir ga’rštrs Tahkų plojimas.

Pa^vikūi ‘Lėwišui suteikta 
dovanų py^ke, prikimšta ta
baku. ’Bewisns '$aVo pypkę 
dovanų, o ina i niūria i gaus tik
tai dūmus.

Drangai fth^bihinkai, laikas 
j ums įšbifšti ir 1‘ 
sunki) kątįiitąifštihį jtirigą 
savo Šprhii^'o, Jkttffs 
spaudžią. Vi^hykffės 
nalę Mainierių Uniją, kuri .yra 
vienintele darbininkų apgyne-

Knygelei nestokuoja isto
rinių davinių, kuom įuvo 
šiandien ant kraigo kelia
mas Vytautas. Tačiaus, kuo
met veik nieko nekalbama 
apie tuos patriotiškus kačių 
koncertus, nepasakoma, ko- 

įkiam tikslui ši knygelė iš
leista — siekiamas tikslas 
neatsiekta.

. . Draugas Prūseika *, įgeras 
prakalbininkas ir 'knygelę 

'būtų padaręs visai atsakan
čių, jei jisai būtų pridėjęs 'sokie storpilviai. Skaitytos 
prie jos dar apie kokią 10 (telegramos nuo paties Hoove- 
puslapių ir išėjęs prieš skai
tytojus su gera įžangine 
prakalba. Būtinai reikėjo 
supažindinti skaitytojus su 

i tomis razbaininkui Vytautui 
rengiamomis iškilmėmis, nu
plėšti maskas nuo rengėjų 

-veidų, o paskui tais pačiais 
Taktais, kurie toj knygelėj 
'yra, paremti savo įžanginės 

reikės vartyti “Lietuvos Is-j prakalbos teisingumą ir pa- 
torijų” lapus, gaišti laikas ir 
skaityti po kelioliką pusią

A3, žeminus pasiražęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti. >

šiuose milžiniškai didelio Ny- 
tauto metuose mūsų be galo ger
biamas klebonas užsigeidė per
siskirti su šio svieto marpas- 
čiais; nors “pusseserė” Adelė la
bai neleido jam skirtis, vienok 
klebonas pastatė ant savo—išsi
tiesė kaip sliekas ir nei gu-gu... 
Mes, žinoma, subliovėm nesavais 
halsais; ant to riksmo suvažia
vo pora tuzinų storų ir plonų 
klebonų, didžiuma jų atsivežė ir 
savo “pusseseres’’ ir per tris 
dienas ir tris naktis prie mūsų 
išsitiesusio klebonėlio staugė vi
sokiais balsais, su vandeniu taš
ke ir su dūmais smilkė, o klebo
nėlis nei krust... Tada, kaip 

kvieną griešną aviną, pa
kišo po velėna ir susirinko į kle
boniją sušlapinti išdžiūvusius 
liežuvius, čia, ar tyčia ar ne
tyčia, įvyko maža kiaulystė: jie 
nepakvietė į tą pažinotų para
pijos trustysų; nors, tiesą pa
sakius, jų nereikėjo kviesti, at
ėjo nekviesti, bet kad taip gar
bingas vyrus, o taip negarbin
gai .išmetė per duris ir dar su 
koja prispaudė antspaudas prie 
sėdynių. Bet ką čia mes, grieš- 
ni avinai, išmanom; tur būt taip 
reikėjo. j

Po to klebonai su savo “pus- j 
seserėnus” išvažinėjo, o mums 
paliko naują kleboną, kuris su
si j ieškojo sau “pusseserę” ir 
pradėjo klebonauti. Negalime 
atsidžiaugti savo naujuoju kle
bonu. Senasis klebonas, palygi
nant su dabartiniu, tiek tebuvo 
vertas, kiek pašvinkęs grybas. 
Ką jūs manote, 
miausiai paliepė

ūku-'.respondencija 
vei- paėmė iš “

; ra teisinga 
i.taisykit ją 
i Dėdami savo 
se tąjį raštą, 
kraipėm

ibininkų. Nesenai Trebles 
mieste iš čeverykų fabriko 
paliuosuota 500 darbininkų 
neapribotam laikui.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 8645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū- 
anuose, nuo senai su pasigerėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuvifi- 
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur* rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminetais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!:

raščių rašytojas galėjo geriau 
~ žinoti, kiek Plentauskas turėjo nuo 7 upinigų ir kaip juos pavogė, ne

gu tamsta, gyvendamas už ke
turių tūkstančių mylių. Jūsų 
“pataisymo” nedėsim.

Komunistų Partijos centro organas Daily Worker rodo, jog 
tiktai 25 procentai narių ištikro darbuojasi Partijos rinkimų 
kampanijose. Didžiumos gi apsileidimas yra labai apgailėtinas 
ir peiktinas reiškinys, neįvertinimas svarbos revoliucinio par
lamentarinio veikimo.

Partija negalės pakęsti tokio nukrypimo arbo tinginiavimo. 
Partijos distriktų, sekcijų ir vienetų vadams jau duota griežtas 
įsakymas sukrusti, sutvarkyti rinkimų kampanijos darbą, įvesti 
kontrolę ir atsakomybę, taip kad kiekvienas narys būtų atsako- 
mingas už piliečių parašų rinkimą, už skiriamos literatūros sklei
dimą, už darbingą dalyvavimą mitinguose atvirame ore ir tt. 
O jeigu nariai pastebi apsnūdimą iš viršininkų pusės, tai jie turi 
reikalauti atskaitomybės iš savo vadų ir spirti juos vykdyti gy
venime politinę Partijos liniją.

Nors darbininkų pakairėjimas visur pastebimas, apystovose 
dabartinio krizio, bet kylantis darbininkų kovingumas vis dar 
retai kur panaudojamas; komunistinis veikimas tarp darbinin
kų fabrikuose, dirbtuvėse ir kasyklose dar vos tik pradedamas. 
Tą parodė ir komunistų konvencijos, užgyrimui mūsų kandi- 
daįtų ir programos dešimtyje valstijų, kur 
tebuvo tik 162 delegatą 
Nepakankamas veiklumas paaiškėja ir ii 
formos brošiūrų neišplatinta nei kelinta 
ir galėjo būt išplatinta.

Tos nepaisymo bei apsileidimo klaidos 
mos. Jog kiekvieno komunisto pareiga 
rinkimų kampanijos darbuose, tai yra savaime suprantama; bet 
to neužtenka; į veikimą turi būt įtraukiama vis didesnis skai
čius klasinių darbininkų, kurie nors Partijai nepriklauso, bet jai 
pritaria.

Vyriausias mūsų rinkimų kampanijos obalsis, tai socialės ap- 
draudos įvedimas bedarbiams, nusenusiems ir šiaip nepajėgian
tiems dirbti. Tuo tikslu Komunistų Partija parūpino bilių- 
įnešimą. Bet kas paduos šalies kongresui bei valstijos seimui 
kad ir patį bilių, jeigu neišrinksime į tas vietas nei vieno savo 
afetovo ?

Visų komunistų ir kitų revoliucinių darbininkų pastangos 
šiuose rinkimuose turi būt taip įtemptos, jeigu norima ,sustip
rinti proletariato pozicijas kaip delei .socialės apdraudos, taip 
ir įvairiais kitais darbininkų klasės reikalais.

Jus Vargina Pilvas ?-
Jeigu jū« kenčiate nuo nevirškinimo, surū

gusių vidurių, atsirūgimų, gasų ar išpūtimo 
viduriuose ar pilve, vėmimo, ar panašių ne
smagių pakrikimų, jūs susilauksite greitos 
ir pageidaujamos pagelbos imdamas Nuga- 
Tone ir gyvenimas įgys naujų ir saldesnę 
prasmę.

Nuga-Tone užveria savy puikiausias žino
mas gyduoles pagaminimui riebaus, raudono 
kraujo, sutvarkymui ir sustiprinimui nusilpu
sių virškinimo jėgų ir pridaviinui spėkų ir 
jėgų neveikliems orgahamas ir nuvargintai 
nervinei sistemai. Nuga-Tone greitai paša
lina inkstų ar pūsles {degimų. Jis suregu
liuoja vidurius, nugali konstipacijų, pašalina 
tų nuoyargio jausmų rytais .ir suteikia poil- 
singų atgaivinantį miegų. Nuga-Tone tai at
lieka, kadangi jis pašalina iš pustomos ligas 
gimdančius, silpninančius riuoaW^ir stimu
liuoja ir sustiprina visus organus ir funkci
jas.

Jūs galite gauti Nuga-Tohe kur tik vais
tai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų parda
vėjas neturi jų stake, paprašykit jį užsakyti 
jų del jūs iš savo džlaberio.

Mes nei vienas negalime 
apsieiti be klaidų. Ne vie
nas iš rašėjų, kurdami savo 
kūrinius, padaro klaidų. Jei
gu rasėj as atkreipia savo vi
są domę į vieną kūrinio da
lį, nukenčia kita kūrinio da
lis. Tačiaus su šitais tt“’ 
mais išeina tik scenos 
kalai ir apysakos.

Draugo Prūseikos knyge 
lė nėra nei sceniškas veika-i 
las, nei apysaka, bet istori-i 
nių faktų rinkinėlis, kurio dinkę manyti, kad Kauno laik 
pareiga * buvo nutraukti 
veidmainystės maskas 
Vytauto garbintojų veidų ir 
mažinti 
nių miniose. Vytautas, tie
sa, puikiai numaskuotas, bet 
jo garbintojai palikta su 
maskomis vien tik todėl, kad 
apie Vytauto iškilmes, kaip 
Lietuvoj, taip ir Amerikoj 
rengiamas, veik nieko nekal
bama.

Šiaip knygelė, ypatingai 
mūsų draugams, kurie susi
duria su vienokiais ar kito
kiais darbo žmonių parazi
tais, patriotais ir kunigais 
ar j u rėmėjais, būtinai verta 
perskaityti ir jos pateiktais 
faktais, paduotomis datomis, 
galima svilinti akis ir ji pri
valo rastis kiekvieno drau- 
go knygynėlyje.

Senas Vincas.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra’didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų 
25- centai už skrynutę.

DĖUTŠCHLAND 
NEW y ORK

Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu 
liaridi išplaukimai mūs populiariais kambariniais laivais

ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės į lokalinius agentus mūsų

Hamburg-American Line
89 Broadway -f- -I- -f- New York

ja, kurios vadai yra darbiniu-'čiausiai budavoti lietuviškom 
kai. Todėl stokime į eilę su'mergom vienuolyną! Ar ne pui- 
Nacionale Mainierių Unija į kus sumanymas, ar ne naudinga 
kovą prieš darbininkų spaudė 
jus. i Pupiikč. .

’rodyti, koks Lietuvos artojų 
Tgeradėjas” buvo Vytautas. 
Tai ve kur draugas Prūsei
ka padarė neatleistiną klai
dą, užmiršdamas palšąsias 
darbo žmonių minias!

Negalima praleisti ir to 
fakto, kad ir antgalvis, at
virkščiai užvardytas — “Vy
tautas Mažasis,” klaidina 
skaitytojus. Mažai apsiskai
tęs žmogus mano, kad čia 

■kalbama visai apie kitą Vy
tautą. Jie mano, kad šisai, 

■per fašistus ant stogo ke
liamas Vytautas didysis, bu
vo geras, o tik tas, Vytau
tas mažasis, buvo labai pa
siutęs. Šitas užmetimas gal 
kam atrodyti ir keistu, dau
giau tik priekabių jieškan- 
čiu, bet kad tokių žmonių 
randasi, nors gal ir nedaug 
—faktas palieka faktu.

Vienas jau iš truputį ap
siskaičiusių draugų paima 
minėtą knygelę, pažiūri į 
antgalvį ir .klausia: “Tai iš 
|kur dabar atsirado tas Vy
tautas Mažasis? Apie Vy
tautą didįjį esu skaitęs, bet 
j apie mažąjį iki šiol nieko 
i negirdėjau.”

Jeigu jau žmogus šiek- 
tiek apsiskaitęs stato tokį 
klausimą, tai ką jhu ir be
kalbėti apie tuos žmdnes, 

i kurie skaito fašišttiojančius 
'laikraščius, kurie dferia iš

LAISVE
Brooklyn. N. Y

PaskiiTčrSdįėnoj su važiavom 
visi kastik gyvaiš'-pas tūlą far- 
merį pikni.kauti. Pradėjom pil
ti už lūpos vieną sykį raugytą, 
pusantro syk varytą; klebono 
ūpas jau buvo gerai pakilęs, 
tik, kur buvęs, kur nebuvęs at- 
sibaladojo . Maskvos agentas ir 
su savo leitenantais pradėjo da
linti lapelius, kuriuose aiškina
ma, ’koks ištįkrųjų buvo didysis 
Vytautas. Mūsų klebonas pašo
ko, tarsi vapsos įgiltas, čia jam 
į pagelbą pribuvo du smarkūs 
vy^ai, tuoj griebė rinkti ir de
ginti lapelius, o Maskvos agen
tui prižadėjo kaulus sutrupinti. 
Mūsų be galo ir be krašto ger
biamas klebonas be mieros ir be 
saiko įsikarščiavo ir šoko rėžt 
karštą pamokslą apie Maskvą; 
bet iš didelio susijaudinimo pra-

Rugpjūčio 8 d., 9 vai. vaka 
're, Masonic Temple, vienoje ;n 
j iš puikiausiai papuoštų vietų 
visame mieste, įvyko mainie- 
rių pardavimas, tai yra, neva 
taikos sutarties pasirašyrhas 
tarpe Lewiso šaikos ir kasyklų 
savininkų, ir taip vadinamų 
mainierių delegatų, kurių nei 
vienas nebuvo mainierys, bet 
visokie kompanijų pakalikai.

Buvo miesto majoras ir vi- 
____s storpilviai

B—
l&balzauatioja ir laidoja n&Tnlru»!o» 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės ph« inane. Pas "mane 
galite gauti lotus ant visokių kailinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

GURIAUSIA DUONA 
\SCHOLESMK!NG k 
/ IO SCHQL&5 5TR. BROPKLYpY?
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VIETOS ŽINIOS Vyno Šmugelninkas
“Staraviery” Vyskupas

New

PASIRANDAVOJA mažas, šviesus 
kambarys, .ti.nkamas del vaikinę 

ar merginos; garu apšildomas: yra 
maudynė, elektra ir telefonas; arti 
karų ir eleveiterjo. Kreipkitės po 
num. 31 Grove St., tarpe Broadway 
ir Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Foxcroft 5818* 194-6

Jau Atidaro ir Katedrą
MEXICO CITY. — šiame 

mieste Metropolitan katali
kų katedra buvo uždaryta 
net nuo 1926 metų, šiomis 
dienomis valdžia ją atidarė 
ir pavedė kunigams vėl da
ryti bizni, kaip darė.

Telephone, Stagg B810

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Prisiekusiųjų teismas 
Yorke atrado kaltu čechoslo- 
vakų pravoslavų-“staravierų” 
vyskupą C. Mrzeną, kaipo 
vyno šmugelninką. Vyną per 
savo agentus jis pirkdavo ne
va sakramentams; o paskui jį 
pardavinėdavo i iš kelių savo 

’.. Drauge su juom li
ko pripažinti kaltais du vyno 

Vieta veik visiems ži-1 biznieriai ir keturi išvežioto- 
jai, kurie .varė bendrą šmugelį 
su tuo dvasiškiu.

Nepersenai buvo kilęs skan
dalas, kur žydų rabinai varė 
biznį sakramentiniu vynu.

Religiniams tikslams ir su
lig blaivybės įstatymo yra lei
džiama pirktis vyno; bet kai 
Ihirie tuo leidimu pasinaudoja 

it p ra st a m šmugeliui.

Kodėl Drg. Minorą Perkėlė | Ar Lys ar Snigs, 
’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Piknikas Įvyks

Rytoj, 17 d. rugpjūčio, į- 
vyksta A. L. D. L. D. 11 Ap- krautuvių, 
skričio piknikas mūsų spaudos 
naudai, 
noma—Willicks farma, Lin
den, N. J. Turime tik tiek 
pasakyti, kad piknikas turės į- 
vykti, jeigu ir lytų. Mat, da
bar Liutvinas įtaisė prie sve
tainės parkutį, stalus ir kitus 
galus, tai, pasitaikius lietingai 
dienai, visi ir visos stačiai Va
žiuokite į LiLitvino svetainę, 
69 S. Park St., Elizabeth; N. 
J. Bet jeigu nelys, o mes ti
kimės, kad nelys, tąi piknikas 
įvyks Willicks farmoj, Linden, 
N. J. Tą visi ir. visos įsitėmy- 
kite.

Kelrodis sekamas: 
kite į Elizabeth, N. J. 
zabetho paimkite ant Broad 
St. busą No. 32, Rahway; iš
lipkite ant Stiles St., Lindene, 
ir eikite po dešinei.

Bušu No. 44, Edger Rd., va-

į Bjauresnį Kalėjimą
Pavojingai sergantis drg. R. 

Minor buvo ketvirtadienį nu
gabentas iš Welfare Island ka
lėjimo į Rikkers Island kalėji
mą, kur disciplina bei režimas 
yra dar ^sunkesnis. Welfare 
Island kalėjimo viršininkai iš
leido pasiaiškinimą, kad,1 gir
di, Minoras yra perkeliamas į 
kitą kalėjimą todėl, kad jis 
bandęs slapta siuntinėti laiš
kus iš pirmesnio kalėjimo.

Delei to pasielgimo su drg. 
R. Minoru, J. Louis Engdahl, 
centralinis Sekretorius Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo,, padarė pareiškimą: kad 
Minoro perkėlimas į aršesnį 
kalėjimą yra kerštas Welfare! 
kalėjimo viršininko Patterso- 
no; o keršija jis už tai, kad 
vienas exrkalinys, Rupprecht, 
buvęs geruose santikiuose su 
Minoru, paskelbė spaudoje 
prisiektą paliudijimą apie 
Welfare kalėjimo viršininkų 
graftą, apie ponišką ten užlai
kymą Connolly’o, Queens pa-1žinokite iki sustos; išlipę eikit 
vieto exrprezidento, nuvogusio'po kairei, 
nuo miesto milionus dolerių;' 
apie kalėjimo viršininkų šmu-l 
gelį opiumu, kokainą ir 
nuodingais svaigalais.

Welfare kalėjimo 
Pattersonas kiek pirmiau buvo | 
bandęs suversti kaltę ant Mi-I 
noro, Fosterio, Amterio ir Ray-| 
mondo už kruviną susikirtimą 
tame- kalėjime tarp baltųjų 
kalinių ir negrų, nors 1 
bėję tas susikirtimas prasidė
jo iš to, kad viršininkai davė 
perdaug visokių pirmenybių 
Connolly’ui, miesto pinigų di
džiajam sukčiui. Bet tuo lai
ku Minoras gulėjo kalėjimo li
goninėje, o Fosteris, Amteris 
ir Raymondas jau buvo per
kelti į Hart’s Island kalėjimą. 
Todėl Pattersonas buvo pri
verstas greitai atgal nuryti sa
ve kaltinimą 
prieš kalinių 
tojus* '

< Dabartinis 
Minorą, kad 
stengėsi slapta siuntinėti laiš
kus, yra Pattersono ir kitų ka
lėjimo viršininkų priekabė, ku- j 
rios tikslas—visiškai užčiaup
ti burną drg. Minorui, Komu
nistų Partijos kandidatui i 
Jungtinių Valstijų kongresą 
šiuose rinkimuose.

Automobiliais važiuojant, 
? vuqiq (reikia iš Elizabetho važiuoti 

v ‘ ' Rahway keliu iki Stiles St. ir 
. r įsukti po dešinei.

gava1 Rugpjūčio 17 d. pasimaty- 
[sime piknike.

$7,500,000,000 Suktybiii
: • y

New York Exchange Kliu- 
bui kalbėdamas, Dr. B. F. Ba- 

Važiuo- tin, vice-prezidentas National 
Iš Eli-1 Surety Kompanijos, apskaitlia- 

vo, kad Amerikoj per metus 
yra padaroma suktybių už 
$7,500,000,000, per prigavin- 
gus bankti ir kitų biznių ban- 
krūtijimus, per čekių klastavi- 
mus, beverčių šėrų pardavinė
jimus,- per prigavikiškus gar
sinimus laikraščiuose ir žurna
luose ir įvairiais kitais būdais.

PAJIEŠKOJIMAI

[^MIRTYS—LAIDOTUVESj]

Julia Bee-Bielauskienė, 40 
m., 296 S. 1st St., mirė rug
pjūčio 13 d, Kings County Li
goninėj; palaidota rugpjūčio 

116 d., šv. Jono kapinėse.
Laidotuvėmis rūpinosi gra- 

borius Matthew P. Ballas-Bie- 
lauskas.

IPAJIEŠKAU savo moters Vajolos 
Lapinski, su' kuria negyvenu virš 

3 metai. Turiu svarbų reikalą, tat 
i prašau ją pačią atsišaukti arba kas 
žinote malonėkite pranešti. Rašy
kite šiuo adresu: Mr. Tony Jastzem- 
ski, 9213—51st Ave., Elmhurst, L. L, 
N. Y. 193-4

IŠRANDA VO JIM Al
BIZNIO PROGA

Pasirandavoja arba parsiduoda bu- 
černė ir groserne. Bižnio daroma [ 
nuo $400 iki $500 Į savaitę. P. i

I Walentukevicz, 100 Perry St., Stough
ton, Mass. 190-201 '

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street - 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Ave., Maspeth, L. I.
Tel.: Juniper 6776

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių. Diagnozei 
Gazo Anestetiko

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

LIETUVIS

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušame Sienai 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

Visi, kuriem tik dirbame.

tik reny- Priąavingas Hillmano
"Visuotinas” Streikas

prieš juos, kaip 
‘maišto” kiipsty-

kaltinimas prieš 
jis iš kalėjimo

Ly-

Uni-Amalgameitų Siuvėjų 
jos vadai su Hillmanu galyiny- 
je buvo besigarsiną, kad New 
Yorke rengia visuotiną streiką 
vyriškų drabužių darbininkų; 
bet apsimąstė, ir dabar testab- 
do tiktai po 25 dirbtuves į 
dieną; tųomi ardo darbininkų 
vienybės spėką ir palengvina 
fabrikantam ir kontraktoriam 
kovą prieš darbininkus, •

J 4 • ' j J J i • > ; ; i

Kairioji Adatos. Darbjpinkų 
Industrinė Unija šaukią siuvė
jus paimti dalyką į savo ran
kas; organizuoti streiko komi
tetus ir išeiti į tikrą, o ne fei- 
kerišką visuotiną streiką.

Miesto Darbo Biuras
i

Atsidarė pirmas valdiškas 
New Yorko biuras suradimui 
darbų be užmokesčio iš darbų 
jieškotojų. Biuras randasi se
najame New York Life Build- 
inge, 54-60 Lafayette St. Nors 
sakoma, kad biuras veltui pa
tarnauja, tačiaus nieks neti
kės, kad ten šeimininkaujanti 
demokratai, Tammany Hali 
politikieriai, apsieitų be kyšių 
ėmimo iš darbo jieškotojų.

Išteisino Meklerį Teisėją
, Kaip galima buvo ir laukti, 

tam tyčia, parinktas prisieku
siųjų tęismas pripažino “ne
kalbų” teisėją Ewaldh, klastin
gų šėrų . pardavinėtoją, kuris 
buvo kaltinamas, jog už kelio
lika tūkstančių dolerių buvo 
nusipirkęs; pačią teisėjo vietą.

R.

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS
Užveda ir sisteinačiai sutvarko 
biznio knygas ir tiksli raportus. 
Peržiūri knygvedžių tvarkomas 
knygas ir sudaro atskaitas.

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

J. JESKEVIČIUS
46 Ten Eyck Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

^balzamuoja ir laidoja numlrusiut 
int visokių kapinių; parsamdo au 
omobilius ir karietas veselijoms 
»4kštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Namy Maliavotojai ir Dailydes
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus ir lauko. Taipgi padarome visokį dai
lydes (karpęnterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės į bi kurį:

A. BALCHUNAS P. BIELIAUSKAS 
321 CHAUNCEY STREET

Brooklyn, N.‘ Y.
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Arba Telefonuokite: Applegate 6648

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MAL10RIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
nunoaliavoja viso- 
k j u h paveikslu* 
įvairiom!* b p a 1- 
romi*. Atnaujina 
*enu* ir krajavu* 
ir sudaro au 
amerikoniškai*.

TELEFONAS > 
TRIANGLE 1450

Kreipkite* šiuo 
adreau >

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

Telephone: Stagg 440>

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)
GRABORIUS |

(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir- , 
tumo. Tolumas del manęs skirtį- 
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

New 
visus 
klasi-

Visi Šaukiami i Daily 
Workerio Pikniką

Komunistų Partijos 
Yorko distriktas šaukia 
Partijos narius ir visus
niai sąmoningus darbininkus 
dalyvauti Daily Workerio pik
nike šį sekmadienį, rugpjūčio 
17 d., Pleasant Bay Parke, 
Bronxe. „ Distriktas savo atsi
šaukime nurodo, jog Daily 
Workeris yra vyriausias revo
liucinis laikraštis šioj šalyj, 
ideologinis darbininkų vadas 
ir svarbiausias įrankis jų ko- 

■voj už sąlygų pagerinimą ir

Darbo Unijų Vienybės Lyga 
Ragina Pasidarbuot 
Rinkimų Kampanijoj

Darbo Unijų Vienybės
gos sekretariatas išleido atsi
šaukimą į visus savo organiza
cijos narius, kad kuo veikliau
siai darbuotųsi dabartinėje 
rinkimų kampanijoje už Ko
munistų Partijos kandidatus ir 
jos platformą, su josios biliunf 
delei socialės apdraudos be
darbiams, nusenusiems ir ne
begalintiems dirbti darbinin-i 
kams. Darbo Unijų Vienybės juž socialę apdraudą bedar- 
Lyga visur stengiasi steigti 
rinkimų kampanijos komite
tus; populiarizuoti ir aiškinti 
Komunistų Partijos platformą; 
darbavietėse nušviesti darbi
ninkams skirtumus tarp Ko- 

-'Bjunistų Partijos ir buržuazi
nių partijų; įrodinėti Ameri
kos darbininkams reikalą vie
nybės su revoliuciniais judėji
mais Chinijoj ir kitose šalyse; 
dėstyti imperialistinio karo pa
vojų; įtikinėti, kad šios šalies 
darbininkai turi būt pasiryžę 
apginti Sovietų Sąjungą nuo 
imperialistų užpuolimo; pra
vesti mintį apie būtiniausią 
reikalą vienybės baltųjų dar
bininkų su negrais, ir nurodi
nėti pardavikišką rolę Ameri
kos Darbo Federacijos ir “So
cialistų” Partijos, kuri yra nie
kas daugiau, kaip trečia 
žuazinė partija.

bur-

Dideh's Sandėlio Gaisras
Creek, 
didelis

Ties Wallabout
Brooklyne, apdegė 
sandėlis; pasidarė $60,000 nuo
stolių. Gaisrų begesindami, 
aptroško 10 ugniagesių. Vos 
išgelbėta nuo ugnies ir keli 
aplinkiniai fabrikai.

biams. Jis kovoja ne tiktai 
prieš išnaudotojus, bet ir prieš 
bosu pakalikus sočialfašistus; 
prieš imperialistinį karą ir u? 
Sovįetų Sąjungos, apgynimą; 
jis stovi pačiame priekyje ko
vos už ateivių darbininkų, rei
kalus, prieš fašistinius Įstaty
mų sumanymuszir abelnai prieš 
visą reakciją. ■ . , , < >

Kiekvieno darbininko parei
ga, todėl, užsirašyti Daily 
Workerj, pardavinėt ji ir rašyt 
į jį korespondencijas iš darba
viečių.

* Rytoj gi kiekvienas klasi
niai. susipratęs darbininkas tu
ri būti Daily Workerio pikni- 
ke-karnivale Pleasant Bay 
Parke, Bronxe. Tai bus tuo- 
jautinė parama tam revoliuci
niam mūsų organui ir tuo pa
čiu kartu gražus pasilinksmi
nimas su įvairiausia programa, 
kokia tik buvo bent kuriuose 
šiemetiniuose piknikuose.

Važiavimas į pikniko-karni- 
valo vietą toks: Bronx Park 
Subway iki E. 177th St.; pas
kui Unionport gatvekaris jiki 
jo rėlių galui; o čia jau pasi
tiks busas, kuris nuveš į pra
mogos vietą.

Norėję Nužudyt 7 Chinus
Keturi chiniečiai New Yor- 

kę areštuoti ; pas juos rado 6 
revolverius. Jie, sakoma, buvo 
suplanavę nužudyt 7 narius 
priešingos chinų biznierių 
ganizacijos.

MALONAUS PASIMATYMO
* f

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

or-

Apsiveda V. Bovinas 
su M. Truropiūte i

• ) 
šiomis dienomis drg. V. Bo

vinas ir drg. M. Trumpiūtė 
siėmė leidimą apsivesti.

iš-

Tuojau Užsisakykite
Iš Brooklyn© važiuoja 

busai j “Laisvės” pikniką Phi- 
ladelphijoje, kuris įvyks 31 d. 
rugpjūčio. Vieną busą užims 
Aido Choras, o antrą—margas 
svietelis. Dabar jau laikas 

'užsirašyti norintiems važiuoti. 
Kelionė į abi pusi $3. Tuojau 
kreipkitės į “Laisvės” ofisą.

Busai išvažiuos nuo “Lais
vės”! svetainės 8 vai. rytę. Iš

rįs 9 vai; vakare.

du

plKniko grjs y vai; vakare.
Atsiminkite, kad ant ryto

jaus po pikiiikui šventė—La
bor Day. Turėsite progos pa
silsėti, kad ir vėlai sugrįžę.
! • ’ ’ ’ ’ ' ‘ ' j < t

Jau Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikrašt;

“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentinos irJis

visos Pietų Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinamas. 
Kiekvienas Amerikos lietuvis darbi
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klasės brolių reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik_____$3; Pusei___ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires, 

t Argentina-

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matemėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

J. ir O. VAIGINIS
214 Perry Ave., Maspeth, N. Y<

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju ^savo profesiją. Pirmiaus antrašas 
buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
< 2220 Avenuė J į Brooklyn, N. Y,

TeL: Midwood 6261

Tel., 0783 Stagg

J* LeVAHDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽK1ETEJE
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ....................................................60c, per paltą 65«

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarą 
receptus, ir užtikrinam, kad sudėtinės žiu re
ceptą dalys, gydytoją užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kįamp. N. 4-tos gat. Tel„ Greenpoint 2017-2860-3514 
likirpkit šj skelbimą ir prisiųskit karta su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR/

PRANEŠIMAS MOTERIMS
7)

Šįmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti 
o mes patarnausime kuogeriausia. •

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00
Nudažom žilus plaukus ir sugar- 

biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adhesu:

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St, Šalia Aptiekos

BROOKLYN, N. Y. 
% * » % * I
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