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NINKO” MELŲ APIE “BADĄ” SOVIETUOSE

vos

JUNGTINES VALSTIJOS PADARE PREKYBOS

Čecho

mas

Atsilan

ŽINIOS IŠ LIETUVOS Sudužo auto

Sužvėrėjęs žmogus

Pereitą

Walker Prigavo Net šunis
atsivedinimo

o su Lietuva; 
Naziu Pusės

Purviniausias Sovietų Šmeižikas Thomas Walker Žinomas 
Savo Piktadarystėmis Penkiose Valstijose; Du Sykiu Pa

bėgęs iš Kalėjimų; Vėl Teisiamas už Pasportų Klastą

SUTARTI SU SOVIETAIS; ROOSEVELTAS 
PRIVERSTAS MAINYTI SAVO POLITIKĄ

dėjimas prieš dabartinę kle 
rikališką fašistų valdžią.

Sovietai Surengė Pusryčius Lietuvos Atstovui, Minint 
15 Metų Sukaktuves nuo Taikos Pasirašyn 
“Pravda” Perspėja del Pavojų Lietuvai iš

kimas Lietu

Chinijos Potviniuose 
Žuvo 30,000 Žmonių

ir j taip buvo paskirtas . pri- 
i būrio kalinių, 

kurie dirbo prie laukų ge-

SOVIETŲ ŠAUS RŪPINASI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES DRŪTIN1MU

jimo viršininko Tymano

Ethiopija Neduos Savo 
Žemių Italijai

Teisia Priešfašistinj
Graikų Laikraštį Hearsto “Rašytojas“ Prieš 

Sovietus-Čekiu Klostuoto- 
jas, Prostitučių Agentas

Suge
dus motorui, buvo privers
tas ūmai leistis žemyn ke
leivinis Holandijos lėktu
vas; bet besileisdamas už
kliuvo už tvenkinio, sudu 
žo ir užsidegė. Žuvo koman

ą dalykas, ku 
Sąjunga nepai 
Sąjunga visa 

prijautimu te 
ia Lietuvos ne

tarp tųdviejų šalių, dabar 
'prezidento Roosevelto val- 
| džia numuša muitus ant įve
damų iš Sovietų 'Sąjungos 
i produktų tokiais nuošim- 
čiūis, kaip kad numušė su

portų, su kuriais jis tran
kėsi po užsienius. Kaip jau 
vakar rašyta, tas pabėgęs 
iš kalėjimo piktadaris buvo 
pasamdytas Wall Stryto ka
pitalistų ir fašistinių laik
raščių leidėjo Hearsto pliau
kšti per geltonąją spaudą 
apie “baisiausią badą” ir ki
tas blogybes Sovietų šalyje. 

I Šiandien duosime platesnių 
'žinių apie darbus to paukš
čio, kurio pliovones prieš 
Sovietus persispausdino ir 
So. Bostono klerikalų laik
raštis “Darbininkas”.

Naziai Iškilmingai Sutiko 
Anglų Pulkininkų Delegaciją

BERLYNAS 
kė delegacija buvusių An
glijos pasaulinio karo ofi- 
cierių, daugiausia pulkinin
kų. Hitlerio valdininkai, ar
mija, sniogikų pulkai ir fa
šistiniai veteranai juos iš
kilmingai pasitiko.

Kiek pirmiau 1 Anglijoj 
lankėsi Vokietijos pasauli
nio karo veteranų delegatai, 
kuriuos su iškilmėmis priė
mė Anglų imperialistai, 
ypač sosto įpėdinis Prince 
of Wales.

Hitlerio -spauda duoda di
delės reikšmės tiems atsi
lankymams vienų pas ki
tus, žiūrėdama į tai, kaip į 
augančią politinę vienybę 
tarp Vokietijos ir Anglijos.

Tų sukaktuvių 
“Pravda,” Sovietų 
nistų Partijos organas, iš 
spausdino redakcijos straip 
snį, kuriame, be kitko, sa

Ethiopijos karalius Haile | 
Selassie atsiliepė per “New j 
York Times,” kad jo šalis 
nieku būdu nesutiks leist? 
Italijai vedžioti savo gelžke- 
lius per Ethiopijos žemę ar
ba kitaip ■paimti įvairias 
Ethiopijos vietas į Italijos 
“įtakos sritis.” Tuom Selas
sie atmeta Anglijos impe
rialistų pasiūlymus, kad 
Ethiopija užleistų Italijai 
tūlus savo plotus ir tud bū
du išvengtų karo.

Ethiopijos valdovas pasi
rodo suprantąs, kad leidus 
Italijai taip įkelt savo koją 
į Ethiopiją, paskui Italų 
imperialistai pasiglemžtų ir 
visą tą kraštą.

Pereitą rudenį Amerikos 
fašistinių laikraščių leidėjas 
W. R. Hearst nuvažiavo 
Berlynan pas Hitlerį ir su
sitarė pradėti kuo smar
kiausią bataliją per spaudą 
prieš Sovietus, kurstant 
Ameriką ir kitas šalis ka- 
ran prieš Sovietų Sąjungą. 
Grįždamas, Hearst sustojo 
Londone ir suėjo Thomasą

taipgi buvo suimtas 
Angelese, Calif orni joj 
pinigų čekių klastavimą; 

(bet jam pavyko pasprukt.
I Tas kuniginio “Darbinin
ko” autoritetas prieš Sovie
tus taipgi buvo ilgiems me
tams areštuotas ir kaleji- 
man nuteistas Seattle, 
Wash, valstijoj, kaipo čekių 
padirbinėtoja's, bet jis ir čia 
išsilaužė iš kalėjimo ir pa- 
|bėgo. Colorado valstijoj jis

“Sovietų Sąjungos žmo
nas neužmiršta, kad Lietu
vos gyventojų nepriklauso
mybė ir ramus vystymasis 
dabartiniu laiku negalima 
laikyti pilnai užtikrintais 
dalykais.

“V o k ietijos imperialistų

NANKING, Chinija. — 
Per milžiniškus išsiliejimus 
Yangtse ir Geltonosios upių 
prigėrė 30,000 gyventojų. 
Vanduo dar tebeneša šim
tus lavonų. Vietomis mato
si žmonės sulipę į medžių 
viršūnes. Bet šėlstantis pot-

III. Įstatymas Bando 
Užkirst Kompartijai 

Kelią Rinkimuose
CHICAGO, Ill. — Demo

kratas valstijos gubernato
rius Horner pasirašė seime
lio priimtą sumanymą, ku
rio tikslas yra atimt Komu
nistų Partijai galimybę da- 
lyvaut rinkimuose.

Pagal ligšiol veikusį rin
kimų įstatymą, reikėjo gau-

New Yorke prasideda fe- 
valdžios teismas

nužudė savo karvę ir subėgus Reikia todėl spėti, kad bu-,nudavė esąs labai ištikimas 
žmonėms, pats paspruko.

Policija nusikaltėlį sugavo 
birželio 24 d. Petrašiūnuose ir 
padėjo į kalėjimą, o bylą per
davė Kaišiadorių apylinkės 
tardytojui.

Sužalotoji žmona padėta li
goninėn, bet sunku "tikėti, kad 
jos gyvybė bus išgelbėta.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite

200,000 Vienafrontė 
Demonstracija prieš

Fašizmą, Paryžiuje
PARYŽIUS.—Kaip pripa

žįsta kapitalistų laikraščiai, 
.200,000 komunistinių, socia- 
(listinių darbininkų ir šiaip 
l“kairiasparnių” demonstra
vo Paryžiaus gatvėmis per
eitą sekmadienį, minėdami 
sukaktuves Didžiosios Pran
cūzų Revoliucijos ir Basti
lijos kalėjimo paėmimo, pa
leidžiant iš jo politinius ka
linius. Sykiu su pažangiais 
darbininkais maršavo tūks
tančiai inteligentų, artistų, 
rašytojų ir kt.

Ta milžiniška bendro 
fronto demonstracija buvo 
taikoma ne tik revoliucijos 
paminėjimui; juo labiau ji 
buvo masių išstojimas prieš 
gręsianti fašizmo pavojų.

Demonstracija buvo su
ruošta suvienytomis jėgo
mis 48-nių didelių organi
zacijų—komunistų, socialis
tų ir šiaip fašizmo priešų.

Fašistai taipgi mobilizavo 
savo jėgas prieš tą bendro 
fronto išstojimą, grūmoda
mi net kraujo liejimu. Ta
čiau, net pagal vidaus reika
lų ministerijos apskaitliavi- 
mą, fašistinėj parodoj daly
vavo ne daugiau kaip 25,- 
000, kurie, todėl, bijojo už
kabint galingąją priešfašis- 
tinę demonstraciją.

Prieš bendro fronto de
monstrantus buvo sutelkta 
desėtkai tūkstančių polici
jos, milicijos ir 600 kariškų 
lėktuvų, kurie gręsmingai 
riaumojo, virš Paryžiaus; 
bet ir tie “tvarkos palaiky
tojai” nedrįso blaškyti mil
žinišką rikiuotų darbininkų 
armiją.

WASHINGTON. — Ap- 
jog del karščių 

mechanikai; taip pat sude-'pereitos savaitės gale visoj 
gė du anglai pasažyriai. (šalyj mirė 60 žmonių. Žy- 
Penki kiti liko sužeisti. De- (mi to skaičiaus dalis prigė- 
vyni išsigelbėjo beveik visai re maudynėse, bejieškodami 
sveiki

Rolandų Lėktuvo Nelaimėj 
Sudegė šeši Asmenys

AMSTERDAM

idant kokia mažesnė parti
ja galėtų dalyvaut rinki
muose. Dabar įstatymas 
taip pataisytas, kad parašai 
turi sueit bent iš 50 skirtin
gų apskričių (pavietų), ir iš 
kiekvieno apskričio turi būt 
ne mažiau kaip po 200 pa
sirašiusių piliečių.

Illinois seimelio atstovas 
F. W. Rennick ir G. W. 
Dixon, republikonai, kovo
dami už tą sumanymą, atvi
rai sakė, kad juom norima 
užkirst kelias Komunistų 
Partijos dalyvavimui atei
nančiuose rinkimuose.

Pereituose cmiesto rinki
muose komunistai turėjo su
rinkę 65,000 piliečių parašų, 
bet buržuazijos politikie
riai vis tiek išmetė Kom. 
Partiją iš rinkimų sąrašų.

Norėta Nužudyt Austrų 
Fašistų Valdžios Vadą
VIENA

mobilis Austrijos ministerio 
pirmininko, fašisto šušnig- 
go ir tapo užmušta jo-mo
teris. Pats šušnigg išliko 
čielas,' tik nervai jam smar-įbuvo įkalintas 7 iki 8 metų 
jkiai sukrėsti. Valdiškuose! už suklastavimą $1,000 če- 
i pranešimuose apie tą nelai- kio.

Tai yra mitrus piktadaris. 
ravą, Būdamas Colorado kalė j i- 

Iprakastą skersai kelio. Bu- me, jis prisilaižė prie kalė- 
vę ir kitokių tų skerspainių “ ........... “

Karas Galėtų Sprandą 
Nusukt MussoKniui

LONDON. — Pranešama, 
kad Mussolini “negali pasi
traukt atgal” nuo grąsini- 
mo karo prieš Ethiopiją be 

i nusileidimo iš Ethio
pijos pusėls ir be' patenkini
mo visų Italijos užmačių. 
Sakoma, jeigu Mussolini pa
sitrauktų atgal, tai įvyktų j 
Italijoj toks sukilimas, kad j 
galėtų būt nuversta pati

Žiežmariai.—Neturįs gyve
namosios vietos pil. Bol. Jagin- 
tavičius, birželio 21 d. atėjęs 
pas savo žmoną Oną, gyvenan
čią Milžinų kaime, del neži- 
nomos priežasties susipykęs mę, įvykusią ties Linz, kai 
su ja, peiliu sunkiai sužalojo, bama apie kokį tai 
nupjaustydamas krūtis ir pa 
darydamas kitokių sunkių žai

C.;'Bullitt pasirašė <■ 
metų prekybos sutartį su 
Sovietų užsienių reikalų ko
misaru M. Litvinovu. Sutar
ty j tarp šių dviejų šalių jau 
visiškai nepaliečiama klau
simas apie carinių-kerens- 
kinių skolų atmokėjimą 
Amerikai.

Dabartinė prekybos su
tartis rodo, kad Amerikos 
biznio reikalai krizio sąly- 
gose privertė . prezidentą Sovietuose 
Rooseveltą pakeisti pnesm- į 
gą Sovietams nusistatymą1 
prekybos srityje. O dar per
nai rudenį Rooseveltas buvo 
atsisakęs pasirašyt preky
bos sutartį tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų.

Delei Amerikos valdžios1 
neprielankumo, išvežimai- iš 
šios šalies į Sovietus 1933 ( 
m. buvo nupuolę iki 8,743,- 
006 išviso; o įvežimai iš So
vietų Sąjungos į Ameriką 
1932 m. buvo nukritę iki 
$9,129,000.

diška klasta, bet pats būda
mas paskučiausios rūšies 
politinis sukčius, grafteris 
ir doriškas supuvėlis, jis 

/viską nuo Walkerio perėmė 
ir paleido darban prieš So
vietų Sąjungą ir komunis- 

Jo pėdomis buvo pasiųsti tus.

Taip galvoja kapitalisti
niai politikieriai. Bet pažan- 

savo gūs darbininkai turi skirtin
gą nuomonę. Klasiniai dar- 
ibininkai supranta, kad grę- 
sia darbo minių sukilimas 

kad Sovietai būtent tokiame atsitikime, 
jeigu Mussolini leidžiasi į 
ikarą prieš Ethiopiją, ypač, 
! jeigu tas karas ilgai užsi
tęsia. *

“Karas karui! darbinin
kų revoliucinis karas prieš 
imperialistinį karą!” šie ko
munistų obalsiai vis plačiau 
prigyja tarp Italijos darbi
ninkų ir vargingų valstie-

Sovietų vyriausybė tikri
na, kad per metus dabar iš 
Amerikos bus pirkta $30,- 
000,000 vertes įvairių, ypač 
techniškų reikmenų, nors 
pirkimų daygis ir nėra su- 
tąrtin įrašytas.

vo daryta pasikėsinimas ši- •
Į taip nužudyt fašistų vai- Žiūrėto jum 
džios vadą. <

Atėjus žiniai apie šušnig- rinimo. Iš čia jis prisitaikęs 
go automobilio nelaimė, pa- įr pabėgo.

Prancūzų Fašistų Skilimas
PARYŽIUS

antradienį pasitraukė 10 bu- dierius Silberstein ir trys ’ skaitoma, 
vusių vadų iš fašistinės 
francūzų organizacijos, va
dinamos “Ugnies Kryžius.” 
Ryšyj su tuom įvyksta faši
stinių spėkų skilimas.

Sovietų valdžia, iš 
pusės, numuša muitus 
įvežamų dirbinių iš Jungti 
nių Valstijų.

Manoma
d a u g i a u ia iš Amerikos 
pirks gelžkęliams reikalin
gus įtaisus ir įvairias maši
nas, dar didesniam paspar
tinimui pramonės plėtojimo

ATHENAL — Teisman 
patrauktas prie šfašistinis 
laikraštis “Rizospastis,” ku
ris įtalpino straipsnį prieš 
fašizmą ir nurodė, jog Grai
kijos fašistai stengiasi su
grąžint! karaliaus valdžią. 
Kitų šalių darbininkai siun
čia Graikijos fašistinei vai

zdžia protestus, reikalauda- 'liepos 14 d. surengė pusry 
mi paliuosuot teisiamuo ................. ~ ‘

’ sius

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

MASKVA. — Sovietų Są- strateginis planas plėtoji 
jungos užsienių reikalų ko- mosi į rytus, kaip kad Hit 
misaras ’Maksim Litvinov leris planuoją savo knygoj j vinis išvartė ir daugybę me-

— - - - jžių, prigirdydamasp juose
buvusius chiniečius.

Dabar vanduo pradeda 
atslūgti, bet dar tūkstan
čiai ketvirtainių mylių te
bėra apsemta.

Tamsesnieji žmonės įsi
vaizduoja ištvinusias upes deralės 
kaip “dieviškus smakus,” prieš šlykščiausią Sovietų 
kurie juos baudžia už nuo- šmeižiką Thomasą Walkerį. 
dėmes. O upės išsiliejo iš Dabar jis teisiamas kaipo

Jungtinių tartyse su J-Ielg
Brazilija. O ta- Mussolinio diktatūra 

vienų tai yra didčlis palengvini

cialistą prieš Sovietus.
Walkeris jau Anglijos 

kapitalistų laikraščiuose bu- ' 
vo kalnus purvų pridrabs- 
tęs prieš Darbininkų šalį 
Bet Anglijos laikraščiai, 
bijodami skandalo del savo 
ryšių su tokiu kriminalistu, 
daug ko nespauscfino iš jo ; 
pasakų. Hearstas, tačiaus, 
puikiai žinodamas piktada
rišką T. Walkerio rekordą, 
viską nuo jo nupirko—ke- 
Has pilnas dėžes spausdintų' 
ir nespausdintų Thomaso 
Walkerio pliauškalų ir sw* 
klastuotų neva “fotografi
jų to, kas dedasi Sovietuo
se.” Dauguma tų fotografi
jų buvo padirbtos visai su- 
grubanagiškai; bet Hears
tas viską nupirko ir sumo
kėjo T. Walkeriui tūkstan
čius ant tūkstančių dolerių 
pinigų.

Hearstas gerai žinojo, 
kad visa ta medžiaga buvo

MASKVA
Valstijų ambasadorius Wm. Slovakija ir

tam tikri lavinti šunės. Bet 
jis pirm bėgdamas pasiėmė 
tam tikrų storų maišų. Ap
sisuka maišais kojas; kiek 
pabėgęs, tuos maišus nume
ta, o kitais apvynioja sau 
čeverykus. Taip jam ir pa
vyko suklaidint net šunų 
uoslę.

Thomas WaIker buvo 
gaudomas keliose valstijose 
ir slapstėsi prisidengda
mas vardais “Frank Bax
ter,” “Robert Green” ir ki
tais.
T. Walkerio Parsisamdymas 

Hearstui

Kriminalis Thomaso Walke
rio ilgas Rekordas

Thomas Walkeris buvo 
nuteistas 7 iki 8 metų kalėti 
Colorado valstijos kalėjime 
už čekių klastavimą. Iš ten 
jis už metų laiko pabėgo 
1921 m. balandžio 29 d.

Pirm nutėisimo Colora
do], Walker sėdėjo Leaven
worth, Kansas, kalėjime už 
nusikaltimą prieš Mann Bal
tosios Vergijos įstatymą. 
Reiškia, jis traukė merginas 
į prostitucijos biznį.

Tas Hearsto “rašytojas”
Los

■- ‘Mano Kova/ ypač gręsia 
čių bankietą Lietuvos atsto-(Lietuvai, Vokietijos kaimy- 
vui; tuom atžymėjo 15 me- nui. 
tų sukaktuves nuo .taikos 
sutarties pasirašymo tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lietu-'gali būt tok: 

rio Sovietų E 
proga, sytų. Sovietų 
Komu-1 dos su giliu 

mys drūtinim 
priklausomybės, taipgi 
Lietuvos kultūros ir šalies, krantų del gamtinės prieža- klastuotojas Amerikos pas 
ūkio plėtojindąsi. | sties—ilgų ir smarkių

“Sovietų Sąjunga pilnai 
supranta reikšmę to, kad 
būtų teisirigai išspręsta 
t a r p t a u t iniai klausimai, 
tiesioginiai paliečianti Lie
tuvos reikalus, kaipo svar
bų dalyką delei pasaulinės 
taikos palaikymo.”
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~ Ir Belgija!
Pagalinus ir Belgija pripažino Sovietų 

Sąjungą ir abiejų šalių atstovai tuoj pra
dės derybas del padarymo komercinės 
sutarties.

Nykštukas pripažino milžinų—kokia 
gyvenimo ironija! Beveik aštuoniolika 
metų ėmė Belgijos valdovams sužinoti, 
kad randasi tokia šalis, kaip Sovietų 
Sąjunga, kuri užima vienų šeštadalį pa
saulio sausžemio. Aišku, del šito įvykio 
juokui medžiagos duoda Belgijos valdo
vai. Ne Sovietų Sąjunga juk turėjo nu
silenkti nykštukui Belgijai, bet Belgija 
priversta buvo pripažinti Sovietų Sąjun
gą, nes prie to vertė jos pačios vidujinė 
ir išorinė padėtis (Belgijos vidujinė pa
dėtis labai sunki ir ji vis sunkėja!).

Dar trijų Europos šalių valdovai ne
pripažino Sovietų Sąjungos — Hollandi- 
jos, Šveicarijos ir Portugalijos. Gi iš 
Lotynų Amerikos—tiktai dvi tėra pripa- 
žinusios SSSR—Colombia ir Uruguajus. 
Nereikia nei sakyti, kad jos visos turės 
Sov. Sąjungą pripažinti, net ir su didele 
gėda pripažinti, kadangi valdančias tų 
šalių klases prie to privers patsai gyve
nimas.

Kiek tai liečia Sovietų Sąjungų, tai ji
nai, aišku, lengvai galėtų gyventi be jo
kių ryšių palaikymo su tokiom, kaip Bel
gija ir kitos mažos šalelės. Ji gyvavo ir 
progresavo beveik aštuoniolika metų, ga
lėtų ir toliau taip pat lengvai gyvuoti. 
Bet santikyj su pripažinimu randasi ki
tas svarbu^ dalykas: Sovietų politika yra 
taikos politiką. Jinai nori sutraukti ar
čiau savęs visas tas šalis, kurios trokš
ta taikos. Turėjimas normališkų santi- 
kių kad ir su tokia Belgija išlaikymui pa
saulyj taikos gali pasitarnauti labai 
daug ir Sovietų valdžia deda didelių pa
stangų užmezgimui draugiškų santikių 
su Visom pasaulio šalimis, bus jos didelės 
ar mažos.

Todėl Belgijos pripažinimo laimėjimas 
reiškia Sovietų politikos laimėjimų už 
.palaikymų taikos.

| Renegatas — Nenaudėlis 
^Kriminalisto Walkerio pėdomis užsima
nė eiti (pas Hearstą) tūlas Fred Beal, 
kuris dabar rašinėja minėto fašisto laik
raščiams “žinias” apie Sovietų Sąjungą.

Šis gaivalas kadaise buvo Gastonijos 
streike veikliu streiko komiteto nariu. 
Paskui, kuomet streiko komitetų arešta
vo ir tūlus narius nusmerkė kalėjiman, 
tai Beal su kitais pabėgo į Sovietų Są
jungą. Nežinome, kada jis iš Sovietų Są
jungos sugrįžo, bet užtenka to, kad da
bar, pamatęs/ kaip Thomas Walker ir 
kiti gauna riebiai apmokėti už šmeižtus 
ant Sovietų Sąjungos, tai ir jam, Bealui, 
pakvipo tie tūkstančiai.

iNa, ir dabar šis sutvėrimas teršia So
vietų Sąjungą ir komunistus! Jis patapo 

. {atviru renegatu ir niekšu. Žinoma, jis tai 
darydamas, meluoja, kaip melavo krimi
nalistas Walker ir kiti. Juk dar visai ne

senai Beal rašė straipsnius girdamas So

J

Vietų Sąjungų. Dabargi, apsisukęs, jau 
ją niekina.

Nieko baisaus. Jokis darbininkų revo- 
*%ucinis judėjimas nebuvo liuesas nuo ne- 

J baudelių—nėra liuosas ir Amerikos ju- 
Mįjimas: karts nuo karto pasireiškia vie- 

kitas šiaudadūšis, vienas kitas prisi- 
įjtakėlis, kuris, pabuvojęs judėjime, pra- 

tda jį spjaudyti pasiutusio šuns seilė- 
& Bet juk darbininkų klasės išsilais- 
himas ne nuo tokių priklauso!

t IŠ LIETUVOS
nuoIf Dr. J. Čeponis

< Piršto Įsidūrimo
OLAI PĖDA.—Lietuvos 
įfijo Kryžiaus daktaras J. 
tonis, Klaipėdos ligoninės 
pųrginio skyriaus vedėjas, 
hrydamas ligoniui operaci-

Rau-

Alfred Dreyfus
Pereitų penktadienį Paryžiuje numirė 

Alfred Dreyfus, žmogus 76 metų am
žiaus, kurio vardas savu laiku buvo gar
sus visam civilizuotam pasaulyj. Jis bu
vo žydų tautybės, bet Franci jos pilietis. 
Ten ėjęs militarinius mokslus ir tarnavęs 
Franci jos kariuomenėj karininku. Pa
sekmingai jam ten vyko tarnauti, iki 
Francijos šovinistai ir anti-semitai nesu
darė prieš jį suokalbio. Suokalbis buvo 
tokis: Dreyfusui buvo primesta pavogi
mas karinių paslapčių. Teisme raštoty- 
ros ekspertai ir augšti karininkai “įro
dė,” kad minėto pavogto dokumento nuo
rašas yra parašytas Dreyfuso, nors tai, 
žinoma, nieko nebuvo panašaus.

Dėka tam, Alfred Dreyfus buvo nu- 
smerktas visam amžiui kalėti ir buvo 
pasiųstas į Velnio Salos kalėjimų, esantį 
Francijos Guianoj. Tai buvo 1895. An
tru kartu perteisiant, jam buvo sumažin
ta kalėjimo bausmė iki dešimties metų/ 
Bet Dreyfuso giminės ir prieteliai, o prie 
to, visa tų laikų pažangioji šviesuomenė 
ir visuomenė darbavosi, kad Dreyfusą 
visiškai išteisinus. Garsus Francijos ra
šytojas Emilijus Zola, trokšdamas iškelti 
visų supuvimų šitame skandalingame 
suokalbyj, parašė savo garsų pareiški
mų: “Kaltinu.” Jis apkaltino visus tei
sėjus ir ekspertus, prisidėjusius prie 
Dreyfuso pasmerkimo. Jis manė, kad 
kuomet anie jį patrauks teisman, tai lai
ke bylos eigos iškils visi suokalbiai ir 
Dreyfus pasiliks išteisintas. Deja, vė
liau Zola pamatė, kad sunku prieš biu
rokratijų kų nors padaryti ir todėl jis 
pats turėjo bėgti į Anglija.

Pagaliaus 1906 metais Dreyfus buvo 
pilnai išteisintas ir net garbes ženklais 
apdovanotas, prie to sugrąžintas armijon 
ir paaugštintas.

Didžiojo karo metu, sakoma, jis gero
kai pasižymėjo Francijos armijoj. Pasta
ruoju laiku Dreyfuš buvo pasitraukęs 
nuo viešojo gyvenimo. Radikališkam ju
dėjime, matomai, šis asmuo nedalyvavo, 
nors tai jo ten turėjo būti vieta.

Dreyfus kadaise tvirtinęs, kad jo ne
kalti kentėjimai nenuėjo veltui, kadangi 
anti-semitizmui užduotas smūgis visur, 
kaipo jo neteisingo apkaltinimo pasėka. 
Deja, jis klydo. Kiek vėliau Kijeve, ca
ro laikais, iškilo dar bjauresnis antisemi
tinis dalykas, kuomet tūlas žydas Beilis 
buvo teisiamas “del nužudymo krikščio
nio vaiko.”

O šiuo tarpu Vokietijoj žydai perse
kiojami iš viso peties, kaipo tauta, be jo
kios gėdos, be jokių ribų.

Taigi Dreyfuso džiaugsmas, kad jo ne
kalti kentėjimai uždavė smūgį anti-semi
tizmui, neturėjo jokio pagrindo. Iki ka
pitalizmas viešpataus, antisemtizmas ir 
kitoki tarptautiniai nesutikimai bus pa
prastu gyvenimo reiškiniu. Tiktai pa
naikinus kapitalizmų, išnyks toki daly
kai, kaip Dreyfuso įvykis, kaip Beilio 
byla, bei Vokietijoj nazių puolimai ant 
visos žydų tautos.

Ž ui i kas ir Kriminalistas — 
Sovietų Kritikas

Skaitytojai matė pereito pirmadienio 
“L.” laidoj pirmam puslapyj žinią, kad 
Hearsto bendradarbis, “didžiausis Sovie
tų Sąjungos kritikas,” Thomas Walker, 
yra kriminalistas ir 14 metų atgal pa
bėgo iš Colorado valstijos kalėjimo.

Kaip žinia, šito niekšo raštus beveik 
žodis žodin persispausdino kunigų “Dar
bininkas.” Minėtas laikraštis ėmė Wal- 
kerio žodį už auksą. Mes tuomet sakė
me (nežinodami, kad jis yra pabėgęs iš 
kalėjimo kaipo kriminalistas), jog Wal
ker kriminališkai apie Sovietų šalį me
luoja; meluoja, kadangi jam už tai 
Hearst brangiai užmoka. Del to mus So. 
Bostono kunigai per laikraštį kolįojo.

Mes dabar reikalaujame, kad “Darbi
ninko” redaktoriai pasakytų savo skai
tytojams, jog Thomas Walker yra krimi
nalistas, pabėgėlis iš kalėjimo ir dabar 
vėl sučiuptas kapitalistinės valdžios, ku
rią jis taip gyrė.

ją, įsidūrė pirštą; nuo ligonio 
žaizdos’pūlių užsinuodijo dak 
taro kraujas; del to ant ryto
jaus jis ir mirė.

Vėl Degė Plungė
Plungėje sudegė Liaudans

kio dešrų dirbtuvė ir tvartas, 
Vistovo tvartas ir sandėlis su 
linais, Gaučio 2 tvartai, Aro-
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novičiaus kalvė su įrankiais, 
Domorkaitės gyven. trobos. 
Ugnis kilo iš Liaudanskio deš
rų dirbtuvės. Padaryta daug 
nuostolių. Gesinti buvo atvykę 
Plungės miesto, kariuomenės 
ir geležinkelių ugniagesiai, 
Telšių ugniagesiai atvyko, kai 
gaisras jau buvo likviduotas.

j Visus Amerikos Lietuvius
bendru frontu. O Lietuvos prieš-fašistinių politinių kalinių būk 

j Je—kam ji, nėra žymėtina? Mes privalome rinkti lietuvių para, 
•j pįs, protestuodami prieš Smetonos terorą, reikalaudami gėrės, 
i riių Lietuvos politiniams kaliniiams sąlygų kalėjime, reikalaudam

Darbininkus!
Manifestas Amerikos Lietuvių Darbininkų Visuotino Suva
žiavimo, Įvykusio Cleveland, Ohio, Birželio 30 ir Liepos 1, 
1935 m., Atstovaujančio 56,000 Organizuotų Lietuvių

Draugės ir draugai, seserys ir broliai! Gyvename neapsakomai 
svarbų momentą. Reakcinės kapitalizmo jėgos, kad .uždėjus vi
są ekonominio krizio naštą ant darbo žmonių pečių, sistematin- 
gai ir atvirai paskubomis rengiasi prie karo. Visas kapitalistinis 
pasaulis grūmojančiai mosikuoja kardu. Jungtinių Amerikos 
Valstijų valdžia bilionus dolerių skiria kariniam aparatui stip
rinti. Ir, jei ne darbinnkų augantis pasipriešinimas, tai jau gai 
ir dabar maršuotų miestų gatvėmis militarizuojamos karui jė
gos, klyktų vėl kokius nors “demokratizmo”'obalsius ir be jokių 
ceremonijų varytų karo skerdyklon jūsų sūnus bei brolius ar 
vyrus. Taipgi, draugai, valdančioji kapitalistinė klasė puikiai 
suprantą, kokią galingą skerspainę karui galėtų padaryti darbo 
žmonės susispietę bendran frontan prieš kylantį karą.

Ir, draugai, darban yra metas • rengtis kuoplačiausiai prieš 
tokį karą. Nebebus jau tada laikas priešintis, kuomet mums ant 
sprando užšoks žiaurusis karo dievaitis ir, pagriebęs už pakar-, 
pos, grūste grūs į karo frontus...

Greta sistematingo besirengimo karui, valdančioji klasė vis ai
škiau ir aiškiau rengia fašizmui dirvą čionai, Jungtinėse Valsti
jose. Fašizmas—yra tai galutinas darbo žmonių suvaržymas ir 
slopinimas. Yra tai galutinė kapitalizmo viltis ir tvirtovė. Fa
šizmas reiškia uždarbio bei algų numušinėjjmą iki žemiausio 
laipsnio, be jokių streiko ar kitokio pasipriešinimo galimybių. 
Fašizmas darbo žmonių gyvenimo lygmalą stumte nustumia į 
patį požemį, Įvyksta visur kultūrinis nykimas ir merdėjimas; 
knygų deginimas, mokslininkų persekiojimas, kitų tautų neapy
kanta, kraštutinis šovinizmas—super-nacionalizmas, pilna asme
ninio gyvenimo kontrolė, jaunuomenės militarizavimas ir taip to
liau—persekiojimai ir varžymai ant kiekvieno žingsnio...

Sakysite, kad Amerikoje juk da nėra fašizmo tokio, kaip kad 
Hitlerio ar Mussolinio tipo,—Jungtinių Valstijų konstitucija to 
neleisianti. Na ne, draugai, neapsigaukime ir tik pasidairykime 
aplinkui, kas čia jau ir dabar dedasi štoj, “Lasvės šaly.” Multi- 
milionierius William Randolph Hearst, per savo plačiai palei 
visą mielą šalelę išsiskleidusius laikraščius, Jyg tas pasakiškas 
šimtagalvis slibinas (smakas) nuodija darbininkams protą šlyk
ščiausių melų kampanija apie Sovietų Sąjungą. Tas pats Hears- 
tas sėja neapykantos grūdus visur ir visaip, kad sukėlus vienos 
tautos darbininkus prieš kitos, vieną rasę prieš kitą, vieną tikybą 
prieš kitą ir tt. Hearstas jau senai agituoja už karą, už impe
rialistinius Amerikos žygius, kur tik numatoma proga pagrobti 
platesnes rkikaš ir skleisti tenai savo fabrikų'produktus, išnau
doti vietos gyventojus. Hearstas ir per savo spaudą ir per 
radio ir per visokius agentus rėkte rėkia už įvedimą fašizmo. 
Jam turavoja radio kunigas Coughlin, tas miklus ir įgudęs 
demagogas, fašizmo pranokėjas—pranašas. Huey Long skerė- 
čiojasi, blaškosi už atvirą ir greitą fašizmo įvedimą visose gy
venimo šakose. Generolas Johnson ir kiti didesni ar mažesni 
fašizmo agentai irgi varo savo įkandžią agitaciją.

Tolydžio agituojama už jaunuomenės ir piliečių militarizavi
mą, už CCC. stovyklas, už karinį muštrą mokyklose ir kolegijose. 
Visaip gerinama karininkų uniformų grožė, jaunuomenė vilioja
ma žaislais, proga pamatyti pasaulio stebuklus, apkeliauti visas 
šalis, jei tik tu įstosi į armiją ar į karinį laivyną... Tai taip 
ir panašiai varoma agitacija už karą ir fašizmą plačia nacionale 
papėde.

O kas gi, tuo žvilgsniu, dedasi mūsų lietuviškuose dirvonuose?
čia irgi visais garais rengiama dirva smetoniniam fašizmui 

stiprinti.
Smetonos valdžia čia turi visą eilę ištikimų agentų-agentėlių, 

kurie sušilę darbuojasi, idant prigydžius čionai, lietuviškos išei
vijos tarpe, tą mintį, kad Lietuvos fašizmas yra geriausia bū
das jaunajai Lietuvai ugdyti. Smetonos agentai turi čionai savo 
globoje ir įtakoje vadus netik atvirai fašistinių ištaigų, bet įr 
tulus vadus katalikiškų, tautiškų ir socialistinių organizacijų. 
Organizuojama čia jaunuolių kliubai, mokyklos, Lietuvos “auš
rininkų” bei “jaunalietuvių” dvasioje, kur laipsniškai skiepija
ma fašizmo ideologija, auginama savo rūšies smetoninio fašizmo 
urmininkai. Organizuojamą orlaivių skridimai iš Amerikos į 
Kauną, kaipo vaizdingas būdas fašizmui išgarsinti, Smetonos' 
valdžiai sutvirtinti ir duoti jai progos da labiau slopinti Lietuvos | 
varguomenę ir persekioti bile kokį laisvesnį pasijudinimą. Tesio- 
giniai ar netiesioginiai darbininkų priešams pasitarnauja ir 
LDD vadai, kurie agitavo preš bendrą frontą,—prieš šį Ameri
kos lietuvių darbininkų suvažiavimą prieš karą ir fašizmą.

Šis Prieškarinis ir Priešfašistnis Suvažiavimas Clevelande pri
ėmė sekamus punktus, kaipo pagrindą bendram frontui tarp 
Amerikos lietuvių darbo masių:

1. Bendro fronto kova prieš karą ir fašizmą.
2. Bedarbės ir socialūs apdraudos klausimas.
3. Gelbėjimas Amerikos lietuviams darbininkams organizuotis 

į darbo unijas ir už unijų vienybę.
4. Kova už sveturgimių teises .
5. Gelbėjimas Lietuvos jAiešfašistinių politinių kalinių ir kova

už civiles darbo žmonių teises. (
Pirmąjį šio bendro fronto punktą jau šįek - tiek čia gvilde- 

nom. Ir ant to punkto pamato reikia išvystyti visose lietuvių ko
lonijose plati organizuota kova, bendras veikimo pamatas.

Antras punktas—bedarbės ir socialės apdraudos klausimas 
turi iššaukti gyviausio susidomėjimo visų lietuvių darbo žmo
nių. Darbo unijų organizavimas, kovai už geresnes algas ir dar
bo sąlygas yra taip pat visiems bendras ir nepavadupjamas klau
simas.
Tai 
ims 
von

sąlygų kalėjime, reiKąiauaami 
greitesnio jų paliuosavimo. Tie politiniai kaliniai yra iš įvairių 
politinių srovių: liaudininkų, socialistų, kademų ir komunistų, jei 
tik jie yra nusistatę prieš Smetonos fašzmą. Kova už civiles Lie
tuvos darbo žmonių teises turi eiti žingsnis žingsniu su kalinių 
šelpimo ‘ darbu.

Į šitą platų bendrą froną kviečiama visi lietuviai darbininkai, 
be skirtumo politinių bei tikybinių pažiūrų; visi profesionalai, in
telektualai, proto darbininkai, smulkūs biznieriai, farmeriai— 
vargingieji ūkininkai, — visi žmonės, kurie tik yra pasirengę 
aktingai remti tas bendras kovas.

Draugai darbininkai, įvairių katalikiškų, tautiškų bei socialis
tinių organizacijų eiliniai nariai, į jus kreipiame ypatingos do
mės. Jūs visi lygiai kenčiate ekonominio krizio kančias. Jums 
visiems gyvai rūpi visi penki paminėti bendro fronto punktai. 
Bet jūsų vadai dažniausia yra priešingo nusistatymo. Jūs, drau- ' 
gai eiliniai darbininkai, da labiau susidomėkite šiomis bendro- -• 
mis kovomis ir darykite spaudimo į savo vadus, kad ir jie 
sutiktų ir užgirtų tą platų bendro fronto darbą. •

Cleveland© suvažiavimas ragina pasisakyti už bendrą ir glau
dų veikimą su visos Amerikos Lyga prieš karą ir fašizmą;,ragi
na visas suvažiavime dalyvavusias organizacijas prisidėti orga- . 
nizaciniai prie minėtos Lygos. • / ' t

Suvažiavimas sudarė platų Nacionalį Lietuvių Veikimo Komi
tetą, kad toliau varyti bendro fronto darbą prieš karą ir fa
šizmą.

Visose lietuvių kolonijose privalo susitverti vietos organizacijų 
komitetai bendram veikimui prieš karą ir fašizmą ir tolimesniam 
bendro 'fronto tęsimui. •

Draugai, Mes šiose kovose ne vieni. Vien tik lietuviai taip 
daug nepajėgtų atsiekti. Bet, kada mūsų balsai susilies su ga- * 
lingais-'Visos plačios Amerikos darbininkų reikalavimais, tai su
sidarys milžiniška jėga, kuri pastos kelią fcrumojančiam karui 
ir fašizmui. Jūs žinote, kad jau senokai gyvuoja ir veikia Ame
rikos Lyga prieš karą ir fašizmą. Į tą Lygą yra įtrauktos mi- 
lioninės darbo masės: įvairių amatų darbininkai, darbo unijos, 
profesionalai, proto darbininkai, kaip profesoriai, mokytojai, gy- 
dytojai, slaugės, inžinieriai, net ir švaresni parlamento nariai.

Ir kuogreičiau jūs prisijungsite prie šitų bendro fronto kovų, 
tuo lengviau bus galima išvengti karo ir fašizmo pavojaus, tuo 
lengvesnė bus jūsų visų kova del geresnių gyvenimo sąlygų.

Tegul gyvuoja Amerikos lietuvių darbo žmonių ben
dras frontas!

“Negirdėtas dalykas!”
“Aš kasiau šulinį ir tuo- . 

j lai k, kaip išlipau pypkę pa
rūkyti,—šulinis užgriuvo!”

sypsenos
Pasiteisino

. Davatkėlė nuėjus išpažin
ties ir sako kunigui per lan-

“Dvasiškas tėveli, man be
gulint užkrito ant manęs 
vyriškos kelnės ir įvedė į 
piktų pakusų.”

Kunigas:
“Tai reikėjo, dukrele, 

mesti jas šalin.”
Davatka:
“Tai kad nepajėgiau, tė

velį, mat, jose buvo įsilipęs 
mūsų kaimyno bernas.”

Trakiškis.

Moterų Kaltė
Jis: “Jūs, moterys, esate 

mūsų, vyrų, pražūtis. Nega
na to, jog tūla moterėlė ‘iš
ėdė’ Adomų iš rojaus—ka
rai taipgi iš jūsų priežas
ties!”

Ji: “Kaip tai!? Juk ka
ruose pešasi kareiviai.”

Jis: “Tikra tiesa,—bet kas 
tuos kareivius pagimdo!?”

Tokis Ten jau ir Gyvenimas
“Žiūrėkite į dangaus 

paukščius: nė sėja, nė pjau- 
ja, į aruodus nekrauja, o 
gyvena... ” taip skaitė kuni
gas iš “šventraščio.”

“Et, tokis ten jau ir gy
venimas, mėšlą ant gatvės 
turi lesti!” atsiliepė ūkinin
kas.

Kova už svetųrgįmių teises,—kam ji negali rūpėti? 
yra gyvas dienos klausimas. Nelaukime, kolei be atodairos 
persekioti visą eilę kovingesnių mūsų brolių. Stokime ko- 
už apgynimą savo teisių kuogreičiausiai ir kuoplačiausiu

Pypke Išgelbėjo
“Aš rūkiau ir rūkysiu, nęs 

kartą man tabakas gyvastį 
išgelbėjo.”

Būtų Plaukuotas Stebuklas
Visai plikas buržujus, ^al ‘ 

apsirikęš, davė elgetai sida- ' 
brinį pinigų.

Nudžiugęs elgeta tarė:
“Ačiū! Melsiu dievo, idant 

padarytų stebuklų ant jūsų 
galvos.”

Galva šeimos
“žmoguti, kur ir kaip tau 

pakliuvo susižeisti?” klau
sia moteris, sutikus vyrų, 
turintį aprištų galvų, ran
kų ir šlubuojantį.

“Padariau tų ant paty
čių mano pačiai.”

“Gal norėjai nusižudyti?”
“Nieko panašaus. Kuomet 

lipau trepais žemyn, mano 
žmona sušuko: ‘Saugokis,. 
nenupulk!’ Kaip ji išdrįso 
duoti man paliepimų!? Nu- •’ 
siverčiau nuo trepu, kad ji 
žinotų ant visada, jog ąš 
esu šeimos galva.”

Dienos Darbas
“Turiu tiek daug skolų, 

jog nebegaliu naktimis mie
goti!”

“Vargšeli tu mano! Kaip, 
gyveni be miego?”

“Miegu dienomis.”

Kumelėmis Mėtosi
Keleivis atsisėdęs 

plento ramiai sau valgė 
šinius. Tuokart nuo kalne
lio, iš ganyklos, užsivertė 
jam ant pečių supančiuota 
kumelė. Keleiviui tas labai 
nepatiko. Šiaip taip išsike- 
purnėjęs, jis - išbėgo ant 
plento ir pasistiepęs ant ga
lų pirštų sušuko:

“Kokis ten biesas kumelė
mis mėtosi!?”

Surinko J. šilingas

šalia
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Trečias Puslapis

turi
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Žiežirbos
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Hartford, Conn

buvo
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arba suaugu- 
neša proleta

pasiklausti 
mūsų cho- 
ar tik del-

vien is jaunųjų 
šiųjų, bet abieji 
rinę vėliavą.

Dabar eisime

Kultūra” Apie Sovietą 
Kinematografi ją

Nepaprastas sąjūdis eina kapitalistinėse ša
lyse, kad perdaug priauklėjama profesionalų 
neištenkama jau jiems vietų. Austrijoj, Vie

Ne vien tik industrija smarkiai plečiasi So
vietų Sąjungoj, bet taip pat smarkiai žengia 
pirmyn sovietai meno srityje, štai mažas pa
vyzdėlis: Arkangelsko Teatro Dramos Grupė 
24-rių dienų bėgyje perstatė 29 vaidinimus; 
suorganizavo 11 teatrų mylėtojų grupių ir tas 
dedasi ne mieste, bet iš 37-nių kolektyvų su
sidedančiam kaime.

Uzbekistane tik dviejų metų laikotarpiu te
atrų skaičius paaugo nuo 28 iki 50; įskaitant 
iš jų 7 vien tik ūkininkam; o 9 specialiai vai
kams. 'L;

geresnes
Dabar 

mišk i u s, 
Abelnai,

Kiekvieną sykį kreipė 
r draugus.
Sekretorius, P. Pakalniškis.

Apie Koncertą Visuotinam 
Suvažiavime

mas pnešW 
lio ir 1 TyT 
tainėje, 68M?

Sekmadien 
pietinei sesij 
ko koncertas, kurį surengė Lyros Choras. Gre
ta choro, programos pildyme dalyvavo ir sve
čių dainininkų.

Programą aitidarė Lyros Choras su “Inter
nacionalu” ir sudainavęs tris dainas jau ban
dė apleist estradą, bet pilnutėlė svetainė pri
sirinkusių darbininkų, per tris sykius iššaukė

Visuotinas Lietuvių Darbininkų Suvažiavi- 
; fašizmą įvyko 30 d. birže- 
L1935 metais, Lietuvių Sve- 
ėrior Ave., Cleveland, Ohio 
yd. birželio, užsibaigus po- 
$a. v. toj pat svetainėj, įvy-

dainavo solo mergina iš Det
roito, dainavo puikiai. Gi jau
na dainininkė ir delegatė hart- 
fordietė Biruta Ramoškiutė 
publikai labai patiko. Tą patį 
turiu pasakyti ir apie suaugu
sius mūsų menininkus. Jie ne
atsilieka nuo jaunuolių. Dvi 
draugės iš Chicagos ir viena iš 
Detroito puikiai atliko savo 
užduotis. Tai labai gerai, kad 
mūsų meno spėkos susideda ne

Labai gero pasisekimo turėjo Sovietų ju- 
džiai Lietuvoje, kurie, seniau ir vėliau paga
minti. Apie pirmiaus rodytus Sovietų veika
lus Lietuvoje, doresni inteligentai atsiliepia 
gana priderančiai—ypatingai apie veikalą 
“Chapayeva.” Bet pastarasis Lietuvoj nebu
vo rodomas viešai, o tik buvo pademonstruo
tas kaip ir slaptai, tik “augštiesiems” vyriau
sybės nariams.

Tikimasi, kad “Chapayev” bus leistas rody
ti Lietuvoj viešpi. Tik didžiausia nelaimė, 
kad Lietuvos valstiečiams neprieinama matyt 
joki judžiai, o ypatingai sovietiniai.

Veismūniškis.

apvienyt jausmus, 
ir jas kelti.”

— LENINAS.

ALDLD 165 kp. susirinkimas, 
kuris įvyko liepos 12 d., 1935 
m., buvo labai sėkmingas, nors 
draugų skaičius buvo labai ma
žas. Tas, draugai, labai nege
rai, ateityje neturėtų tas atsi
kartoti, nes kuomet draugai ne
silanko į susirinkimus, tai ne
galima taip, kaip reikia, ir veik
ti, o darbo yra į valias. Bet vis
gi Lindeno draugai nepasilieka 
su darbais ir nuo didesnių kolo
nijų. Kas svarbiausia šiame 
susirinkime, tai naujų narių 
priėmimas. Kuomet buvo vajus, 
kad gautis naujų narių, tai tik 
gautas vienas naujas narys. Tai 
kaip ir sarmata. Bet po trum
po apkalbėjimo, tuoj aus buvo 
prirašyti dar du nauji nariai. 
Draugė Anna Burkauskiūtė ir 
drg. Tony Vertelis, abu jaunuo
liai, iš ko mes turime didžiai 
pasidžiaugti, šis pavyzdis ge
ras ir kitoms kolonijų organi
zacijoms, nes aiškia galima 
matyti, jeigu draugai išvien 
pasidarbuoja, tai ir pasekmių 
yra, galima prirašyti jaunuo
lių į darbininkiškas organizaci-

chorą ant estrados.
Lyros Choras yra skaitlingas nariais 

80 narių, didžiumoje susidedantis iš jaunuo
lių. Sulig visko, matyt, kad choras vedamas 
tvarkiai. Chorui vadovauja drg. Stanley Alt
schuler, visiems plačiai žinomas, kaipo muzi
kas ir darbštus veikėjas visame darbininkiš
kam judėjime.

Lyros Chore yra suorganizuotas vyrų okte
tas ir merginų kvartetas'. Jie programoje pa
sirodė neblogai. Vėliau dainavo solistės: drg. 
Dočkienė iš Chicagos; drg. Palevičienė iš De
troit; drg. Abekienė iš Chicagos; Biruta Os
trauskas iš Detroito; Biruta Ramoškiutė iš 
Hartford, Conn.

Visi programos dalyviai gerai pasirodė šia
me koncerte. Bąigiant programą, Lyros Cho
ras perstatė vaizdelį “Volga Boatman,” kuris 
daugiausiai publikai patiko. Ir iš tikrųjų, tė- 
mijant tą vaizdelį matai gyvą vaizdą, kuris 
primena žiaurią caro laikų valdžią. Tą patį 
vaizdą mes šiandien matome visose kapitalis
tinėse šalyse. Tik Volgos upė šiandien tokių 
vaizdų jau nemato, šiandien jąja plaukioja 
ipalonūs vaizdai.

Pasibaigus programai, draugas Stanley Alt
schuler, Lyros Choro mokytojas, karštai pa
sveikino visuotiną lietuvių suvažiavimą, lin
kėdamas išdirbt kuo geriausius planus veiki
mui prieš karą ir fašizmą.

šio koncerto surengime Lyros Choras gero
kai pasidarbavo, kad patenkinus draugus dele
gatus, atvykusius iš tolimų kraštų. Koncer
tas baigėsi malonia nuotaika ir publika išsi
skirstė.

Sve
tys”, 2-ras “Kauno Ponai”, 3-čias “Partizanai”. 
Šitie veikalėliai yra tinkami mažų miestelių 
bei kolonijų lošėjams. Gi sekanti du veikalai 
yra: “San Francisco Generalis Streikas” ir 
operetė “Rūta”. Šitie du veikalai yra dideli, 
kurie tinka lošti didelių miestų lošėjams. Vei
kalas “San Francisco Generalis Streikas” yra 
5-kių veiksmų vaizdas, kuris vaizduoja San 
Francisco laivakrovių ir kitų jiems pritarian
čių unijų generalį streiką. Jame dalyvauja 25 
aktoriai, streikieriai ir demonstrantai. Jis yra 
masinis klasių kovos veikalas, kokio, mano 
supratimu, mes, menininkai, jau senai lau
kiam. Nors veikalas yra penkių veiksmų, bet 
lošti užims tik apie 2 valandas, nes, mat, 
veiksmai neilgi.

Užsisakant setas reikia imt tik 20 knygu-

Operetė “Rūta”, rodos, 4-rių veiksmų ir, ži
noma, dar ji nebus taip greit galima gaut, nes 
dar muzika jai reiks daryt, o tas ims laiko. 
Su operetėmis irgi nėra bloga, todėl kad turim 
opertę “Tamylą”, kuri jau galima gaut Prolet- 
meno raštinėj.

šitie visi augščiau minėti veikalai 
skaityti Proletmeno Sąjungos sušauktuose su
sirinkimuose prieš būrelius mūsų menininkų 
rašytojų ir lošėjų ir visi tapo priimti išleidi
mui.

Katrų miestų, miestelių bei kolonijų draugai 
per ateinantį sezoną nesuloš nei vieno veika
lėlio, tuos skaitysime apsileidėliais teatrų bei 
meno darbe; tuos skaitysime, kad jie į teatrus 
arba meną žiūri, kaipo į kokias baikas, 
kaipo į rimtą dalyką.

ALPMS Veikalų Komisijos Narys,
' J. Juška.

į rytus. Man 
prisiėjo būti liepos 4 dienos 
spaudos piknike Maynard, 
Mass., kuriame dalyvavo jūrės 
žmonių, kurie remia savo 
spaudą. Mass, valstijos chorai 
pasirodė labai puikiai. Jų prie-’ 
šakyje stovi jaunas mokytojas 
B. Petriką. Turiu pasakyti, 
kad gal iš papratimo man ry
tų chorai geriau patinka ir 

dainas dainuoja, 
kalbėsimi apie na- 
Connecticut chorus, 
mūsų apskrityje yra 

puikių chory. Meno Sąjungo
je priklauso keturi chorai. Ge
ri, turi daug jaunimo, dainuo
ja geras, darbininkiškas ir 
liaudies dainas.

Dabar turime 
patys savęs, kodėl 
rai gerai gyvuoja, 
to, kad jie gražiai dainuoja, 
ar tik dėlto, kad juose daug 
jaunimo randasi? Ne, ne vien 
dėlto. Jie gerai gyvuoja to
dėl, kad turi tamprų susiriši
mą su Komunistų Partija ir 
abelnai su visu darbininkišku 
judėjimu. Vot kodėl darbi
ninkai juos remia. Patarlė sa
ko, “ranka ranką mazgoja, 
kad abi būtų baltos.” Taip ir 
su mūsų chorais.

Dabar turiu priminti, kad 
mūsų Conn, chorai rengia dai
nų dieną, rugpjūčio 11 d. Tai 
bus metinis išvažiavimai, kai
po pagerbimas proletarų me
no. Išvažiavimas įvyks Wa
terbury, Conn. Mes, Conn, 
darbininkai, atsišaukiame taip 
pat j New Yorko ir Massachu
setts valstijų draugus nepra
leisti šios puikios progos, ne
atsilankius į mūsų $ Dainų 
Dienos parengimą. Pamatysi
te ir išgirsite, kaip Conn, cho
rai dainuoja. Taigi, pasimaty
sime rugpjūčio 11 d. Water
bury, Conn.

B. Muieranka.

Lietuvoj einantis žurnalas “Kultūra” (No. 
1, 1935) sekamai rašo apie Sovietų kinema
tografiją :

“Sukako 15 metų, kaip pasirodė pirmieji 
sovietų filmai, pradėję kinematografijos me
ne naują epochą ir šiandien užkariavę jau 
viso pasaulio ekranus. Sukaktuvių proga de
dame keletą žinomo vokiečių rašytojo Te
odor Plivje žodžių apie sovietiškus filmus:

“Kartą aš išgirdau reiškiant tokią mintį: 
jei išliktų nors vienas filmas su Čaplinu, tai 
nebūtų reikalo gailėtis visos šiandieninės ki
nematografijos.

“Daug metų praėjo nuo to laiko, kai buvo 
pasakyta toji mintis.

“Tada ji dar turėjo tam tikrą pagrindą. 
Tuo metu Čaplinas, iš tikrųjų, buvo nepa
siekiama kinematografijos meno viršūnė. 
Visada vienodai nusigrimavęs, su savo gar
siąja lazdele, numindžiotais batais ir smun
kančiom kelnėm,, jis mokėjo atvaizduoti ek
rane visus suvargusių ir užguitų žmonelių 
jausmų atspalvius. Čaplinas buvo labiausiai 
vykusi ir kondensuota išraiška tos individu
alistinės kinematografijos epohos, kuri bai
gėsi sovietiškų filmų pasirodymu : pradžioje 
—“Potemkinu”, paskui eile kitų.

“Aš pakartoju jau seniai žinomą tiesą, jog 
sovietų filmas savo pasirodymu sukėlė ištisą 
revoliuciją, turėjusią, deja, daugiau poveikio 
į žiūrovą, negu į kino filmų gamybą. Sovie
tų filmas užtvėrė tą grynai buržuazinės ma
nieros spragą, perkeldamas svorio centrą iš 
vieno asmens į kovojančias mases, kuriom 
anksčiau ekranuose tebuvo skiriamas tik 
statfetų minios vaidmuo.

“Sovietų filmų pasiradymas pabrėžė dar vie
ną aplinkybę. Pasirodė, jog individualistinė ki
nematografijos kryptis, net savo geriausio at
stovo Čaplino asmenyj, jau nebegali patenkinti 
prislėgtą ir nuskriaustą žmonijos dalį. Norė
dama patikrinti sau tolimesnį gyvenimą, ir 
buržuazinė kinematografija turėjo duoti kolek
tyvo gyvenimo bei jausmų atvaizdavimą, šitą 
faktą reikia ypačiai pabrėžt, nes čia yra pa
grindinė sovietų filmų reikšmė, iš čia ir iš
plaukia priežastis jų milžiniško poveikio į Eu
ropos mases.

“Kad galėtume įsitikinti, koks ištikrųjų gilus 
yra sovietų filmų veikimas, pakanka bent kar
tą dalyvauti kuriame nors Berlyno kino teat
re ovacijų metu, kurias kėlė proletariniai, o 
dažnai ir buržuaziniai žiūrovai sovietų fil
mams. Ypač jie plodavo žiūrėdami tą vietą, 
kur šarvuotas “Potemkinas” prasiskverbia 
pro eskadros eiles, arba tuo metu, kai herojo 
‘Čingis-chano’ asmeny įkūnytos masės nusime
ta, pagaliau, savo pančius ir visa .savo neiš
pasakyta dinamika veržiasi pirmyn. Jūrininkai 
iš Tctefrikino,’ motina ir partizanai, Pudovki- 
no interpretacijoj, ‘bezprizorninkai’ iš filmo 
‘Kelias į Gyvenimą’—vis tat neužmirštami 
vaizdai. Jie organiškai išaugo iš tikro gyveni
mo ir net toli už Sovietų Rusijos ribų pajė
gia sukelti gyvybingą atgarsį. Tas faktas, jog 
kai kuriose šalyse sovietų filmai buvo visai 
uždrausti, arba tik per ilgą kovą prasiskynė 
kelią į ekraną, kaip tik ir įrodo jų tikrą ver
tę, jų gilią ir didelę auklėjančią įtaką, kurią 
jie daro plačioms žiūrovų masėms.

“Tiesa, pasitaiko ir tokių sovietiškų filmų, 
kurie savo kokybe nepakyla aukščiau viduti
niškumo. Tačiau, laimei, tai tik negausios iš
imtys, kurios tik patvirtina milžiniškus Sovie
tų filmų laimėjimus.”

Pagaliau ir Lietuvos buržuaziniai kritikai 
(kinematografijos peržvalgų rašėjai) privers
ti pripažinti, kad Sovietų kinematografija 
kad ir per didelę kovą prasiskynė sau kelią į 
platųjį pasaulį. Pamenu, revoliucijos metu ir

jau įsigalėjus Sovietų valdžiai (Rusijoj) vilko 
balsu staugė buržuazinės kultūros -auklėtojai, 
kad bolševikai sunaikins kultūrą—bolševikai— 
tie baisūs sutvėrimai—nemokšos, tamsuoliai, 
sunaikins “civilizaciją!” Dabar visas buržua
zinis pasaulis priverstas pripažinti, kad So
vietų kinematografija stovi augščiausiam 
larpsnyj pasaulyj. Ne tik Lietuvos kritikai, bet 
ir visa buržuazinė pasaulio švaresnioji inteli
gentija priversta pasakyt, kad Sovietuose kul
tūra žydi pilnoj to žodžio prasmėj.

“Kultūra” (num. 3) rašo:
“Sovietų kinematografijoje meno tobulumas 

jau senai yra žinomas visame pasaulyje. Tokie 
soviietų filmai, kaip ‘šarvuotis Potiomkinas,’ 
‘Kelias į Gyvenimą,’ ‘Baltosios Peterburgo 
Naktys’ triumfuodami / praėjo visus Europos 
ir Amerikos ekranus. Tačiau mus stebindavo 
sovietų savikritikos griežtumas ir statymas 
savo kinematografijai nepaprastai didelių rei
kalavimų. Sovietų filmai, kurie Europos ekra
nuose susilaukdavo milžiniško pasisekimo ir 
būdavo apšaukiami šedevrais, sovietų spaudoje 
labai dažnai būdavo aštriai iškritikuojami ar 
net išpeikiami (palyg. Radeko str. ‘Izvestijo
se’ apie filmą ‘Kelias į Gyvenimą’). Todėl su 
nepaprastu įdomumu norėjosi pamatyti naują
ją sovietų filmą ‘Čapajevas’, kurį visa sovie
tų spauda sutiko labai palankiai ir kuris gavo 
pirmąjį prizą sovietų festivalyje.

“SSRS atstovybės Kaune rūpesčiu filmas 
‘Čapajevas’ buvo pademonstruotas uždarame 
seanse aukštiesiems vyriausybės nariams, vi
suomenės ir spaudos atstovams. Iš tikrųjų, 
sovietų spaudos palankūs atsiliepimai apie 
‘čapajevą’ buvo nebe pagrindo: filmas ‘ča
pajevas’ pasirodė ekrane kaip šedevriškas ki
nematografijos meno kūrinys, kuriuo sovietai 
gali girtis ir didžiuotis. Tokio vaidybos meniš
kumo, tokio vaizdų, situacijų ir psichologinių 
momentų ryškumo, tokios žiūrovų patraukian
čios jėgos kinoteatre ligi šiol dar nebuvo tekę 
matyti. Filmas ‘čapajevas’ didžiavertis meno 
kūrinys ir milžiniškas sovietų kinematografijos 
laimėjimas. Kiekvienas, kas matė ‘čepajevą,’ 
niekada neužmirš tokių scenų, kaip baltagvar
diečių ‘psichinė ataka’, aiškinimas bulvių pa
galba kur turi būti mūšio lauke kariuomenės 
vadas, čepajevo prakalba valstiečiams, čapa- 
jevo mirtis ir d. k. Visas filmas praslenka pro 
žiūrovo akis kaip nuostabaus ryškumo gyveni
mo gabalas, kuriame jautiesi dalyvavęs drauge 
su filmo herojais, drauge su jais vargęs, džiū
gavęs ir kovojęs. Prikišti ‘Čapajevui’ agitaci
nį pobūdį—kaip, paprastai tat mėgstama pri
kišti beveik kiekvienam sovietų filmui—vargu 
ar galima.”

Matote, “čapajevas” buvo pademonstruotas 
slaptai, tik Lietuvos vyriausybei. Bet ne Lie
tuvos liaudžiai, kurią, Lietuvos vyriausybės ma
nymu, galėtų Spvietų filmos “užnuodyti”. O 
tas Lietuvos vyriausybei labai baisu! Tai ši
taip jau priversti kalbėti apie Sovietų kinema
tografiją buržuaziniai kritikai. Buržuazijai tas 
nemalonu pripažinti, veikiausia nesmagu nei 
viršminėtų žodžių rašytojui šitaip girti Sovie
tų šedevrus, bet jau jų negali paslėpti, nes vi
so pasaulio darbininkai tą puikiausiai mato. 
Jiem dar norėtųsi matyti Sovietų kultūros 
smukimas ir įvedimas cariško režimo, kokis bu
vo prieš revoliuciją, bet veltui—to nebesu
lauks !

Sovietai maršuoja pirmyn visais frontais!

proga pamatyti daugiau ką 
naujo tarpe mūsų meno spėkų.

Clevelande birželio 30 d. 
vakare įvyko koncertas, ku
riame dalyvavo daug gerų 
menininkų. Vietinis choras, 
susidedantis daugumoj iš jau
nimo, sudainavo labai puikiai. 
Tik turiu pastebėti, kad žo
džius suprasti buvo sunku. 
Muzika išėjo gerai. Taip pat

"Svarbu ne tai. kį menas suteikia kele
tui iinitq. ar net tūkstančių žmonių, 
kuomet Jų milionai. Menas priklauso liau
džiai. Menas privalo savo Kiliausiomis 
šaknimis Jaugti j plačiųjų darbo masių 
tarpą. Masės tą meną turi suprast ir pa
mylėt. Menas privalo 
mintis ir masių valią

nos mieste yra ant tiek didelis perauglis moks
leivių, kad advokatai (Rechtsanwaltskammer) 
stengiasi pravesti įstatymą, draudžiantį, bent 
laikinai, priėmimą naujų narių advokatų luo
mam Priežastis tokio naujo įstatymo bene 
bus padidėjęs advokatų savižudybės skaičius.

Ne kokis likimas laukia ir aktorių.

I Dar svarbus darbas atliktai 
šiame susirinkime, tai nutarta 

i prisidėt prie draugijų sąryšio 
išvien su JElizabetho d raugi jo-

1 mis bei organizacijomis. AŠ 
manau, kad išvien dirbant 
šiom dviem kolonijom ir pa
sekmės bus geresnės.

Dar biskį priminsiu apie ba
lių, kuris atsibuvo birželio 22 
d. šių m. šį balių rengė net

(Tąsa 4-tam pusi.)

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
!kp. Įstos Į Meno Sąjungą šį mė
nesį? Minčtų kuopu draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kunnn moka po $5.00 

j metu* <
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyek 3v., 

Brooklyn, N. Y.

Biskis Žinią Iš Meno Posėdžio
Liepos trečią dieną įvyko Amerikos Lietu

vių Proletarų Meno Sąjungos C. B. posėdis. 
Posėdį atidarė Sąjungos pirmininkas drg. J. 
Nalivaika, kuris ir posėdžiui pirmininkavo.

Sekretorius P. P. pranešė, kad Meno Są- 
jungon įstojo dar trys kuopos: A.L.D.L.D. 6 
kuopa iš Montello, Mass.; ALDLD 25 kuopa 

lis Baltimore, Md. ir L.D.S. lų? kuopa iš Chi
cago, Ill.—visos trys kuopos užsimokėjo 
duokles už 1935 metus.

Sekamos dainos atnaujintos: “Kalviai”, 
“Komunarai” ir operetės dainos “Kova Už Idė
jas.” Naujos išleistos dainos: “Vakarinė Dai
na,” “Ne, Nei Colio Neatiduosim šalelės Sovie- 
tijos”, “Ant Barikadų”.

Drg. P. Saženis iš Sovietų Sąjungos pri
siuntė dvi dainas, verstas iš rusų kalbos: 
“Raudonarmietiškoji” ir “Raidžių Rinkėjo 
Daina”. Pastarosios nespausdinsime, nes 
ją dainuoja Amerikos Liaudies Mokyklose, 
todėl tik žodžius spausdinsime Meno Skyriu
je ir nurodysime, kur galima gaut muzika. 
“Raudonarmietiškoji” ir dvi sutartinės, ku
rias B. šalinaitė pridavė, jau spaudoje.

Operetei “Tamyla” šalinaitė pagamino 
^penkias dainas.
• Drg. Matulaitis iš Sovietų Sąjungos, pri
siuntė veikalą “Laimingoji Moteris”, verstą 
iš rusų kalbos.

Drg. J. Nalivaika raportavo apie veikalus. 
Skaityta keliais atvejais “Rūta”, “San Fran
cisco Generalis Streikas” ir “Amerikonas” 
komedija. Veikalai buvo skaityti viešuose 
praplėstuose susirinkimuose ir priimta drau
gų pastabos. Veikalų autoriai ėmė jas aty- 
don ii taisė veikalus, kiek buvo galima. Ra
portas priimtas.

Draugai R. Mizara, J. Juška ir V. Bovinas 
pareiškė savo nuomones ir atžymėjo kai ku
rias veikalų silpnas puses. Buvo diskusijų 
veikalų reikale.

Nutarta sekami veikalai išleisti: Operetė 
“Rūta”, “San Francisco Gencęalis Streikas”. 
Be to, anksčiau, buvo nutarta išleisti: “Kau
no Ponai”, “Partizanai” ir “Netikėti Sve
čiai.” Veikalai bus leidžiami mimeografu.

Matote, draugai menininkai, rudeniniam 
sezonui išleisime net penkis veikalus. Sa
vaime aišku, kad tas lėšuos labai daug. To
dėl, raginame chorus ir dramų grupes pa
sistengti sumokėti duokles, kurie dar nesa
te to padarę; atsiteisti bilas, kurios yra už- 
sitęsę už įvairius veikalus ir dainas. Stengki- 
tės gaut, pakalbinti, A. L. D. L. D. ir L.D.$ę 
kuopas stoti Meno Sąjungom Tuo būdu Me
no Sąjunga žymiai paaugtu nai;ių skaičium 
ir finansiniai taptų daug tvirtesnė. Nors mes 
finansų nemažai turime, bet jų daug ir rei
kės.

Be kitko, šiame posėdyje padaryta vienas 
labai svarbus, mano manymu, tarimas; bū
tent: pakviesti draugą V. Taurą atsakomin- 
guoju veikalų redaktorium, šiame posėdyje 
numatyta, kad draugas V. Tauras, kaipo 
literatūros žinovas ir menininkas, pilniausiai 
tą pareigą atliks.

Iki šiol mes neturėjome pastovaus veika
lams redaktąsiaus 
mes į atskir

Darbininkas, vardu Razin, Vernaja Gora 
kaime, netoli Leningrado, šimtą metų atgal 
padarė pirmutinį armoniką., šiandien tam pa
čiam kaime jau randasi armonikų dirbtuvė su 
dviem šimtais darbininkų; 240 asmenų moki
nasi grąjyti ant armonikų.

šiemet, numatoma, Sovietų Sąjungoj suva
žiuos 1.8 miliono jaunuolių praleisti savo va
sarines vakacijas “Pionierių Kempėse.” Va- 
kacijų metu jaunuoliai ir jaunuolės, kurie tu
ri palinkimą muzikos srityj, gali čia mokin-/ 
tis, nes čia suteikiama visos muzikalės reik
menys.

Leningrado Sovietai šiemet atidarys Rim
ski-Korsakov muzėjų, kuriame bus paraduoja
ma jaunų Sovietų kompozitorių gaminiai ir 
muzikališki instrumentai.

Cleveland, O., ir Maynard, 
Mass.

Aš čia kalbėsiu daugiausia 
apie Amerikos Lietuvių Prole
tarų, Meno Sąjungos tvirtumą. 
Kadangi teko būti Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Visuoti
nam Suvažiavime

Visą Miestą Ir Miestelią Draugam 
Ir Draugėm,

Draugai ir draugės darbininkai: Mes norim 
atkreipti jūsų domę į meną, į teatrą ir pagei
daujame, kad kiekviename mieste, miestelyj 
bei kolonijoj susitvertumėt sau teatrališkas 
kuopeles ir suloštumėt nors po keletą veikalė
lių kas sezonas. Gi paskutiniais laikais mes 
buvom labai biedni veikalais, bet dabar jau 
nėra tiek bloga. Dabar jau atsirado proletari
nių rašėjų iš mūsų pačių tarpo, kurie jau pa
rašo neblogų veikalų ir veikalėlių. Ir dabar 
jau nebus galima išsikalbėti, kad veikalų ne
gaunate. Dabar P. M. Sąjunga išleidžia net 
5-kius naujus veikalus. Trys iš jų vienveiks- 
miai, mažiukai yra šie: 1-mas “Nelauktas
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išlaikė

Telephone, EVergrreen t->770

nes
(Bus daugiau)

Harrison Kearny, N. J

Evergreen .7-1661

DETROIT, MICH.8701 JOS CAMPAU AVE.

Moterims bausmės skiria

valstiečiai, 7 
jai, 3.5 nuoš;

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

sykį ne 
is a psi 

znį kon 
kad ji:

Kauno Sunkiųjų Darby Kalėjimo 
Revoliuciniy Politkaliniy Sąrašas

sūnūs 
kilęs iš

J. GARŠVA 
Graborius, (Undertaker)

bet kadangi sumanymas 
tai kuopa su- 
, ir paliko pa

gavome vel-
nusisekė ne

galėjo dar

nuorašus siuskite 
konsulams ir tei- 
ministerijai Kati

nuos. tarnauto- 
moksleiviai irLietuvos Revoliucinių Politinių 

Kalinių Atsišaukimas

revoliucinių politinių kali
nių sąrašą. Iš dalies ten 
siaučia baisi reakcija.

Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime, be fortų ir Pale
mono (kur vykdomi sunkie
ji darbai prie durpių gami
nimo), birželio 1 dieną buvo 
86 vyrai, jų 66 nuteisti pir
moj instancijoj 576 metams 
sunkiųjų darbų kalėj imam 
Vidutinė bausmė skiriama 
už komunistinio lapelio pla
tinimą ar skaitymą, už 

i “priklausymą kompartijai”, 
“įrodytą” žvalgybos agen
tų prasimanym ais, už

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numlnurtus 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Sąraše, be 
te savo gimines, kaimynus ir 
tėvynainius. Jūs galite jiems 
ir kartu visiems 550 Lietu
vos revpolitkalinių, kalėji
muose tęsiančių revoliucinę 
kovą, geriausiai padėti, pri
sidėdami prie Tarptautinės 
Raudonosios Pagelbos kam
panijų, rinkdami aukas ir 
aukaudami Lietuvos Raud. 
Pagęlbai, skelbdami savo ša
lies darbininkams tiesą apie 
Lietuvos kalėjimus, sudary
dami iš savo draugų ir tė
vynainių šelpimo komitetus, 
kurie medžiaginiai ir dvasi-

šiai, yra 8 metai ir 8 mėne
siai. Jie jau atsėdėjo 200

menesių.
Žemiau telpantis sąrašas

PRANEŠIMAS 
advokatas 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę i sekančių 

vietą: 
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Karkiančius savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui jdėkite štampas.

J. BARKUS,
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

jums parodys taipgi revpo- 
Vienas iš 

mėgiamiausių fašistų meto
dų kovoj su revoliuciniu ju
dėjimu, tai paveldėtas dar iš 
caro laikų-visokių prasima
nymų ir nesąmonių skelbi
mas apie revoliucionierius. 
Pavyzdin, pernai prie vokie
čių konsulato įvyko protes
to demonstracija prieš drg. 
Thaelmanno kalinimą. Tai 
žvalgyba paskelbė, kad buvo 
suimta du “jaunuoliai žydu
kai.” Jaunuolius atvarius į 
kalėjimą, paaiškėjo, kad vie
nam jų 40 metų amžiaus, o 
kitam 44 metai amžiaus, o 
jų grynam arijų kraujui ga
li pavydėti kai kurie vokie
čių baronai. Jūs sąraše pa
matysite, kas yra tie “baisūs 
nusikaltėliai,” laikomi už 
geležinių štangų. Tai tik
rieji Lietuvos darbo žmonių 
sūnūs. 80 nuoš. jų miesto 
ir kaimo darbininkai, 7 nuo
šimčiai vidutiniai ir biedni

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell-y-Dewey 5136
Keystone-Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street,

tis. Suimtas Kaune, rug
pjūčio 1, 1934 m. Nuteistas 

Iki birželio 1, 
1935 m. atsėdėjo 1 m. Areš
tuotas 3 kartus, kalintas 2 
kartus.

Basčiulis Pranas, sūnus 
Antano, 43 m. amž., kilęs iš 
Šakių apskr., Plokščių vals., 
Antkaliniškių kaimo. Iš 
amato dailydė, valstietis, 
biedniokas. Suimtas Kaune 
gruodžio 11, 1934 m. Nutei
stas kalėti 8 m. Atsėdėjo 
jau 6 m. Areštuotas 1 kar
tą, kalintas 1 kartą.

Bersonas šmųilas, sūnus 
Chaimo, 44 m. am., kilęs iš 
Kauno. Iš amato litografi
jos darbininkas, taipgi ir 
siuvėjas. Suimtas Kaune, 
liepos 12, 1933 m. Nuteis
tas kalėti 8 m. Atsėdėjo 2 
m. ir 4 mėn. Areštuotas 2 
kartus, kalintas 2 kartus. 
Pirmą kartą sėdėjo kalėji
me 1908 m. Išlaikė žmoną 
ir tris vaikus. Žmona ir vy
resnysis sūnus kalinami už 
revoliucinį veikimą.

Bersonas Bencijonas, sū
nūs Šmuilb, 17 m. amž., ki
lęs iš Kauno. Iš amato šalt
kalvis, litografistas. Suim
tas Kaune, gegužės 26 d., 
1935 m. Buvo areštuotas 3 
kartus, kalintas 1 kartą. Da
bar dar tardomas.

Bortkevičius Jonas, sūnus 
Jono, 26 m. amž., kilęs iš 
Kauno. Iš amato šoferis, 
juodadarbis. Suimtas Kau
ne, gegužės 1, 1935 m. Dar 
tardomas. Atsėdėjo 2 mėn.

sėdėjo 1 mėn. Areštuotas 2 
kartus, kalintas 2 kartus. 
Laisvėje būdamas šelpė tė
vą ir motiną.

Breneris Aronas, sūnus 
Motelio, 24 m. amž., kilęs iš 
Kauno. Iš amato siuvėjas, 
garborius. Suimtas Kaune, 
rugpjūčio 24, 1934 m. Nu
teistas 6 m. kalėj iman. At
sėdėjo 11 mėn. Areštuotas 
9 kartus, kalintas 3 kartus. 
Buvo mušamas Kauno žval
gyboje ir kalėjime 1929 m.

Bulatovas Kuzma, sūnus 
Iii j aus, 35 m. amž., kilęs iš 
Kauno apskr., Jonavos vals
čiaus, Dumsių kaimo, vals
tietis - biedniokas. Suimtas

Kauno
lektyvas jums siunčia išank- 
sto savo darbininkišką ačiū 
ir savo karštus revoliuci
nius sveikinimus!

Komiteto vardu,
Dominikas, 

mėn.

niai remtų jums pažįstamus IDumsių kaime, gruodžio 8 
revpolitkalinius, 
susirinkimus ir 
juose protestų 
prieš baltąjį terorą ir kale 
jimuose žiaurų režimą. Re 
žolinei jų 
Lietuvos 
singumo

negalėjo
Lietuvos darbo 

Ir tūks- 
vidutiniu 
ir kaimo

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasčs anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Pralome 
IsitSmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite
arba užeikite pasikalbėti j ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

Piknikas ALDLD 136 kuo
pos, kuris atsibuvo 23 d. bir
želio, puikiai pavyko, žmonių 
buvo gana daug ir visi links
mai laiką praleido. Taip pat, 
kuopai liko gražaus pelno,— 
$58.48. Mes, A.L.D.L.D. 136 
kuopos nariai, širdingai ačiuo- 
jame draugams ir simpati- 
kams už parėmimą mūsų kuo
pelės. Mes, gi, iš. savo pusės, 
stengsimės jum atsiteisti veiki
mu delei darbininkų klasės la
bo. Taip pat ačiuojam mūsų 
draugams darbininkams, kurie 
energingai dirbo viršminėtam 
piknike, del savo organizaci
jos naudos. Darbininkais šio 
pikniko buvo šie draugai bei 
draugės: Josmantienė,. Kušlie- 
nė, F. Josmanta, P. Josmanta, 
Kušlis, Marcinkevičius, Maršo
mis, Blažiunas, žolynas, Gar- 
gelienė ir Sakalauskienė. 
Taip pat 136 kuopa taria di- 
džiausį ir širdingiausį ačiū 
draugei Onai Lapašauskienei, 
kuri aukavo rankų darbo pa- 
duškaitę. Draugė Lapašaus- 
kienė jau ne pirmą kartą auko
ja savo rankų dirbinius, ku
rie kuopai jau atnešė daug fi
nansines paramos. Ypatingai 
ši jos paskutinė dovana, atne
šė $30.00 pelno. Ona Lapa- 
šauskienė, matyt, turi pusėti
nai miklius pirštelius, kad 
moka tokius darbus atlikti. Aš 
pats mačiau viršminėtą pa- 
dųškaitę, tai turiu pasakyti, 
kad tai yra gražus, artistiškas 
darbas. Turiu pasakyti, kad

I Lapašauskienė dar nėra kuo
pos narė, bet yra širdinga sim- 
patikė.

Iš praeito mūsų kuopos su
sirinkimo, kuris atsibuvo 5 d. 
liepos, svarbesnių tarimų: Nu
tarta surengti antrą pikniką, 
kurio pelnas bus skiriamas ve
damai kovai prieš augštas kai
nas ant pragyvenimo. Šis pik
nikas bus rengiamas daugiau 
tarptautine papėde.

Naujuose sumanymuose įneš
ta per draugę V. D., kad būtų 
sutverta iš jaunuolių dramatiš
ka grupė, kuri tarnautų Har- 
risono ir Kearnės darbininkiš
kų organizacijų parengimams. 
Nors mūsų kuopoj -jaunuolių 
nėra 
yra naudingas, 
manymą užgyrė 
čiai sumanytojai šį darbą at
likti.

Kuopos Koresp.
W. Zelin,

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Tel. Stagg 2-078S NOTARY
Night TeL Juniper 5-491J PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite ,
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

L AIS V

Balčiūnas Marcelinas, sū
nus Juozo, 40 m. amž., kilęs 

Žemiau jūs rasite Kauno ■ iš Panevėžio apskr., Suba
čiaus valsčiaus, Pukiškių 
vienkiemio. Valstietis, vi
dutinis ūkininkas. Suimtas 
Pukiškių vienkiemyj, spalių
10 d., 1933 m. Nuteistas 6 
m. kalėjiman. Iki birželio 
1, 1935 m. atsėdėjo 1 m. ir
11 men. Buvo areštuotas 2 
kaltus ir kalinamas 2 kar
tus. Buvo muštas Subačiu
je ir Panevėžy j, 1933 m. Jis 
taipgi pilietinio karo Lietu
voj invalidas.

Balčiūnas Stasys, Juozo 
sūnus, 31 m. amž., kilęs iš 
Panevėžio apskr., Subačiaus 
valsčiaus, Pukiškių vienkie
mio. Užsiėmimas žemdir
bys,, vidutinis valstietis. Su
imtas Pukiškių vienkiemyj, 
spalių 10 d., 1933 m. Nutei
stas 6 m. Iki birželio 1 d.,

šaukdami ;1934 m., dar tardomas. At- 
iriimdami Į sėdėjo 7 mėn. Areštuotas 3 

kartus, kalintas 2 kartus. 
Laisvėje būdamas 
šeimą iš 5 asmenų.

Čičinskas Jonas.
Kazio, 27 m. amž., 
Simferopolio, Rusijos. Iš 
amato statybos darbininkas, 
biedniokas grįtelninkas. Su
imtas Kaune, vasario 27, 
1934 m. Nuteistas 8 m. ka
lėti. Atsėdėjo 1 m. ir 3 mė-

ALDLD'52 kp. svarbus susi
rinkimas įvyks subatoj, 20 
d. liepos, 7 :30 v. v. Draugijų 
svetainėje, 4097 Porter St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turim daug svarbių reikalų ap
svarstyti, taipgi bus nominaci
jos centro valdybos, bus išduo
tas raportas delegatų iš Visuo
tino Lietuvių Suvažiavimo, ir: iš 
apskričio konferencijos.

Sekr. M. Ginaitienč.
(166-167) .

And u ras Moiša, sūnus Be- Iš amato tepliorius, valstie 
ro, 32 m. amž. kilęs iš Rokiš 
kio, iš amato vežikas. Su 
imtas Kaune, liepos 12, 1933 kalėti 4 m 
m. Nuteistas 15 metų. Su- 
jlig amnestija liko kalėti 8 
j m. Iki birželio 1 d., 1935 
m. atsėdėjo 1 m. ir 11 mėn. 
Buvo 2 kartus suimtas ir 2 
(kartus kalintas. Laisvėje 
j būdamas šelpė tėvą ir bro-

Bejieškant duonos kąsnio, bininkus išgaudyti), bet 
jūs arba jūsų tėvai paliko- vįsu savo ideologinio mulki- litkalinių veidų 
te vieni carišką Rusiją, ki
ti—nepriklausomą Lietuvą. 
Lietuvos kapitalistai, dvar
poniai ir buožės, vokišku 
durtuvu padedant, kraujuo
se paskandinę Sovietų val- 
džią> nepadarė 
padaryti 
liaudžiai tėvynę, 
tančiai biednų ir 
valstiečių, miesto 
darbininkų turėjo tą tėvynę 
palikti ir “jieškoti laimės” 
kitur, skursti , Jungtinių 
Valstijų mainose ir skerdy
klose, bernauti Argentinoje 
ar Brazilijoje haciendose.

Kai kurie iš jūsų “pros
perity” laikais savo kruvinu 
prakaitu sukalę vieną-kitą 
centą, grįžo senon tėviškėn. 
Jie rado Lietuvoj dar dides
nį skurdą ir vargą, dar di
desnį darbo žmonių išnaudo
jimą ir valstiečių nubiednė- 
jimą, negu ją apleidžiant; 
valstiečių išsiskolinimas ke- Pynėsiančią 
turis kartus didesnis negu 
visa Lietuvos apyvarta. 
Ir tai dar be skolų buožėms 
ir palūkanų lupikams, ūkių 
licitacijos turi masinį po
būdį. Bedarbių skaičius au
ga, o dirbančiųjų 
atlyginimas žemesnis, negu 
caro laikais. O priespauda 
ir teroras išaugo dešimte
riopai. Miesčiukai ir baž
nytkaimiai, prieš karą ne
mačiusieji stražninko, turi 
dabar policijos nuovadas ir 
žvalgybos punktus, jau ne
kalbant apie apmokamus 
valdžios šuniukus. Bedar
biams pinigų nėra, liaudies 
mokykloms jų trūksta, o mi- 
lionai išleidžiama policijai iv 
kalėjimams, įvairių fašisti
nių “tėvynės šulų” išvagia
mi.

Masių skurdas nuolat au
ga, auga ir plačiausių gy
ventojų sluogsnių nepasi
tenkinimas. Fašistų valdžia 
bejėgė išrišti bent dalį soci
alinių prieštaravimų, bejėgė 
bent kiek pagerinti kaimo 
ir miesto darbo žmonių bū
klę. Vieton darbo ir duo
nos, duoda jiems policijos 
bizūnų, ašarines bombas ir 
patriotinį blofą, kaip pavyz
din, Darius-Girėnas. Dabar 
Smetonos valdžia ruošia 
naują, didelio masto vaidi- kvietimą streikuoti ir pana 
nim4, taip vadinamą Pašau 
linį Lietuvių Kongresą.

Tuo kongresu fašistinė metų, tai yra vidutiniai po 3 
vyriausybė norinti pade- metus. Visi revpolitkaliniai 
monstruoti lietuvių tautos'buvo suimti 218 kartų, 4311935 m. atsėdėjo 1 m. ir 8 
“vienybę”, nukreipti Lietu-'nuošimčiai iš jų buvo kan- 
vos darbo masių dėmesį nuo akinami arba mušami. Muši- 
vidaus dalykų, sustiprinti'mai ir kankinimai suimant, 
tautinį apkvaišimą ir pada- jkvočiant yra sistema, todėl 
ryti tampresnius ryšius, ku- 'mes dviejų-trijų boksų mu
ile jungia Lietuvos išnaudo- įšimą neskaitome ir į sąrašą 
tojus su lietuvių išeivių eks- neįtraukiame, 
ploatatoriškom viršūnėm. Ji 
ateina talkon užjūrio kapi- ma nemažesnės. Kaune ka- 
talistams ir biznieriams ne linama 21 moteris, kartu jos 
tik savo priespaudos apara-*gavo 163.5 metus sunkiųjų 
tu (kaip yra žinoma, Lietu- (darbų kalėjimo, tai yra po 7 
vos konsulai užsieniuose tik- 'metus ir 9 mėnesius viduti-- 
rai broliškai bendradarbiau- niškai. O jau atsėdėjo 60 
ja su vietinėm policijom, metų, vidutiniškai po 2 nie
kai tik jie sumano “brolius tu irho 
lietuvius“ revoliucinius dar

nimo aparatu, DULR-ais, 
LAK-ais, kovoj su lietuvių 
išeivių tarpe augančiu revo
liuciniu judėjimu.

Fašistai nori pravest kon
gresą pagal išanksto paruo
štu programų, paliekant de
legatams tik teisę išklausy
ti kelis referatėlius ir pakel
ti rankas už fašistų susta
tytas rezoliucijas, jų dargi 
neaptariant. Tačiaus mes 
neabejojame, kad užsienio 
darbo žmonės-lietuviai, ne
paisant visų daromų fašistų 
kliūčių ir draudimų praves 
rinkimus į kongresą ir patį 
kongresą galinga anti-fašis- 
tine demonstracija, tribūna, 
iš kurios praskambės teisy
bė apie tikrąją Lietuvos 
būklę; apie Smetonos bado, 
skurdo, teroro ir karo val
džią; apie jo varomą parda
vimo politiką Lenkijai ir 

; Vokietijai, n e i š v engiamai 
prįe naujos 

Lietuvos okupacijos; apie 
Lietuvoj siaučiantį krauge
rišką baltąjį terorą.

Į Teroro srityj, Lietuvos 
■fašistai gali tikrai didžiuo
tis savo “atsiekimais”, juos 

ealinis statančiais į pasaulinio fa
šizmo purvinąsias eiles.

Mes patalpinsim “Vilnyj” 
ir “Laisvėj” seriją straips
nių, kuriuose pilniau atvaiz- 
duosim nepažabotą žvalgy
bos sauvalę, Lietuvos teis
mų komedijas, žiaurią būk
lę kalėjimuose ir tą niekšy
bių, melo, kankinimų ir 
žmogžudysčių jūrą, kur val
dančioji klesa nori prailgin
ti savo dienas.

tas 3 kartus. Areštavus 
mušė.

Braude Chaimas, sūnus 
Iciko, 18 m. amž., kilęs iš 
Šakių, Naumiesčio. Iš ama
to tepliorius, darbininkas, 
Suimtas Katine, gegužes 25, 
1935 m. Dar tardomas. At-

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
penkios organizacijos, bei 
draugijos, del sukėlimo finan
sų, padengti kelionės lėšas de
legato, kuris buvo Siunčiamas 
į suvažiavimą Clevelandan at
stovauti Lindeno organizacijas 
prieš karą ir fašizmą.

Ir aš varde ALDLD 165 kp. 
ačiuoju tiem draugams, kuMte 
labai atsižymėjo darbais ir au
komis. Pavyzdžiui, draugui 
Teniui už svetainę ir gėralus 
ir draugei M. Užkurėnienei už 
valgius, kuriuos 
tui. Tat ir balius 
prasčiausiai, bet 
geresnis būti.

Vienas draugas (šį 
minėsiu jo vardo), kur 
ėmė prie darbo visą bi 
troliuoti, pasirodė 
skriaudžia organizaciją, už ką 
draugai labai pasipiktino. 
Kuomet visi draugai nuošir
džiai dirba ir aukoja, tai vie
nas atsirado, kuris sabotažuo- 
ja. Draugai, ALDLD kuopos 
nariai, mes to dalyko neturime 
taip lengvai praleisti, nes tas 
žmogus irgi priguli prie šios 
organizacijos.

Aš, kaipo ALDLD kuopos 
narys, visos kuopos vardu 
kviečiu tave, drauge, būtinai 
atsilankyti sekančiam ALDLD 
susirinkime ir pasiaiškinti kas 
link padarytos organizacijai 
skriaudos, ir jeigu to neatliksi, 
tai turėsime imtis griežtesnių 
priemonių.

mėn. Areštuotas 2 kartus, 
kalinamas 1 kartą.

Balonas Leiba, sūnus Ga
lelio, 23 m. amž., kilęs iš 
Trakų apskričio, Olkininkų 
miestelio. Iš amato batsiu- 
vįs. Suimtas Ukmergėj, 
kariuomenės pirmam pulke, 
spalių 10, 1933 m. Nuteistas Areštuotas 3 kartus, kalin 
kalėti 6 m. Iki birželio 1, 
1935 m. atsėdėjo L m. ir 10 
mėn. Areštuotas 1 kartą 
ir kalintas 1 kartą.

Baronas Vladas, sūnus 
Juozo, 22 m. amž., kilęs iš 
Rokiškio apskr., Juodupio 
valse., Generališkių kaimo.

DETROIT, MICH
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S. MICHAILOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

ČIGONŲ AUŠRA

LAISVE
'........... "..........=i

Iš Bostono Kelione į Clevelandą

užsiėmimo 
komandie- 
tulam lai-.

(Tąsa)
Kas ką nugalės Zurove?
—Turi nugalėti pulkas, — negarsiai ta

rė Liakovas.
Bet pulke Zurovas buvo tik kelis mė

nesius laiko, o pas čigonus dvidešimt me
tų ir šimtmečių papročiai traukia jį atgal.

Kas ką?
Liakovas bijojo, jis manė: Zurovas dar 

nėra nusikratęs čigonų papročius, jis dar 
linksta jų pusėn, jį traukia čigonai ir 
perkalbinėja, jie gali jį pavilioti iš Rau
donos Armijos, pabėgs jis pas čigonus ir 
Liakovo skyriuje bus dezertiro spraga.

Skyriaus vadas ta mintimi pasidalino 
su komjaunuolių kuopos sekretorium.

—Tu manai, kad Zurovas pabėgs? — 
tarė Dūlinąs.—Ne, aš manau, kad jis ne
bėgs. Jis jau yra mūsų ant visados. O, 
kad jis eina į čigonų logerį — tegul eina. 
Jeigu mes jam drausime ten eiti, tai bus 
blogiau.

—Taip,—sutiko Liakovas,—o vis gi aš 
bijausi: Labai žėri Jurgio akys, kada jis 
eina pas čigonus.

Ir ištikro, kada kuopa eidavo į kari
nio užsiėmimo darbą, arba į stotį pro či
gonų logerį, tai Zurovo akys žėrėjo žiū
rint į čigonus, jis žiūrėjo į pasenusius 
jų logerio audeklus, o greta su kuopa 
bėgo čigoniukai juodi, panašūs į popų 
piešiamus velniukus, jie čigonų kalboje 
kalbino Zurovą. Kartą kuopa girdėjo, 
kaip čigoniukai greta bėgdami laužyta 
rusų kalba dainavo raudonarmiečių dai-

11,
“Augštai, augštai padangėse, 
Supas, supas vėliava.
Arkliai nešas stomenyse,
Ten kur y r priešų gauja.

Tą pat dieną po kareivių 
Zurovas priėjo prie skyriaus 
riaus ir prašė, kad pavėlintų 
kui apleisti kuopą.

—Ką gi, pas savuosius eisi?—pažingei- 
davo Liakovas.—Žiūrėk, drauge Zurove, 
kad kas blogo neatšitiktiį. Gali eiti... 
Na, palauk! Kur taip skubini? Žiūrėk, 
kad degtinės negertai nei lašelio. Laiky
kis, kaip pridera kovotojui. Būk tinka
mai apsirengęs, neatsisegiok mundierą. 
O į kiekvieną kvailystę duok griežtą at
rėmimą. Ar supratai?

—Suprantu, drauge komandieriau.
—Pakartok įsakymą.
Zurovas pakartojo.
—Dabar štai ką, jūs pasiimkite su sa

vim laikraščių. Čia yra labai interesingų 
raštų. Jūs juos perskaitykite čigonam ir 
paaiškinkite, kas kaip yra, taipgi papa
sakokite apie Penkių Metų Planą. Ar 
viską supratote?

—Taip, drauge komandieriau.
Zurovas pasiėmė laikraščių. Ten tre

čiame puslapyje, pulko apžvalgoje buvo 
pastaba: “Liakovo skyrius užima pirmą 
vietą pulke.”

Zurovas buvo paleistas iki vakaro pa
tikrinimo ... Pusė valandos iki to laiko 
Liakovas pradėjo bumbėti: — ne, ne- 
taip... ir tas netinka... ir kam čigoną 
leisti pas čigonus, tegul jis eitų į kliubą, 
o ne pas čigonus. Pagaliaus jis nuėjo pas 
kuopos vadą, kad su juom pasikalbėti 
apie griežtus žygius, apie tai, kad ne
leistina čigonų logeriui būti gretimai pul
ko logerio...

Liakovas pasilenkė, įėjo į šėtrą, ir ke- 
no tai dikti pečiai uždengė prieš jį šetre 
reginį. Liakovas žengė į šoną ir iš šalies 
mate viską:

Šėtroje už stalo sėdėjo kuopos vadas, 
o prieš jį su šypsena ant lūpų stovėjo se
nas diktas čigonas, ilgais marškiniais ap
sivilkęs, su mėlyna kepure. Greta seno 
čigono stovėjo raudonarmietis Jurgis 
Zurovas.

—Ar gdlima dalyvauti?—klausė Lia
kovas.

Eršovas, kuopos vadas, linktelėjo gal
vą ir pradėjo kalbėti į seną čigoną.

—Draugas Zurovas jums sakė tiesą: 
čigonai paeina iš Indijos.

Senas čigonas išsitraukė rankas iš ki
šenių ir pasitaisė drabužius.

—“Na pvochoveno man kokoro roma
no Čavo som. čavo som!”—pakartojo či
gonas dar kartą—“Som!”

—Ką jis sako?

—Jis sako,—nusijuokė Zurovas,—ma
ne neapgausite, aš patsai esu čigonas.

—Aš jus ir neapgavinėju, — tarė Er- 
šovas,—o tas, kad čigonai paeina iš In
dijos taį yra mokslo įrodyta.

Senis griežtai pakėlė galvą.
—O aš tau sakau, kad aš nežinau, kur 

yra tokis miestas vardu Indija. Mes ten 
nebuvome. Mes buvome Novgorode, 
Pskove, Parchove, Opočkoje, ir net Ne- 
velyje, o Indijoje mes nebuvome nei vie
no karto. Šis berniukas,—jis parodė į 
Zurovą,—šis berniukas dar durnas, kaip 
šuniukas. O tu, nors ir vadas Raudonos 
Armijos, bet kalbi neteisybę...

Eršovas valdėsi, kad nepasileisti juo
kais.

—Reiškia, kad mes įsikalbėjome ir su
sikalbėjome. Na, Liakove, aš jums neve- 
linčiau tokio susikalbėjimo. Supraskite, 
jūs, tėvuk,—kuopos vadas vėl kreipėsi į 
seną čigoną, — aš kalbu ne apie jus, ne 
apie jūsų dabartinį čigonų logerį, bet 
apie tuos čigonus, kurie buvo jūsų gentys 
ir kurie jau senai yra išmirę. Seniai iš
mirę. Tai jie paeina iš Indijos ir nuo to 
laiko čigonai važinėja. Indija, tai ne 
miestas, tai didelė šalis, didelė, kur yra 
virš trys šimtai milionų gyventojų...

Senas čigonas atsisėdo ir nusiėmė ke
purę. X

—Visi čigonai,—pradėjo jis griežtu to
nu,—paeina iš Egypto. Visi čigonai turi 
valkiotis, todėl, kad čigonas nenorėjo į 
savo namus įleisti Mariją.

—Kokią Mariją?—klausė Liakovas.
—Dievo Mariją, dievo Mariją,—griež

tai atsakė čigonas.—Ji bėgo iš miesto Fi- 
leemejo su mažuoju Jėzumi, ir ji...

—Gal būti iš Betlejo?—čigoną pataisė 
Eršovas.

—Taip, taip iš Betlėjo. Kokis tai ca
ras norėjo užmušti jos sūnų ir todėl Ma
rija bėgo.

—Tėvuk,—sunkiai atsidusęs tarė kuo
pos vadas,—tai didelė neteisybę, tai ku
nigų išmislas, melas,—ir trindamas kak
tą pažvelgė į Zurovą.

XVI.
Skyriaus vadas be reikalo rūpinosi. Ne 

valkiojimasis ir ne čigoniško laužo ugnis 
sekiojo Zurovą, o žmogus, kurį jis matė 
Urickio aikštėj, ant tribūnos,, panašų į 
čigoną. “Šalin čigonų valkiojimasis ir 
vargas! Šalin vergiškas gyvenimas ir či
goniški romansai! Šalin moterų spėlio
jimai ant kortų, pinigų ir rankos!”— 
taip galvojo Zurovas.

Zurovo pirmus žingsnius seks čigoniš
ka aušra, užteka saulutė ir čigonų tau
tai, štai ir “Romano Zoria” žurnalas ant 
kurio viršelių čigonas blizgančiais batais, 
juodas, pakreipęs kepurę, spiria koja į 
ratą—simbolą čigonų vaikio j imosi gyve
nimo. Iš kairės prie čigonų šėtros sto
vi moteris. Iš dešinės čigoniukas ir dvi 
atvaizdos naujo gyvenimo—malūnas, ge
rai išarti laukai, sodai ir namai. Gal 
tai yra pirmas čigonų kolektyvis žemės 
ūkis, tas, kuris 1925 metais įsisteigė ne
toli gelžkelioz stoties Dvoino, tiktai nesi
mato čia jų gyvulių ir įrankių. Dešinėj 
pusėj atvaizdas—fabrikai, garvežiai ir 
augšti, po penkis augštus, gyvenami na
mai, vieton čigoniškos šėtros.

Čigonas rodo sūnui į kairę, o sūnus žiū
ri į dešinę.

Sovietų sostinėje ir dabar jau yra či
gonų kliubas, laikraščiai, mokyklos—ke
liai linkui pergalės. Ir pirmieji čigonai 
numetę botagą, kortų krūvą ir čigoniš
ką romantiką, pasiėmė į rankas techni
kų prietaisus, darbininkų įrankius, žem
dirbių mašinas, plunksną darbui ir apra
šymui čigonų tautos reikalų.

Kiekvienas čigonas gali tapti Sovietų 
valdžios nariu.

Kiekvienas čigonas gali būti Raudono
joj Armijoj vadu.

Čigonas gali būti inžinierium... Masįų 
vadu... Mokytoju. Čigonų laisvė.

Taip čigonų logeryje kalbėjo jaunas 
raudonarmietis Zurovas. Seniai juokėsi 
į jį žiūrėdami, tūli “kvailiu” skaitė. Bet 
trys jauni čigonai ramiai klausėsi—du 
broliai Panko vai, abu tarnavę Raudonoje 
Armijoje ir aštuoniolikos metų čigonas 
Zachafovas.

'(Daugiau bus)

Pakrikusiai kukli delegacija 
iš 3-jų iškeliauja iŠ Bostono į 
Visuotiną Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą. Nėra 
išleistuvių. Kiekvienas sau 
prisimetant pribuišiškai prie 
kitų, mažesnių kolonijų. Mane 
primetė Montello, Mass, drau
gams.

Ketvirtadienį, birželio 27 d., 
sulaukęs savo draugės iš darbo 
su vakariene, kai 7 v. v. atsi
sveikinome, ne be išmetinėji
mo: “Va, nedirbi jau senai, o 
išlaidų turėsi. Na, o kiek iš 
tavęs naudos bus, seni tu! Štai, 
žiūrėk, šis ir tas nevažiuoja, 
jiems nereikia, jie gyvenimą 
žiūri, šį ir tą turi”.

“Na, tai ką-gi veiksi-dary- 
si,” sakau aš, “juk mudu šie 
gyvenimo reikalai liečia, ne 
turčiai esame. Organizuotai 
kovosime. Gal ir senatvė ne- 
taip žiauri bus. Na, pasibu- 
čiuokiva-sudie.”

200 žingsnių pakalnėn, gat- 
vekarin, vėliau busas ir prie 
svetainės durų, Montello, 
Mass., randu apie 30 draugu
gių ant šaligatvio stovinčių-be- 
s i š n e k u č i u o j a n č i ų, juokaujam 
jant. Pasisveikinau. “Ką, iš
leisti atvažiavai?” klausia 
jie. “Ne, važiuoju, draugas 
Ustupas veža.”

Štai ir Ustupas atrieda su 
savu “žirgų” (mašina).

Sueinam salėn, prakalbėlės, 
linkėjimai nuveikt daug, geros 
kelionės ir tt. Delegacija 
ačiuoja ir pasižada rišti klau
simus rimtai, turėdama viltį, 
kad bus prašalinta pavojus, 
kaip karo, taip ir fašizmo, vei
kiant prieš tai visiems bend
rai.

10-tą vai. vak. susėdome 5 
į mašiną (automobilių) ir iš
važiavome vakarų link. Vin
giuotais keliais, paskiau kai-

mat, už apie 300-400 žingsnių 
bėgiai, o naktimis jie labai 
sunkiai ką nors veža.

šeštadienį, 11:30 ryto jau 
Clevelaąde!

Biskį apsidairius, užeinam 
salėn. Nakvynėmis parūpina, 
kaipo svečiams, viskas gerai.

Partijos nariai susirenkam, 
laikom konferenciją, draugas 
A. Bimba raportuoja iš L. K. 
F. Biuro veiklos, nariai iš savo 
kolonijų. Peržvalga Liet. Ko
munistų veiklos visoj šaly. Ne
toli 12 nakties užbaigėm kon
ferenciją.

Ryto prasideda suvažiavi
mas. Apie suvažiavimo eigą- 
tarimus nėra man reikalo ra
šyti, nes jei kas dar mūsų 
spaudoj netilpo, be abejonės, 
tilps. Tik reikia mums skai
tyt ir įsitėmyt.

Man srrtagu pažymėt tai, 
kad suėjau draugų-gių, su ku
riais per keliolika metų ne
simatėm. Ne tiek svarbu pasi
kalbėt, kiek sykiu bendrai riš
ti darbininkų klasės reikalus. 
Štai ir L. Prūseika delegato 
ženklelį prisisegęs maišosi, 
llgešnį laiką praleidžia skie
pe prie stalo su stiklu alaus 
rankoj. Kam nors pasakoja, 
kaip jis esąs geras, neklaidin
gas ir kaip-kokią jo “teisingą” 
liniją, programą Bimba pri
ėmęs. Tik, va, šio suvažiavi
mo tai nereikėję ir siuntimas 
delegacijos Liet, išeivių kon
gresai! Kaune, tai kriminaly- 
bė. Ir Prūseika “laimėjo”, iš 
apie 250 delegatų vieną .sau 
prisikalbėjo!

Draugė clevelandiškė mane 
užkalbino. “Draugas iš Bosto
no?” “Taip”. “Tai, va, pa
sveikink draugę Julią Reinar- 
dienę, žinai, kaip moterys il
gai nesirpačiusios sveikinasi,

va taip ir. ..”
(Maynard, Mass., liepos 4 d., 

spaudos piknike sutinku drau
gę J. Reinardienę. Įsakymas 
turi būt išpildytas. Ji atsakė: 
“Kur tu matei, kad kas nors 
bučiuotus ir dar tūkstantinėj 
minioj.” Įsakymas ne pilnai 
išpildytas. Jaučiuosi kaltu.)

Suvažiavimui užsibaigus, 
grįžtame namo, į rytus. Pra
šom “kapitoną” draugą Ustu- 
pą, kad užvažiuotų į Niaga
rą Falls, nors sykį žvilgterėti 
į galingąjį vandenpuolį.

Tiltas, elektros stotis ir vis
kas pabudavota mokslo žmo- 
nių-inžinierių, kartu su darbo 
žmonėmis, atrodo tik žaislas 
prieš šį nepaprastą gamtos 
tvarinį.

Ir vėl važiuojam. Graži ir 
turtinga ši mūsų šalis. Visiems 
visko joje užtektų, jei ne žiau
ri betrūnijanti kapitalistinė 
tvarka viešpatautų. Gamyba 
del pelno, vertelgystė ir gi del 
del pelno. Pelnas mažėja. 
Gamyba aptingus. Visko yra, 
nieko netrūksta. Ir paprastam 
žmogaus gyvenimui reikmenų 
trūksta! Skurdo pėdsakos vi
sur matosi. Keista!

Bostonas netoli. Montello 
draugams n e b e n u s įleidžia, 
drąsiai ginčinuos, nebijau. Iš
meskite prisimetėlį, jei nepa
tinku, įkirėjau. Pėsčias parei
siu.

“štai Mattapan aikštė, išsi
ųsk, tik už dešimtuką parva
žiuosi. ”

Smagi, draugiška kelionė
Smagi, draugiška kelionė 

pasilieka tik atmintyje. Prie
kyje darbas. Įkūnyt gyveni
mai! suvažiavimo nutarimus, 
suorganizuot minias į kovą 
prieš gręsiantį karo ir fašizmo 
pavojų.

Tikiuosi, matysimės su kelio
nės sandraugais 21 d. liepos 
piknike ant Balčiūnienės far- 
mos, Montello, Mass., kurį

rengia bendro fronto Bostono 
komitetas. Delegatas.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų Ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Mariom St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore fi-6111

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystSs pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius Šerme
nims, vestuvėms, krikštynomf 

ir kitokioms parems 
Saukit* dieną ar naktf

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

nais ir per nepermatomą nak
ties miglą. Vargina mūsų ka
pitoną dr-gą Uštupą. 5 vai. 
ryto įriedėjom į Albany, N. Y. 
Miestas ramus, tebemiega, ne
jaučia penkiii pribuvėlių, ku
rie siekia ir jo tvarką pamai
nyti geresne, prašalinti skur
dą—gyvenimo reikmenys ly
giau padalinti. Pavaišino mus 
po puoduką kavos ir leng
vu užkandžiu. Ant gatvės pa- 
sitampę-pažiovavę, vėl trau
kiam tolyn. Nors jau išaušo ir 
netamsu, bet migla tokia pat 
diėgna-nejauki. Mašina ne- 
taip greit bėga, lipa į kalną.

Gražus rytas, saulė šviečia, 
smagu, tai ne mieste. Aplink 
visur kur klonyse debesys. Iš 
kur jie, gal iš dausų nukritę? 
Mašina greičiau rieda, pakal
nėn bėga, ir vėl ta įkiri migla.

Pagaliaus miglų klonis ding
sta, visuotina giedra užyiešpa- 

Jaupu-smagu. Matosi 
tai ir miškai. Pau

kščiai smagūs, čiulba laisvi 
sau, jiems fašizmo bei karo 
šmėkla negręsia. Ir stirna žole 
brenda. Vis tai nauji ir nau
ji reginiai.

Sustojom pusvalandžiui pie
tums. Ir vėl važiuojam No. 
20 kelio kalnuočiausia dalim. 
Mašina pakalnėn be geso rie
da, o prieš kalną purpdama 
visa “gerkle”' gesą valgo ir 
dar sutingusiai eina, mat, sun
ku. Kaip, kokiu būdu šis ge- 
sas-aliejus radosi, ar jo daug 
yra, ar ilgai, jo užteks, ar jo 
šaltiniai nelšsisems kada nors, 
ar kas noįrs jį pavaduos? 
Mums dabar neapeina. Jis 
(aliejus) mus veža ir ką mes 
paisom.

Po 20 valandų su trumpais 
apsistojimą
jom nakvypei tik už apie 100 
mylių nuo 
rinkom būdukes-eabins, primi
tyviškas, iš 
budavotas.
ras malonus. Gėrėjomės neil
gai. Be miego 2 dieni ir 1 nak
tį, lovutės šaviesna kvietė. Su
migom greit. Tik, deja, tie 
Laukiniai retkarčiais išbudino,

tauja.
farmos, lau

is-poilsiąiS, susto-

Clevelando. Pasi

apvalių rąstukų
Oras gražus, vaka-

POVILAS JURKfl

B

MIKAS RASODA
“POVILAS JURKA” yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyveni

mo. Ji turi 318 puslapių, stipriais popieriniais viršeliais. Šią apysaką 
privalėtų kiekvienas perskaityti. Jos kaina $1.50. Parašė Mikas 
Rasoda.

Bet kas 1935 metais stos į Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją, tai gaus knygą “Povilas Jurka” ir per visus metus 
aplaikys geriausią žurnalą “šviesą.”

A.L.D.kD. įstojimas yra tik 10 centų, metinė nario duoklė $1.50.-
Vajaus metu į mūsų organizaciją stojo apie 700 darbininkų ir 

darbininkių. Prie A.L.D.L.D. prigulėti reikia kiekvienai darbininkei 
ir kiekvienam darbininkui. Ne vien tas, kad gauna geras knygas 
ir žurnalą, bet darbininkų pareiga būti organizuotais, susivienijus ir 
kovoti už savo, klasės reikalus, o tas galima sėkmingai atlikti tik 
priklausant klasinėse organizacijose.

Platesnių informącijų arba savo duokles, jeigu nežinote A.L.D. 
L.D. vietos kuopos, galite siųsti sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS,
A.L.D.L.D. C.K. Sekretorius.

46 Ten Eyck StreeĮ Brooklyn. N. ¥



Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybjų ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Specials nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Dovanos

Tol. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kaeipkitės pas mus.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Saviniifkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą., Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

FUIHIim

i Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
o

i Importuotos Žemiausiom Kainom
Į KAS ATEIS $U ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

5 šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau
1 naudokitės proga.

HYMAN BERGER, 
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Pusi Bloko nuo “Laisvls” Sretainis

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomls ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
ar m ■<» i * 2220 Avenue JNuo 10 iki 12 vai. ii ryte Kampas E. 23rd St.
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kimas

Mes 
miau

Antradienis, Liepos 16, 1935

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
son Ave. Visi nariai malonėki- 

' te dalyvauti, nes turim daug 
! svarbių dalykų apsvarstyti.

(166-167)

License L-1378

7 DIENOS J LIETUVĄ

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba >

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

57 BROADWAY NEW YORK

B R E M E N 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

Lietuvoj Jus Laukia
Aplankykite Savo 

flPįsA Gimtinį Kraštą

Tel STagg 2-5043Notary Public

Laisnuotas Graborius

BROOKLYN, N.660 GRAND ST

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Išleistuvių Vakaras

A. J. M.

fašizmą, v

Mes . užginame

Visi Būkit TDA Susirinkime

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
darbo mis’ (

Tuom laiku pribuvo apie de-

ir į ka-

varde 1000 narių reikalaujame 
J. V. Imigracijos department©,

pas ma- 
žmonių. 

nesiteikė

matėsi 
neleido 

turėjom 
Ten bu-

ir slap- 
žmonės 

rengias,

BERENIO RADIO ORKESTRĄ
Grieš Amerikoniškus kavalkus šokiams.

PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ
‘ Grieš Lietuviškus Kavalkus šokiams

lai, daugelis jų visai paliuosuo- i tarpe visų darbo žmonių, neat- sėtkas policijos viršininkų, ™ -.................. --
” u------X. nudribusiais pagurkliais ir pil-(d. liepos, 7 vai. vakare, 79 Hud-

« vz > .1 / *

sušvelnintos. ^įžvelgiant į jų rases, tautas ir, 
A, sekmin-’politinius įsitikinimus.

ferencija, įvykusi 14 liepos,

Rengėjai kviečia viso Brooklyno ir apielinkės lietuvius skaitlingai 
dalyvauti šiame piknike ir užtikrina, jog turėsite sau malonaus pa
sitenkinimo. Bus įvairių žaislų ir šokiams grieš dvi orkestros: 
Dalyvaus Matusevičiaus mokyklos vaikučiai ir lietuvaitė—Vilkaitė ,

JŽANGA 40 CENTŲ

Parsiduoda saliūnas su nauju laris- 
niu, kuris atnaujintas ant metų. Vie
ta parsiduoda su visais įtaisymais, 
viskas nauja. Galima gerą pragyve
nimą padaryti. Vieta apgyventa vi
sokių tautų žmonėmis. Greitu laiku 
noriu parduoti, tad kreipkitės greitai 
šiuo antrašu:

794 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
(160-167)

čiusių darbo žmonų bendrai ko
vai prieš karą ir

II

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdnu automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
<r (Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA penkiii pasažierių 4 
cylinderių Chrysler, pilnai geram sto
vyje. Turiu greit parduoti ir už ga
na žemą kainą. Kreipkitės šiuo an
trašu: 61 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. Kreipkitės vakarais.

(164-167)

-tas METINIS PIKNIKAS 29-tas
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas ,

Nedėlioję, July 21 Liepos, 1935
KLAščIAUS CLINTON PARK 

Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.
Pradžia 2-rą vai. po pietų

Central Brooklyn, N. Y.
L.D.S. 46 kp. mėnesinis susi- 

su'rinkimas įvyks• trečiadienį, 17

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūsių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku į Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi { PABANDYKITE 1

417 Lorimer Street, “Laisvas” Name
SAVININKAI J. P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Ketverge, 18 d. liepos, Brook
lyno jaunuolių LDS 2(h) kuopa 
rengia išleistuvių zvakarėlį del 
draugo J. Orman, 
Jaunuolių Komiteto 
riaus. Draugas Orman yra iš-Jtiškai ir komunistiškai nusista- 
rinktas delegatu į Kauno Kon
gresą ir tuom pat kartu važiuo
ja į Sovietų Sąjungą, jis ten 
bus porą mėnesių. Draugas Or
man yra labai veiklus jaunuolis 
ir visų mylimas kalbėtojas. Tad į delegatų į Kauną 
kviečiam visus draugus, senus'eivi jos Kongresan 
ir jaunus ateit ir suteikt jamįčių reikalavimais 
draugiškas išleistuves.

Jaunuoliai turės skanių už
kandžių ir orkestrą šokiams.

įžanga: kurie draugai išgalės, 
tai prašome prie durų keletą 
centų paaukot, tai bus padengi
mui vakaro iškaščių.

Visi būkime “Laisvės” sve
tainėje, 419 Lorimer St., ket
verge, 7:30 valandą vakaro. 

Kviečia Jaunuoliai.

drąsiau kelia galvą Amerikoje, kad visi deportavimo apkaltini- vasarnamyje ir vėdinosi, kuo- 
! jų tarpe ir lietuviški elemen- mai prieš Stellą Potroški būtų met 15,000 darbininkų su be
itai, kaip tai “Darbininkas,” se-1 panaikinti.
kdamas fašistų Hearstą.

Mes pareiškiame, kad desi-
Nacionalio’me visas pastangas apjungimui

Sekreto-(katalikiškai, tautiškai, socialis-

pasiuntimą 
Lietuvių Iš- 
su amerikie- 
už Lietuvos

revoliucinių politinių kalinių 
reikalus, už Lietuvos darbo žmo
nių teises ir protestu prieš 
Smetonos fašistinę valdžią. Mes 
pasižadame ir ateityje teikti 
medžiaginę ir moralę pagalbą 
Lietuvos darbo masėms iki jos 
iškovos savo teises ir Sovietų 
Lietuvą.

jnais, iškabomis ir šūkiais mar
inavo į City Hali, nešini jam 

Pastaroji rezoliucija pasiųsta 100,000 parašų po reikalavi- 
J. V. Imigracijos Departmen- mais 25 nuoš. pakelti pašalpą ir 
tui telegrama. Taipgi konferen-j unijinių algų šalpos darbuose, 
cija nutarė pasiųsti Teisdary.s- 
tės Departmentui laišką, reika
laujantį paliuosuoti draugą 
Charles Krumbein, kuris dabar 
jau išbuvo su virš 5 mėnesius 
Lewisburg, Pa., kalėjime.

Rezoliucijų Komisija:
I). M. šolomskaSj 
S. Susna, 
G. Kuraitis.

GERA VILTA VAKACIJOMS
Pasi ran d a vo j a k am b ari a i 

del vakacijų; netoli nuo namų 
yra vieta maudytis; kelios my
lios nuo tos vietos yra mažas 
miestelis. Ant farmų yra daug 
visokių daržovių, uogų, ir kitų 
f rūktų. Norinti platesnių in
formacijų-^—rašykit sekamai:

Anna Sanders 
Marlboro, N. Y.

(165-167)
Pranešimas LDS Trečio 

Apskričio Kuopoms

Iš Bedarbiu Demons (racijos 
-Maršavimo j Miesto Rotušę

šeštadienį, 13 liepos, apie j 
10:30 ryto, pribuvo į Union 
Sq. demonstracijos rengimo ko
mitetas, su raudonais komiteto 
ženklais ant rankų. Pagamino 
kalbėtojams platformą ir davė 
ateinantiems nurodymus, kokio
se vietose kurios organizacijos 
turi susirinkti.

'’Čion susirinko Bedarbiu Ta
rybos, eks-kareiviai, darbo uni
jos, fraternalės, kultūros, neg
rų, vaikučių, jaunimo, moterų, 
kalbinės ir įvairios darbininkų 
organizacijos. Ištisos bedarbių 
šeimynos su išblyškusiais vei
dais, nuplyšusiomis drapano- 

, su mažais ir suvargusiais 
‘kūdikėliais ant rankų rinkosi į 
'Union Square aikštę kovoti už 
'pridėjimą 25 nuoš. bedarbiams 

Darbininkų klasė į tai turi ■ pašalpos, už unijines algas 
atsakyti dar didesne vienybe, prįe šalpos darbų ir už Darbi-

Amerikoj fašistiniai ir reak
cijos gaivalai krizio naštą ir 

(kaltę, pateisinimui kapitalisti
nės tvarkos, tikrojo nedarbo 
kaltininko, bando suversti ant 
ateivių, būk jie atėmę ameri
kiečiams darbus.

Trečiadienį, 17 birželio, 8 vai. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts., Brooklyne, įvyks Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
lietuvių 17 kuopos susirinki
mas.

Veikiausia nesiranda nei vie
no darbininkų spaudą skaitan
čio žmogaus, kuris nebūtų gir
dėjęs apie pasauliniai garsias 
bylas, kaip Scottsboro, Hern
don, Mooney, Gallup ir kitas. 
Desetkai tūkstančių darbininkų

' būtų nuteisti ilgiem metam ka- ’ solidarumu, kova prieš ateivių ninku Bedarbės, Senatvės ir So- 
lėjimo ąiž dalyvumą streikuos' deportavimus, prieš fašistinę cialės Apdraudos Bilių HR 
prieš algų kapojimą bei kovose spaudą, tvirtesne kova už su-'2827.
už pašalpas. Dėka TDA veik-.tvirtinimą klasinės vienybės'

Kapitalistų spauda skleidžia 
tuos melus tikslu žiauraus puo- 

pimo ant darbo klasės, kursto 
'čiagimius prieš sveturgimius, 
■ baltus prieš negrus, meksikie
čius, kad suskaldžius i___
žmonių vienybę ir juos sumu
šus.

ti, kitų bausmės : 
Stipresnis, bus TDA, 
giau galės apginti darbininkus. 
Toddl visų darbininkų pareiga 
yra ptiprinti Tarptautinį Dar
bininkų , Apsigynimą. Dalyvau
kite 17 kuopos susirinkime šj 
trečiadienį.

Rezoliucija Bėgamais 
Reikalais

ALDLD 2-ro Apskričio Pus
metines K o n f e rencijos, 

f įvykusios 14 d. Liepos, 
Eagle Rock, W. Orange, 

g N. J., Delegatės ir Dele
gatai Priėmė Sekamą Re
zoliuciją Bėgamais Dar
bo žmonių Reikalais:

Šiemet sukanka 20 metų AL 
DLD gyvavimo. Mes šaukiame 
visas mūsų kuopas, nares ir na- 

! rius pasmarkinti darbą už ga
vimą 1,000 naujų narių į mūsų 
organizaciją, už platinimą iš
leistos literatūros ir, vienokiu 
ar kitokiu būdu, kad kiekviena 
kuopa atžymėtų 20 metų sukak
tuves tikslu pasiekimo plates
nių darbo masių.

Sekančiais metais sukanka 
25 gyvavimo mūsų švietėjo ir 
kovotojo, dienraščio “Laisvės”.

Mes raginame visas mūsi^ 
kuopas, narius ir simpatikus 
prisidėti prie darbo, kad “Lais
vės” direktorių išdirbti planai 
paminėjimui 25 metų sukaktu
vių būtų sėkmingai pravesti 
gyveniman, kad mūsų dienraš
tis pasiektų plačiausias lietuvių 

I darbo žmonių ir simpatikų ma
ses.

| Pilniausiai užgiriame Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Visuo
tino Suvažiavimo nutarimus ir 
išdirbtus planus kovai prieš ka- 

fašizmą. , Į
tikime, kad niekados pir- 

nebuvo taip reikalingas
visų darbo žmonių vei- ( ALDLD 2-ro Apskričio kon- 

reikalams, kaip kad
. Imperialistinio ka- Eagle Rock, W. Orange, N. J., 

us auga su kiekviena 
Fašistiniai gaivalai vis

Šiemet Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 3-čio Apskričio 
metinė konferencija įvyks 15-tą 
dieną rugsėjo (September), 
180 New York: 'Ave., Lietuvių 
Svetainėje, Newarke.

Reikalinga LDS kuopų valdy
boms tai įsitėmyti ir ruoštis 
prie šios konferencijos. Vėliau 
bus pasiųsta laiškučiai kuo-. 

Ipom.s šaukiamos konferencijos 
reikalo.

Sekr., P. Baranauskas.

EAST NEW YORKO 
ALDLD NARIAMS

, šį trečiadienį įvyks ALDLD 
185-tos kp. mėnesinis susirinki
mas Kiburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N.Y. 
Pradžia 8-tą vai. vakare.

Visi nariai kviečiami daly
vauti.

M. Misevičienė, Sekr.

Magdalena Vanagienė, 65 me-! 
tų, 174 Gold St., mirė liepos 13 
d. Laidos liepos 16 d., Šv. Jono ' 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grAborius J. Garšva.

vais. Kitoj pusėj * aikštės .susi-I 
rinko apie 150 policistų, o vir-l 
šininkai davinėjo jiems įsaky
mus apie esamą bedarbių de
monstraciją. Gi besirengiant 
prie maršavimo žymiai daugiau 
pribuvo raitos, pėsčios 
tos policijos. Ne veltui 
pastebėjo, kad policija 
kaip prie revoliucijos.

Iš susirinkusių darbininkų iš
sireiškimų girdėjos, kad jau nu
sibodo badauti. Bedarbė vis di
dėja ir darbininkus vieną po 
kitam varo į bado mirties nas
rus. Todėl darbininkai ir kal
ba, kad reikia nušluoti visus 
buržuazijos puvėsius nuo šios 
Žemės kamuolio, o įsteigti žem
dirbių ir pramonės darbininkų 
valdžią, Sovietų Ameriką, tik 
tada duonos, drapanų ir pasto
gės užteks visiems.

Maršavimas tęsėsi apie va
landą laiko. Užėmė 30 blokų. 
Dalyvavo apie 15,000 maršuo- 
tojų ir daug žiūrovų. Maršavi- 
mą rėmė 302 organizacijos.

Atėjus prie City Hali, rado
me apginkluotą iš lauko, vidaus 
ir viršaus—ant stogų 
policijos. Susirinkimą 
laikyti prie City Hali, 
grįžti į Foley Square, 
vo masinis susirinkimas.

Diena buvo vidutiniai karš
ta, tad daugelis maršuotojų su
sėdo ant šalygatvių. Kiti sėdo
si tiesiai ant gatvės. Bet darbi
ninkai ir ten nebuvo liuosi nuo 
provokatorių. Vienas niekšas, 
prilindęs, norėjo sugadinti gar
siakalbį, o gal būtų ir kitokią 

; kiaulystę iškirtęs, bet buvo sar
gybinių greitai sučiuptas ir pra
šalintas iš publikos. Amerikos 
ponai nesnaudžia. Jie daro viso
kias pinkles su pagalba sam
dytų provokatorių, kad tik dau
giau kovotojų išžudyti 
Įėjimus sugrusti.

i Maršuotojai pasiuntė 
j orą delegaciją iš 25 
Bet ponas majoras 
rasti laiko matyti darbininkų 
delegaciją, jis ramiai sėdėjo 

įsavo gražiam Westport, Conn.,

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Juozas Kuncevičius, pajieškau 

savo draugo, -Ignaco Ekniuno. Jis 
paeina iš Lietuvos iš Nuotekų kai
mo, Liduokių Parapijos, Kauno re- 
dybos. Turiu svarbų reikalą su drau
gu Ekniunu, norėčiau būtinai greit 
susižinoti su juom. Kiek man žino
ma, tai jis gyveno pas draugus Joną 
arba Stasių Barzdius, Brooklyn, N. 
Y. Jeigu kas žinote, kur jis randa
si; arba jis pats šį skelbimą pama
tys, malonėkite greitai pranešti se
kančiu antrašu, už ką būsiu labai 
dėkingas.

J. KUNCEVIČIUS
6824—27th Ave., Kenosha, Wise.

(161-167)

Sovietų Saldainiai
Naudokite į Sovietų, Saldainius 

• p ar ės e ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejy Svaru Dėžė7ĮI 
6 Skirtingi] Rūšių ■ U c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rio* Ims Nemažiau 10 Svarų.

įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu: 

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

ROBERT LIPTON
Įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

HARMAN

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Brockheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Ave. 
j karai priveža.

S
 K Gydoma Kraujo

N e n ormalumąį, 
Odos Išbėrimai, 

Į Nervų L i ę os, 
Bendras Nusilpi- 
maš, Nervų JS- 

\ į gos išeikvojimai, 
į. K a t a r i n iai ir 
ų / Chroniški Skait
ly dūliai, Skftvio ir 
y Žarnų Ligos, 
L Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški neswikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No* 
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mano pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai H- 
bandymai, X-spinduliai, Senimų ir 

Otepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

DR. L. ZINS 
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metal; I 
Tarp 4tJh Ava. k Irvine PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M.




