
KRISLAI
Negalima Suskaityti. 
Cvirkai Kaltinimas. 
Jei Tiesa,—Negražu. 
Sen. Borah’o Filozofija. 
Kodėl Čia Žmonės Atviri?

Rašo R. Mizara

Sovietinių orlaivininkų pasi
tikimo bankiete, Los Angeles, 
Cal., dalyvavo ir M. Kagano- 
vičius, kuris stovi priešakyj vi
sos Sovietui orlaivininkystės 
pramonės. (Kaganovičius šiuo 
tarpu lankosi Jungtinėse Vals
tijose, norėdamas plačiau su
sipažinti su šios šalies orlai
vininkystės pramone).

Pasikalbėjimo metu, rašyto
jo Upton Sinclair’io draugas 
užklausė svečio:

—Kiek dabar Sovietų Są
junga turi orlaivių?

Gražiai nusijuokęs, Kaga
novičius atsakė:

—Tiek daug, kad nebegali
me suskaityti. . .

—0—
Pateko į mano rankas “Ak

ademiko” num. 11-12. Tai fa
šistinių Kauno studentų leidi
nys.

S. Kapnys jame smarkiai 
puola Petrą Cvirką dėl jo pas
kutinės knygos “Meisteris ir 
Sūnus.” Kapnys sako, Cvirka 
supliagiriavo Romain Rolando 
veikalą “Colas Breugnon.”

Pirm keletos metų tas pats 
Cvirka buvo smarkiai kritikuo
jamas už padarymą to paties 
su tūlu Berkovičiaus veikalu.
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Jau daug kartų pasitaikė 

matyti Lietuvos spaudoj apie 
vogimąsi (minties, situacijų ir 
net i-štisų sakinių) iš kitų tau
tų autorių. Kurie moka len
kiškai, pasirinkinėja “medžia
gos” iš tos šalies literatūros; 
moką rusiškai, imasi iš ta kal
ba parašytų veikalų; skaitą 
francūziškai—vėlgi turi “pla
čią dirvą” iš kur pasipešioti.

Literatinis vagišiavimas yra 
tiek pat žemas ir negražus, 
kaip, sakysim, paprastas ki- 
šenvagiavimas.

Ar P. Cvirka šiuo atveju da
rė tai, kuo Kapnys jį kaltina, 
nežinau, kadangi man neteko 
skaityti jo pastarasis romanas.
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Senatorius Borah iškelia 

nauja sensaciją. Jis sako, kad 
aukščiausiam šalies teisme ne
bėra vakancijos, nes, girdi, re
akcininkas teisėjas Van De- 
vanter, imant juridiniai, dar 
nepasitraukė iš tos vietos.

Jeigu pasitraukęs iš aukš
čiausio teismo teisėjas Van 
Devanter “nepasitraukė”, tai, 
aišku, prezidentas Roosevel- 
tas negalės paskirti ton vieton 
naujo teisėjo, liberališkesnio 
žmogaus.

O gal senio Van Devanter 
pasitraukimas padarytas tik 
tam, kad nugalėjus preziden
to Roosevelto įnešimą kongre
se reformuoti aukščiausį teis
mą ?

Būtų juoko, jei, pasiklausęs 
sen. Borah filozofijų, Van De
vanter sugrįžtų atgal į teis
mą.

Smagu, kad ir cukraus pra
monės darbininkai pradėjo 
bruzdėti. Edgewater, N. J., 
jie sustreikavo ir labai pavyz
dingai laikosi.

Lietuvių cukraus pramonėje 
dirba daug: Brooklyne, Phila- 
delphijoj, Bostone ir kitur. Jie 
dirba sunkiai. Būtų gerai, jei 
visoj cukraus pramonėj darbi
ninkai susiorganizuotų į CIO 
ir laimėtų didesnes algąs ir ge
resnes darbo sąlygas.
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Pirmoji d. A. Bimbos kny

gos dalis jau paduota spau
dai. Spausdina “Vilnies” spaus
tuvė. Su pradžia rudens AL- 
DLD nariai gaus šį įdomu vei
kalą.

Prie pirmos progos reikalin
ga traukti lietuviai organizaci- 
jon, kad jie pasinaudotų nauja 
knyga.
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Aną dieną kalbėjausi su 

vienu kartu su Smetonos pri
siųstais sportininkais atvyku
siu asmenim.

—Kokia tamstos nuomonė 
apie Ameriką ir Amerikos lie
tuvius?—klausiau jo.

—Man įdomiausia tas, kad 
čia žmonės labai atviri: jie pa
sisako, kas esą, ir jų niekas 
dėlto nekliudo,—atsakė jis.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

No. 183 Telephone STagg 2-3878

Japonija Bijo Manchu- 
kuo Kariuomenes ir 
Gyventojų Sukilimo
Tientsin, Chinija.—Japo

nų karininkai Mukdene, Da- 
riene ir kituose miestuose 
Manchukuo krašte yra su
sierzinę ir nervuoti: bijo, 
kad prieš Japoniją nesukil
tų Manchukuo armija ir 
platūs gyventojų sluogsniai, 
—kaip sako keleiviai, atvy
kę iš Manchukuo j Tientsi- 
ną.

Daugelis Manchukuo kar
eivių pritaria savo tautie
čiams partizanams, kurie 
jau keli metai veda nuola
tinę kovą prieš Japonijos 
oficierius, kareivius ir val
dininkus tame nuo Chinijos 
atplėštame krašte.

Didelė dalis japonų armi
jos dabar iš Manchukuo yra 
išsiųsta į Peiping-Tientsin 
karo frontą prieš Chinija; 
o likusios japonų kariuome
nės Manchukuo krašte būtų 
permaža nuslopint sukili
mus, kaip kad bijo Japoni

Dideli Japonę Nuostoliai 
Kovoj su Chinais

Tientsin, Chinija.—Japo
nijos lakūnai įnirtusiai 
bombardavo pirmutines da
lis chinų atmaršuojančios 
armijos Techowe, už 135 
mylių į pietus nuo Tientsi- 
no.

Japonijos pėstininkai su 
artilerija ir tankais žygiuo
ja pasitikt ir atmušt chi- 
nus. Jie jau pasivarė 15 
mylių pirmyn į pietus nuo 
Tientsino, sakoma, nugalė
dami nedidelius chinų kar
eivių būrius atskiruose su
sikirtimuose. Japonai mar
guoja palei Tientsin-Pukow 
geležinkelį.

Pietų vakaruose nuo Pei- 
pingo japonai grumiasi lin
kui Paotingo, Hopeh pro
vincijos sostinės, kur telkia
si didelė Chinijos armija ir 
laukiama stambių mūšių.

Marguojančiai japonų ar
mijai “pravalo” kelią jų 
bombiniai lėktuvai. Chinai 
nušovė žemyn didelį priešų 
bombininką su 9 japonais.

Sakoma, kad Japonija da
bar turi 20,000 smarkios sa
vo kariuomenės Tientsin- 
Peiping srityje.

Užimtose vietose japonai 
įveda aštriausią savo “val
džią” ir baudžia žmones, 
pas kuriuos randa Chinijos 
vadų payeikslus.

Per sukilimą Rytinės Ho
peh provincijos kareivių ir 
gyventojų pereitos savaitės 
gale nužudyta 130 japonų, 
kaip raportuoja Japonijos 
karininkai. Ta provincija 
buvo jau nuo pirmiau japo
nų užvaldyta.

Mūšiuose su chinais tarp 
liepos 27 ir rugp. 1 d. tapo 
288 japonai nukauti ir 724 
sužeisti, pagal pačių japonų 
pranešimus,—nors, tikrumoj 
jie daugiau nuostolių turė
jo.

Tai tiesa!
Dėlto čia žmonės atviri, kad 

nėra fašistinės priespaudos, 
kokia viešpatauja Lietuvoj.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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jos karininkai. Tautinė 
Manchukuo armija turi 

*100,000 karių.

ROOSEVELT GREIT PA
SKIRSIĄS NAUJĄ VYR.

TEISMO TEISĖJĄ
Washington. — Preziden

tas žada neužilgo paskirt 
naują Vyriausio Teismo na
rį vieton pasitraukusio tei
sėjo Van Devanterio. Var
dą skiriamo žmogaus jis 
pranešiąs senatui, kad se
natoriai galėtų tart savo žo
dį apie jį. Nors prezidentas 
turėtų konstitucinę teisę 
paskirt teisėją, kada ši kon
greso sesija išsiskirstys, 
taigi neatsiklausdamas se
nato.

50 ŽUVO POTVINYJ
Rangoon, Burma. — Per 

potvinį, kilusį iš baisių liū
čių, 50 žmonių prigėrė ir 
3,500 liko be pastogės.

Ispanijos Lojalistai 
Laimėjo Eilę Mūšię

Madrid. — Ispanijos ar
mija laimėjo eilę mūšių 
prieš fašistus ir atmetė juos 
atgal linkui Portalrubio, už 
70 mylių į šiaurius nuo Te- 
ruel. Atėmė iš fašistų- Pan- 
crudo ir Corralnuevo. Šiedu 
miesteliai stovi prie svar
baus vieškelio.

Liaudiečiai atkariavo nuo 
priešų La Manga ir Cimero 
miestelius, Baskijos pajūry, 
šiaurinėj Ispanijoj.

Madrid. — Huescos fron
te Ispanijos respublikiečiai 
atėmė iš fašistų Baile kai
mą ir kelias kitas pozicijas. 
Guadarramoj jie atstūmė 
priešus atgal arti - Alcodele- 
ono.

Fašistai gavo naujos Mu- 
ssolinio armijos Teruel 
fronte. Jinai šiomis dieno
mis buvo atsiųsta iš Italijos 
per fašistų valdomą Cadiz 
prieplauką.

Anglijos Planas Naudai Ja
ponijos prieš Chiniją

Maskva.—Iš tikrų šalti
nių sužinota, kad Anglijos 
užsieninis ministeris A. 
Eden prašė Hitlerio ir Mus- 
solinio valdžias būt tarpi
ninkais dabartiniame susi
kirtime tarp Japonijos ir 
Chinijos.

Toks Anglų valdžios pla
nas išeitų tik naudai užpuo- 
likės Japonijos prieš Chini- 
ją-

Sovietų valdininkai nuro
do, kad Mussolinis ir Hitle
ris kurstė Japoniją daryt 
griežčiausius ž i n g s n i us 
prieš Sovietus, kuomet kilo 
kivirčas tarp Sovietų ir Ja
ponijos dėlei Amūro upės 
salų.

DIDELI AMERIKOS IŽDO 
NEPRITEKLIAI

Washington. — šį liepos 
mėnesį Jungtinių Valstijų 
iždas turėjo $249,384,405 
nepritekliaus, tai yra virš 
antra tiek kaip pernai tą 
patį mėnesį.

AMERIKOS LĖKTUVO NE
LAIMĖJ ŽUVO 14 ŽMONIŲ
Cristobal, Canal Zone. — 

Nukrito į jūrą didžiulis lėk
tuvas Pan American-Grace 
kompanijos, kuriuom skrido 
11 keleivių su 3 įgulos na
riais. Lėktuvo griuvėsiai 
surasti. Bet nerandama jo
kių pėdsakų skridusiųjų 
žmonių. Tarp jų buvo ir ke
li žymūs Amerikos biznie
riai.

CHINAI ATMUŠA JA
PONU ŽYGIAVIMĄ

Tientsin, rugp. 4. — Chi
nų kariuomenė atakavo ja
ponus palei trijų geležinke
lių linijas. Tuom sustabdė 
japonų maršavimą pirmyn. 
Tada japonų lėktuvai įdūko 
bombarduot chinų armijos 
kuopas, idant jas išblaškyt.

Chinų mūšiai su japo
nais eina 200 mylių frontu, 
nuo Tientsino iki Kalgano.

Per Shantungo provinci
jos sieną perėjusi, didelė 
chinų armija pasiekė Ma- 
changą ir greit galėsianti 
atakuot japonus Tientsin 
srityj.

Chinai kartotinai nuka- 
poja japonų telegrafo vie
las.

Daugelis chinų kareivių, 
persirengę paprastais dra
bužiais, perėjo per japonų 
fronto liniją mušti juos už
pakalin. Viena tokia chinų 
grupė sunaikino japonų lėk
tuvą ir užmušė du lakūnu 
Toutiene. Kitos grupės ar
do Peiping-Tientsin geležin
kelio bėgius, ir tuom trukdo 
japonų kariuomenės gabeni
mą.

Keršydami už tai, japo
nai sunaikino šimtą chinų 
kaimų ir išskerdė šimtus jų 
gyventojų.

Central žinių agentūra 
praneša, kad chinai, ginan
tieji Lianghsiangą, atmušė 
Japonų pėstininkų ataką, 
pagrobė vieną jų tanką ir 
suėmė nemažai priešų į ne
laisvę.

Rooseveltas prieš Paskolas 
Farmom be Kontroles Įstato

Washington. — Senato
riai Black ir Bilbo įnešė 
kongresui sumanymą, kad 
valdžia duotų farmeriams 
po 12 centų paskolos už 
kiekvieną svarą užaugina
mos bovelnos, kurios patys 
farmeriai negalės parduot. 
Suprantama, kad valdžia 
imtų tą bovelną užstatan už 
paskolą.

Įvairūs vakarinių ir pieti
nių valstijų senatoriai ir 
kongresmanai reikalauja 
valdiškų paskolų pigiais 
nuošimčiais ir ant kitų lau
ko ūkio produktų perviršio.

Bet prezidentas Roosevel
tas priešinasi tokioms pas
koloms tol, kol nebus išleis
ta įstatymas, pagal *kurį 
valdžia galėtų kontroliuot 
žemdirbystę, kaip kad pir
miau pagal AAA, įstatymą. 
—Kaip žinoma, šalies Vy
riausias Teismas panaikino 
AAA.

Chicago, Ill/'-— Nežinia 
kas pagrobė 2 metų vaiką 
Donaldą Hurst; reikalauja 
$5,000 už kūdikio sugrąžini
mą.

Gerinama Įnešimas
Dėl Darbo Valandų ir
Algų Darbininkams

Washington, rugp. 4. — 
Šiandien kongreso atstovų 
rūmas turėjo balsuot suma
nymą dėlei darbo savaitės 
apribojimo ir dėlei būtinų 
algų, žemiau kurių negalėtų 
samdytojai mokėt savo dar
bininkams. Bet prezidentas 
Rooseveltas paveikė kon- 
gresmanų vadus, kad jie 
dar nebalsuotų šį sumany
mą, bet duotų progą pada
ryt kelis jam pataisymus.

Senatas jau pirmiau nu
tarė, kad samdytojai būti
nai turėtų mokėt darbinin
kam ne mažiau kaip 40 cen
tų per valandą ir kad darbo 
savaitė būtų sutrumpinta 
iki ne mažiau kaip 40 valan- 
dų. ,

Atstovų rūmo sumany
mas reikalauja aprėžt dar
bo savaitę iki 35 valandų 
ir siūlo iki 75 centų už va
landą.

Amerikos Darbo Federa-

Japonai Tykojo Išžudyt 
Sov. Konsulato Narius
Maskva.—Sovietų konsu

lato valdininkai Tientsine 
vos išvengė mirties pereitą 
sekmadienį, kuomet rusai 
caristai gengsteriai ir Japo
nijos kariniai šnipai įsibrio- 
vė į tą konsulatą.

Sužinota, kad japonų vy
riausybė įsakė tiem gengs- 
teriam ne tik išgriauti, iš
daužyti ir apiplėšti Sovietų 
konsulatą, bet išžudyti jo 
valdininkus. Bet tas įsaky
mas nebuvo įvykdytas. Gal 
užpuolikam stokavo laiko, 
o gal žmogžudystės planas 
pakriko todėl, kad Sovietų 
konsulas apie tai išanksto 
sužinojo ir šaukėsi pagel
bės.

Su rusais caristais sykiu 
įsilaužė į konsulatą kariniai 
Japonijos šnipai, persirengę 
paprastais, civiliniais dra
bužiais. Tie japonų Šniukš
tai buvo apsiginklavę re
volveriais, bombomis ir ran
kiniais kulkasvaidžiais.

Tokio. — Japonijos užsie
ninis ministeris Koki Hiro- 
ta atmetė Sovietų protestą 
prieš japonų ir rusų balta
gvardiečių padarytą užpuo
limą ant Sovietų konsulato 
Tientsine, Chinijoj.

Koki Hirota pasakoja, 
būk “vieni rusai” baltagvar
diečiai padarę tą pogromą 
ir todėl, girdi, Japonija ne- 
sikišianti į vaidus tarp jų 
ir rusų bolševikų.

Didžiausia Alga
Washington, rugp. 4. — 

Valdiškos skaitlinės rodo, 
kad A. P. Sloan, preziden
tas General Motors automo
bilių korporacijos, pernai 
gavo $565,311 algos su bo- 
nais. Sekanti didžiausia al
ga tai fašistinių laikraščių 
leidėjo Hearsto, kuris tais 
metais gavo $500,000. O 
kiek dar jie pasikuopė kai
po kompanai!

Salamanca. — Septyni Is
panijos valdžios lėktuvai 
bombardavo fašistų lizdą 
Burgos.

cijos prezidentas Wm. 
Green kongresinėje komisi
joje reikalavo sekamai pa
taisyt algų-valandų suma
nymą:

Išleistas pagal tą suma
nymą įstatymas neturi blo
ginti darbininkam sąlygų, 
laimėtų per bendras dery
bas su samdytojais.

Niekur neturi būt nusta
tyta darbo mokesnis žemiau 
tos algos, kurią darbinin
kai išgauna per bendras de
rybas iš samdytojų, darbuo
se tos pačios rūšies.

Turi būt panaikinta tas 
punktas dabartinio sumany
mo, kuris blogintų darbinin
kams Walsh-Healey įstaty
mo pritaikymą.

Green ' sako, kad prezi
dentas Rooseveltas “iš prin
cipo” užgyrė tokius pataisy
mus viršminėto sumanymo 
dėlei darbo valandų-algų 
nustatymo.

Fašistai Bombarduoja 
Madrido Ligoninę

Madrid. — Fašistai per 
tris valandas naktį bombar
davo Madridą, paleisdami 
per 500 kanuolių šovinių. 
Tie šoviniai buvo taikomi 
ypač į didelį viešbutį, kuris 
yra paverstas į ligoninę su
žeistiem respublikos gynė
jam. I

Šiuom bombardavimu fa
šistai užmušė bei sužeidė 40 
nekariškių gyventojų.

Chinai Tikisi Ginklų Pagelbos 
Iš Sovietų Šalies

Tokio.— Jąponijos valdi
ninkai spėlioja, kad Chinija 
tikisi ginklų pagelbos iš So
vietų Sąjungos; tai, girdi, 
todėl Chinijos vyriausybė 
yra taip “nesukalbama” ir 
chinų armijos taip priešina
si japonams,—pasak United 
Press pranešimo. Chinai 
laukią pagelbos iš Sovietų, 
ypač todėl, kad Sovietija la
bai susijaudinus dėl rusų 
baltagvardiečių (vadovau
jant japonam) padaryto už
puolimo ant Sovietų konsu
lato Tientsine.

Fašistų Pranešimai apie 
Savo Pasisekimus

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Teruel-Alba- 
rracin fronte fašistai sako
si pasiekę punkto 118 mylių 
į rytus nuo Madrido. (Pir
miau jie garsinosi esą kur 
kas arčiau Madrido.) Faši
stai skelbiasi, kad jie išmu
šę^ liaudiečius iš kalnu prie 
Bezas, 11 myliu į vakarus 
nuo Teruel. Giriasi . būk 
sunaikinę keturis valdžios 
batalionus Asturijos fron
te, šiaurvakariuose.

London, rugp. 4. — Suži
nota, kad Mussolinis krei
pėsi į Hitlerį, idant atsitiki
me karo tarp Anglijos ir 
Italijos Vokietija išstotų 
prieš Angliją. Bet Hitleris 
su tuom nesutikęs.

GRĘSIA DIDELIS GELEŽIN
KELIEČIŲ STREIKAS

Was hington. — 800,000 
geležinkeliečių, priklausan
čių keturiolikai darbo unijų, 
yra pasirengę streikuot, jei
gu nebus jiem pridėta 20 
procentų uždarbio, kaip kad 
nubalsavo 88 nuošimčiai vi
sų tų unijų narių. .

Penkios didžiosios, gele
žinkeliečių brolijos taip pat 
reikalauja tokio algų prie
do.

EXTRA!
DIDŽIULIS PHILA. SAN 

DĖLIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS

Philadelphia, Pa., rugį). 4. 
-—Išreikšdami pritarimą 
streikuojantiems 6,000 tro- 
kų vežikų, sustreikavo 4,- 
000 maisto sandėlių darbi
ninkų, kurie priklauso 
Amerikos Darbo Federaci
jai.

Suvienyta Rėspublikiečių 
Komanda šiaurėje

Valencia, Ispanija, rugp. 
4. — Respublikos valdžia 
nutarė sudaryt vieną stip
rią savo armijų komandą 
šiauriniame fronte prieš fa
šistus.

Ispanijos Valstiečiai Pa- 
liuosuojami Metam Nuo 

Rendų už žemę
Valencia, Ispanija, rugp. 

4. — Ispanijos ministenų 
kabinetas nusprendė vie-, 
niems metams paliuosuot 
respublikos valstiečius nuo’ 
rendų mokėjimo už žemę.

Fašistai Atmušti Teruel 
Fronte

Madrid, rugp. 4. — Nors 
Ispanijos fašistai paėmė ke
lis miestelius Teruel fronte 
už apie 120 mylių nuo Mad
rido, bet liaudies armija jau 
atmušė priešų briovimąsi 
pirmyn, linkui Cuencos, 
kaip praneša United Press.

Peiping, rugp. 4. — Japo
nai sako, kad jų lėktuvai iš- 
bombardavę Chinijos armi
jos susibūrimą Paotingfu, 
85 mylios į pietus nuo Pei- 
pingo.

Popiežius Pilnai Pripažinsiąs 
Fašistų “Valdžią”

London, rugp. 4. — Yra 
nurodymų, kad Romos po
piežius neužilgo pilnai pri
pažins Ispan.- fašistų “val
džią.” Jau pripažino gene
rolo Franco atstovą P. 
Churruga prie Vatikano 
valstybės ministerijos.

Pereitą savaitę popie
žiaus delegatas kun. Anto- 
niutti, atvykęs į Salamancą, 
atidavė pagarbą Franco’uu 
Savo notoj popiežius pareiš
kia, kad tarp “tikrosios 
tautinės katalikiškosios Is
panijos ir 'šventojo sosto’ 
gyvuoja geri ryšiai.”

ORAS
Šiandien, turbūt, bus lie

taus, sako New Yorko Oro 
Biuras. Vakar temperatūra 
buvo 86 laipsnių, pavėsyje.

—L.*,./.;.-,  .....  —

N



Puslapis Antras Ketvirtad., Rugpj., 5, 1937
R -Ml I ---- --- ,------- .. i j..,, jį t..1.,......i!/"ryylu.jgggg 

nija ir gi teisinosi, kad, arba tai esąs ru
sų baltagvardiečių darbas, arba “nesu
valdomų kareivių”.

Tik Sovietų Sąjunga; kuri virš visko 
stato tikslu taiką, kuri tik paskutinė im
sis ginklo apsigynimui, atsako tik pro
testais į šias provokacijas. Kitokios po
litikos valstybė senai būtų panaudojus 
ginklą. Bet jeigu Japonijos imperialis
tai šią Sovietų Sąjungos taikos politiką 
palaiko už silpnybę, tai jie labai nudegs 
nagus. Ir kantriausiam kantrybė pasi
baigia. Seniau Sovietai pasitenkindavo 
ir pasienyj tik protestais, bet jau kelin
ti metai kiekvienu kartu pavartoja gink
lą ir įsiveržėlius išdulkina laukan. Ne
senai japonai buvo užėmę Vinakurko 
kalną, bet Sovietų pasienio sargai juos 
iš ten ištaškė ir nugrūdo atgal į Man- 
džuriją.

Japonijos imperialistų karas prieš Chi
nijos liaudį, provokacijos prieš Sovietų 
Sąjungą ir kitas šalis, gali labai skau
džiai atsirūgti jai pačiai. Karo provo
kacijų kaltininką mato visas svietas.

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

Kova dėl Liaudies 
Fronto Lietuvoje

A. Ragenas
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES.
United States, per year ............... . |5.50
Brooklyn, N. Y., per year............. . $7.00
Foreign countries, per year........ . |7.50
Canada and Brazil, per year........ . $5.50
United States, six months............. . $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ......... . $3.75
Foreign countries, six months.... . $4.00
Canada and Brazil, six months... . $3.00

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

of March 3, 1879.

Sako, SLA Pradedąs Džiūti
“Vilnis” rašo:

Pasiskaityt “Tėvynę” ar išgirst p. Vini- 
ko raportus, tai gaunasi įspūdis, kad SLA. 
auga, kaip ant mielių. Dabar vėl gana tan
kiai girdisi deklamacijos tik jau ne apie mi- 
lioną, bet apie du milionus.

Bet, matyt, dešiniųjų fronto šulai nesu
sitarė kas del bendros kalbos. “Sandaroj” 
mes girdim visai kitokias giesmes. Ten 
skaitome:

“Susivienijimas Lietu vii} Amerikoje, tas 
išeivijos žiedas, pradeda pamažu džiūti. 
Vietoj kilnaus tikslo, kuris pirmiau vyra
vo šioj organizacijoj, dabar įsiviešpatavo 
asmeniškos intrygos, politinis egoizmas ir 
išnaudojimas”.
Tai pasirodo, kad SLA. pradeda džiūti. 

Taip sako “Sandara". Ar su tuo sutinka 
ponai Vitaitis ir Vinikas?

Konstatuodama “džiuvimo” faktą, “San
dara”, tarp kit ko, meta atsakomybę ir ko
munistam. Ar ji nežino, kad SLA. Pild. 
Taryboj nėra nei vieno komunisto?

f Komunistai ir jų pritarėjai, esanti 
SLA, visuomet stojo ir stoja, kad organi
zaciją stiprinti, auklėti. Bet f asistuoją 
lyderiai SLA ardo, griauna. Tai dary
dami, jie aliarmuoja dėl SLA “džiūvimo”.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas, 
gyvuojąs tik septintus metus, (o ne 51- 
muosius, kaip SLA), auga ir stiprėja. Jis 
tai daro ne kokiu stebuklu, bet dėlto, 
kad Centras, veikėjai ir nariai sutarime 
darbuojasi.

Kai iš SLA vadovaujančių įstaigų na
riai pašalins fašistuojančius gaivalus, tai 
ir ten nereikės kalbėti apie “džiūvimą.”

Japonijos Provokacijos
Japonijos imperializmas pasiuto. Ne

gana, kad jis užpuolė Chinijos liaudį ir 
nori pavergti dar penkias provincijas, 
Chahar, Shansi, Hopeh, Honan ir Shan
tung, kurios užima daug didesnį plotą, 
negu Japonija ir turi apie 100,000,000 
gyventojų. Japonijos ponai ir kitas val
stybes įžeidžia. Jie buvo išprovokavę su
sirėmimą su Francijos kareiviais. Jų ka
reiviai stumdė ir spardė dvi amerikietes 
prie Jungtinių Valstijų konsulato. Bet 
už vis bjauriausiai pasielgė jie, ir jų ži
nioj esą rusai baltagvardiečiai, užpul
dami Sovietų Sąjungos konsulatą.

i

Gauja Japonijos oficierių ir rusų bal
tagvardiečių persirengusi į civilius dra
bužius, apsiginklavę revolveriais ir kul- 
kasvaidžiais, Tientsine užpuolė Sovietų 
Sąjungos konsulato namą, įsiveržė vidun, 
pagrėbė daugybę dokumentų, susikrovė 
į troką ir išsivežė.

Ką reiškia ši provokacija? Reiškia 
priekabį karui. Bent kokios šalies kon
sulatas yra nepaliečiamybėj. Tik tos ša
lies valdžia, kurioj jis yra, jeigu mato 
būtiną reikalą, tai gali daryti kratą. Kas 
gi‘yra Japonija? Ji nėra jokis gaspa- 
dorius Tientsine. Ten eina tarpe jos ir 

į Clįnijos karas.
Japonijos imperialistai tą bjaurią pro

vokaciją nori nuo savęs perdėti ant savo 
sėbrų rusų baltagvardiečių. Kada Sovie
tų ' Sąjungos atstovas Bogomolov įteikė 
protestą ir reikalavimą, kad Japonija at
siprašytų Sovietus ir grąžintų konsula
tui dokumentus, tai Japonijos imperialis
tai; sako, kad jie nieko bendro neturį, kad 
tai rusų baltagvardiečių darbas.

Tai jau ne pirmas Japonijos tokis 
bjaurus “pasiteisinimas”. Daugelį kar- 
tų< kada japonai, mandžurai ir balta
gvardiečiai darė užpuolimus ant Man- 
džurijos sienos prieš Sovietus, tai Japo-

Ir “Darbininkas” Dejuoja
Dėlto, kad tarp Lietuvos fašistinių val

dininkų ir sportininkų kelionės ir gyve
nimo padarytas toks milžiniškas tarpas, 
ėmė dejuoti net ir So. Bostono kunigų 
“Darbininkas”. “Kodėl toks skirtumas?” 
klausia kunigų laikraštis. Girdi:

štai iš Lietuvos atvyko Seimo atstovai ir 
sportininkai. Vyko laivu “He de France”. 
Koks skirtumas! Seimo atstovai, ponai Gil- 
vydis ir Kviklys ir p. Augustauskas važia
vo turistine klasa, o sportininkai trečia kla- 
sa. Traukiniais važiavo taip pat skirtin
gose klasose. Ponai atstovai su sportinin
kais sako, nei nesimatę kelionėje. Tik at
vykę į New Yorką pasimatė prieplaukoje. 
Amerikoje ponai Atstovai taip pat nevažiuo
ja kartu su sportininkais. Atstovai važiuo
ja Pullman traukiniais, o sportininkai turi 
važiuoti autobus’ais. Sakoma, kad Lietuvos 
valdžia atstovų ir sportininkų kelionei pa
skyrė net 50,000 litų: sportininkams 20,000 
litų, o atstovams 30,000 litų.
Brooklyne buvo panašiai. Tautinin

kų lyderiai fašistų oficialiems atstovams 
priėmimo bankietą suruošė viešbutyj, o 
“sportininkams visai kitas komitetas- su
rengė paprastoje svetainėje vakarienėlę 
ir šokius...”

Į klausimą “kodėl toks skirtumas?” 
atsakyti nesunku. Anie yra “ponai” 
“dideli žmonės”, o šitie—paprasti vaiki
nai, sportininkėliai, naudojami tų ponų 
politikos stiprinimui. Fašizmas juk ne- 
auklėja žmonėse lygybės, bet atpenč, 
skiepija bedugninę nelygybę. Pats “tau
tos vadas” (Smetona) ne kartą yra pa
reiškęs, jog Lietuvoj negalimas daiktas, 
kad paprastas valstietis arba darbinin
kas turėtų lygų balsą (kaip yra demo
kratinėse šalyse) su “mokytu žmogum”.

Fašistų lyderiai turi turėti didesnes 
teises, didesnius pilvus, už paprastus 
žmones. Na, tai jie ir demonstruoja sa
vo principus.

Nauja Streikų1 Banga
Spauda praneša, kad greitu laiku ga

li išsiplėtoti dar visa eilė darbininkų 
streikų.

Tūlos geležinkeliečių unijos ruošiasi 
kovon, jei nebus pakelta fabrikų (taisy- 
tuvių) ir klerkų algos. Menama, kad ga
li streikan išeiti 700,000 darbininkų.

National Maritime Union paghąsino 
laivų savininkams New Yorko uoste, kad 
jei jie nesusitaikys su streikuojančiais 
darbininkais, priklausančiais Industrial 
Union of Marine and Shipbuilding Uni
jos nariais, tai pirmoji apskelbs visuoti
ną streiką.

Textile Workers Organizacinis Komi
tetas, priklausąs prie CIO, taipgi pagrą- 
sino šilko pramonės samdytojams, kad ir 
ten darbininkai išeis streikan, jei jie, 
samdytojai, nepasirašys sutarties su 
CIO.

Greta šitų, jau paskelbta visa eilė kitų 
mažesne skale darbininkų streikų. Dau
gely j vietų tebestreikuoja plieno pramo
nės darbininkai.

Atrodo, kad samdytojai* kažin kaip 
jaučiasi susikonsolidavę savo jėgas ir ne
nori skaitytis su teisėtais darbininkų rei
kalavimais. Jeigu taip, tai tegu jie žino, 
kad darbininkai taipgi netylės ir nesėdės 
susiėmę rankas.

(Pabaiga)
Tačiau darbo masėse liau

dies fronto idėja nesulaikomai 
plėtėsi. Aktinga komunistų 
kova dėl liaudies fronto didi
no simpatijas komunistams. 
Liaudininkų ir socialdemokra
tų organizacijų nuvarymas pa- 
lėpėn iššaukė tik pasipiktini
mą eiliniuose tų organizacijų 
nariuose. “Dabar mes niekuo 
nesiskiriam nuo komunistų” — 
kalbėjo eiliniai liaudininkai ir 
socialdemokratai. Kai kurios 
Suvalkijos liaudininkų organi
zacijos į komunistų pasiūlymą 
sudaryt liaudies frontą pareiš
kė sutinkančios stoti ir į Ko‘- 
munistų Partiją. Kitos liaudi
ninkų Suvalkijos organizacijos 
pastatė ultimatumą liaudinin
kų centrui, reikalaudamos su
daryt liaudies frontą su ko
munistais. Panašių faktų buvo 
ir Žemaitijoj. Kaune visos ei
lės įmonių darbininkai mitin
guose priima rezoliucijas, ku
riomis reikalauja iš socialde
mokratų vadovybės sudaryt 
bendrą frontą su komunistais. 
“Gothelfo”, “Falkovskio,” 
“Kliokio” įmonių darbininkų, 
o taip pat kepėjų delegacijos 
lankosi pas socialdemokratų 
vadus, spirdamos juos sudaryt 
bendrą frontą. Gyvo pritari
mo bendras frontas susilaukė ir 
fašistų įkurtoj Darbo Jaunimo 
Sąjungoj.

Su kaikuriomis vietinėmis 
socialdemokratų organizacijo
mis pavyksta susitarti dėl 
bendro veikimo jau 1935 m. 
pabaigoje. 1935 m. spalio 12 
d. “Darbininkų Vienybės Ko
miteto” parašu išeina pirmas 
bendro fronto dokumentas — 
atsišaukimas “Į visus Lietuvos 
darbo žmones. Budėkim dėl 
Lietuvos laisvės. Kovokim 
prieš karą ir fašizmą!” Atsi
šaukimas pasisako už Lietu
vos laisvės gynimą nuo grę- 
siančios Hitlerio okupacijos, 
už demokratiniai renkamą sei
mą, už platų liaudies frontą 
kovai prieš karą ir fašizmą.

1936 m. sausio mėn. išlei
džiamas antras bendro fronto 
dokumentas — “Darbininkų 
Bendro Fronto Komiteto” atsi
šaukimas dėl rinkimų į Darbo 
Rūmus. To bendro fronto ko
miteto pastangomis Kaune bu
vo išstatytas bendro fronto są-! mą. 
rašas į Darbo Rūmų rinkimus, 
o po kandidatų sąrašu surinks
ią šimtai parašų. Nežiūrint to, 
į bendrą Darbo Rūmų, kandi
datų sąrašą nė vieno bendro 
fronto kandidato fašistai ne
praleido.

Bendro fronto ir liaudies 
fronto komitetų vardu atsišau
kimai buvo išleisti įvairiose 
Lietuvos'vietose : Kaune, Kau
no universitete, Plungėj, Tel
šiuos, Mažeikiuos, Klaipėdoj 
ir kt. Visa tai buvo pasiekta 

platus antifašisti- 
frontas” (“Tiesa,” 
m. rugsėjis).
Kauno darbininkų

tik po ilgų socialdemokratų 
svyravimų, vengimo viešumos, 
bijojimo tiesiai ir atvirai pasi- 

’sakyti už liaudies frontą. Ne 
vieną kartą socialdemokratai 
sutikdavo bendrai veikt ir vėl 
sutartis sulaužydavo, atsisaky
davo nuo bendro veikimo. Sa
vo keliu fašistai persekiodavo 
liaudies fronto šalininkus, so
dindavo juos į kalėjimus ir tt.

Bendro veikimo rezultatai 
netruko pasirodyti. Klaipėdoj 
bendro fronto pamatais uosto 
darbininkai pravedė sėkmin
gą streiką. O kada 1936 m. 
birželio mėn. Kaune po polici
jos užpuolimo ant ramios dar
bininko Kranausko laidotuvių 
eisenos darbininkai paskelbė 
visuotiną streiką, “judėjimas 
apėmė visus antifašistiniai nu
sistačiusius darbininkus ir tar
nautojus be jokių pažiūrų 
skirtumo. Demonstracijų ir 
streiko dienomis Kaune susi
darė tikrai 
nis liaudies 
N 5, 1936

Visuotino
streiko ir fašistinio seimo rin
kimų metu Kaune pasirodė 
pirmi “Kauno Liaudies Fronto 
Komiteto” atsišaukimai, nu
kreipti prieš fašistinį terorą, 
už Steigiamąjį Seimą, išrinktą 
demokratiniais pagrindais iš 
pačių darbo žmonių išstatytų 
kandidatų, šie nauji liaudies 
fronto laimėjimai turėjo ne
mažos įtakos ir provincijai, 
kur judėjimas už liaudies 
frontą dar labiau pagyvėjo. 
“Nėra mums kito kelio, kaip 
bendradarbiauti su komunis
tais”—kalbėjo seni liaudinin
kų sąjungos nariai. Visa tai 
palengvino liaudininkams, so
cialdemokratams, jaunimie- 
čiams ir komunistams pirmą 
karta susitarti visos' Lietuvos 
maštabu dėl pravedinio kam
panijos prieš fašistinį seimą. 
Apie tą kampaniją “Tiesa” N 

*6 (1936 m. spalis) rašė:
“Fašistinio seimo sušaukimo 

dieną, rugsėjo 1 d. buvo šau
kiama įvairiose vietose prave
sti viešus išstojimus protestui 
prieš fašistinį seimą. Komunis
tai ėmėsi iniciatyvos sutelkti 
antifašistines jėgas tam, kad 
geriau pravesti antifašistinę 
kampaniją prieš fašistinį sei- 

Buvo išleistas bendras 
liaudies fronto lapelis, kurį 
pasirašė, be komunistų, liaudi
ninkai, socialdemokratai, jau- 
nimiečiai ir eserai. Nežiūrint į 
tai, kad visos įeinančios į liau
dies fronto komitetą grupės 
tame lapelyj šaukė darbo 
žmones vieningai išstoti, ištik
tųjų ne visos organizacijos 
ėmėsi praktiško organizacijos 
darbo. Atrodė, kad svarbiau
sia tik komunistai dirbo dar
bo masių eilėse. Kaikųrios 
liaudies fronto grupės dargi

Kai Anglijos fašistai storuose mitingų Trafalgar Aikš
tėj, tai juos užpuolė minia darbininkų ir šiaip anti
fašistų. Paveikslas parodo, kaip policija “darbavosi” 
tuo tarpu.

lapelių pasiėmė tik tam, kad 
išplatinti.... po I rugsėjo. O 
eserai tuojau pradėjo biČiu- 
liuotis su trockistais ir patylo
mis kalbėjo apie tai, kad troc- 
kistai išardysią viešus išstoji
mus. Taip buvo Kaune, pana
šiai buvo ir provincijoj.”

Fašistinio seimo susirinkimo 
dieną, Kaune streikavo apie 
3000 darbininkų.

Šie nauji, nors ir nedideli 
liaudies fronto politikos lai
mėjimai dienotvarkėn pastato 
klausimą apie liaudies fronto 
platformą. Dėl kokių reikala
vimų turi kovoti liaudies fron
tas? Nuo atsakymo į šį klau
simą -pareis tolimesnis beuž
simezgančio liaudies fronto li
kimas. Pasikalbėjimų su liau
dininkais ir socialdemokratais 
metu komunistams pasiūlo iš
dirbti liaudies fronto platfor
mos projektą. Komunistai tą 
projektą paruošia ir įteikia 
liaudininkų ir socialdemokratų 
vadovybėms apsvarstyti. Kar
tu komunistai pasiūlė iki toji 
platforma bus priimta imtis 
tučtuojau pravesti kampaniją 
demokratinės Ispanijos rėmi
mui, išstot prieš ruošimąsi 
įsteigti Lietuvoje koncentraci
jos stovyklas, prieš fašistinį 
seimą ir už demokratiškai iš
rinktą Steigiamąjį seimą ir tt.

Kaip atsiliepė liaudininkai 
ir socialdemokratai į šiuos 
konkrečius komunistų siūly
mus? Apie tai praneša LKP 
CK pranešimas, išleistas 1936 
m. spalio 25 d. (“Tiesa” N 7, 
1936 m. lapkritis). Tame pra
nešime skaitome:

“Nežiūrint visų Kompartijos 
pasiūlymų aktualumo kaikurie 
liaudininkų ir socialdemokra
tų vadai, deja, iki šiol savo 
partijų vadovybėj losią nusve
riančią rolę, anksčiau minėtus 
komunistų pasiūlymus fakti- 
nai sabotuoja išskyrus kon
kretesnį susitarimą dėl 1 rug
sėjo kampanijos prieš fašisti
nį seimą ir bendro lapelio iš
leidimą su socialdemokratų, 
veikliųjų liaudininkų, komu
nistų ir kitų parašais, kuria
me tarp kitko buvo pasisaky
ta už antifašistinį liaudies 
frontą ir jo plėtimą. Nedrįs
dami šiandien viešai atsisakyt 
nuo antifašistinio liaudies 
fronto ir bendro darbininkų 
fronto organizavimo, vieni iš 
reakcinių socialdemokratų va
dų į komunistų pasiūlymus 
neduoda jokio atsakymo, atsi
kalbinėdami, kad jiems, girdi, 
reikia juos pirmiau gerai ap
svarstyt, “pasitart” ir taip rū
pinasi vilkint šį svarbų darbą, 
kiti nariai atsikalbinėja, kad, 
girdi, bendras ir liaudies fron
tas esą ne kas kita, kaip ko
munistų manevras.’

Kartu LKP CK pabrėžė, 
kad be' platesnio komunistų 
darbo liaudininkų ir socialde
mokratų apačiose liaudies 
frontas negalės būti sudarytas.

Kaip socialdemokratų, taip 
ir liaudininkų vadovybės at
kakliai vengė svarstyti liau
dies fronto platformos projek
tą, vilkino klausimą, o pas
kiau ir visai atsisakė svarsty
ti. Tuo jie parodė, kad kaip 
vienų, taip ir kitų vadovybės 
sabotuoja liaudies fronto su
darymą. Dkr daugiau; Social
demokratai ėmėsi ardyt jau 
esantį ir veikiantį liaudies 
fronto komitetą iš komunistų 
ir kaikurių kitų antifašistinių 
grupių. Jie išdirbo savo “ben
dro darbo žmonių fronto” 
platformą, kurios tikslas ap- 
eit komunistus, sudaryt “ben
drą' frontą” be komunistų, bet 
užtat pritraukiant prie jo kon- 
tr-revpliucinius trockistus ir 
jų sėbrus —’ avantiūristiniai 
nusiteikusią eserų grupę. Apie 
šitą “platformą” jie nori gru
puoti savo socialdemokratiš- 
ką “frontą” be pačios akty
viosios antifašistinio fronto jė
gos — be komunistų. Aišku,' 
kad toks kaikurių socialdemo
kratų vadų darbas gali eiti tik 
reakcijos, tik fašizmo naudai.

Antifašistinio liaudies fron
to šalininkams Lietuvoje rei
kia vesti kovą ne tik prieš re
akcinių socialdemokratų ir 
liaudininkų vadus, sabotuojan
čius liaudies fronto sudarymą, 
bet ir prieš kontr-revoliucinius 
trockistus ir jų sėbrus eserus'. 
Lietuvos’ tr'ock’istai, veikiantie
ji su žvalgybos pagėlba ir 
dažnai* sulig tiesioginėmis jos 
direktyvomis, yra aršiausi 
liaudies fronto priešai. Jie vi

sokiomis priemonėmis trukdo 
liaudies fronto šalininkų vei
kimą, plėšo aukų lapus, ku
riais antifašistai renka aukas 
demokratinės Ispanijos rėmi
mui, ardo antifašistinius iš
stojimus— politinius darbinin
kų streikus. Paskutiniu laiku, 
jausdami savo vardo nepopu
liarumą darbo*masėse, trockis- 
tai su žvalgybos pagelba ima
si organizuoti Kaune naujas 
provokacines grupes, prisiden
gusias “anarcho-sindikalistų”, 
“medžio apdirbimo darbinin
kų sąjungos” vardais, o žval
gybos agentai kuria “darbinin
kų partiją.” Tų grupių var
du tamsūs elementai mokina 
įsigyt ginklus ir vykdyt tero
ristinius aktus prieš išnaudoto
jus, kad paskiau fašistai tu
rėtų progos pateisint represi
jas prieš antifašistus. Jie mo
kina darbininkus streikų me
tu išstatyt’ perdėtus reikalavi
mus, kad sukompromituoti 
streiką, kaip kovos priemonę 
darbininkų padėčiai pagerinti, 
mokina vartot individualinį te
rorą ir tt. Su šiomis provoka
cinėmis grupėmis bičiuliuojasi 
ir lietuviški eserai. O eserus 
dažnai stengias paturėti liau
dininkų ir socialdemokratų va
dai. šitokiu keliu atsiranda 
platesnės galimybės fašizmo 
agentams trockistams ardyti 
liaudies frontą. Šitokiais ke
liais susidaro lietuviškų troc- 
kistų rezervai, čia ir glūdi 
trockistų veikimo pavojingu
mas Lietuvoje. Ir užtat kas 
yra antifašistinio liaudies fron
to šalininkas, tas būtinai turi 
kovoti prieš kontrrevoliucinius 
trockistus — antifašistinio 
liaudies fronto ardytojus.

Nežiūrint visų liaudies fron
to priešų statomų kliūčių liau
dies fronto įtaka Lietuvoje 
plečiasi. Veikiantis liaudies 
fronto komitetas jau išleido 
atsišaukimus dėl Ispanijos įvy
kių, dėl steigiamų Lietuvoje 
darbo stovyklų, dėl antifašis
tinės gruodžio kampanijos 
(10 metų fašistinio perversmo 
sukaktuvės). Įvairiose vietose 
veikiančių liaudies fronto ko
mitetų ir Raudonosios pagel- 
bos jėgomis Lietuvoje jau su
rinkta daugiau 10 tūkstančių 
litų demokratinės Ispanijos rė
mimui. š. m. sausio mėn. tas 
komitetas priėmė “Lietuvos 
liaudies fronto platformą.” To
je platformoje statomi politi
niai, ekonominiai ir kultūriniai 
reikalavimai, tarp jų demo
kratiniai išrinkto Steigia
mojo Seimo, demokra
tinių laisvių, amnestijos 
politkaliniams ir kt. reikalavi
mai. Liaudies fronto dvasioj 
praėjo šiemet Pirmosios Ge
gužės minėjimas Kauno uni
versitete. Visos liaudies fronto 
grupės remia ir demokratinių 
sluoksnių pradėtą kampaniją 
už amnestiją Lietuvoje. Po 
amnestijos reikalavimu davė 
parašus toki Lietuvos visuome
nės veikėjai, kaip K. Grinius, 
M. Šleževičius, P. Leonas, V. 
Čepinskis, A. Stulginskas, M. 
Krupavičius ir kt. Tai dar ne
reiškia, kad tie visuomenės 
veikėjai liko liaudies fronto 
šalininkais. Bet visgi tai rodo, 
kad liaudies fronto veikimui 
Lietuvoje atsiveria vis plates
nės galimybės.

ŠYPSENOS

Jos li4gi Tuo Domisi
M i e s t e 1 io gaisrininkai 

skubiai važiavo -į artimą, 
kaimelį. Miestelio pakraš
tyje stovėjo būrelis moterų. 
Išgirdus gaisrininkus at
žvangant, viena stambi mo
teriške išsiskyrė iš būrio ir, 
išbėgus kelio viduryn, ėmė 
abiem rankom mosikuot 
prieš atvažiuojančius gais
rininkus. Važnyčia vos-ne- 
vos sulaikė’. įsibėgusius ar
klius ir suriko: “Kur gi yra 
gaisras?”

“Taigi, taigi, tą mes vi
sos įr norime iš jūs suži
noti!” atšovė moteriškė.

Surinko Juodvarnis.
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Iš Maskvos į San 
J acinto

Michail
(Rašo SSSR Didvyris 

Lakūnas)
Du metus mes mąstėme 

apie ilgiausią kelionę. Tai il
gas laikas, bet už tai visi 
klausimai, pirmiau buvę pai
nūs, mums pasidarė pilnai 
aiškiais. Mes pilniausiai jau 
persistatėme visas smulk
menas skridimo. Tas sutei
kė mums vidujinį pasitenki
nimą, pasitikėjimą ir džiau
gsmą.

Lėktuvas, kuriuomi mes 
ruošėmės skristi, buvo to
kis pat, kokį aš išbandžiau 
veik du metai atgal. Iš kar
to lėktuvas “ANT-25-1” tu
rėjo galimybę skristi be ap
sistojimo tik 7,000 kilometr. 
Bet kada ant jo pritaisėme 
naują motorą su naujais 
įrengimais (reduktorium), 
tai jo radiusas pakilo iki 
10,000 kilometrų. Bandymai 
parodė, kad karbuotą pavir- 
šį reikia pakeisti lygių, kas 
dar suteiks priedą 2,000 ki
lometrų ilgio. Ant galo po 
visų pagerinimų mums pa
vyko atlikti viduj savo ša
lies be apsistojimo 12,411 ki
lometrų (7,707 mylias) ke
lionę. Metaliniai propeleriai 
dar daugiau pakėlė lėktuvo 
galimybę atlikimui ilgų ke
lionių.

Mes atydžiai ištyrinėjome 
savo lėktuvą. Mes patyrė
me, ant kokio aukščio lėktu
vas galės skristi sunkus, ka
da užpildytas kuru ir ant 
kokio, kada bus lengvesnis. 
To pasekmėje dar pirm pa
kilimo mes jau žinojome, 
kiek galime nulėkti, jeigu 
bus geras oras. Bet, žinoma, 
kad ant tokios ilgos kelio
nės negali visur būti geras 
oras, tat tada pradėjome 
studijuoti, kad ir blogame 
ore pakelti lėktuvo tolio 
radiusą.

Po ilgo prisirengimo mes 
jau turėjome sudarę aiškų 
planą, kuris smulkmeningai 
teikė nurodymus, kaip grei
tai ir aukštai reikia skristi 
vienokiame ore, kaip laiky
tis su sunkiu 
kaip su lengvu (aptuštėju
siu nuo kuro). Tokis aiš
kus uždaviniu supratimas 
teikė pilną galimybę perga
lei. Lėktuvas mums gerai 
žinomas. Jo motoras pil
niausiai pasitikimas ir ištir
tas.

Blogas Oras
Labiausiai mus kankino 

oro žinios. Pradžioj skridi
mo perdaug sunkus lėktu
vas, iš priežasties 6į tonų 
kuro, reikalavo palyginamai 
gero oro, nors pradžiai ke
lionės. Toliaus buvo tik vie
nas rimtas pavojus — apša- 
limas. Bėgyj dviejų metų 
mes tyrinėjome priežastis 
Sovietų ir užsienio lėktuvų 
apšalimų, kad surasti būdą 
kovai su jais. To. pasekmėj 
mes priėjome prie išvados,

Gromov.

lėktuvu ir

kad kuo šaltesnis oras, tuo 
mažiau pavojaus apšalimui, 
o didelėj aukštumoj ir visai 
apšalimo galima išvengti. 
Po to, kada jau yra 20 lai
psnių šalčio žemiau nulio, 
tai mažai pavojaus lėktuvui 
apšalti. Reiškia, reikia iškil
ti taip aukštai, kad šaltis 
būtų nemažiau 20 laipsnių 
žemiau zero ir pavojaus nė
ra. Taip mes manėme prieš 
išskridimą.v

Savo draugus — Jumaše- 
vą ir Daniliną — aš gerai 
pažinojau. Jie nebuvo labai 
garsūs vyrai, bet gatavi bi
le darbui. Tame aš įsitiki
nau ne kartą. Jų orlaivinin- 
kystėj žygiai aiškiai liudijo 
tą, kad pasirinkta tinkami 
draugai. .

Neužilgo prieš pradžią 
skridimo prieš mus atsisto
jo naujas uždavinys. Po pa
sekmingo perskridimo iš 
Maskvos per Šiaurių Polių į 
Ameriką draugų čkalovo, 
Baidukovo ir Beliajevo, 
mums jau atrodė, kad neuž
tenka pasiekti bile punktą 
Jungtinių Valstijų. Dabar 
mūsų skridimo tikslas buvo 
ne tik tame, kad patvirtinti 
galimybę skrajojimo per 
Šiaurių Polių, bet ir toliau
siai nulėkti. Tas reikalavo 
pasirinkti kuo 
orą. O

geriausią 
šiemet Arktikoj 

oras, kaip tik blogas. Prieš

Kiekvienu kartu, kada 
gaudavau progą atlikti di
delę kelionę, tai pergyven
davau didį džiaugsmą, di-j 
delį sujudimą pirm išlėkimo -xj • 
ir pilną ramumą, kaip tik 
pakildavau oran/Kiekvienu 

I kartu prieš tokią kelionę 
būdavau labai sujudęs ir, 
pas mane dingdavo apetitas 
valgyti: gerdavau tik karš-! 
tą arbatą. Ramumas apim-į 
davo, ' 
oran ir už kokių 10-15 mi
nučių atsirasdavo 
apetitas.

Taip buvo ir dabar.

Pirmyn ir Tiesiai
Po lėktuvu mėlynavo pla

kus vandenynas Berencovo 
'Jūros. Mes skridome link 

; Žemės (No vaja
iZemlia). Ją pamatėme dar 
i būdami bent 100 kilometrų 
atstumoj. Prisiartinę bent 
50 kilometrų, mes pirmu 
įkartu matėme jos gražius 

_! pakraščius. Iš tolo Naujoji 
kaip tik iškildavau I Žemė atiodo, kaip Kiymas,

• - - - , su dideliais maudynių kras-
vilko ^Ms, kvietkomis ir priimna 

Krymo šiluma, nors to ten

karto labai džiaugiausi, pa. | Iš kairės matėsi plaukian- 
- 'J iuc ^1S didelis tamsus debesys ir

nLvbė dengiantis jūra. Ant Naujo- 
C-L III y ' J •“ "1 * • • ia cino r/nmnc rlmni/icvi

skui buvau sujudęs, o ant 
galo užviešpatavo r;
ir pilnas pasitikėjimas per
galei. Mes įlipome į lėktuvą 
pareikšdami: “Kas ten ne
būtų — vis vien mūsų to
lio rekordas užtikrintas.”

Liepos 12 dieną mūsų pa
kilimas ypatingai buvo sun
kus. Galima drąsiai pareikš
ti, kad jeigu dar ant orlai
vio būtų buvę daugiau bent 
100 kilogramų (250 svarų), 
tai pakilimui cementinio ke
lio būtų pritrūkę. Pačiame 
gale cementinio kelio, prie 
sutrenkimo, aš visu smar
kumu pasukau lėktuvą į 
viršų, kad neleisti jam atsi
mušti į žemę, kuri čia pat 
buvo. Vos spėjome atsitrau
kti nuo cementinio kelio, 
kaip kuo greičiausiai pradė
jome į sparnus įtraukti lėk
tuvo ratus. Pakartoju, kad 
pirmas mano gyvenime bu
vo tokis sunkus pakilimas.

Mūsų lėktuvas dar buvo 
tik 350 metrų ore, o jau ne
matėme žemės. Ji buvo už-

sios Žemes dviejose vietose 
mes nusileidome iki 300-400 
metrų, kad galėtų užrekor- 
duoti mūsų praskridimą. Iš 
čia mes lėktuvą tiesiai nus
tatėme linkui Rudolfo salos, 
Šiaurių Poliaus, 120-to me
ridiano ir Kalifornijos. Mes 
vėl iškilome virš debesų.

Priešakyj pasirodė baltas 
debesys, dengiantis dangų. 
Tai buvo didelė viesulą (ci
klonas). Po kelių valandų 
skridimo Jumašev pranešė, 
kad pastebėjo apačioj ko
kius tai taškus, jis manė, 
kad tai Franc Joseph salos. 
Greitai mes įsitikinome, kad 
taip ir yra. Kalnų viršūnės 
padengtos sniegu. Jautėme 
besiartinančią viesulą. Kitoj ,_____
pusėj matėsi juodi debesiai. Mes jau buvome apie 6,000

Musų rankose vienatinis kilometru nuo Maskvos. 1 — 1 1 • v *■”

vui, bet ši viesulą buvo 
daug mažesnė už pirmąsias 
ir ją įveikėme į pusę valan
dos.

Vėl graži giedra, aiškiai 
šviečia šiaurių saulė. Apa
čioje buvo debesiai, vieto
mis pro jų prošvaistes ma
tėsi ledai ir jų suskilimai. 
Vaizdas' begaliniai gražus-. 
Ledynų erdvės neapglėbia
mos.

Už kiek laiko priešakyj 
mes pamatėme debesius ir 
ant jų atsimušančius kokius 
tai šešėlius. Arčiau prisiar
tinę po jais pamatėme uo
las. Žemė! Tai buvo Princ 
Patrick sala. Debesiuose 
spragos darėsi didesnės. 
Tarpe Amerikos sausžemio 
ir salų jūros buvo padeng
tos kuprotais ledais su tam
siomis žymėmis. Saulė švie
tė prieblankiai. Laiks nuo 
laiko virš mūs plaukė debe-, 
šiai. Visa tai sudarė gražų ....... . ,
ir kartu jautru vaizda. Dan- sa.uhjįi tolio rekordą mes 
gus buvo aiškus. Nežinomo-1 aimejome dar apie, 300 ki- 
ji žemė nusidriekė po mu- ^metrų anoje ?Ps.eJe v^an 
mis, daugybė mažų ir dide- F/ancisco. Atydziai apzvel-

■ - krnmvnai Rlau mažutį orlaivių lauką 
- - ~ • Marchfielde ir pradėjau jie-

škoti didesnės lygumos mū
sų lėktuvui, kuriam nusilei
sti reikia bent 1,300 pėdų 
ilgumo. Mes suradome erd
vią, bet nelabai Ivgia ganyk
lą. Ir po 62 valandų ir 17 
minučių oro 
San Jacinto 
leidome.

Prie mūs

Airdromų švyturiai pasisu
ko į kairę pusę. Mes tęsėme 
kelionę tiesiai. Auštant mes 
perlėkėme neaukštus kalnus 
ir miestelį San Jacinto. Los 
Angeles pasiliko dešinėj pu
sėj, o mes skridome linkui 
San Diego miesto.

Čia mums nepavyko. Už 
San Diego jau arti buvo 
Meksikos rubežius, o mes 
leidimo į Meksiką neturėjo
me ir todėl tiesiai į pietus 
jau negalėjome skristi. Visi 
čia airdromai bent ant 50 
mylių pločio buvo uždengti 
tankiu rūku. Mums prisiėjo 
grįžti atgal. Pusvalandį su
kome virš San Diego lauk
dami, gal prasiblaivys mi-

Kada kuro įtalpose gazo
lino liko tik vienai valandai 
kelionės, kaip rodė prietai- 

. sai, taj aš nusprendžiau 
j leistis žemyn. Vis tiek- pa-

lig ežerų,* balų, 
didelės girios ir labai mažai 
upių. Tas Kanados vienodu-1 
mas tęsėsi net iki didžiųjų 
kalnų.

Skrisdami virš Kanados, 
mes paskutinį kartą išgir
dome radio žinias iš Mas
kvos stoties, kuri visą laiką 
palaikė ryšius su mumis.

kelionės netoli 
miestelio nusi-

būdas kovos su viesulą — 
iškilti virš jos. Mes kietai 
buvome nusistatę nesitrau
kti nuo tiesios linijos. 
pirmyn ir tiesiai.

bai gerą prakalbą. Savo kai- 
boj jis ragino remt visokiais * 
būdais kovojančius už demo- — 
kratiją, pasiųst ten jiems ci- 
garetų, tinkamos literatūros ir 
kitokių reikmenų, kurių sunku 
gauti karo fronte.

Kitas kalbėjo draugas J. 
Dean, vietos A. K. Partijos 
organizatorius, kuris pasakė 
labai tinkamą prakalbėlę, pri
simindamas kovas Ispanijoj, •• 
taipogi streikus šioje šalyje,— 
šaudymą darbininkų pikieto 
eilėse ir kitus užpuolimus ant 
darbininkų už veikimą unijo
se, kad pagerinti nors kiek sa
vo vargingą būklę.

Taipogi plačiai nurodė fa
šistinę veiklą šioje šalyje, kur 
fašistai visur pradeda organi- * 
zuotis prieš darbininkus. Kal-^'. 
betoj as ragino vest neatlai- 
džią kovą prieš tą fašistinę 
veiklą, pakol nepervėlu.

Abudu kalbėtojai pasakė 
geras prakalbas, žmonių ne-/ 
buvo daug, daugumą sulaikė 
lietus, nes tą vakarą smar- \ 
kiai lijo.

Aukų buvo surinkta dėl Is
panijos kovotojų $14.85.

Prakalbose Buvęs.

ATSLŪGĘS KARINIS 
ŪPAS TARP PRANCŪZŲ 

IR JAPONŲ

mūsų pakilimą vyriausi Šo-1 dengta tirštu rūku. Mes vis 
vietų meteorologai (oro ži- varėme lėktuvą j aukštį, kol 
novai) pareiškė, kad mus'B8 pasiekė 800 metrų aukš- 
ant kelio laukia didelės au-i^umą. (Metras yra 3 pėdos 
droš ir priešakinis galingas 3 coliai. — Vert.). Skri- 
vėjas. Bet laiko pasirinki- dome tarpe.dviejų rūkų de
niui geresnio oro nėra. Prie besu. Pagaliau, jie susiliejo 
to, mes skaitėme, kad net iri ū’ tada skridome aklai. Tik 
šiose blogose oro sąlygose, 
mes galime laimėti pasaulio 
ilgiausios kelionės rekordą. 
Mes nusprendėme laikytis 
išsidirbto plano aukštumos 
ir tiesios linijos. Apsukimus 
audrų ir kitų oro kliūčių 
mes atmetėme, nes tas su
mažintų tolio rekordą. (To
lio rekorde neįskaitomos tos 
mylios, kurios padarytos 
apsukimams, pakilimams. 
Jos skaitomos “pralaimėto
mis myliomis.” Įskaitoma 
tik tiesios oro linijos mylios. 
—Ver.) Mes nusprendėme 
skristi tiesiai. Žinoma, mes 
žinojome, kad kiek prisieis 
pasisuktų kad teks turėti 
“pralaimėtų mylių” pakili
mams ir nusileidimams, bet 
tas turi sudaryti kuo ma
žiausią mylių skaičių.

Aš, matomai, gimiau “po 
laiminga žvaigžde.” Per 20 
metų skrajojimo man teko 
daug žymių kelionių atlikti, 
kaip tai: Maskva—Pekinas 
—Tokio; į tris dienas ap- 
skridau aplinkui Europą; 
skrajojimas Europoj lėktu
vu “Sovietų Sparnai,” viduj 
Sovietų Sąjungos 75-ių va
landų skrajojimas, kada at
likome 7,707 mylias. Visi jie 
baigėsi laimingai.

po dviejų valandų ir pusės 
kelionės, būdami ore 1,100 
metrų aukštumoj, palikome 
tuos rūkus. Iš dešinės pro 
debesius pasirodė saulė.

Po penkių valandų skridi
mo mes pasikeitėme lėktu
vo vairavimu su Jumaševu 
ir aš užsirūkiau. Žemės iki 
pat Kolguevo salos nematė
me, nes ji buvo paslėpta de
besių. Danilinas išskaitlia- 
vęs pagal laiką ir lėktuvo 
greitį pranešė, kad artina
mės prie tos salos. Jumašev 
paleido lėktuvą per debesis 
žemyn ir pro juos išlindę 
tik apie 200 metrų atstuj 
pamatėme Kolguevo salą. 
Taip puikiai Danilinas iš- 
skaitliavo mūsų vietą. “ 
200 metrų aukštumoj 
smarkiai supami vėjo per- 
skridome Žąsies Nosį, kur 
buvo Centralinio Aviacijos 
Kliubo komisaras, kad jis 
galėtų užregistruoti mūsų 
skridimą. Jeigu ne tas, tai 
mes nebūtume nusileidę iš 
aukštumos ir statę pavojun 
lėktuvą. Jumašev vėl iškėlė

IJ1L JL11.y JL vAvUlCVl* -i —-i — •

Lėktuvas jau buvo 13,000 
pėdų aukštumoj (4,000 me
trų), šaltis pasiekė 16 laip
snių žemiau nulio. Prieš 
mus vis buvo debesų siena. 
Mes leidome lėktuvą į debe
sis ir skridome aklai tik pa
gal prietaisus, laikydamie
si kelio ir signalų nuo Ru
dolfo salos. Ant propelerio 
paleidome skystį, kuris ap
saugoja jį nuo apšalimo. 
Laikydamas lėktuvą į viršų

bėgo žmonės, 
TT ..... . . _ .'skubinosi automobiliai. Gy-
Uoliniai kalnai padengti ventojai San Jacinto mies- 

debesų. Mes, laikydamiesi teliOi sužinoję, kad lėktuvas 

varydami lėktuvą į viršų,
‘ j aukštumas. 

Už kalnų mes skridome tar
pe debesų. Staigiai lėktuvas 
pradėjo apšaldinėti. Abu 
p'rietaisai, rodanti greitį, 
sustojo. Mes nusileidome iki 
3,500 metrų ir tada lėktu
vas nustojo apšaldinėti. . ’ skirti sportiniai komisarai,

Kiek pasukome lėktuvą į < patyrimui mūsų baroorafų, 
dešinę ir Seattle srityj mes kuro rodytojų ir koordinatų 
išskridome ant Ramiojo kelionės.
Vandenyno.. Po valandos. Iš karto mes susikalbęjo- 
skridimo didieji debesiai me pagelba ženklų, bet už

Tik P™ 120-to^ meridiano ir vis Maskvos, apsupo mus ir 
reikalavo autografijų. Iš ar
mijos Marchfieldo lėktuvų 
lauko atskrido karinis lėk
tuvas. Majoras amerikinės 
armijos tuoj aus pastatė 
sargybą pas mūs lėktuvą, o 
mus automobiliuje nusivežė 

į j Marchfieldą. Ten buvo pa-

nastebėiau kad langai an- baigėsi, bet pakraštys ir toj pusvalandžio pas mus at- salo led’u Ir til!“ kadFpasie-lsrityj dangus, vis jais buvo Skrido Sovietų Sąjungos pi- 
kerne 4,500 metrų aukštu- uždengtas. Ewiesakyj gi ma- i liečiai, kuriuos mes sutiko- 
mos ir šaltis pasiekė 21 lai- ^si gražus blynas dangus, me ant Amerikos žemės, 
psnį žemiau nulio, tat nu- Tas davė viltį, kad naktis Tai buvo inžinierius Šumov- 
stojo lėktuvas apšalti. Mes 
nrasimušėme per baltus de
besis. Vis skridome aklu 
skridimu.

Štai, staigiai nušvito ir 
lėktuvas išlėkė iš debesų. 
Apačioje plauke balti debe
siai. Virš mūs aiškiai spin-

bus graži. . .. skis, generalio konsulo pa-
Prasidėjo pirmoji tikroji reigą einantis Los Angeles 

tamsi naktis mūsų kelyj. Ji mieste Gochmanas ir spe
nius užklupo tarpe Seattle cialis 
ir San Francisco. Per debe
sų prošvaistes mes matėme 
kraštą. Po mumis degė r Dabar, 
šviesos Amerikos airdroąnų liaudis priima' mus visur,

“Pravdos” korespon
dentas Chvat.

Tik. 
mes

lėktuvą ir čia mes apsikei- tuvo.
tėme vairavimu. Mūsų lėk
tuvas turi dubeltavą vaira
vimą ir pasikeitimas labai 
lengvas.

Keturi išlaisvinti Scottsboro jaunuoliai. Viduryj stovi advokatas S. Leibowitz.

Tientsin, rugp. 2. — Ka
rinis ūpas tarp japonų ir 
francūzų dėl Tarptautinio 
Tilto atslūgo, kuomet fran
cūzų valdininkai leido Japo
nijos kareiviams įeiti mie
stan per Rytinę Stotį, nors, 
pagal seną sutartį, japonai 
neturi tokios teisės.

Valgykite Medų
“Laisvė*’ tik dabar vėl ga-> 

vo didelį vežimą tikro bičių; 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25. ,

Geriausias būdas atsikratyti ,.^, 
lengvas slogas — šaltį — ge- Tr, 
riant arbatą su medum ir le-,.L 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės** ofisą ™ 
ir pasiimkite tyro bičių me- 
daus, vartokite vietoj cukraus.u

vDr. Herman Mendlowitz
«3 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

dėjo saulė. Mes lengvai at-jir miestelių. Skridome ais; kaipo garbingus Sovietų Są- 
’— -■■■ y ------- jungos svečius, aš prisime

nu pasikalbėjimą Kremliu
je, birželio 16 dieną. Toj at
mintinoj mums dienoj So
vietų Sąjungos valdžia ir 
asmeniniai draugas Stali
nas suteikė mums leidimą 
skristi į Ameriką. Aš nega
liu tą prisiminti be didelio 
sujudimo ir dėkingumo už 
tai, kad mums buvo suteik
ta leidimas užkariauti pa

tinę prie San Francisco mes, saulinį tolumo ir tiesaus 
matėme, kad kuro dar turi-, skridimo rekordą ir laimėti

vicjv oauic. J.VJLUD lunjtį v ai <%v- ------------------- <:•-----
sidusome ir mąstėme: [kiame ore. Dešinėj pusėj 
“Kaip mes buvome teisingi j buvo Ramusis Vandenynas 
įrengdami lėktuve dubelta- ! uždengtas debesiais,^ apa
vą vairavima.” Darbas su čioj Amerikos žemė. Iš 3,000 
pompomis, leidimas ant pro- aukštumos metrų mes toli 
pelerio skysčio, apsaugo- priešakyj. matėme_ eilę air- 
jančio nuo apšalimo ir kiti; dromų šviesų.^ Putė galingas 
užsiėmimai atitraukia pir- ’ 
rfio lakūno daug laiko. Čia 
tai ir suteikia nepavaduoja
mą pagelba antras lakūnas, 
kuris sėdėdamas antroje kė
dėje paima vairavimą lek-

priešakinis vėjas. Be galo 
ilgai nebuvo San Francisco.

Mes buvome sunkiai nu
vargę. Bet kuro rodytuvas 
teikė padrąsinimus. Prisiar-

me daug ir todėl užklausė
me kitų airdromų ar jie ga

jau para laiko, kaip ke- Ii mus priimti. Atsakymai 
lyj. Nugalėję dvi viesulas j buvo nemalonus,^.kad Los 

įmes artinomės prie Šiaurių 
Poliaus. Per visą ta laiką 
mes žemę matėme tik Ščel- 
kovo orlaivių lauke, Mas
kvoj, ir sklypelius Kolgue
vo ir Naujosios Žemės. Vi
sas kelias ią nuo mūs slėpė 
debesiai. Mes skridome ar
ba per juos, arba virš jų. 
Lėkdami virš Šiaurių Po
liaus Sovietų Sąjungos mo
kslinės stoties mes neišsilai
kėme, kad per radio neper- 
davus pasveikinimą draugui 
Papaninui ir jo draugams. 
Mes jautėme, kad draugai 
gavo mūsų pasveikinimą.

Lėktuvą vedė Jumaševas. 
Aš nuėjau ir atsiguliau. Ge
rai numigęs valandą, pradė
jau su dideliu pasitenkini
mu valgyti. Priešakyj pasi
darė tamsu: nauja viesulą. 
Aš atsisėdau į užpakalinę 
kėdę, kad pagelbėti Jumaše-

Antra Para Kelyj jį Sovietų šaliai.
Vertė D. M. š.

OFISO VALANDOS
nuo 1—S dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

■ Angeles ir San Diego air
dromai uždengti tankių rū
kų. Mums pranešė vardus 
kitų airdromų, kuriuos ant 
žemlapių sunku buvo suras
ti.

Vienok kuro dar turėjo
me kelioms valandoms ir 
mes pasiuntėme radio pra
nešimą: ‘‘Skrendame pro 
San Francisco. Skrendame 
toliau į pietus.” Jumašev ir 
Danilin klausė manęs ar ne
verta duoti Sovietų valdžiai 
žinią apie tai, kad pasauli
nis ilgio rekordas jau lai
mėtas. Bet aš atsakiau, kad 
kol lėktuvas nebus ant že
mės, tol apie tai nieko ne
pranešti.
Tolio Rekordas Laimėtas
Buvo vėlyva naktis, kada 

mes radomes’ tarpe San 
Francisco ir Los Angeles.

Wilkes-Barre, Pa
Keletas Žodžių iš Prakalbų 
apie Ispaniją, Kurios Įvyko 

Liepos 30 Dieną
Šias prakalbas surengė vie

tos Lincolno Bataliono d-gai, 
kad paremt kovojančius drau
gus už demokratiją.

Vyriausiu kalbėtojum buvo 
draugas Sterling Rochester, 
ką tik sugrįžęs iš Ispanijos iš 
Lincoln Bataliono. Šis draugas 
plačiai nurodė apie karo fron
tus, nes jam pačiam ilgai teko 
grumtis su tais užpuolikais, 
kurie siekiasi pavergti Ispani
ją ir sunaikint demokratines 
teises toje šalyje.

Kalbėtojas nurodė, kokią 
svarbią'rolę atlieka kovoje už 
demokratiją Tarptautinės Bri
gados ir šios šalies liuosnoriai, 
kurie kovoja prieš tarptautinį 
fašizmą. Trumpai sakant, 
draugas Rochester pasakė la-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2Srd St.

• t

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORRIS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaitų. 
Turim puikiai įtaisyt* Koplyči* 
ir salę del po iermen* piet*. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. T.

I X t >



BOSTONO IR APIEUNKES ŽINIOS %
Joseph N. MacDonald’ui, 

važiuojant gatvekariu, vagi
liai ižtraukė iš kišeniaus pini
ginę, kurioje buvo $5000.

Liepos 28 d. “Boston Globė“ 
patalpino Stalino ir lakūnų— 
Čkajovo, Baidukovo ir Belia- 
kovo—atvaizdus. Kartu įdėjo 
ilgą Beliakovo apsakymą apie 
skridimą per žieminį polių.

Du policistai važiuodami 
nakties laiku pro gubernato
riaus tuščią namą, pastebėjo 
skiepe šviesą. Tuojaus davė 
signalą specialei policijai, ku
ri tuojaus sumarmėjo ir apsu
po namą, bet vėliau paaiškė
jo, kad namo prižiūrėtojas 
pamiršo užgesinti aliejinį pe
čių. Tuom viskas baigėsi.

Liepos 18 d. d. M. K. Balys 
dainavo per radio. Gana vy
kusiai sudainavo porą daine
lių. Būtų gerai, kad Balsys ir 
tankiau mums padainuotų.

Man pasitaikė būti ant Vy
rų Choro praktikos. Choras tu
ri gerų balsų. Man geriausia 
patinka mūsų veterano J. Ma
tulaičio balsas. Tai tikrąs lie
tuviškas Caruso. Bet man ne
patinka, kad choristai kriti
kuoja dainų gramatiką, nes 
tuomi eikvoja veltui laiką.

Liepos 28 d. buvo ALDLD 
2 kuopos susirinkimas. Labai 
mažai dalyvavo narių, net už
rašų raštininkas neatsilankė. 
Draugai kaltino koresponden
tus, kam jie nepraneša per 
“Laisvę“ apie susirinkimo įvy-| 
kimą.

Aptarus vietinius reikalus, 
buvo skaitytas laiškas nuo 
Centro Sekretoriaus, kuris 
praneša, kad jis mūsų kuopai 
pasiuntė didelę, drūtą ir dailią 
darbininkų solidarumo vėlia
vą. Draugai su džiaugsmu šį 
pranešimą priėmė ir ant vie
tos nutarė parengti pramogą 
J'atidengimui” vėliavos.

Užbaigus susirinkimą buvo 
leidžiama laimėjimui elektrinė 
lempa. Laimės numeris buvo 
46 ir teko pašaliečiui E. Gai-; 
vidui. Draugai labai paten-1 
kinti, kad laimė nekrito saviš-1 
kiams. Lempą leido laimėji- i 
mui Kom. Partija.

Po Šešių Menesių Broliai 
Sugrįžo iš Karo

Šiomis dienomis Bostonan 
sugrįžo trys broliai Flaherty, 
kurie gynė liaudiečių frontą 
prie Madrido. Du jaunuoliai 
sužeisti, o trečias sveikas.

Laikraščių korespondentams 
jaunuoliai pareiškė, kad jie 
įstojo armijon liuosnoriai, nes, 
jų manymu, įvykint demokra
tiją pasaulyj galima tiktai su 
ginklu.

Edwardas vadovavo Abra
ham Lincolno Brigadą. Ketu
ris kartus turėjo atkaklias ko
vas su fašistais, vienok išliko 
sveikas.

Pranas, išbuvęs mėnesį lai
ko, tapo sužeistas į koją aukš
čiau kelio, kas privertė jį iš
būti. ligoninėje iki apleido šalį.

Kazimierui išmušė dešinį 
petį, kuomet eksplodavo dvi 
granatos.

Jaunuoliai, pasiekę Ispani
ją, tuoj įstojo į amerikiečių 
grupę. Tris savaites pasilavi- 
nę išvažiavo į frontą.

Fronte jie išbuvo visą laiką. 
Mūšių pertraukose žaidė bolę 
apie 150 jardų nuo priešų ap
kasų* Maistas buvęs labai ge
ras, bet gyvenimas be galo 
monotoniškas.

jBroliai Flaherty’s sako, kad 
dabartiniu laiku Ispanijoj ran
dasi nemažiau kaip 2000 
Amerikos liuosnorių.

Dabar jaunuoliai mano pa
silsėt, o nuo 19 d. rugsėjo pra
dės kampaniją už liaudiečius.

Vienas n e p r a u s taburnis, 
buvęs valstijos atstovu, Tho
mas Dorgan parašė laišką 
Harvardo Universiteto profe
soriui Kirtley Mather, protes
tuodamas, kam tas profeso
rius renka aukas, pirkimui 
vaistų ir siunčia Ispanijos liau- 
diečiams. Toliaus tas fašistas 
sako, kad savo pasielgimu 
profesorius peržengia šalies 
konstituciją ir žemina univer

siteto autoritetą.
Bet profesorius rimtai atsa

ko tam fašistų šului sekančiai: 
“Didžiai reikia apgailestauti, 
kad ponas Dorgan taip mažai 
turi supratimo, kas liečia kul
tūrinę padėtį Ispanijoj. Rėmi
mas medikalio biuro, kuris tei
kia pagelbą Ispanijos demo
kratijai, neprasižengia neutra
lumo teisėm. Biuras visuomet 
buvo atsargus, laikosi visų 
patvarkymų, ir veikia sulig lei
dimo iš iederalės valdžios. 
Harvardo Universitetas nieko 
bendro neturi su šiuo dalyku.“ 
(Atsakymas paduotas sutrum- 
pintoj formoj).

Jaunutis.

So. Boston, Mass.
Vieša Padėka

Mes, Jonas ir Elsie Burbai, 
širdingai dėkavojame visiems 
draugams ir draugėms, o taip
gi ir giminėms, kurie atlankė
te mus net ir jš tolimų miestų, 
(iš Brooklyno, Worcesterio), 
idant paminėti 25 metų sukak
tuves mūsų ženybinio gyveni
mo. Taipgi širdingai ačiū 
tiems draugams ir draugėms, 
kurie dirbote dėl surengimo 
to paminėjimo.

Mes iš savo pusės bandysi
me dirbti dar daugiau ir su 
didesne energija dėl žmonijos 
labo.

Joz&as ir Elsie Barbai.

Iš Seattle-Tacoma AID 
LD Kuopy Įvykusio 

Pikniko
Liepos 18 d., Lake Genevoj, 

įvyko bendrai rengiamas pik
nikas. Oras iš ryto išrodė ant 
lietaus ir buvo vėsus, bet žmo
nės to nepaisė ir susirinko ga
na skaitlingai. Publikos turė
jom tarpe 3-4 šimtų žmonių, 
kas dėl mūs apylinkės tai ga
na geras skaitlius. Turėjom 
svečių ir iš apylinkės miestų, 
kaip tai, iš Portland, Ore., 
Aberdeen, Wash., Raymond, 
Wash. Draugas A. Šatas atva
žiavo net iš San Francisco, 
,Calif., kuris randasi net 900 
mylių atstui nuo mūsų. Taip
gi turėjom svečių net iš Chi- 
cagos, III.,—draugą Yurgoną 
su savo drauge, kurie čia sve
čiavosi. Tas parodo, kad- 
draugai užjaučia bendro fron
to veikimui. Kaip rytinėse 
valstijose draugai nuvažiuoja 
po 500 mylių, idant sušelpti 
vieni kitus, taip ir vakarų 
draugai bando praktikuot tą 
patį.

Draugė Skujienė iš Tacoma, 
Wash., paaukavo gražią ran- 
kų darbo staltiesę ant išlaimė- 
jimo. Draugė Burtienė paau
kavo gražiai išsiuvinėtą pa- 
duškaitę su emblema — kūju 
ir pjautuvu. Už tuos du daik-; 
tus tapo surinkta $22. Pinigai 
paskirti Ispanijos kovotojams 
už laisvę. Komitetas taria šir
dingą ačiū toms draugėms, 
jkurios paaukavo savo tfiusą 
dėl Ispanijos liaudies. Pinigai 
perduoti vietiniui šelpimo ko
mitetui. Nuo pikniko taipgi at
liko keletas dolerių, kurie bus 
sunaudoti darbi ninkiškiems 
reikalams.

Turiu tart ačiū Washington 
Commonwealth Feder ation, 
kuri garsino mūsų piniką per 
radio visą savaitę nieko už tai 
nerokuodama. Tai buvo didelė 
parama dėl mūsų. (Mat, Seat- 
tles ALDLD 1.61 kuopa priguli 
prie aukščiau minėtos organi
zacijos). Taipgi tarįame ačiū 
Seatties ir Tacomos drau
gams už pasidarbavimą prie 
surengimo šio bendr,o pikniko. 
Tikimės,. kad ir ateityj visi 
dirbsime išvien, nes vienybėje- 
—galybė.

M. Baltrušaitis.

Lawrence, Mass.
Arlington Mill dirbtuvė 

daug darbininkų pąleido iš 
darbo. Liepė laukti kol pa
šauks. Tai ne naujieną bo- 
saips taip daryti: darbinin
kai tegul laukia, o boseliai tai 
vistiek gauna algas ir gyvena 
sau ramiai, pavalgę ir apsi

rengę.
Taipgi ir Pacific Mill atlei

do daug audėjų ir paprastų 
darbininku.

Wood Mill ir Ayer Mill 
visai mažai dirba. Kiti gauna 
vieną dieną į savaitę padir
bėti.

Lawrence randasi vienas 
skyrius Pacific šilkų audiny- 
čios. Tai gal niekur taip nė
ra išnaudojami darbininkai, 
kaip čia. Darbas sunkus, o 
mokestį gauna mažą,—nuo 
$8 iki $14, o staklių turi pri
žiūrėti 20. Už tokį darbą 
mažiausia turėtų gauti $25.00.

Darbininkai pradėjo organi
zuotis į C.I.O. Bosai dėl to su
sirūpino ir baugina darbinin
kus, kad dirbtuves iškraustys 
kitur ir visi neteks darbo. 
Darbininkams siūlo organizuo
ti kompaničną uniją. Bosai su
šaukė “lumfikserius,“ kurie 
turi šiokią tokią uniją ir dabar 
pakrikštijo nauju vardu “In
dependent Unija.“ Bet darbi
ninkai didžiumoje priklauso 
prie C.I.O., tik laukia progos, 
kaip kitos dirbtuvės»bus šau
kiamos prie balsavimo, tai ir 
šiai dirbtuvei bus tas pats.

C.I.O. unija turės visą eilę 
lekcijų savo raštinėj, 588 Essex 
St. Lekcijos prasidės 7 d. rug
pjūčio, 10 vai. ryto ir bus to
liau tuo pačiu laiku kas su- 
bata. Aiškinama bus darbi
ninkų gyvenimo reikalai.

Rugpjūčio 13 d. turėsim 
įdomias prakalbas. Kalbės ne
senai sugrįžęs iš Ispanijos, 
Lincolno Batalijono oficierius. 
Tai galima bus išgirsti daug 
įdomių dalykų.

Svarbus dalykas visiems ži
noti. Ar žinote, kam aukos, 
renkamos Ispanijos liaudies 
kovotojams, nueina? Kai ku
rie abejoja, sako vienaip ir 
kitaip. Bet štai aš po ranka 
turiu vėliausį Bulletiną Ispa
nijos pagelbai, kur sakoma: 
18 ambulansų ir 4 automobi
liai—$40,000; įvairių elektri
nių dalykų, reikalingų ligoni
nėms—$3,663; 30 tonų gy
duolių, 13 tonų valgomų daik
tų ir visa eilė kitokių reikme
nų. Visi tie daiktai kaštavo 
desėtkus tūkstančių dolerių.

North American Committee 
to Aid Spanish Democracy

EKSKURSIJA LAIVU MANHATTAN
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach
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| Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos 
Į pasimaudymui puikiame Rye Beach’iuje ir pasilinksminimui gražiame parke.

Ekskursija Bus Sekmadienį, 22 August
Ant laivo vieta aprubežiuota, tad prašome iš anksto įsigyti bilietus

Bilietas $1.25. Iš Anksto Perkant $1.00
Iš New Yorko laivas išplauks 8:30 vai. ryto nuo Rye Beach išplauks 5 valandą po piety. 

—■—■——■—■—■—•—«—“—••F .
' Bilietai Gaunami “Laisves Qfise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Tuojau kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stagg 2-3878, arba rašykite, prašydami bilietų. Rašydami kartu prisiųskite ir pinigus.

Laivas Manhattan, kur telpa 1850 žmonių, puiki salė šokiams, patogūs įtaisymai patarnauti 
valgiais ir gėrimais. Malonus įspūdžiai gražiausių gamtos vaizdų plaukiant.

Binghamton, N. Y. Cleveland© Kronika
Linksmas Piknikas ir 

Vakariene
ALDLD 20 kuopos Moterų 

Skyrius rengia linksmą pikni
ką ir vakarienę, kuris įvyks 
sekmadienį, 8-tą dieną rugpjū
čio. Pradžia 12 valandą dieną. 
Piknikas bus drg. G. M. Koka- 
lo gražioje giraitėje, 24 Vir
ginia Ave., Johnson City, N. 
Y.

šio pikniko pusė pelno ski
riama knygai “Virėjai/ Tad 
mes, ALDLD 20 kuopos Mo
terų Skyriaus narės, širdingai 
prašome visus vietos ir apylin
kės lietuvius atsilankyti į šį 
pikniką ir paremti tą naudin
gą ir labai reikalingą darbą— 
išleidimą knygos “Virėja,“ ku
ri kiekvienai šeimininkei yra 
reikalinga.

Taipgi bus ir programa, ku
rią išpildys Pionierių Chore
lis. Bus įvairių žaislų ir kon- 
testas pajų valgyme; kuris 
greičiau suvalgys, tas gaus 
dovaną.

žymėtina ir tas, kad Rengi
mo Komisija deda dideles pa
stangas ir gražiai rengiasi pri
imti visus atsilankiusius sve
čius ir patarnauti jiems. Taip
gi diskusuoja, koks valgis ge
riausiai tiktų vakarienei, ku
ri bus duodama šiame pikni
ke. Vakarienės kaina 35c as
meniui. šokiam grieš Petro 
Girnio Orkestrą.

Nepraleiskite šios puikios 
progos, bet dalyvaukite visi ir 
visos. Bus svečių iš Scranton 
ir apylinkės.

P. S. Jeigu tą dieną lytų, 
tai parengimas įvyks Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 2 valandą po pietų.

Visus širdingai užprašome.
ALDLD 20 kuopos
Moterų Skyrius.

Philadelphia, Pa. — Besi
skusdamas barzdų staiga 
mirė Wm. Huppe, 50 metų. 
Pamačius jį negyvą, tuoj 
krito ir mirė jo žmona Jen- 
nnie, 50 metų.

skelbia, kad viso, per 6 mėne
sius surinkta $118,045 aukų. 
Visi tie pinigai pasiųsti Ispa
nijon pavidale daiktų, reika
lingų kovoms prieš fašizmą.

L. K. Biuras.

Parengimas Tom Mooney 
naudai, kuris turėjo įvykti 
rugpjūčio 7 dieną, dėl tam 
tikrų priežasčių yra atšaukia
mas.

Komisija rūpinsis surengti 
kitą Tom Mooney parengimą, 
vėliau į rudenį, įtraukiant vi
sas progresyves draugijas, 
kurios tik pritaria Tom Moo
ney ir visiems politiniams ka
liniams.

Todėl draugijos, aplaikiu- 
sios pakvietimus parėmimui 
politinių kalinių, prisidėkite 
prie tokio parengimo savo 
darbais.

Komisija.

Montello, Mass.
Šiais metais sueina 25 metai 

nuo susiorganizavimo Laisvos 
Moterų Pašalpinės Draugijos, 
vardu “Birutė“, ši draugija 
rėmė kiekvieną darbininkų 
parengirrfą finansiniai ir mo
raliai. Turi virš 300 narių, 
kurių didžiuma yra progresy
ves. Pereitą susirinkimą iš
rinko komisiją, surengimui pa
minėjimo 25 metų sukaktuvių 
nuo susiorganizavimo šios 
draugijos. Tikimės, kad bus 
tinkamai paminėta.

Liepos 28 d., 1937 m., įvyko 
paminėjimas 25 metų šeimy
niško gyvenimo Prano ir Ve
ronikos Stašių. Keletas drau
gų ir draugių susirinko pas A. 
Pranaitienę, draugės Stašienės 
seserį, palinkėti draugams lai
mės ir ant toliaus. Svečiai be
silinksmindami prisiminė ir 
apie vargstančius ir kovojan
čius Ispanijos žmones. Taipgi 
nepamiršo ir Lietuvos politi
nių kalinių, kurie kovodami 
už darbo žmonių reikalus pa
kliuvo į kalėjimą. Nors buvo 
mažas, būrelis svečių, tačiaus 
buvo suaukauta $8.50, kurie 
tapo paskirti per pusę—Ispa
nijos kovotojams prieš fašiz
mą $4.25 ’ ir Lietuvos politi
niams kaliniams $4.25.

Aukavo po $1: F. Stašis,
V. Stašienė, A. Pranaitienė,
W. .'Zinkevičius; po 50c.: J. 
Juodaitis, S. Puidokienė, A. 
Atkinas, J. Jucienė, A. Stasiu- 

kaitis; po 25c.: A. Pagojienė, 
B. Lapinskienė, M. Pocienė, J. 
Stygienė, O. Kasparavičienę, 
N. Laučienė, B. Navickienė, 
M. Smaliukienė. Viso $8.50.

J. S.

Worcester, Mass.
Bandė Apiplėšti L. D. Kliubą

Naktį, iš 29 d. į 30 d. lie
pos, buvo atsilankę negeistini 
svečiai į Lietuvių Darbininkų 
Kliubą. Atplėšė uždratuotus 
langus, vieną į klubrumį, kitą 
į virtuvę, bet nepataikė į bar- 
rumį. Landžiota per abu at
plėštus langus, bet nieko ne
pešė, nieko negavo išsinešti. 
Jei būtų pataikę į barrumį, 
būtų galėję padaryti daug 
nuostolių.

Nežinia kas čia kaltas, kad 
tų plėšikų tiek daug? Savaitė 
laiko atgal, dūmos laiku atė
mė iš kontradktoriaus E. J. 
Cross darbininkų algas, virš 
$6,000. Plėšikų dar nesuran
da.

Beveik kasdien tik ir skam
ba per radio pranešimai apie 
apiplėšimus.

Ką veikia policija?
Tėmytojas.

Madrid, rugp. 3. — Res- 
publikiečiai atėmė eilę svar
bių pozicijų iš fašistų Ovie
do fronte, šiaurėj.

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

Jos. Jackim, P. 0. Box 345,
Shelter Island Heights,

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
============================.........................  f , ... „ ‘I

Didieji Piknikai
New Yorko Apylinkė
Ekskursija į Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City į Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk.

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį 5 September 

WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47, Westville, N. J.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijq, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St, kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Į Clement Vokietaitis |
1 LIETUVIS ADVOKATAS j 
į* 50 Court Street
I Tel. Triangle 5-3621
j Brooklyn, N. Y. j

168 Grand Street
8 Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

MMh
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E A I S V fl Puslapis Penktas

Paraše Veismūniškis.

GYVENIMO VERPETAI
(Apysakaitė iš Lietuvos Kaimiečių Gyvenimo)

(Tąsa)
, —Tai kokio gi tu nori?—mokytojo? 
ar kokio buhalterio? Kai jau pradėsi, 
perdaug rinktis, tai paskui jokio negau
si ! Aš ir pažįstu gerai tą davatką Dragū- 
niūtę, ką tu tarnavai Švenčionyse. Sako
ma, jaunesnė būdama, dar prie ruskio 
girdavosi kokiu asesorium, uredniku, tai 
pisorium, o paskiau tai buvo įsikalusi sau 
į galvą vieną miestelio vargonininką, ku
rį jai lėmė visos čigonkos ir miestelio 
burtininkės, o ant galo ir tas išėjo šu
nims šėko pjauti; tuomet apsikrampavo- 
jo škaplieriais ir rožančiais, ir pradėjo 
savo “uždraustą vaisių” taupyt šešioms 
grabo lentoms, sakydama: “visai neno
riu tekėti....”

Jodvi baigė savo darbą. Elzė nuskubė
jo į “pakajus,” o Leokadija viena per
ėjusi upelio tiltą, atsirėmė prie sodno 
tvoros ir ilgokai kaž ko užsisvajojusi sto
vėjo, žiūrėdama į prūde nardančias an
tis, tai vėl žvelgė pro aukštus, lapuotus 
medžius, tartum pro kokį tunelį, į Ne
muną, ant kurio dar nuo nakties kabojo 
lyg koks pelenų kalnas, miglų debesys. 
Beveik dar nebuvo galima įžiūrėti antroj 
pusėj Nemuno Selioninkų kaimo ir tų 
puošnių Nemuno pakrančių. Paskui įrė- 

4 mė akis j sodną, į jaunus obelių, kriau
šių tik užsimezgusius vaisius; žvelgė į 
dvarą, kur blizgėjo triobos stogas, nau
jai apdengtas balta skarda; čia vėl an
troj puusėj dvaro liūliuoja lyguma pilkų 
rugių, kurie už dienos-kitos pradės plau
kti. Dairėsi ir viena sau svajojo:

—Tikra tiesa, ką Teofilius Gegužis sa
kė : “Kurie viską padarome, nieko neturi
me.” Tas gražus vaizdas, kurį mano akys 
mato, yra pono Karčiausko; net tie 
paukščiai, nuo kurių čiulbėjimo, rodosi, 
sodne žemė ims ir nusidžiaugs, pono Kar
čiausko; upelis, ošią didžiuliai medžiai, 
malūnas, žalių ii’ pilkų javų liūliuojanti 
plotai, gražūs, margi triobėsiai, sodnas, 
maloniai kvepiančios alyvos — viskas po
no Karčiausko, kuris daugiausia sėdi 
stiklinėse baltose gonkose ir tėmija, kaip

> mes dirbam.
Algirdas Labonas buvo žinomas visoje 

apylinkėje, kaipo drąsus muštukas. Jis 
paėjo iš turtingų šlėktų, todėl jo kalba 
buvo maišyta pusiau lenkiška. Tiesa, sa
vo išvaizda atrodė nevisai špetnas vyru
kas, jeigu jis būtų mokėjęs sulig savo 
gražumo dorai elgtis. Pokilyje, ar kur 
tai atlaiduose, ar vestuvėse daugiausiai 
jį matydavai neblaivą. Juo toliau, tuo 
dažniau jį galėjai matyti dviračiu beva
žinėjant apie- Karčiauskų palivarką. 
Esant artimai kokioms vakaruškoms, ga

gėjai jį pastebėti bemaklinėjant prie Leo
kadijos; jis stengdavosi su ja daugiau
siai šokti. Dideliai pykdavo iš pavydo, 
jeigu ji praleisdavo kur laiką su kuo 
nors kitu. Tuo reikalu įvykdavo ir apsi
stumdymų, arba net ir kailio sugadini
mu scena kartais užsibaigdavo.

Pradėjus Leokadijai lankytis į vaka
ruškas, pasidarė ji pažįstama ir kaimo 
kūmutėms; pasidarė kūmutės naujos me
džiagos. Leokadijos elgimasis su vaiki
nais buvo bobulėms ir metmenys ir aud- 
menys. Ar tai šventoriuje, ar kur ant ka
pinių, ar kokioje besiedoje — Leokadija 
kūmučių liežuviais buvo plakama. Ne 

, kartą galėjai nugirsti:
—Tik jau ta vilenčikaitė ką nors susi- 

grebos; perdaug drąsi su kavalieriais! 
Ot būt juoko, kad kas apdovanotų lopše
liu !

Kitą vėl galėjai girdėti:
—Taigi, taiga; kūma, kas tai matė? 

Pečiai pusnuogiai, krūtys nieku nesu
veržtos, lyg kokie katinai tik juda, tik 
kruta po tuo permatomu tulium; sukne
lė aukščiau klupsčių, aplink sėdynę ap- 

♦ tempta kaip ant kurpalio. Oi-oi-oi... se
niau to nebūdavo... seniau būtų išpažin
ties tokių nepriėmę...

Leokadija buvo išauklėta religiniai, 
bet ji daug mąstė. Jai kaž kaip atrodė 
nesuderinama šventoje istorijoje, dėsto
mi dalykai su geografija. Todėl ji savo 
šventus įrankius vis rečiau ir rečiau var
tojo. Ji gavo iš Teofiliaus Gegužio porą 
brošiuraičių, kuriose buvo įrodyta, kad 
religijos įvairios sektos yra pamatiniai 
paremtos pasipelnymo tikslu. Bet ji vie- 

j na sau svajojo: “Kodėl gi skaitliuojama: 
** 1925 metai nuo Kristaus gimimo” arba 

“kaip tos visos gyvybės pasaulyje atsi

randa be žmogaus rankų ir kitokių prie
taisų?”

Teofiliaus Gegužio širdį dilgino ramus 
Leokadijos būdas, ryškios, viliojančios 
jaunos akutės ir maloni jos šypsena, nors 
jis susitikdavo su Leokadija gan retokai. 
Teofilius buvo vidutinio ūgio vyrukas, 
rūpestingas, darbštus; nuo pat mažens 
turėjo palinkimą dailydės (staliorystės) 
darbe. Kadangi jo tėvai buvo mažaže
miai, kampininkais juos vadindavo, tad 
jį dar labiau akstino šis užsiėmimas. 
Skaitydavo jis įvairius laikraščius, kada 
tik gaudavo progos; graibstė ir skaitė 
šiaip bi pakliuvusią literatūrą. Jis savo 
rimtumu ir mandagumu buvo vienas iš 
pavyzdingiausių berniokų Švenčionių 
kaime. Bet jojo zurzėjimas prieš Dievu
lį, ir visus Dievulio pavaldinius, sukėlė 
kaime šiokio tokio nesmagumo.

Vietoje maldų, jis apšvieta rūpinosi. 
Su pagelba keleto studentų sutvėrė Val
stiečių Liaudininkų Sąjungos kuopelę. 
Anksti ir vėlai galėjai Teofilių matyti su 
išpūstais kišeniais įvairiausių proklama
cijų ir popierių.

Vieną tamsų rudens vakarą, tarytum 
kokis perkūno trenksmas būtų Dzūkijos 
smiltynus į padanges iškėlęs ... Bažny
čios didieji varpai be perstojimo pradė
jo gausti, vargonai paskendo gedulo 
maršuose, probaščius su vikaru griovė 
verkiančius pamokslus ... griešninkus 
gyvus palaidojo, dangaus kerštą prana
šavo neprieteliams. Nebuvo to namelio, 
neliko to parapijoj užkampio, kur nebūtų 
pasiekusi žinia apie Vidurinės Mokyklos 
direktoriaus • nušovimą.. J Išsiliejo po 
kaimus, po girias, ir po traktyrius vieša 
ir slapta policija, su išlavintais olandiš
kais šunimis; jieškojo kaltininkų; areš
tavo kas pakliuvo, gadino kailius nekal
tiems ilgaūsiams, sudžiūvėliams kaimie
čiams. Toje ilgoje virtinėje kaltinamųjų 
radosi ir mūsų jaunas, ramus, pavyzdin
gasis Teofilius Gegužis.

Tik dėka dviejų siuvėjų liudijimams, 
jog jie tą vakarą, kada minimas direk
torius buvo nušautas, pas Gegužius siuvo, 
ir Teofilius buvęs prie jų, vaikinas buvo 
paleistas, bet su silpnesne sveikata ir su
teršta garbe.

♦k Jfi

Dar praslinko metai, kiti. Gyvenimo 
kalvaratas Tarnų šeimynos padėtį lyg su
tvirtino. Leokadija jau pilnai subrendusi 
mergina; jaunesnioji Paulinka irgi jau 
mergauja. Tik jauniausias, Augustinas, 
dar piemenauja. Tarno ir Tamienės vei
dai susiraukšlėjo, vargas poakius išva
gojo; plaukų spalva pasikeitė — iš gra
žių, brunetiškų—pasiliko širmi. Turtas, 
—kaip pats Tarnas sakydavo — du par
šiukai, kelios viščiukės, svetima triobu- 
kė ir trys brangūs, už pinigus nenuper
kami, vaikai. Jie ir gulė ir kėlė, ir dirbo 
ir meldės,—visuomet matė vaidentuvėje 
savo vaikų paveikslus, kurie buvo jų tur
tas, jų džiaugsmas, jų senatvės paguoda, 
jų gyvenimo viltis.

Bet vieną ankstyvą rytmetį Tarno spė
kos rimtai atsisakė keltis ir, kaip papras
tai, varyti į ganyklas kaimo galvijus. 
Dar už dienos, prapliupo Tarnui kraujas 
per nosį, išblyško jo veidas, pajuodavo 
poakiai. Nažiūrint, kokių šaknelių, žole
lių, šakelių ir sėklelių jam kūmutės ne- 
prisiūlino—Tarno sveikatos atremontuoti 
jau nepavyko. O galų gale sužinota,, jog 
Tarnas turįs tvirtai įsigalėjusią džiovos 
ligą. Daktaras patarė išvažiuoti į Vokie
tiją ir gydytis specialėje džiovininkų sa
natorijoje, bet Tarnas, lėtai ranką pakė
lęs, parode pirštu pro langą į kalnelį, pa
puoštą kryžiais, ir patykėliai tarė: “Švie
susis daktare, mano gyvenimo aplinky- 
bėš" tik į tokią sanatoriją man pavelys 
nuvažiuoti... ” Ir nuo tos dienos Tarno 
gyvybės pulsas kasdien mušė silpniau, 
kraujas gyslose vaikščiojo lėčiau, ir visi 
gyvybės požymiai pranašavo jam amži
nas atostogas...* * ❖

Gegužių šeimyna ruošėsi pokiliui, ves
tuvėms; Gegužiutė Veronika išteka už 
eigulio sūnaus Galkauskyno. Vyriausiu 
pabroliu Veronikos brolis Teofilius, o į 
pamerges pakviesta Leokadija Jermalai- 
tė.

(Bus daugiau)

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS 
PHILADELPHIJOJE

Rengia Philadelphijos Lietuviu Organizacijos Dienraščio "LAISVĖS” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September
19 3 7

Westville Grove Park
'■x

Route 47, Westville, N. J.

| $250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35;
i 3-čia-$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5.

Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busy ir prie parko varty—25c.
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam- - - - » ♦ ■——
Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Ė, Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš 

Newark, N. J., Rūsy Choras iš Philadelphios ir Rūsy Grupė.

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

KELRODIS: Pervažiavę Delaware tiltą į Camden, sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai 
iki pirmutiniam Circle, sukit po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No. 47. Pastebėję iška
bas ant kelio, sukit po dešinei. 7 j mailės nuo Delaware tilto. A

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į abi puses: 143 Pierce St., 1331 So. 2nd St., 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 Melrose St., 2715 Allegheny Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų. Nesivėluokite.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARRISON-KEARNY, N. J.

ALDLD 13v kp. susirinkimas įvyks 
sekančiam penktadienio vakare, 6 d. 
rugpjūčio. Pradžia 7:30 vai. vakare, 
po antrašu: 15-17 Ann St., Harriso- 
ne. Prašome visus ateiti j šį susirin
kimą, nes bus svarbių reikalų, ku
riuos turėsime svarstyti.

(183-184)

BALTIMORE, MD.
Masines prakalbas rengia Lyga 

Prieš Karą ir Fašizmą, Pagelbai 
Tarptautiniam Brigadui, įvyks sek
madienį, 8 d. rugpjūčio, 8 vai. vak., 
Labor Lyceum, 1029 E. Baltimore 
St. Kalbės Tarpt. Brigados Ispanijoj 
Majoras Humbert Galleani, ką tik 
sugrįžęs į Ameriką iš karo fronto, 
įžanga 25c., bedarbiam 10c.

(183-185)

GREAT NECK, N. Y.
Dukterį} ir Sūnų Pašalpinė Drau

gija rengia balių, kuris įvyks 8 d. 
rugpjūčio (August), Kasmočių Svet., 
91 Steamboat Rd. Pradžia 5 vai. vak. 
Programa prasidės 8 vai. vak. Įžan
ga iš anksto 35c., prie durų 40c. 
Vaikams nuo 12 iki 15 m. amžiaus 
25c. Prašome vietinius ii’ iš apylin
kės dalyvauti. Programoj dalyvaus 
vietos Choras Pirmyn; Juokdariai iš 
Babylon’o krės įvairius juokus. Grieš 
puiki orkestrą šokiams, bus užkan- , 
dižų ir gėrimų. Todėl kurie atsilan- 1 
kyšite, galėsite praleisti linksmai lai
ką.

(183-185)

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kp. ir ALDLD 72 kp. ben

drai susirinkimas įvyks pirmadienį 9 
d. rugpjūčio, 8 vai. vak. Kasmočių 
Svet. Abiejų Draugijų nariai kvie
čiami šiame susirinkime dalyvauti. 
Turime daug svarbių kumunatyvių 
dalykų išspręsti ir tt.

Org. F. K. ir F. L.
(183-185)

MINERSVILLE, APYLINKĖJ
ALDLD 9-to Apskričio piknikas 

įvyks rugpjūčio 8 d., Minersvillės 
apylinkėj prie Llewellyn miestuko 
gražioj vietoj. Važiuojant mašino
mis įsitėmykite kelią. Per Pottsville 
važiuojant Route 209, nuo Minersvil
lės—Route 901, prie Llewellyn suei
na abudu į daiktą ir privažiuosit pir-

mą miestuką Llewellyn, tad priva
žiavus tiltą, reikia pasukti iš State 
Road į dešinę, truputį pavažiavus pa
sukti į kairę pusę prie Dandos Swim
ming Pool ir ten dešinėj pusėj ant 
kalnelio pušyne piknikas.

Rengimo Komitetas.
(183-185)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 8 d. rugpjūčio, vieta vi
siems žinoma: Easton Baking Co. 
Svet., 34 No. 7th St. Susirinkimas 
prasidės 2 vai. po pietų. Draugai 
malonėkite būti laiku, nes turėsime 
daug dalyku apkalbėti.

(183-185)

MONTREAtlEČIAMS, 
DĖMESIO!

Pajieškoma ANTANINA 'RAČIŪ
NIENĖ, Juozo Endriukaičio ir Onos 
Račiūnaitės duktė, gimusi 1902 m. 
sausio 27 d. Šakių apskr. Ji pati, ar 
jos adresą žiną atsiliepkite adresu 
C. R. Jurgėla, Esq., 359 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. (177-182)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 6 d. 
rugpjūčio, pas drg. A; Žemaitienę, 
14 Hazle St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Draugės šis susirinkimas bus gana 
svarbus, tad visos būtinai dalyvauki
te jame. Turėsime išrinkti darbi
ninkes ateinančiam piknikui. Prie 
progos, nepamirškite ir naujų narią 
atsivesti.

Sekr, M. Kulbiene.
(182-184)

GRAND RAPIDS, MICH.
ALDLD 66 kp. bendrai .su LDS 

41 kp. rengia didelį pikniką, rugpjū
čio 8 d. Kooperatyvo Parke (Greer 
Lake). Bus įvairių žaislų, šokiai prie 
geros orkestros, užkandžiai ir gėri
mai. Kviečiame visus dalyvauti.

Bendras Kom.
(182-184)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamą kainą
Paraamdau automobilius vestuvėm 

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti MArcy Aven»e) 

BROOKLYN, N. Y.

HUDSON, mass:
Rengia bendrai trys kliubai, Cam

bridge, Brighton ir Hudson milžiniš
ką pikniką, kuris įvyks sekmadienį, 
8 d. rugpjūčio, 12 vai. Inter Colo
nial Hall, Fort Meadow, Marlborc 
Ežero tarpe Hudson ir Marlboro, 
Mass.

Kviečiame kuo skaitlingiausia at
silankyti ir linksmai laiką praleisti 
tyrame ore. Yra didelis ežeras mau
dytis, erdvi svetainė šokiams. Grieš 
pagarsėjus Hudson’o Trijų K žvaigž
džių Orkestrą per visą dieną. Bus 
skanių valgių ir gėrimų.

Kviečia Kliubd Kbm.
(182-184)

NEWARK, N. J.
Bendras Jaunuolių Komitetas, gel

bėjimui Ispanijos Liaudžiai, rengia 
didelį išvažiavimą, rugpjūčio 7 d., 
Walters Grove,’ New York Ave., and 
Jabez St., Newark, šis Išvažiavimas 
yra rengiamas naudai Ispanijos vai

kučiams, kurie liko benamiais.
Programoj dalyvaus’ vietinis Sie

tyno Choro Oktetas ir kiti žymūs 
artistai. Tikietus galima gauti Jau
nuolių Komiteto ofise. 40 Clinton St., 
Room 512, 25c. asmeniui.

Pradžia 7 vai. vax. Apart skanių 
valgių bus ir įvairių gėrimų. Kvie
čiame dalyvauti.

HUDSON, MASS.
Rugpjūčio 6 d., 8 vai. vakare įvyks 

mėnesinis susirinkimas, LDS 66 kp. 
H. L. Piliečių Kliubo Svet. Kvie
čiame visus narius-nares dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus svarsto
ma ir balsavimas vienybės klausimo 
su Augščiausia Prieglauda.

J. Jaskevičius, Kp. Org.
(182-184)

' BALTIMORE, MD.
šiaurių Amerikos Komitetas, Me

dicinos Biuras, rengia prakalbas, ket
virtadienį, rugpjūčio 5 d., 8:30 vi v., 
Southern Hotel. Įžanga 25c. žymiau
sias kalbėtojas bus Dr. Eidward H. 
Barsky, pirmininkas medikales paįfėl- 
bos Ispanijai, tik ką sugrįžęs iš Is
panijos. Prakalbos tema: šeši mė
nesiai Medicinos Fronte. Kviečlamh 
visus dalyvauti. (182-18'3)

HAMTRAMCK, MICHl
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugpjūčio 6 d., 7:30 vai. 
vak., 3014 Yemans. Nariai būtinai 
dalyvaukite, nes yra labai svarbių 
reikalų aptarti. Bus Nominacijos 
Centro Komiteto. — Sekr. A. Vara- 
neckienė. (182-184)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Rūgšti' ruginė, saydi ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
viČiam duona, balta' duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kdpama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stoilfen; 
Doughnuts, Pies; Pastries, Apple; Turnovers . ir Jelly Rt>lld.

Siunčiame duonų per paštą' j kitus miestus,’ specialiai greitai prtrfthW 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. V.
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Iš Lietuvos
Telefonas: Humboldt 2-7964

CIO Unija Laimėjo 
BMT Balsavimus

Pereitą šeštadienį pravestas 
balsavimas tarp BMT linijų 
darbininkų 70.4 nuošimčiais 
balsų pavedė Transporto Dar
bininkų Unijai (CIO) teisę at
stovauti tos kompanijos darbi
ninkus derybose su bosais. Už 
tą uniją paduota 6,269 balsai. 
Už Traction Workers Uniją, 
išsivysčiusią iš kompaniškos 
unijos, paduota 2,132 balsai.

CIO laimėjimas miesto di
džiausioj važiuotės sistemoj 
automatiškai panaikina kom
paniškos unijos su kompanija 
sutartį, galiojančią nuo 1920 
metų.

Baigia Susivienijimo 
Svetainės Remontą

Sullivaną Išrinko 
Tammany Vadu

Fašistų “Vienybė” 
Nusimelavo

Majoras Washingtone 
Dėl Butų Biliaus

SLA name svetainės remon
tas baigiama ir tikimasi grei
tu laiku ją atidaryti naudoji
mui draugijų parengimams. 
Ji būsianti moderniškai išpuoš
ta ir įrengta, tinkama visokių 
rūšių parengimams, kuriems 
išduos su bufetu ir be bufeto, 
su patarnavimu ir be jo, kaip 
kas norės. Vadinsis — Susivie
nijimo Svetainė, angliškai — 
Alliance Hall.

Minėtas namas tūlas laikas 
atgal per SLA tapo atimtas iš 
“Vienybės“ už skolas? Randa
si 193 Grand St., Brooklyne.

Jau dabar galima svetainę 
užsisakyti pas jos savininkus- 
vedėjus pp. Wm. Shedlow ir 
Bruno Minėt, 193-197 Grand 
St., Brooklyne, arba telefonu: 
Evergreen 7-1341.

Stiprus ir pinigingas politi
kierius Christopher D. Sulli
van Tammany Pild. Kom. pir
madienį išrinktas Tammanės 
vadu vieton buvusio vado Ja
mes J. Doolingo, kuris staiga 
mirė užpereitą savaitę.

Už scenos, sakoma, Sullivan 
dalinasi vadovybę su Albert 
Marinelli, kurio vardas buvo 
surištas su raketierių tūzu 
Johnny Torio. Sullivanas va
dovauja Antrame Distrikte, 
žinomam, kaipo Boweres Dis- 
triktas.

Tūkstančiai Pikietų prie 
Robins Doku

buvo minėta, kad

Majoras LaGuardia buvo^ 
nuvykęs į Washingtona, kur| 
jis varde J. V. Majorų Kon-i 
ferencijos kalbėjo už reikalin-, 
gumą pravest Wagner-Stea
gall Butų Bilių, kuris, kaip 
jis sakė, duos “saulės ir oro“ 
biednuomenės šeimynoms. Jis 
sakė :

“Privatiškas kapitalas nega
li budavoti ir palaikyti bildin- 
gus žemomis rendomis, kokių 
reikalinga.“

Jis su pasigėrėjimu rodė 
paveikslus naujai įsteigtų gy
venamų namų, pastatytų per 
WPA, New Yorke, 
mas:

Kasdieninės Duonos 
Reikalais

sakyda-
Matote, kaip pakeitė 

apylinkę. Tokia pat pakaita 
įvyko ir gyventojuose, jie 
žiuojasi savo namais.“

did-

Kas Bus?
kadšiuomi pranešama, 

brooklyniškis Aido Choras yra 
nusitaręs statyti scenoje opę- 
retę — “Komevilio Varpai’'. 
Tam reikalui surinkti vaidylos, 
susitarta su specialiu mokyto
ju ir bendrai jau dabar aidie- 
čiai pradeda uoliai ruoštis prie 
šių iškilmių.

Tas įvyks spalio (October) 
3 d., nedėlioj, Labor Lyceum 
svetainėje.

Įvairių organizacijų komite
tai jsitėmykite tatai. O meni
ninkai, pasižymėkite tą dieną, 
kaipo nepaprastą* menininkų 
iškilmę!

Chorą Mylintis.

Antradienį sustreikavo min
kštiems rakandams medinių 
frėmų gamintojai įvairiose 
Brooklyn© ir New Yorko ša- 
pose. Streikas paliečia 500 
darbininkų. Bosai atsisakė 
pildyt reikalavimus senam 
kontraktui pasibaigus.

Sachs Quality Furniture Co. 
darbininkai rengiasi streikui 
su 9 šio mėn., jei nebus pasi
rašytas kontraktas. Firma 
bandė užbėgt tikrai unijai už 
akių, pripažindama kompaniš- 
ką uniją.

Armstrong Racing Publica
tions Co. darbininkai gavo pa
kėlimą algų nuo 20 iki 48 nuo
šimčių, kuomet CIO unija pa
sirašė sutartį su kompanija.

Kiti du CIO kontraktai su 
United Spring Products Co., 
ir su Modecraft Co., Inc. da
vė 400 darbininkų algų pakė
limus: 22 iki 30%, ir 7^ nuoš.

Penki tūkstančiai skalbyklų 
darbininkų dalyvavo Hippo
drome mitinge antradienio va
karą, kur užgyrė United Laun
dry Workers, CIO, padarytą 
su bosais sutartį. Ji nustato 
$15.75 minimum dirbantiems 
viduje ir $35 minimum išlau
kiniams. Užtikrina 48 savaites 
darbo į metus; 45 vai. darbo 
savaitę viduje ir 50 vai. drai- 
veriams. Paliečia 10,000 dar
bininkų.

Antradienį prie Robins Dry 
Dock Co. šapų, gale Dwight 
St., susirinko virš pusketvirto 
tūkstančio pikietų. Demonstra
ciją iššaukė Jūrininkų ir Lai
vų Budavotojų Industrinė Uni
ja. Tai buvo atsakymas į 
kompanijos atmetimą paskiau
si© unijos pasiūlymo pradėt 
derybas baigimui streiko. 
Streikas tęsiasi aštunta savai
tė.

Ten pat sutraukta ir 525 
policistai, kurie sudarė užtva
rą pravežimui į automobilius 
sugrūstų skebų. Policija su ve
žimais, dviračiais ir visokiu 
prisirengimu buvo prie dokų 
dar valandomis prieš prasidė- 
siant demonstracijai..
TDA Advokatai Ant Vietos
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo advokatai ir dakta
ras laike demonstracijos nuvy
ko į Hamilton Ave. policijos 
stotį pažiūrėti, ka.d mušimas 
areštuotų pikietų neatsikarto
tų.

Streike dalyvauja daug ai- 
rių-amerikonų, tad ir pikietas 
daugiausia iš jų susidėjo. 
Apart amerikoniškų darbinin
kų dainų, čion skambėjo ir ai
rių dainos. Areštuota 7 strei- 
kieriai ir vienas apmušta.

sek
madienį Ridgewoode įvyko pp. 
Kavrtūnams pagerbti pokilė- 
lis, suruoštas jo giminių—dd. 
Liepų. Tame pokilėlyje buvo 
pasakyta vsa eilė kalbų, pa
linkėjimų pp. Kvartūnams lai
mingo gyvenimo. Tarpe kitų, 
linkėjimus sakė ten dalyvavęs 
“L.“ red., R. Mizara.

Kai d. Mizara kalbėjo, sve
tainėje viešpatavo didžiausia 
tyla: 200 žmonių susidomėju
siai klausė jo kalbos-linkėji- 
mu.

Bet jūs paklausykite, ką 
apie tai sako Brooklyno fašis
tų “Vienybė“. Girdi, “Publika 
neleido Mizarai kalbėti,“ nes 
Mizara “pakviestas kalbėti, 
tuojau pradėjo garsinti Rusi
ją ir jos komunizmą...“ To
dėl, girdi, “žemaičiai, negalė
dami pakęsti tokios Mizaros 
rusiškos karunkos, labai man
dagiai ir gražiu būdu visi pra
dėjo skambinti į stiklus ir lėk
štes ir skambino tol, kol Mi
zara su visu savo kromeliu 
sudribo į krėslą.“

Čia fašistų gazieta meluo
ja nerausdama. Visi, kurie ten 
dalyvavo, puikiai žino, kad 
Mizara nei žodeliu neprisimi
nė apie* Rusiją, kadangi ten 
apie tai Jcalbėti buvo ne vieta. 
Taipgi laike jo kalbos niekas 
neskambino “į stiklus ir lėkš
tes.“ Kai jis pabaigė kalbą, 
feekė aplodismentų banga.

šitaip meluodama, aišku, 
fašistų “Vienybė“ apšmeižia 
ne tik Mizara, bet ir tuos 200 
žmonių, dalyvavusiu minėtoj 
pramogoj. Juos pastato nekul
tūringais, triukšmadariais, ku
riais jie nebuvo. Be to, šitais 
melais fašistų “Vienybė 
šmeižia ir 
ir pačius 
Kvartūnus.

Ko nors 
tūriškesnio 
čio nesitikėk, nes negausi!

Pramogoj Dalyvavęs.

Kybartuose, Vilkaviškio Ap- 
skričo, liepos 4 d. mirė Jonas 
Retikevičius. Velionis paliko 
dideliame nuliūdime žmoną 
Marijoną ir dukterį Leną Ky
bartuose, ir dukterį Oną Sta- 
kovienę Brooklyne, N. Y. 
Taipgi velionis paliko nuliūdi
me dvi seseris ir brolį. Viena 
sesuo, Ona 'Zembriskienė, Phi
ladelphia, Pa., ir brolis Vin
cas Retikevičius (visiem pla
čiai žinomas muzikantas) 
Brooklyn, N. Y. Kita sesuo, 
Magdalena černauskienė, gy
vena Essen, Vokietijoj.

Jonas Retikevičius buvo apie 
56 metų amžiaus. Bet ka
dangi jo sveikata buvo suga
dinta Rusijos caro kariuome
nėje ir dar buvo sužeistas pa
sauliniame kare, tai jau gy
venimas ir buvo nelabai malo
nus, nes dažnai sirginėjo, o 
per pastaruosius kelis metus 
ir dirbti veik nebegalėjo.

Rep.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su alaus 

laisniais. Gera biznio vieta, apgy
venta įvairiom tautom. Yra “lease” 
ant patalpos ir randa gana žema. 
Parduosime už prieinamą kainą. 
Kreipkitės: 107 Throop Ave., Brook
lyn, N. Y. (182-187)

REIKALAVIMAI
prie 
prie 
prie

Reikalingas “porteris” dirbti 
Bai’ & Grill biznio ir taip pat 
valgių. Taipgi yra kambarys 
gyvenimo. Kreipkitės po numeriu 148 
Grattan St., kampas Varick Avė., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas Evergreen 
8-8792.

(182-185) '

mokin-Reikalingas jaunas vyras 
tis prie vaistų darymo. Gera ateitis, 
nuolatinis darbas. Suteikite visas 
smulkmenas anglų kalboje ir kiek 
mokesties pageidaujate gauti. Ra
šykite sekamu antrašu: J. L. H. & 
Co., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(181-183)

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886
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FRANK D0MIKA1ČI0
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės“ Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro 
_________ L_____

s 
S

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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. s ap- 
pokilėlio rengėjus 

jubilėjatus, pp.

geresnio, bei kul
is fašistų laikraš-

ATEITIES ŽIEDO DR-J.ĖLĖS 
IŠVAŽIAVIMAS

Motinos Batai Mergaičių 
Mirties Priežastis

Pakeitė Senatoriaus 
Nusistatymą

Prelekciją Apie Sovietą 
Teatrą

Laisvės“ ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Loraine Chinchar, Marilyn 
Murphy, ir Carmela DeNino, 
9-11 m., sumanė pažaist suau
gusias moteriškes. Jos apsiavė 
motinų aukštais kulnais batu
kus ir pradėjo vaikščioti tarp 
dviejų bildingų stogų, per 
siaurą takelį, kuris buvo pada
rytas tik iš dratinio sieto ir 
padengtas smaluota popiera. 
Batų kulnai prasmego kiaurai, 
plonas stogelis trūko ir Lorai
ne su Marilyn nukrito penkis 
aukštus į tarpnamį.

Carmela nubėgo žemyn ir 
ten pašaukta, ambulansas ir 
policija, pribuvo gaisrininkai. 
Nusileidęs į tarpnamį policis- 
tas vieną mergaitę iškeldino 
virve per viršų, o kitos išėmi
mui daktaras įsakė prakirst 
sieną, kas ir padaryta. Gelbė
jimo procesą tėmijo 4,000 
žmonių.

Abi mergaitės vėliau mirė 
ligonbutyje.

Gavęs nuo savo distrikto 
gyventojų 1,000 laiškų, New 
Yorko senatorius Royal S. Co
peland reikalavo senato, kad 
būtų priimtas bilius, kuris su
laikytų atleidinėjimą iŠ WPA 
tų darbininkų, kurie negali 
gaut darbų privatiškoj indus
trijoj.

IDS 1 Kp. Susirinkimas
Ketvirtadienį, rugpjūčio 5 

d., “Laisvės“ , svetainėje, bus 
LDS pirmos kuopos susirinki
mas. Į šį susirinkimą privalo 
atsilankyti visi, kuriem tik ap
linkybės leidžia, nes bus skai
toma narių sąrašas ir stovis iš 
pereito pusmečio, tai yra iki 
pirmai liepos. Daleiskim, jeigu 
būtų kokių klaidų su narių 
mokestimis, tai čia galėsite pa
stebėti.

Pradžia 7:30 vakaro.
Kp. Pirmininkas, .

M. Stakoff.

Kaip jau žinoma, Lietuvių 
Liaudies Teatras ruošia kaip 
ir pamokas-prelekcijas įvai
riais teatro klausimais. Mes 
j,au turėjome prelekcijas vei
kalų kritikos, paskiau apie po
eziją, dramos technikos klau
simu, iš teatro istorijos—apie 
graiku ir romėnų teatrą virš 
du tūkstančiai metų atgal. 
Taip pat turėjome paskaitą, 
kurioj gerai buvd įrodyta, kad 
veikalai turi klasines ir ideolo
gines tendencijas, pakraipas.

Tačiau kol kas dar neturė
jome nieko apie teatrą šalies, 
kurioje geriausias ir naujau
sias teatro auklėjimas dabar
tiniu laiku labai kyla. Tai yra 
— apie Sovietu Sąjungos teat
rą. Sovietu Sąjungos teatras 
dabartiniu laiku yra geriau
sias, plačiausias ir duosniau- 
sias visame pasaulyje. Taip 
pat Sovietų šalis dabar yra 
centras pasaulinės ir 
gadynės kultūros.

Sekantį pirmadieni, 
čio 9 d.. 7:30 vai. 
“Laisvės“ svetainėje,
J. Bondžinskaitė, kuri keletą 
metų yra išbuvusi Sovietų Są
jungoj, duoš prelekciją apie 
Sovietų Sąjungos teatrą. Kiek
vienas

Sekmadienį, rugp. 8 dieną 
įvyksta Ateities žiedo Vaikų 
Draugijėlės išvažiavimas. Bus 
Forest Parke. Pradžia po pie
tų 2 vai.

Idant priduoti vaikučiam 
daugiau energijos rengimuisi 
prie ateinančio sezono mokyk
lėlės, tai kiekvieno progresy- 
vio ir pažangaus darbininko 
būtina pareiga atsilankyti į 
vaikučių išvažiavimą, o tuomi 
mes jiems suteiksime moralės 
ir materialės paramos.

Visus kviečia,
Rengimo Komisija.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 8c

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ1 ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

naujos

rugpjū- 
vakaro. 
draugė

Brooklyniečiu Sveikata
Pereitą savaitę buvo 13 nau

jų. susirgimų diphteria, dešim
čia daugiau, negu pirmesnę 
savaitę. Dr. Rice sako, akyvos 
motinos jaunesnius 6 metų kū
dikius turėtų įčiepyti be atidė
liojimo.

Mirčių buvo 415, mažiau
sias skaičius bėgiu 5 savaičių. 
Automobilių nelaimėse žuvo 2, 
irgi mažiausia nuo 15 gegu
žės; viso šiais metais dėl tos 
priežasties Brooklyne mirė 
102.

Mergaitės Žudeika Buvęs 
Baltos Rasės

Radus 9 metų mergaitę 
Paulą Magagną nužudytą, kaip 
paprastai, kaičia daugiausia 
adresuota negrų rasei. Tačiau 
pirmadienį tūla moteriškė liū- 
dijo mačius baltą, apie 30-25 
metų, diktoką vyrą išeinant iš 
to namo skiepo, kur pusvalan
džiu vėliau rasta nuoga, nužu
dyta mergaitė. Išsiuntinėta 
signalas policijai po visas apy
linkės valstijas tėmyti nužiū
rimus vyrus.

turėtume dalyvauti.

Mirė
Stella Wnshlewski. 53 

amž.. 214 Moore 
rugpjūčio 2* d. Kūnas pašarvo
tas oraboriaus Bieliausko kop
lyčioje. Bus palaidota rug
pjūčio 5 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

m. 
mirė

Tūkstančiai Matė 
Lakūno Mirtį

Minios žmonių, suvažiavusių 
Fort Slocum maudytis, t matė, 

kaip orlaivis Aeronca eksploda- 
vo ore, prarado sparną ir nė
rė į Long Island Sound tik už 
200 jardų nuo Fort Slocum, žu
vo Charles Yager, 33 m., skrai
dantis mechanikas.

i

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

JVIMIVI RJĮI M M M MM Wl IR/IIW WUUQUt.lVI MM

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

/ ■

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

*|MMMW MM MM ijM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM M
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* Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengus savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par 
samdo automobilius ir karietas ‘ 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.




