
AŠTRUS PROTESTAS SO
VIETAMS PRIEŠ NAZIŲ 

ŠNIPŲ AREŠTĄ

MASKVA, lapk. 16.—Hit
lerio valdžia atsiuntė aštrų 
protestą del to, kad Sovietai 
areštavo 23 Vokietijos pilie
čius kaipo kariškus nazių 
šnipus ir suokalbininkus 
prieš Sovietų vyriausybę.

GREEN NEREIKALAU
SIĄS IŠBRAUKT 10 IN

DUSTRINIŲ UNIJŲ

TAMPA, Florida, lapkr. 
16.—Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas lyg ir 
“sušvelnėjo” linkui 10 dide
lių unijų, sudarančių Indus
trinį Komitetą su J. L. Le- 
wisu kaipo p i r m i n i n ku. 
Green jau nereikalauja šias 
unijas išbraukti iš Darbo 
Federacijos.

Didžiausias priešas Lewi- 
so ir Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komiteto Wm. 
Hutcheson, prezidentas ga
lingos Dailydžių Unijos, jau 
taipgi pataria vengti tų uni
jų išmetimo iš Federacijos. 
Matyt, daugelis suvažiavimo 
delegatų būtų priešingi to
kiam žygiui.

Sovietai Uždarė Komediją, 
Kvailai Pašiepiančią 
Rusijos Krikštijimą

MASKVA. — Kamerny 
Teatre buvo scenoj pastaty
ta komiška opera “Vyčiai” 
(Bogatyri), kurioj pašie
piama rusų krikštijimas 
10-me šimtmetyje, prie di
džiojo kunigaikščio Vladi- 
miro, Kijeve. Rusijos krikš
tas veikale perstatomas kaip 
girtų ermydėris. Bet vos at
sidarius jo vaidinimui, tuoj 
Sovietų vyriausybė jį užda
rė su dideliu papeikimu to 
veikalo rašytojui Demjanui 
Biednyj.

Sako, šiaip ar taip, Rusi
jos a p k r i k š t ijimas buvo 
žingsnis šąlies suartinimui 
su kultūringesne Bizantija 
(Graikija) ir su Vakarų Eu
ropa; o krikščioniška dva- 
siškija, nežiūrint jos ydų, 
vis dėlto pasitarnavo raštiš- 

1 kūmo paskleidimui tuome
tinėje! Rusijoje. Bolševikai 

< neneigia pažangos reiškinių 
ir senoviškoj baudžiavinėj 
visuomenėj.

Fašistai Rengiasi Nuo
dyt Madrido Gyventojus

L O N D ON. — Ispanijos 
respublikos specialis pasiun
tinys atsišaukė į Anglijos 
seimo atstovus, kad iš savo 
tarpo sudarytų delegaciją ir 
pasiųstų į Madridą, kurį da
bar bombarduoja fašistai.

> Jis sako, kad fašistai pasi
rengę dujomis nuodyt Mad- 

4 rido gyventojus, jeigu jie 
vis dar nepasiduos.

Pasiuntinys sako, jeigu 
fašistai žinos, kad Madride 
yra Anglijos seimo atstovai, 
gal nedrįs nuodyt madridie
čius. Jis primena, kad ir 
seimo delegatam būtų ten 
pavojus; bet, girdi, ką tai 
reiškia prieš mirtį ir kan
čias, gresiančias šimtams 
tūkstančių moterų ir vaikų 
Madride?

Edmonton, Canada, lapkr. 
16.—Gelžkelio stoties virši
ninkėlis Carl Nelson užmu
šė savo pačią ir sūnų, nušo
vė tris kitus žmones ir pats 
nusišovė.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

No. 271
....................... ...... ■ *1 —

Telephone STagg 2-3878

D. Federacija už Kons
titucijos Pataisymą 
Darbininkų Naudai

REIKALAUJA PRAPLATINT IR PAGERINT SOCIA
LŲ DARBININKŲ APDRAUDĄ

TAMPA, Florida, lapkr.? 
16. — Amerikos Darbo Fe
deracijos pildančioji taryba 
savo raporte organizacijos 
suvažiavimui bendrai užgy- 
rė Socialio Užtikrinimo įsta
tymą, pagal kurį turėtų būti 
įvesta apdrauda bedarbiam 
ir nusenusiem darbininkam 
kiekvienoj valstijoj. Bet pa
geidaujama, kad darbinin
kai būtų visai paliuosuoti 
nuo mokesčių į apdraudos 
fondus; kad būtų įvesta be
darbių apdrauda ilgesniam 
laikui ir kad šalies valdžia 
imtų ant savęs tiesioginę 
atsakomybę už bedarbių ap
rūpinimą. Raportas taipgi 
pageidauja socialės darbi
ninkam apdraudos ligoje.

O jeigu Jungtinių Valsti
jų Vyriausias Teismas at
mestų ir dabartinį Socialio 
Užtikrinimo Įstatymą, tai 
Darbo Federacijos valdyba 
savo raporte reikalauja pri
dėt tokį pataisymą šalies 
konstitucijai, kad Vyriau
sias Teismas daugiau nega
lėtų naikinti jokių įstatymų, 
kuriuos kongresas išleis 
darbininkų naudai.

Anglija būk dar “Fer- 
lėtai” Ginkluojasi!

LONDON. —Seniaus bu
vęs Anglijos' ministeris, 
Winston Churchill seime 
lapkr. 12 d. užsipuldinėjo 
dabartinę St. Baldwino val
džią, kad jinai, girdi, dar 
“negana sparčiai” ginkluo
ja šalį. Churchill tęsė pa
saką, būk pats taikos pa
laikymas reikalaująs, kad 

I Anglija kuo stipriausiai ap- 
I siginkluotų.

Ministeris pirmininkas St. 
Baldwin sakė, jog ginklavi
muisi dabar dirba visi gali
mi Anglijos fabrikai; bet 
reikėsią dar pasikinkvt Ca- 
nados fabrikus į ginklų ir 
amunicijos darbą.

CHICAGOS UNIVERSITE
TO GALVA PRIEŠ MOKY

TOJŲ PRISIEKAS

ATLANTIC CITY, N. J. 
— Chicagos Universiteto 
prezidentas R. M. Hutchins 
savo kalboj New Jersey Val
stijos Mokytojų Sąjungos 
suvažiavime smerkė politi
kierius, kurie reikalauja, 
kad mokytojai prisiektų iš
tikimybę šalies konstituci
jai. Sako, toks reikalavi
mas yra įžeidimas visai mo
kytojų profesijai.

Brooklyno ir apylinkės lietuviai, šiandien vakare į Masinį Mitingą Ispanijos klausiniais, Lietuvių Am. Piliečių Kliube, 280 
į Union Avė., Brooklyne, N. Y. — Kalbės ispanas profesorius la Calle, Dr. Kaškiauč’us, Mizara ir Orman. Dainuos Aido Choras
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Darbo Federacijos Narių 
Skaičius Pakilęs

TAMPA, Florida. — Ame
rikos Darbo Federacijos su
važiavimui raportuota, kad 
jinai dabar turinti 3.422,398 
narius, matyt, įskaitant ir 
apie 1,500,000 narių dešim
ties tų unijų, kurias Fede
racijos valdyba suspendavo 
už jų prigulėjimą prie In
dustrinių Unijų Organizavi
mo Komiteto. Per paskuti-' 
nius 12 mėnesių skaičius 
Federacijos narių pakilęs 
377,051.

Ethiopai Turi Nauji] 
Ginklą Tęsiamam 
Karui su Fašistais

ADDIS ABABA. — Įtali- 
jos fašistai dar anaiptol nė
ra užvaldę visos Ethiopiios. 
Kelios savaitės atgal jie bu
vo pasigarsinę, būk jau pa
ėmę nauja, laikinąją Ethio- 
pijos sostinę Gore, vakaruo
se. Bet tai buvo peranksty- 
bas pasigyrimas.

Iš pačių fašistų praneši
mų lapkr. 15 d. matosi, kad 
jie dar tik grumiasi linkui 
Gorės į vakarus ir linkui 
Gaila ir Sidamo į pietų-va- 
karus.

Skaitoma, kad ethiopų ar
mijoj esą 50,000 vyrų. Jie 
turi ir nauioviškų kanuolių, 
kulkasvaidžių ir specialių 
patrankų šaudyt priešo lėk
tuvus ir tankus.

Paskutinėmis d i e n omis 
1,600 ethiopų partizanų bū- 
rvs smarkiai susikirto su 
fašistų pulku už 40 mylių 
nuo senosios ethiopų sosti
nės Addis Ababos.

AMERIKA RENGIA KARUI 
SAVO SALAS PACIFIKE

WASHINGTON. — Jung- 
tinių Valstijų valdžia pla
nuoja ištaisyti prieplaukas 
ir stotis vanden-lėktuvams 
savo salose Wake ir Mid-, 
way, Pacifiko vandenyne. 
Vanden-lėktuvai yra tokie, 
kurie gali ant vandens nusi
leisti ir juom plaukti. Tos 
salos randasi tarp Hawaii’u 
ir Filipinų.

Tam darbui reikėsią išlei
sti $1,500,000. Tai bus vie
nas iš žingsnių, priruošian- 
čių minimas salas karui, 
ypač su Japonija.

Šie darbininkai ir valstiečiai, liaudies armijos rekrutai, 
Barcelonoj, Ispanijoj, prieš išvykstant Madrido karo 
frontan, išmoksta gerai valdyti kulkasvaidį prieš fašistus.

1AIVAKR0VIV STREIKAS STIPRĖJA
NEW YORK. — P. A. S. 

Franklin, atstovas didžiųjų 
laivų savininkų, pripažįsta, 
kad marininkų streikas va
karuose ir rytuose yra sėk
mingai vedamas ir kad jis 
vis labiau suparalyžiuoja 
kompanijų bandymus vis 
dar palaikyti laivų veikimą.

Tuo tarpu streiklaužiški 
vadai Tarptautinės Jūrinin
kų Unijos: Grange, Hunter 
ir kiti viešai meluoja, būk 
marininkų Strategijos Ko
mitetui “nesiseką” * išvystyt 
streiką.

San Francisco, Calif. — 
Miesto fabrikantu susivieni
jimas dejuoiai kad per mari
ninkų streiką liko priversti

Darbo Federacijos Vadai Neteisingai 
Kaltina Industrinių Unijų Komitetą

TAMPA, Florida. — Pir
madienį atsidarė suvažiavi
mas Amerikos Darbo Fede
racijos. Jos pildančioji ta
ryba savo raporte smerkė 
Industrinių Unijų Organiza
vimo Komitetą, kurio pirmi
ninkas yra John L. Lewis, 
prezidentas Jungtinės Mai- 
nierių Unijos.

Green ir sėbrai savo ra
porte veidmainiškai kaltino, 
būk 10 didžių unijų, prisi
dėjusių prie Industrinio Ko
miteto, visai nenorėję derė
tis delei susitaikymo su 
Darbo Federacijos valdyba. 
Bet faktas yra, kad Indus
trinių Unijų Komitetas 
stengėsi susitaikyti, tik rei
kalavo, kad Federacijos val
dyba pirma sugrąžintų tas 
10 unijų į Darbo Federaci
ją. Jąsias Federacijos val
dovai, mat, suspendavo už 
prisidėjimą prie Industrinio 
Komiteto.

Kita veidmainystė Fede
racijos viršininkų ranorte 
buvo jų pasigyrimas, būk jie 

nustot dirbę 60 fabrikų, ir 
dar kita tiek turėsią užsida- 
ryt, jeigu streikas tęsis. 
Marininkų streikas dabar 
kasdien nešas bizniui $7,00- 
0,000 nuostolių.

Apart San Francisco mie
sto majoro Rossi, rengiasi 
skrist į Wąshingtoną ir ma
jorai keturių kitų miestų iš 
Pacifiko vandenyno pakraš
čio, reikalaut, kad preziden
tas Rooseveltas laužytų ma
rininkų streiką.

London. — Anglijos ir 
Franciios laivokroviai pra
deda atsisakyt iškraut tavo
mis, atvežamus iš Amerikos 
laivais, prieš kuriuos pa
skelbta jūrininkų streikas.

patys stengęsi organizuot 
neunijinius darbini nkus 
plieno, gumos ir automobi
lių pramonėje, bet Lewis 
“užbėgęs jiem už akių.”

Pranešama, kad Federa
cijos pildančiosios tarybos 
narys, metalistų unijų sky
riaus galva J. P. Frey pada- 
ryšiąs įnešimą Federacijos 
suvažiavimui “pačiam’ ’ 
spręsti klausimą minimų 10 
unijų, patardamas visai jas 
išmest iš Darbo Federaci
jos.

JAPONŲ LĖKTUVAI 
BOMBARDUOJA CHINUS

PEIPING, Chinija, lapkr. 
16.—Aštuoni Japonijos ka
riniai lėktuvai numetė 80 
bombų ant Chinijos kariuo
menės, kuri pastoja kelią 
15-kai tūkstančių Manchu- 
kuo karių, besiveržiančių į 
Chinijos provinciją Suiyua- 
na, šiaurėj. Įsiveržėliai gin
kluoti Japonijos ginklais ir 
komanduojami japonų ofi- 
cierių.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Fašistai Įnirtusiai
Šturmuoja Madridą,

Bet Vis Atmušami
SEKMADIENĮ FAŠISTŲ LAKŪNŲ BOMBOS UŽMU

ŠĖ 150 ŽMON IŲ MADRIDE
----------------------------------- MADRID, lapkr. 16. —
Japonija Pasinešus Karan 

Prieš Chiniją
PEIPING, Chinija. —Vei- 

kiantysis Japonijos ambasa
dorius D. Kato lapkr. 15 d. 
pasakė chinų spaudos atsto
vams: santikiai tarp Japoni
jos ir Chinijos yra taip blo
gi, jog karas “neišvengia
mas.”

Monterey, Mexico.—Elek
tros Šviesos kompanija 40 
nuošimčių pakėlė darbinin
kam algas už 15 minučių 
pirm paskirto laiko streikui 
pradėti.

Ispanijos Delegacija 
Maskvoj Dėkoja Sovie
tam už Didžią Paramą
MASKVA. — Iš Isnanijos 

atsilankė dvi delegacijos, vi
so 35 žmonės: socialistai, re- 
publįkiečiai, komunistai ir 
anarchistai. Sovietu Sąjun
gos Centro Pildančiojo Ko
miteto pirmininkas Michail 
KMinin davė jiem šaunu no- 
kili, kuriame dalvvavo ir 65 
delegatai iš kitu šalių: 
Franciios, Čechoslovakiios. 
An^Hios. Belgijos, Švedijos 
ir Norvegijos.

T«nanų delegatų vardu 
kalbėdamas, B a r c e 1 o nos 
Universiteto p r o f e sorius 
Antonio Esber, tarė:

“Kuom mes galėtumėm 
atsiteisti Sovietų Saiungai 
už didžia pa^elba. kurios ji
nai duoda Ispanijon liau
džiai? Mes narei ški ame, 
kad mes paseksime didžiuo
ju jūsų pavvzdžiu ir laimė
sime perbalę!”

Prof. Esber, be kitko, nu
rodė klaida demokratiniu 
Euronos šalių, kurios ne
duoda paramos teisėtai Is
panijos žmonių valdžiai. Ji? 
nriminė. kad jeigu fašistai 
Ispanijoj laimėtų, tai tarp
tautinis fašizmas šimtą kar
tu labiau sustiprėtų; o tai 
būtu didelis pavojus demo
kratiniams kraštams.

CHINAI NENORI PRARAST 
SOVIETŲ DRAUGIŠKUMO
NANKING, Chinija.—Ja- 

ponija, padarius prieš-sovie- 
tinę sutartį su Vokietija, 
stengiasi įtraukt ir Chiniia 
i bloką karui prieš Sovietus. 
Bet, kaip vienas augštas 
Chinijos. valdininkas išsi-

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj 1

Fašistai visu didžiausiu įše- 
limu bombarduoja Ispanijos 
sostinę Madridą kanuolėmis ( 
ir orlaivių bombomis.

Madrido gynėjai, norėda
mi sutrukdyt fašistų ant
puolius, dinamitu išsprogdi
no Franceses tiltą ant Man
zanares upės.

Pranešama, kad 3 fašistų 
būriai įsiveržę į Madrido da
lį. vadinamą Universiteto 
Miestu, kurį pirma bombar
davo jų lėktuvai.

Respublikos orlaiviai, iš 
savo pusės, bombardavo ir 
kulkasvaidžiais apšaudė 
penkias svarbias fašistų po
zicijas. Sakoma, kad tuo žy
giu sunaikino ir 20 fašistų ' 
orlaivių.

Sekmadienį fašistų lakū
nai bombomis užmušė 150 
žmonių Madride, tarp jų 
daug mo1 ”ų ir vaikų.

Vėliausias Ispanijos val
džios pranešimas sako, kad, 
bendrai imant, fašistai be
veik nieko naujo dar nelai
mėjo, nors jie desperatiškai 
atakuoja Madridą visais ga
limais sau būdais.

Pranešama, kad ir fašis
tam jau pritrūksta lavintų , 
kareivių.

Respublikos lėktuvai su
daužė 10 vokiškų orlaivių ir 
tiek pat itališkų.

Verda nuolatinė k^nuoliu, 
lėktuvų, tankų ir kulkasvai- 
džiu kova tarp Madrido gy
nėjų ir fašistų.

NAZIAI TARIAS ATVIRAI 
REMT ISPANŲ FAŠISTUS
BERLYNAS. — Nazių 

valdžia nusiminus, kad Is
panijos respublikai sekasi 
apgint Madridą nuo fašistų. 
Valdiškuose Vokietijos ra
teliuose kalbama, kad Itali
ja rengiasi atsimesti nuo 
tarptautinės b e p u siškumo 
komisijos. Po to' atsimestų 
ir Vokietija, ir pradėtu iau • 
atvirai remti Ispanų fašis
tus. Vienas pirmųjų Itali- i
jos žingsnių tai būtų karo 
laivais užblokaduot Ispani- 

i ios respublikos prieplaukas.
Tokiame atsitikime “nrisi- <' 
eitu” Mussoliniui ir Hitle
riui sutraukyt diplomati
nius ryšius su Sovietų Są
junga.

reiškė lankr. 15 d., tnnmi 
Chiniia tik prarastu Sovie
tų Sąjungos draugiškumą, 
o sau nieko negalėtų laimė
ti.
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Stambi Ispanijos Liaudžiai 
Parama

Vakar dienos “L.” mes nurodėme, kiek 
Sovietų Sąjungos darbo žmonės sudėjo 
aukų Ispanijos kovotojams už demokrati
ją. Svarbu pažiūrėti į tai, kiek buvo su
rinkta kituose kraštuose. Pasak Tarp
tautinės Darbo Unijų Federacijos sekre
toriaus Walter Schevenels pranešimu, iki 
šiol tapo surinkta pusė ($500,000) milio- 
no dolerių. Sulyg kraštais, suma dalina
si sekamai:

Francija................................$200,000
Jungtinės Valstijos ...............106,000
Didž. Britanija ...................... 100,000
Švedija ................................... 28,000
Belgija ......................................28,000
Danija ..................................... 25,000
Hollandija ................................15,000
Norvegija..................................14,000
Čechoslovakija .... .V,................ 4,000

Viso................................... $520,000
Tai gan stambi auka. Pasirodo, kad 

Francija, tačiau, toli gražu pralen
kia visų kitų buržuazinių kraštų dar
bininkus. Be abejo, dar randasi ei
lė kitų mažesnių kraštų, kur aukos bu
vo renkamos, kurios čia neįskaitytos. 
Pav., gerai žinome, kad Lietuvoj darbi
ninkai rinko aukas ir surinko kelioliką 
tūkstančių litų. Tas pats buvo daroma 
ir visuose lotynų kraštuose, Pietų ir Cen
trelines Amerikos respublikose; Azijoj 
darbo žmonės taip jau nesnaudžia.

Bet visgi kol kas Sovietų Sąjungos dar
bo žmonių nepralenkia nei viena kita ša
lis rėmime Ispanijos kovotojų.

Apytikrėmis žiniomis, Sovietų Sąjun
goj iki šiol surinkta virš trys milionai 
($3,000,000) dolerių amerikoniškais pi
nigais, arba sovietiniais — 50,000,000 ru
blių.

Smagu pažymėti, kad ir Amerikos lie
tuviai darbininkai to klausimo nepamir- | 
šta. Didžiuojamės “Laisvės” skaityto- - 
jais, kurie dalinasi paskutiniu savo centu į 
su Ispanijos kovotojais su žiauriuoju fa
šizmu I

Sako: Nazią Spauda Vėl Pradėjusi 
Pulti Lietuvą

' “Lietuvos Žinios” (už spal. mėn. 26 d.) 
savo įvedamajame rašo:

...sudarant su Vokietija prekybinį susi
tarimą, pirmiausia buvo susitarta del spau
dos, kad ji nedėtų nepalankių žinių. Apie 
tai buvo viešai pranešta ir visuomenei.

Bet štai SS smogikų organas “Das 
Schwarze Korps” prieš spalių 1 d., kaip sa
koma, nei iš šio, nei iš to paskelbė str. 
“Stand am Rande Europas” (valstybė Eu
ropos pakrašty), kuriame negražiai užsipuo
la Lietuvą ir Kauną.

Kokios priežastys? Kodėl Vokietija neiš
laikė susitarimo? Gal kas įvyko? Gal Lie
tuva kuo pažeidė Vokietijos interesus?

Nieko panašaus neįvyko. Viskas sutar
toj tvarkoj. Ne apie tai suminėtas laikraš
tis ir rašo. Ne.

“Das Schwarze Korps” rašo “istorišką” 
straipsnį: jis lygina dabartinį Kauną su 
“tų laikų” Kaunu, kai jis “buvęs vokiečių” 
“Wacht und Macht im Osten” (sargas ir jė
ga rytuose), o dabar belikęs tik “galingos

— vokiečių istorijos epochos liekana...”
Po šio “Juodojo Korpuso” straipsnio pa

sipylė pagal komandą ištisa eilė straipsnir
- prieš Lietuvą visuose nacių laikraščiuose Ii 

gi oficiozo “Voelkischer Beobachter” imti 
nai.
Liaudininkų laikraštis daro ir spėji 

irius, kodėl Hitlerio organai pradėjo nau 
jas atakas (per spaudą) prieš Lietuvą 
Esą, padarytoji tarp Francijos ir Sovie 
tų Sąjungos gynimosi sutartis nesanti to 
kia, sulyg kuria iškėlimas hitlerinio gink 
lo prieš bile pasira.šiusiąją verstų kitą ša 
Ij eiti užpultajai pagelbon. Sakysim, jei
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Hitleris užpultų Sovietų Sąjungą, tai 
Francija, einant sutartimi, neturėtų eiti 
SSSR pagelbon, kol Hitlerio armijos ne- 
įsiveržš į SSSR teritoriją. Vokietija ne- 
sirubežiuoja su Sovietų Sąjunga. Taigi, 
išvada išplaukia: Vokietijos fašistai galį 
užpulti Lietuvą bei kurią kitą Pabalti jos 
šalį, na, ir nors Sovietai stotų užpultajai 
pagelbon, Francija nesikištų, nes tuomet 
būtų esą išaiškinta, kad Sovietai “užpuo
lę” Vokietiją, o ne pastaroji Sovietų 
žemę.

Tuo būdu Hitleris galėtų užgrobti Lie
tuvą. Na, tam jis ir rengiąs dirvą. Pir
miausiai jo spauda pradėjo nepalankiai 
rašyti apie Lietuvą, ruošti žmonėse blogą 
opiniją apie ją. Paskui Hitleris imsis 
“realistiškų žygių.” 

t

Aišku, panaši nuomonė gali būti teisin
ga. Bet kokia iš to tada išvada turi būti 
padaryta? Pirmiausiai: pačioj Lietuvoj 
reikia atsteigti tokia tvarka, kuri patik
ti! didžiumai žmonių—atsteigti demokra
tija. Tuomet žmonės galės sukonsoliduo- 
ti savo jėgas gynimuisi nuo hitleriško 
priešo. Antra: palaikyti su Sovietų Są
junga—mažųjų tautų globėja ir gelbėtoja 
—kuotampriausius ir draugiškiausius ry
šius. Jei tas bus padaryta, Hitleris ne
drįs kišti Lietuvon savo kruvino snapo.

Du Nauji Laikraščiai Argentinoj
Nesenai Argentinoje pradėta leisti lai

kraštis “Išvien,” kurį redaguoja Matas 
Šalčius, savais laikais gyvenęs Jungtinė
se Valstijose. Šis laikraštis, matyt, nori 
suvaidinti gudrios lapės rolę: būti geras 
kairesnio nusistatymo žmonėms ir deši
niesiems. Jo redaktorius, sakoma, yra 
globojamas tenaitinio smetoninio konsulo 
ir su jo pagelba “Išvien” leidžia. Abejo
jame, ar p. Šalčius ilgai galės sėdėti ant 
dviejų kėdžių.

Kitas laikraštis — “Momentas. ”Jo dar 
nematėme, bet uruguajiečių “Darbas” 
gan prielankiai hpie jį atsiliepia. Pasak 
“Darbo”:

Šių metų spalio 8 dieną, Buenos Ayrėse 
išėjo 1-mas numeris laikraščio “MOMEN
TAS.” Tai yra gražaus formato laikraštis 
ir, kaip matyti apimantis plačias Argenti
nos lietuvių mases. Už šį populiarų lietu
vių masių organą yra pasisakę ištisa eilė sti
prių lietuvių organizacijų gyvuojančių Ar
gentinos respublikoje.

Lietuviai išeiviai ne vien tik Argentinoje, 
bet bendrai imant visoje Pietų Amerikoje, 
iki šiol nėra turėję savo populiaraus orga
no, kuris būtų rūpinęsis bendrais lietuvių 
masių kooperatiniais, kultūriniais ir ekono
miniais reikalais. Argentinos lietuvių rū
pesnis, jungtis po organo “Momentas” vė
liava, užkišo šią spragą—Argentinos lietu
vių kolonijoj.

i
Kai gausime laikraštį, pasakysime sa

vo nuomonę visapusiškesnę. Šiuo tarpu 
tiek galima pastebėti, kad laikraščio pa
vadinimas ne visai tikslus. Visųpirmiau- 
siai, tai ne lietuviškas žodis ir, abejojame, 
ar leidėjai gerai padarė pasirinkdami jį.

Beprincipiniai Pataikūnai
Tūli Amerikos lietuvių fašistėliai, Sme

tonos garbintojai, nei kiek nesigėdi gar
binti ir Rooseveltą. Antai “Am. Liet.” 
bendradarbis, p. čekanauskas-Chase, ku
ris gavo smetonišką medalį, Kauno An
taną vadina “tautos vadu,” nors to “tau- 
tos vado” niekad niekas prezidentu ne
rinko. Atpenč,. Smetona su savo klika 
smurto keliu pasigrobė galią į savo ran
kas ir jau veik per dešimts metų smau
gia Lietuvos liaudį.

Tas pats Chase, žymėdamas prez. Roo- 
sevelto išrinkimą antram terminui, rašo: 
“Rooseveltas Mūsų Liaudies Vadas.” Ir 
toliau ten pat: (“A.L.” už lapkr. 14 d.):

... prezidentas Franklin D. Roosevelt ta
po pripažintas tautos vadu, vadu Amerikos 
liaudies. Ir kas galėjo tikėti, kad šis žmo
gus, kuris gimė su sidabriniu šaukšteliu 
burnoje, kuris augo vienoje iš aristokratiš
kų šeimoje, kuris mokinosi aristokratiškose 
mokyklose (kur paprasto piliečio sūnūs ne
patenka), ir taip išaugintas ir išmokintas: 
galėtų būti paruoštas vienu iš nuoširdžiau
sių, gabiausių ir populiariškiausių Amerikos 
liaudies vadu? Ne, to nesitikėjom.

Neturi tie žmonės nei logikos, nei gė
dos. Vienur jie garbina smurtininką-fa- 
šistą, o kitur—žmonių išrinktą prezi
dentą.

Žinoma, jei rinkimus būtų laimėjęs 
Landonas, remiamas fašistų, tuomet lie 
tuviški fašistukai būtų panašiai gar 
binę jį.

Del Mano Keliones
Amerikos Lietuvių Kongre

so Vykdomasis Komitetas vien
balsiai paskyrė mane vyktj į 
Pittsburgho ir Brooklyno kon
ferencijas. Nelengva buvo ko
mitetui prikalbinti mane, nes 
per daugelį metų niekur neva- 
žinėju. Nepatogu palikti ligo
nius, kurie reikalauja mano 
patarnavimo; priverstas esu 
uždirbti pluoštuką dolerių kas
dieną, kad padengti nemažas 
išlaidas. Ir mano dabartinis 
vykimas į kolonijas padarys 
man porą trejetą šimtų dole
rių nuostolių, neatsižvelgiant į 
tai, kad komitetas apmoka ma
no kelionės išlaidas. Važiuoju 
todėl, kad noriu padirbėti de
mokratijos reikalui ir todėl, 
kad kolonijų veikėjai užsispy
rė mane gauti. Jie žino, kad 
aš ne ardytojas, o pažangiųjų 
sriovių į bendrą darbų kursty
tojas.

Prašau, kad sriovių darbuo
tojai del manęs nesikivirčytų, 
kaip jau yra daroma Brookly- 
ne. Be darbo nenoriu būti nė 
vienos dienos. Kur Kongreso 
komitetai siuntė, visiems apsi
ėmiau patarnauti. Kitoms or
ganizacijoms, kvietusioms ma
ne kalbėti, liepiau susižinoti 
su vietiniais kongreso komite
tais ir gauti tokią datą, kuri 
nebus užimta. Tačiaus visos 
tos organizacijos turėjo pasi
žadėti prisidėti prie mano ke
lionės išlaidų, kad kongresui 
ji atsieitų pigiau. Apie tai atsi
klausiau viso Vykdomojo Ko
miteto ir visi jo nariai patarė 
man apsiimti kalbėti bet ku
rios pažangios organizacijos 
parengime, jeigu ji prie lėšų 
padengimo prisidės. Negauda
mas jokios žini’os iš Brooklyno 
apylinkės Lietuvių Kongreso 
Komiteto, kad kas ten būtų 
rengiama, apart konferencijos 
lapkr.. 22 d., aš sutikau, kalbė
ti LSS. 19-tos kuopos parengi
me lapkr. 20 d., nes kuopa su
tiko prisidėti prie kelionės iš
laidų. Vykdomasis Komitetas 
tik tada galės savo atstovus 
siuntinėti į kolonijas, kada 
kongresą remiančios organiza
cijos padės pakelti kelionių iš
laidas:

Gerbiamieji darbuotojai! Jo
kiu būdu jūs nebūtumėte išju
dinę manęs iš Chicagos, j e i 
būčiau numatęs, kad del ma
no kelionės kils ginčų. Aš bu
vau išsiilgęs jūsų ir da labiau 
išsiilgęs bendro, sutartino, vie
ningo, broliško visų pažangių
jų darbo kovoj už laisvę ir 
demokratiją. Mano tikslas ne 

i aštrinti esančius susikirtimus 
tarp pažangiųjų sriovių, o ša
linti juos.

Dr. A. Montvidas.
“L.” Red. Pastaba. — Kad 

dalykas ant syk išsiaiškintų, 
mes padavėme Dr. Montvido 
raštą Brooklyno A. L. K. Ko
miteto sekretoriui, J. Siurbai, 
kuris duoda sekamą paaiškini
mą :

PAAIŠKINIMAS.

Brooklyniškis Amerikos Lie
tuvių Kųngreso Komitetas, ga
vęs pranešimą nuo Nacionalio 
Veikiančio Komiteto, kad Dr.' 
A. Montvidas atvyks į mūsų 
konferenciją, šaukiamą 22 d. 
lapkričio, planavo surengti 
jam prakalbas pabaigoj savai
tės pirma konferencijos. Vei
kiančio Komiteto sekretoriui L. 
Jonikui buvo parašytas laiš
kas, užklausiant, kada Dr. 
Montvidas galės būti Brookly- 
ne pirma konferencijos. Nuo 
Dr. Montvido gavau laišką, 
kuriame jis sako, kad Brook- 
lyne bus 18 ar 19 d. lapkričio, 
ir kad mes galime surengti 
jam prakalbas.

Pasitarę su vietos kongre
so komiteto pirmininku J. Bui
vydu, nusprendėm pilną ko
miteto susirinkimą sušaukti 5 
d. lapkričio, aptarimui, kaip 
ir kurią dieną rengti Dr. Mon- 
tvidui prakalbas, ir abelnai 
rengtis prie konferencijos. Dar 

< buvo užtektiMi laiko surengi- ■ * •»* ' ,

mui prakalbų. Bet tame susi
rinkime sužinojome, kad LSS 
19 kuopa ir vietos sklokos 
žmonės užbėgo komitetui už 
akių, pasikvietė Dr. Montvidą, 
ir jie vieni rengia prakalbas.

Tik dabar sužinau iš Dr. 
Montvido laiško, kurį gavau 
14 d. lapkričio, kad jis, apsi- 
imdamas LSS 19 kuopai kalbė
ti, savo laiške drg. Vizniui pa
tarė tartis su manim, kaipo su 
vietos kongreso komiteto sek
retorium, reikale surengimo 
prakalbų. Turiu pažymėti, 
kad niekas iš LSS 19 kuopos 
nesitare su manim tuo reikalu. 
Ir aš nieko apie tai nežinojau. 
Dr. Montvidas, kaip dabar pa- 
aiški, norėjo, kad jam prakal
bos būtų, rengiamos visų pa
žangiųjų sriovių bendrai. Bet 
kokiu tai išrokavimu LSS 19 
kuopa, susitarus su vietos sklo
kos žmonėmis, visai nesiskaitė 
su Dr. Montvido patarimu.

Šiame atsitikime mes nekal
tiname Dr. Montvido. Jis neži
nojo, kas dedasi Brooklyne. 
Apsiimdamas kalbėti, jis pa
tarė LSS 19 kuopai tartis su 
vietos kongreso komitetu. Vie
toj tartis su mumis, LSS 19 
kuopos žmonės susitarė su 
skloka, kad užbėgti vietos 
kongreso komitetui už akių ir 
surengti Dr. Montvidui prakal
bas. Tai labai negražiai, labai 
blogai pasielgė.

J. Siurba,

Sekretorius Amerikos Lietu
vių Kongreso Komiteto 
Brooklyne ir Apylinkėje.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Komunistų Partijos narei, 

Binghamton, N. Y.—Atleiski
te, kad šį sykį negalėsime su
naudoti jūsų dviejų korespon
dencijų—apie Sovietų Sąjun
gos sukaktuvių paminėjimą ir 
apie Dr. Montvydo prakalbas. 
Abiem šiais klausimais buvom 
gavę kitų draugų parašyta 
anksčiau. Vis tiek ačiū už 
pasidarbavimą.

New Kensington, Pa.
Darbininkai laimėjo streiką, 

kuris buvo iššauktas rugsėjo 
10 d. Tai buvo General Elec
tric Co. darbininkai. Jiems va
dovavo United Electrical and 
Radio Workers of America 
unijos lokalas 602. Kova tęsės 
devynias savaites. Unija tapo 
pripažinta, darbininkams mo
kestis pakelta ir pagerintos 
sąlygos. Darbininkai sugrįžo 
darban lapkričio 13 d.

Apie visą streiko eigą bus 
parašyta vėliaus.

J. Yasadavičia.

Wilkes Barre, Pa.
Spalių 25 d. atsibuvo, kaip 

šaukėjai pavadino, Bendro 
Fronto draugijų, bet turėjo 
būt Amerikos Lietuvių Kon
greso konferencija. Konferen
cija buvo nebloga. Dalyvavo 
11 draugijų su 32 delegatais. 
Del ateities veikimo išrinko 
komitetą iš 5. Į komitetą įėjo 
Vilkelis, Rauduvienė, Globi- 
čius, Daugirda ir J. Surdokas. 
Konferencija komitetą įgalio
jo surengti prakalbas ir kokį 
biznišką vakarėlį, kad sukėlus 
šiek tiek pinigų del varymo 
darbo pirmyn.

Prakalbas, jau rengiame ir 
bus 18 d. lapkričio, 325 E. 
Market St., Wilkes-Barre, Pa. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Kalbės Amerikos Lietuvių 
Kongreso komiteto narys Dr. 
Montvydas iš Chicagos. šias 
prakalbas rengiame ant grei
tųjų, nes mes sužinojom tik 
šešiomis dienomis prieš pra
kalbas, kad Dr. Montvydas 
pas mus gali kalbėti 18 d. lap
kričio. Tad visi atsilankykit ir 
kitus užkvieskit, kad ateitų 
ant prakalbų.

Vakarėlį rengiame 27 d.

gruodžio, tai bus vakarienė. 
Prasidės 6 vai. vak. po num. 
325 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa. Įžanga bus 35c.

Komitetas išsirinko j valdy
bą : pirm. J. Surodką, 254 In
man Park, Wilkes Barre; sek
retorių V. Globičių, 316 Ge
orge Ave., Wilkes-Barre, Pa.

Draugijos, norėdamos prisi
dėti prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso atsteigimui Lietuvoj 
demokratiškų teisių, kreipki
tės augščiau nurodytu adresu 
sekretoriaus arba pirmininko, 
o bus visiems greitai atsakyta 
ir išaiškinta ko tik klausite ta
me reikale.

J. Surdokas.

rinktu į Penn. vals. seimelį at
stovu ant demokratų tikieto. 
Tai bene pirmas įvykis toks, 
kad lietuvis likos išrinktu į 
seimelį. Bet ar lietuviams bus 
nors kiek iš to naudos? Ne. 
Janušaitis, nors pats kilęs iŠ 
darbininko šeimos, bet už bied- 
nuomenės, darbininkų reika
lus jis seimelyj nekovos, nes 
jis šiandien gana prasisiekęs 
ir seka paskui turtinguosius. 
Net pats daug kartų yra pasa
kęs, jog jis visados pilnai sto
vės su demokratu guberna
torium Earle. Todėl ir negali
ma turėti daug vilties.

Scranton, Pa.
Daug Visokių Naujienų

Čionais susirinko iš visų 
Pennsylvanijos kampų Marti
no Lutherio pasekėjų apvaikš
čioti jo 453 metų gimimo su
kaktuves. Kad susirinko, nie
ko tokio, tai jų dalykas. Bet 
begarbindami Martiną, parodė 
ir didelio susirūpinimo, kad 
pagal lutheronų kunigo Henry 
W. A. Hansono apskaitliavimą, 
šioj šalyj yra apie 28,000,- 
000 jaunų žmonių, kuriems 
trūksta religinio žinojimo'. Bai
saus čia daikto. Tačiaus, tiems 
religijos šinkoriams labai bai
su, kad tiek milijonių yra liuo- 
si nuo religinių pinklių. Ir at
rodo, jog tiems “Martino at
stovams” ne tiek apėjo pats 
Martinas su šventumais, kiek 
tie milijonai jaunų nedievaš- 
ninkų, kad kartais jie nepama
tytų tikros šviesos.

Lapkr. 8 d. mirė Mykolas 
Gavelis, apie 65 metų amžiaus. 
Velionis šioj šalyj išgyveno 
apie 40 metų ir turėjo išaugi
nęs šeimyną: tris dukteris ir 
du sūnus, visi jau vedę. Bu
vo gero būdo žmogus ir mo
kėjo su visais gražiai sugy
venti. Ir nors ir buvo bažny
tinis, prigulėjo prie parapijos, 
bet bažnyčią rtelankė, arba la
bai retai, todėl gal ir mokėjo 
su visais gražiai sugyventi. Iš 
Lietuvos velionis paėjo iš Su
valkų Dzūkijos, iš Rumbonių 
dvaro grintelninko šeimos. Pa
laidotas su bažnytinėm apei
gom.

* Pagiriais.

Binghamton, N. Y.

Šiuo laiku čionais varo kam
paniją už surinkimą šimtų tūk
stančių dolerių į kapitalistų 
sugalvotą fondą—Community 
Chest. Bet daktarų draugija 
tą rinkliavą šiemet neužgyrė. 
Kodėl ? Todėl, kad daktarų 
draugija keliais atvejais reika
lavo iš Community Chest val
dybos, jog paskirtų $3,000 del 

I tyrinėjimo tokių dalykų, kur 
daugelis gauna dykai ligoni
nes ir daktarų patarnavimus 
iš tos Community Chest labda
rybės, kaipo pavargėliai, nors 
tokie labai gerai gali patys 
užsimokėti. Čia, veikiausia, 
daktarų draugijos nepasakyta 

! pilna burna, bet galima su- 
1 prasti, kam tas taikoma. Gana 
daug yra tokių, kurie tūkstan
čiais žarsto ir tokiuose reika
luose gali užsimokėti, bet per 
politikieriavimą ir feivoritiz- 
mą per savuosius tą viską gau
na dykai. Gi tuom patim lai
ku labai daugelis vargšų, ku- 

i riems nors ir labiausia yra rei- 
! kalinga medikalė pagelba bei 
! ligoninė, bet jie negali gauti. 
I Nu, tai kur gi čia darysi tyri
nėjimus tarpe savųjų. Darbi
ninkai į tokius fondus ne tik 
kad turėtų neduoti savo cen
tų, bet ir kovoti prieš tokias 
rinkliavas.

Lapkričio 8 d. Komunistų 
Partija surengė Sovietų revo
liucijos 19 metų sukaktuvių 
paminėjimą, žmonių atsilankė 
vidutiniai. Kalbėtojui atsišau
kus į visuomenę gelbėti Ispa
nijos kovotojus, surinkta 
$17.75. Buvo graži dailės pro
grama. Dalyvavusieji savo 
pareigas gerai atliko. Varde 
Komunistų Partijos tariame 
ačiū visiems programoje daly
vavusiems ir aukotojams.

Scrantone randasi pagarsė
jęs savo fašistiniais šauksmais, 
mainų operuotojas Charles Do- 
rance, o jau ypatingai prieš 
“anglį iš Rusijos”. Bet, va, po
ra savaičių atgal ima tą poną 
ir sučiumpa vagiant miestui 
prigulinčią anglį, kuri rube- 
žiuojasi su Von Storch kasy
kla, prigulinčia tam ponui. Ta- 
čiaųs fašistas Dorance už tai 
baust negavo, nes kaip pasiro
do, tai tūli miesto viršininkai 
apie tai gerai žinojo, tik ra
miai sau tylėjo apie vogimą 
anglies, todėl ir mokėjo labai 
gražiai susitaikyti taip, kad 
tik mokyklų (school) distrik- 
tas nustojo už išvogtą anglį 
taksais $8,000. O kiek mies
tas?.. . Bet kas čia tokio ? 
Darbininkai sumokės. Juk dar
bininkams ant jų lūšnelių tak
sai kilti nenustoja, tai fašistai 
gali vogti. 

---- s---
Scrantono lietuviai gali pa

sididžiuoti “savo” laimėjimais 
politiškoj arenoj. Praeituose 
rinkimuose lietuvis Antanas 
Janušaitis (Yanoshat) tapo iš

Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijai aukavusių vardai: 
Al Dūda, J. Sedlok ir M. Be- 
kerienė po $1; po 50 centų: 
P. Pagiegala, J. Galgoci, J. 
Konecny; po 25 centus: Frank 
Goidorius, F. Fridrich, Jos 
Horwath ir G. Latta. Viso su
rinkta $5.50. Priduota vieti
niam komitetui.
“Mortos Vilkienes Divorsas”

“Laisvės” sidabrinio jubilė- 
jaus dovaną dalinant, aukojo 
sekami skaitytojai. Po 50 cen
tų : P. Mikalajūnas, A. Gar- 
nis, J. D. Chrano, J. Makins- 
kas, Petras Mikalajūnas; po 
25 centus: A. Bagdonas, M. 
Sadonienė, J. Guštaulas, B. 
Braun, K. Kulbis, Jos. Strole, 
P. Stasiūnas, B. Kvietkauskas,
J. Vėžys, A. Klimas, J. Vaice
kauskas, J. Kireilis, Zmitris, 
Ig. Liušinas; po 20 centų: J. 
E. Strolis ir P. Pagiegala; po 
15 centų: K. Jusapaitienė ir 
Ch. Blinkevičius; po 10 centų:
K. Dzidulionis, A. Mainionis 
ir V. Vitartas. Viso surinkta 
$7.

“Laisvės” įvairumų puslapis 
labai geras ir žingeidus. Su ku
riais skaitytojais kalbėjausi, 
tai visiems patinka, ypatingai 
bus daug lengviau naujus 
skaitytojus gauti, žmonės my
li trumpus straipsnelius.

Perskaičius “Laisvės” kris
lus No. 264 net apsidžiaugiau, 
kad korespondencijų redakto
rius žada išeiti iš kantrybės. 
Ištikrųjų, draugai, labai daug 
vietos išeikvojama mažos ver
tės techniškiems dalykėliams. 
Reikia rašyti trumpiau ir bran- 
duolingiau.

H. Žukiene.

Birmingham, Alabama. — 
Komunistų kandidatas į 
prezidentus E. Browder rin
kimuose šioj valstijoj gavo 
679 balsus, o socialistų Nor
man Thomas 240.
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Okeano Gelmėse
-------------- M. VALTIN ----------

pirmutinę Sovietų batisferą 
užkodavo ant geležinkelio 
vagono ir išvežė į Vladivos
toką. Kartu išvažiavo eks
pedicijos viršininkas Dro
nin, batisferos inžinierius 
Hardin, dvi komsomolkos- 
stenografistės, mechanikas, 
elektrikas ir keletas kitų 
žmonių.

Batisferą, du rituliu dra- 
tinių virvių, kabelį ir kitus 
dalykus Vladivostoke per
krovė ant laivo “Rosinant.” 
Paėmus anglies, laivas “Ro
sinant” 27 d. balandžio iš 
Vladiyostoko išplaukė į Pet
ropavlovską ant Kamčatkos. 
Plaukėme dvyliką dienų. 
Ant kranto įsitaisėme eks
pedicijos stovyklą ir nedide
lę laboratoriją.

Droninas ir Hardinas kas
dien lysdavo į batisferą ir 
pratindavosi ramiai sėdėt. 
Pradėjo nuo pusvalandžio ir 
taip priprato išsėdėt iki tri
jų valandų kasdien. Paskui 
Droninas mokino stenogra- 
fistes. Jos priprato užraši- 
nėt Dronino greit sakomus 
žodžius ir išmoko lotyniškus 
vardus žuvų, idant nesumai- 
šyt, kuomet bus diktuojama 
iš gilumos jūrų.

Laukėme ramaus ir aiš
kaus oro, idant po kelių 
bandomųjų batisferos nu
leidimų pasiųsti ją į tikrąją 
kelionę.

III.
Liepos 16 diena. 6 vai. rv- 

to “Rosinant” išplaukė į jū
ras.

Skritulis (batisfera) pil
nai prirengtas stovėio ant 
denio. Droninas įlindo į 
skritulį ir paskutini kartą 
apžiūrėjo ar nepamiršo ką 
nors.

Batisferos sienos buvo iš
muštos oda. kaip automobi- 
Ivi. padėtos dvi mažos sof- 
kut.es. o viršui, kai lėkšte, 
kaboio p-arsiakalbis. Virš 
langelio kaboio Dmputo del 
vidujinio apšvietimo. Pro
žektoriai buvo ridėti savo 
vietni. po dešinei nuo Janu
lio buvo pri drūti n ta s kino 
aparatas. Pn kairei buvo 
nukabintas mikrofonas. Iš 
lauko prie lango—termome
tras.

Viskas buvo sutvarkyta 
tain, kad Droninas aplotų 
nntsvk atlikt polofn d^rhu. 
Droninas išbando. Dešinią
ją. rnnka suko kino-anar^tn 
mnkeniike. tu n pat svkin 
diktavo i mikrofoną, n kqi- 
riaia ranka valdė prožekto- 
rin.

Hardmas t^ipai žiūrinoin 
n-nf l°ivo denio eaannioa, 
nKonmoc; virVPS ir kabeli.
Virrrp -įau ratavai bnvn npr- Po kairei stovėjo oxygeno 
verta per keltuvo (kreino) ‘baliūnai. Hardinas pasuko

Šių laikų mokslininkai nepasi
tenkina vien moksliniais tyrinėji
mais esant ant žemės paviršiaus. 
Su pagelba stratostatų jie keliasi j 
orą kelioliką mylių augštyn, kad 
sužinot, kokia ten yra atmosfera, 
kaip veikia saulės spinduliai ir ft. 
Iš kitos pusės mokslininkai su pa
galba batisferu leidžiasi j jūrių 
gelmes, idant savo akim pamatyt 
jūrių gelmių gyvūnų ir augalų ka
raliją.

Žemiau seka fantastinis aprašy
mas “ekspedicijos” į jūrių gelmes. 
Nors tai nėra įvykio aprašymas, 
tačiaus jis yra labai įdomus, arti
mas tikrenybei ir pamokinantis. 
—Vert.

I.
Drąsiems mokslininkams 

daugelis pavojų laukia jū
rių gelmėse. Didžiausias tų 
pavojų yra pasibaisėtinas 
vandens spaudimas.

Su kiekvienu desėtku met
rų gilumos, vandens spaudi
mas padidėja vienu kilogra
mu ant kiekvieno kvadrati
nio centimetro. Giliau 100 
metrų naras, paprastose 
drapanose, negali nusileist. 
Reikalingas plieninis kos
tiumas. O plieniniame kos
tiume negalima nusileist gi
liau 150-200 metrų. Van
duo sutriuškins plieninius 
šarvus, kai riešuto lukštą.

Studijavimui jūrų gelmių 
reikalingas daiktas, kuris 
galėtų nusileist mažiausia 
1,500 metrų

Vandens spaudimas tokioj 
gilumoj pasiekia 150 kilo
gramų ant kiekvieno kvad
ratinio centimetro. Ant plo
to didumo kaip žmogaus 
delnas, vandens spaudimas 
yra toks didelis, lyg kad bū
tų užsistojęs ant jo slonius. 
Stikliniui langeliui didumo 
kaip lėkštė, reikia atlaikyt 
spaudimą lygų sunkumui di
delio garvežio.

Spaudimas yra toks dide
lis, jog, pavyzdžiui. negali
ma po vandeniu iššaut iš 
šautuvo. Kulka neišeis iš 
vamzdžio. Vandens spaudi
mas bus lygus parako gazų 
jėgai ir kulka pasiliks vamz
dyje, kol šautuvo neiškelsi į 
viršų.

Suprantama, kad išlaikyt 
tokį spaudimą, batisferą rei
kia padaryt tvirtesnę už 
bombą.

Jos forma turi būt apskri
ta, kai kamuolys. Tiktai 
apskritas daiktas turi ma- 
žiausį paviršį, o daugiausia 
vietos viduie. Nuliet batis
fera reikia iš geriausio plie
no ir visa antsvk. Jos nega
lima dirbti dalimis, o pas
kui sušriubuot arba elektra 
suvirint. Tuomet susilpnė- 
ia metalas, 
lieka maži 
mažiausias 
negalėtum
pražudys mokslininkus. Ba
tisfera prisipildys vandeniu.

II.
11 d. kovo 193.. metais

O ni tuo j ant na- 
plvšiukai. Net 
nlvšiukas. kur 

įkišt nė plauko,

stričkę ir vienas galas buvo rankeną ir aparatas orui 
nusidriekęs prie batisferos valyti veikė pilnoje tvarko- 
žiedo. Telefono ir elektros 
kabeliai taipgi buvo pri
rengti. Jie turėjo eit atski
rai nuo batisferos virvės.

Pusė aštuntos ryto. Sau
lė visiškai išblaškė miglas. 
Krantas paliko toli, vos ma
tomu per miglas brūkšniu. 
Iš kapitono kambario su
skambėjo ženklas. Laivo 
mašinos sustojo. “Rosi- 
nant” apsistojo ir povaliai 
siūbavo ant jūrų bangų.

—Rengkitės leistis — nu
skambėjo įsakymas. Jūri
ninkai atsistojo savo vieto
se. Mašinų skyriuj suūžė 
dinamo, kuris pradėjo leist 
elektros energiją batisferai. 
Užsidegė radisto lempukės, 
o batisferoj pradėjo ūžt gar
siakalbis.

Elektrikierius priėjo prie 
Dronino ir tarė:

—Drauge e k s p e dicijos 
viršininke, elektra .randasi 
pilnoje tvarkoje.

Vėliau mechanikas rapor
tavo, jog keltuvas, virvės ir 
kiti mechanizmai randasi 
tvarkoj. Išdavė raportą ir 
radio operuoto j as. Vėliau
sia priėjo Hardinas ir pra
nešė, jog pilnai galima pasi
tikėt oxygeno aparatais, oro 
valytojais, telefonu ir ap
saugos prietaisu.

—Gerai. Viskas prireng
ta. Mano pavaduotoju ant 
laivo pasiliekate jūs. drau
ge, kapitone. Pasakykite, 
kad atneštų pasmirdusią 
žuvį.

Smarkiai a t si duodančią 
žuvį atnešė ir įdėjo į meta
linį sietuką, iš lauko pusės, 
truputi žemiau batisferos 
langelio.

—Pasilikte sveiki, — tarė 
Dronin. Paspaudė viens ki
tam ranką. Droninas pir
mutinis įlindo į batisfera ir1 
atsisėdo prie langelio. Pas
kui įlindo Hardinas.

—Užšriubuokite, — įsakė 
kapitonas.-T-Skylė tano už
daryta. Droninas ir Hardin
as klausėsi kaip dideli 
sriubai girp-ždėio,kuomet jie 
stipriai priveržė batisferos 
dureles.

—Dabar mes aklinai už
daryti plieniniame skrituly
je. Argi ant visados—na- 
misliio Hardinas. Šriubu 
girgždėjimas jam ilgai ūžė 
ausvse.

Kapitonas mostelėio ran
ka, mechanikas paėmė už 
rankenos ir keltuvas <krei- 
nas) pradėjo veikt. Virvė 
išsitempė, du iūrininkai su 
virvėm prilaikė batisfera, 
idant nesiūbuotų. Skritulis 
pakilo virš laivo denio.

Paskui keltuvo nosis dp- 
sisuko ir išnešė batisferą už 
laivo sienos. Hardinas iš
bandė šviesas, neržiūreio vi
sus aparatus ir patikriųo.

ir vi- 
ir del

išriš-

je.
Po dešinei buvo įtaisyti 

guzikai del išlaukinių 
dujinių šviesų, taipgi 
apsaugos magnito.

Sovietų inžinieriai,
darni apsaugos klausimą, 
padarė elektro - magnetinį 
prietaisą. Apatinė dalis ba
tisferos yra truputį išsiki- 
šus, ant kurio buvo uždėtas 
galingas elektro-magnetas. 
Kuomet paleisdavo elektros 
sriovę, tai visa batisfera 
prisipildydavo magneto ir 
pritraukdavo vogas reika
lingas tam, kad batisfera 
skęstų. Užtenka tik atskirt 
elektros sriovę, arba atsiti
kime nutrūkimo kabelio 
(elektros vielų), magnetas 
perstos traukt vogas ir atsi
skirs nuo batisferos.

—Heilo, — paklausė gar
siakalbis, — kaip jūs girdi
te? Ar viskas tvarkoj? 
Laukiam įsakymo leist, i

—Pas mane viskas tvar
koj,—pasakė Hardinas.

Pasigirdo stričkių tarškė
jimas, batisfera nusileido 
vandenin ir bangos susiliejo 
viršuj jos. Per stiklinį lan
gelį persirito burbuliukai. 
Saulė pasidarė visiškai ža
lia.

—Uždegkit prožektorių ir 
pasiųskite a t s i s veikinimo 
ženklą,—trumpai tarė Dro- 
ninas.

Ant laivo pamatė—subliz
gėjo vandeny žali spinduliai 
ir povaliai mažėdami išny
ko gilumoj.

IV.
Batisfera smąrkiai leidosi 

vandenyj. Viskas nurimo. 
Tiktai per dratinę virvę at
eidavo lengvas stričkės

Vanduo, apsupantis batis
ferą, buvo aiškiai žalios 
spalvos. Pranėre pulkas si
dabrinių žuvyčių su mėly
nom nugarukėm. Vandens 
spalva tamsėjo. Prie žalios 
spalvos prisidėjo pilkai-mė- 
lyna. Žuvų spalva taipgi 
persimainė. Toli, prožekto
riaus spinduliuose praslinko 
didelis pilkas šešėlis. Vei
kiausia tai buvo mėlynasis 
šarkas.

Batisfera leidosi, kaip 
keltuvas, per augštą namą. 
Kol kas tyrinėtojai tėmijo 
gyvenimą viršutiniuose aug-

štuose. Vanduo povaliai 
mėlynojo. 200 metrų gilu
moj vanduo buvo gerai mė
lynas. Į tokią gilumą nuei
na tiktai mėlynieji saulės 
spinduliai.

Žuvų spalva taipgi persi
mainė. Jos čia buvo raus
vos, pusiau permatomos, lyg 
kad būtų padarytos iš žela-

tino. Praplaukė žuvis, di
dumo kai silkė. Buvo aiškiai 
matyt, jog jos permatomas 
pilvas buvo prikimštas žals
vais vandeniniais augalais.

(Bus daugiau)

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

KNYGOS ILS V APSVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir savo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausių pasaulio mokslo žmonių protas—knygose!

Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 
Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

šinds dūsavimas.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Brdli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, tankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elemeiitų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunąljkina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinant

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Aglenčių ir Agentų.
DEKEN'S OINTMENT CO.,

Hartford, Conn.

šie valdžios milicininkai, moterys ir vyrai, marsuoja link Tardienta, 
Huesca’os apylinkėje, kur fašistai smarkiai apsidrūtinę.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatlšką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus Širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu 'ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite 'pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL, Naudokite jį 2 
dienas (48 valančias). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet jr tai, 
kas buvo, žinoti praeitį, kad suprasti ateitį!
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—paraše M. Hillquit. Knygoj* rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

VAKARŲ EUROPOS LITERATŪROS ISTORI
JA—paraše M. Frcče. Viena iš svarbiausių 
knygų apie kultūrą. 296 puslapiai, kaina bu
vo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
rašė A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelį kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—parašė V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Metų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
Viena iš geriausių istorijų apie praeitį. 
Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ—parašė, A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbininkiij gyvenimo ir 
kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 30 centų.

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
rašė E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istoriia. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBUKLAI—parašė Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo knv- 
gnj. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu- 
kas. Tai geriausias aprašvmas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties. Šia knyga 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

VOKIETIJOS SOCIAL-D'EM. ŽLUGIMAS—pa
rašė Luksenburg ir keli kiti autoriai. Knyga 
turi 280 puslapių. Kaina buvo $1.25, o dabar 
25 centai.

PILIEČIŲ KARAS FRAKCIJOJ— parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų,

ISTORINIS MATERIALIZMAS—paraše H. Gor- 
ter. 192 puslapiai. Kaina buvo $1.50, o dabai- 
25 centai.

KOMUNIZMO A-B-C—parašė N. Bucharinas. 
Knyga turi 206 puslapių. Kaina buvo $1.25, 
o dabar 50 centų.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 
F. Vaišnora. Knyga turi 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai
tykite jas.
ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa

rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų.

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJĄ LIETU
VOJ—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja- 
kovlev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai.

UGNYJ E—parašė H. liarbusse. Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokie't^os užpuolimas ant Bel
gijos ir I’Yancijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.66, o dabar tik 50 centų.

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausiu knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausis daiktas. Knveros 
kaina buvo $3.00 dabar $1.00. (ALDLD 
nariams 25 centai).

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškian- 
čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kain 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
Pasaulyj yra daug religijų. Vieni žmonės tiki 
į dievus, o kiti ne. Kodėl tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

250 puslapiu. Sužinosite iŠ kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ—paraše 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyjra turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25. dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—narašė V. Andriulis. Bro

šiūra 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centu.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio. 

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.
Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo švy

turėlis”, eilių—J an i on i o Raštai”, “švyturys’’. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkes”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie- 
tij Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbė”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934, 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitu knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi
giausia knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
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Antraclien., Lapkr. 17, 1936 Puslapis Ketvirtas

Patys Negraužia ir 
Kitiems Neduoda

SAN FRANCISCO, Calif.— 
Lapkričio 4 d. vietinė kapita
listų spauda su sandėlių savi
ninkais visu smarkumu pra
deda bubnyti apie maisto trū
kumą San Francisco mieste, o 
visiem žinoma, kad krautuvių 
sienos linksta nuo perkrovio 
produktų ant lentynų, švares
ni pirkliai patys pripažino, 
kad maisto trūkumo nejaus 
kaip pirkliai, taip ir publika 
mažiausia per dešimtį dienų 
streiko. Bet sandėlių savinin
kai gvolto šaukia ir reikalau
ja majoro Rossi, ir jo atstovo 
McAuliffe, versti sandėli ų 
streikierius išduoti permitus 
išvežimui gendamų produktų 
iš sandėlių. Toks patvarky
mas reikštų patiem streikie- 
riam sulaužyti streiką. Pats 
majoras išsireiškė, kad dvi 
grupės pirklių trijuose sandė
liuose turi tarpe penkių šešių 
milijonų dolerių vertės pro
duktų, prigatavotų del “pa- 
dėkavonės šventės,” du milio- 
nai svarų vištienos, kalakutų 
—turkey, du milionai svarų 
sviesto, 20 tūkstančių dėžių 
kiaušinių, milioną svaru sūrio 
ir daugelį kitų produktu

Savininkai nori tuo (bado 
baubu sukelti publikoj bpasi- 
tikėjimą, būk streikieriai nori 
supūdyti produktus sandėliuo
se. Streikieriai pikietuoja 66 
sandėlius atsisako išduoti per
mitus, bet neatsisako išduoti 
produktus, bile pirklys gali 
imti savo produktus ir veštis į 
krautuvę, tik nevalia jam tą 
daryti su skebu bei samdyti i 
unijistą išvežiotoją. Bet pirk
liai to neįmato ir nenori su
prasti, tempia viską ant savo 
kurpalio, kad tik sulaužyti 
streiką.

P. S. Pereitoj koresponden
cijoj įvyko klaida. Vieton 75 
centų per valandą, turėjo būt: 
sandėlių streikieriai reikalau- i 
ja 85 centų per valandą.

Policijos Stotis Jau Pilnai 
Įrengta

Perdėm visas prieplaukas 
telefono dratai išvedžioti su į 
centru Ferry budinke po ko-1 
manda kapitono George Hea
ly. Dabar tik laukiama pašau
kimo. Be abejonės, atsiras to
kių, kad išgalvoti ką 
prieš streikuojančius 
krovius.

Rinkimų Dieną
Kapitalistų spauda visiškai 

nieko nepranešė apie komunis
tų bei socialistų balsavimą bei 
balsų skaičių. Visą dieną slė
pė, rodos, kad šių kandidatų 
nebūtų buvę ant balsavimo ba
loto, tik vienas laikraštis pa
žymėjo, kaip komunistų ir so
cialistų kandidatai ėjo bal
suoti. Praeis kelios dienos, kol 
mes sužinosime, kiek Browder 
ir kiti kandidatai gavo balsų 
Californijos valstijoj.

Extra

Tapo nuvežtas į Brocktono 
City Hospital ir dabar ten 
randasi.

K. Zinkus pirmiau priklau
sė prie visų pirmeiviškų orga
nizacijų. Dabartiniu laiku ma
žai kur dalyvavo.

Lapkričio 6 d. apsivedė F. 
Bagužis su Liudvise Ambro- 
zaite. šliubą ėmė civilį. Drau
gai jiems surengė “surprise 
party,” suėję pasilinksmino ir 
išsiskirstė, linkėdami jaunave
džiams gražiausio gyvenimo.

Dabartiniu laiku Bridge- 
waterio Avalų Bendrovė dir
ba gerai, dirba net viršlaikį. 
Kaip ilgai dirbs, nežinia.

Mažai Žinantis.

Lawrence, Mass
žmogus išgulėjo 18 mėne

sių skiepe užkastas ant Elm 
St. Gyventojai skiepe laikė 
malkas ir anglis, bet nė vie
nam neatėjo mintis į galvą, 
kad negyvėlis guli pakastas, 
žmogus buvęs užmuštas Broo
klyn, N. Y. Užmušė gengs- 
teriąi. Paskui lavoną parve
žė Lawrence ir skiepe paka- 
vojo. Vėliau New Yorke bu
vo sugautas gengsteris ir nu
teistas visam amžiui kalėti už 
kitus plėšimus ir tik dabar pri
sipažino, kad penki gengste- 
riai užmušė tą žmogų., 
atvažiavo New York o ’ 
ir kaip sykis atrado 
Dabar j ieškoma dar 
piktadarių. Visi jie 
rence. Negyvėlio tėvai gyve
na tik antroje stuboje. Už
muštasis yra syrijonų tauty
bės.

Tada 
policija 
lavoną, 
keturių 

iš Law-

Felix Bartis, lietuvis, palik
tas “grand jury” sudaryti ap
kaltinimą del apipylimo karš
tu vandeniu kito žmogaus. Tas 
viskas įvykę laike gembleria- 
vimo kortomis.

M. Dovidonis labai susižeidė 
(Lowell dirbtuvėje. Jis per 
i šiuos laikus dirbo Lowellyje ir 
nuvažiavo pasiimti algą. Ei
damas į eleveiterį krito 30 pė
dų žemyn ir nusilaužė koją ir 

1 nugarkaulį. Guli Lowellio li- 
I goninėje.

toki© 
laiva-

Masinas prakalbos įvyks 
lapkričio 29 d., 2 vai. po pietų. 
Rengia bendros spėkos Lietu
vos ir Ispanijos klausimais. 
Kalbės geri kalbėtojai, būtent, 
R. Mizara, “Laisvės” redakto
rius, ir St. Michelsonas, “Ke
leivio” redaktorius. Taipgi bus 
graži dainų ir muzikos progra
ma. Visi dalyvaukite.

Lapkričio 7 d. Zuromskai 
apvaikščiojo' sidabrines savo 
apsivedimo sukaktuves. Sve
čių buvo daug ir visi linksmai 
laiką praleido. Linkime Zu- 
romskams sulaukti dar kitų 25 
metų šeimyniško gyvenimo.

A1.D.LD. REIKALAI
• 4 / s, «l 7 J * * '

ALDLD 3-čio Apskričio Mpt*" 
nė Konferencija

ALDLD 3-čio apskr. konfe
rencija įvyko 8 lapkričio, sve
tainėj 774 Bank Str., Water
bury, Conn. Konferencijai at
sidarius, sužiūrėjus mandatus, 
pasirodė, kad delegatų pribu
vo nuo penkių kuopų, būtent: 
Hartfordo, New Britaino, New 
Haveno, Waterburio ir Bridge
port©. Nepribuvo nuo keturių 
kuopų delegatai: Stamfordo, 
Ansonijos, Southburio ir Nau- 
gatucko. Viso delegatų su 
sprendžiamais balsais buvo 22. 
Tai mažiausia buvo konferen
cija ALDLD 3-čio apskričio 
gyvavimo istorijoj.

Dienotvarkis skaitytas ir 
vienbalsiai priimtas. Sekreto
rius V. J. Valaitis, išduodamas 
savo metinį raportą, pabrėžė, 
kad kuopoms rašęs keliolika 
atsišaukimų įvairiais klausi
mais, tuo pačiu sykiu nusis
kundė, kad kuopos labai blo
gai kooperavę su apskr. sek
retorium.

Toliau sekė kuopų raportai 
iš jų veikimo. Delegatai nu
siskundė, kad nariai labai 
blogai lanko kuopų susirinki
mus, už tai prisėję atlikti pa
tiems daug darbo. Iš raportų 
pasirodė, kad šiemet dar ne- 
pasimokėjusių yra apie 30 na
rių. Po visų raportų kilo dis
kusijos del ateities veikimo. 
Vieni nurodė, kad mes, nebū
dami Komunistų Partijos na
riais, pasilikom nuo politikos 
dienos klausimais, už tai ne
pajėgiam įtikrinti savo pozici
jos žmonėms, už tai ir veiki
mas nukenčia per mūsų ap
sileidimą. Kiti nurodė, kad 
reikia mums patiems daugiau 
draugiškumo, s u s i k lausymo 
tarp savęs, pasitarimo, žmo
nės, matydami mūsų pavyz
dingumą, urmu stos į mūsų 
organizacijas. Tokiu būdu bus 
galima pagerinti veikimą. Tre
ti kalbėjo, kad apskr. valdyba 
turėtų pervažiuoti per koloni
jas, ypač per mažąsias. Kiti 
nurodinėjo, kad jaunuolių ne
galima palaikyti draugijose., 
už tai, kad jiems neduodama 
ką veikti, kaip tai, teatrų lo
šime ir kituose darbuose.

Toliau sekė ant vietos įne
šimai. Įnešimas, kad būtų iš
rinkta trys į komisiją del lei
dimo lapelių dienos klausimu 
apskr. ribose. Po apkalbėjimų 
patarta pačioms kuopoms leis
ti tokius lapelius. Nutarta su
organizuoti ALDLD kuopa 
Oakville, Conn. Nutarta atei
nantį vasaros sezoną rengti 
tris piknikus.

Rezoliucijų komisija per
skaitė keturias rezoliucijas: 
viena politinių kalinių klausi
mu, kita atsteigimui demokra
tijos Lietuvoje, trečia Ispani
jos kovotojų prieš fašizmą 
klausimu, ketvirta bendro vei- 

i kimo klausimu.
ALDLD apskr. valdyba iš

rinkta ateinantiems metams
L. K. Biuras, iš šių draugų: V. J. Valaitis,

O. Vilkaitė, O. Giraitienė, 
Muleranka ir M. Vaitonaitė. 
Alternatais: L. Žemaitienė, J. 
Shukaitis ir O. Medelienė.

Nutarta sekančiais metais 
konferenciją laikyti New Ha
ven, Conn. Kalbėta, kad būtų 
rengiama bent du maršrutai 
žiemos sezone. Buvo pakeltas 
klausimas, kad būtų parinkta 
aukų ant vietos Ispanijos ko
votojams. Surinkta $8.07. Už
baigiant konferenciją, sudai- 
navom “Internacionalą.”

Mano nuomone, ši konferen
cija nors kuopomis ir delega
tais nebuvo skaitlinga, bet ta
rimais tai labai turtinga. Ūpas 
pas delegatus buvo geras, 
svarstė reikalus draugiškai, be 
užsigauliojimų. Tas labai man 
patinka.

Spaudos komisijos narys
P. Bokas.

sėjas panaikino kaltinimą. 
Bet jeigu būtų ėjęs reikalas 
apie streikuojančius darbinin
kus, tai susimylėjimo nebūtų 
buvę.

Risyverio Rankose
Ukrainų svetainė, kuri ran

dasi 160 Merser St., pateko į I 
risyverio rankas. Ukrainų sve- | 
tainėj ir lietuvių, organizacijos 1 
laiko susirinkimus, retkarčiais ; 
suuosdavo parengimus ir pra-' 
kalbas. Svetainę valdė kaires- I 
nio nusistatymo žmones, 
malonus apsireiškimas, 
dabar svetainė atsidūrė 
verio rankosna.

Socialistai

31 d. su visomis bažnytinėmis 
apeigomis. Net į namus bu
vo kunigas atsilankęs.

Šliupine Atrauga.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Dr. Herman Meudlewitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

Jersey City, N. J.
Misijos

Lietuvių bažnyčioj tik ką 
pasibaigė misijos. Misijonie- 
rius buvo gana drąsus, išsiunti
nėjo kvietimo laiškus ne tik 
parapijonam, bet ir kairiojo 
nusistatymo žmonėm, tikėda
mas juos padaryti tikinčiais. 
Savo laiške nekalba apie dū
šios išganymą, bet kalba apie 
žmogaus sielą ir užgrabinį gy
venimą. Tačiaus pasekmės 
menkos.

Holland Tunnel
New Yorką su Jersey City 

riša Holland Tunelis, per ku
rį pervažiuoja tūkstančiai au
tomobilių per dieną. Port of 
Ne!w York Authority pranešė, 
kad su 7 d. lapkričio per de
vynis metus nuo atidarymo tu
nelio pervažiavo 100,000,000 
automobilių. Graži 
gų, imant nuo 50 
čiau už automobilį.

Vedasi
V. Matulevičius

suma pini- 
c. ir aukš

su Helen

Ne
it ad 

risy-.

pre-Soc. pralaimėję ne tik 
zidentinius rinkimus, bet ir lo
kalinius, nusitarė pasigarsint. 
Soc. lokalas laikė susirinkimą, 
kuriame dalyvavo arti šimto 
narių ir pritarėjų. Kalbėtojas 
—valstijos organizatorius drą
sino savus sekėjus, kad 1940 
metų prezidentiniai rinkimai 
bus socialistų partijai sekmin- 
gesni, negu 1936. Klausimas.

K. Biuras.

Prieš rinkimus WPA. bose
liai buvo toki geri—šnekėjosi į
su kožnu vienu, sakė, kad dau
giau darbų atidarys ir mokės 
$71.50 į menesį vieton $60.50. 
Demokratai išėjo laimėtojais. 
Bet kas po rinkimų ? Boseliai 
pasidarė nesukalbami, žadė
jo gatves taisyti, bet dabar 
sako, kad jau peršalta, taisysią 
kitą metą, o gal .lauks kitų rin
kimų.

Ant “River Project” liedavo 
po 6 ar 7 trokus žemių, o da
bar reikalauja lioduoti po 14 
trokų. O. jei ne, tai eik namo. 
Ot tau ir demokratai.

•Ar darbininkai iš to pasi
mokins ? Vargiai, ateis kiti 
rinkimai ir vėl bus tas pats. ,

Ross suruošė sužiedotuvių po- nervu liga.
Izili Ir i 1 i c H rl lonlrvi. '

Spalių 29 d. pasimirė N. 
Daugirdienė. Buvo 46 metų 
amžiaus, sirgo pusėtinai ilgai

Palaidota spalių
kilį. Pokilis įvyko 7 d. lapkri- 
čio. Svečiu dalyvavo apščiai ir! ~ ___
visi linksminosi iki vėlai nak- IGARSINKITeS SA O J 
tį. Vestuvės įvyks sausio mė-; DIENRASTYJ “LAISVĖJE” 
nesį sekamų metų. Laimingo 
gyvenimo.

Žemes Verte
Jersey City miesto 

ekspertų apskaičiavimu 
$201,688,051. Kadangi 
son County Board numušė že
mės. nuosavybės vertę 10 nuo
šimčių, tai palieka 20,000,000 
mažiau. Geležinkelių kompa
nijų nuosavybė verta $125,- 
109,523. Visa miesto nuosavy
bė apskaičiuota ant $452,003,- 
977.

Teisėjo Mielaširdingumas
Teisėjas Thomas F. Meaney 

susimylėjo ant A. Hayes. Jis 
surastas kaltu daugpatystėj ir, 
pagal įstatymus, turėjo gauti 
bausmę. Tačiaus geradaris tei-

žemė 
verta 
Hud-

MEDUS
Ir vėl bitininkas Končius atve
žė Laisvei” didelį vežimą 

MEDAUS.

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Raškiau- 

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne 
kada jau

tuvių, kitokių grupių 
ls 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 
if Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

OFISO VALANDOS

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1116

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper S-6776

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L N. Y.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 0-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyh, N. Y.1 

Telefonas Evergreen 8-7171

Tcl. SUKff 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Paršam da u automobilius

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Svarbu Visiems Lietuviams Darbininkams Amerikoj
šiomis dienomis išėjo iš spaudos Užsienio darbininkų 

leidykloj SSRS lietuvių kalba brošiūra : “Kontr-revoliuci- 
nių Teroristų Trockistų-Zinovjeviečių Teismas,'’ į kurią 
įeina: 1. Kaltinimo išvados; 2. Valstybės kaltintojo, SSRS 
prokuroro A. Višinskio kalba; 3. Sprendimas.

Iš rusų kalbos vertė V. Žalionis. Vertimą redagavo Z. Angarietis. 
64 PUSLAPIŲ, KAINA 15 CENTŲ

Užsakymus siųskite “Priekalo” redakcijos adresu: 
Moskva, ui. 25 Oktiabria 7, 

Izdatl inostrannich rabočich v SSRS.
RED. “PRIEKALAS”

Galima užsisakyti ir per “Laisvę”.

Svarbi Knygute Su Patarimais
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygute su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Lapkr. 5 d. “Examiner” ry
tinėj laidoj paduoda galutiną 
San Francisco balsų sąstatą: 
Roosevelt 189,787; Landon— 
63,819; prohibišionistų 1,272; 
socialistų—815; Earl Brow
der komunistų—1,434 balsus. 
Iš mažųjų partijų komunistų 
kandidatas San Francisco ga
vo daugiausia balsų. Kol su
žinosime, kiek komunistų kan
didatas gavo balsų visoj Cali- 
fornijos valstijoj, be abejonės, 
praeis kelios dienos.

Pacific.

BRIDGEWATER, MASS?
lapkričio 7 d. nelaimė pa

tiko Kazimierą Zinkevičių. 
Tai atsitiko 7 vai. vakare, jam 
einant iš namų į krautuvę 
valgių nusipirkti. Mat, šali- 
gątvių kaip ir nėra, mažai 
apšviesti, tuo būdu drg. Zin
kus eidamas gatve nei nepa
juto, kaip tapo automobilio 
partrenktas ir labai sužalotas.

Štai atvaizduojama grupė pljen.o organi a;atprįų, kurie jfra Plieno Darbininkų Or- 
ganizavimo Komiteto nariais. Jie mitinguoja Pittsburghe ir planuoja tolimesnius 
žingsnius plienu, industrijos darbininkų ą uąrgąni^^vįmuį j tvirtą industrine uniją.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

kirpimas 
SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”
Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

■ Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVI”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.



Antradien., Lapkr. 17, 1936 LAISVI Puslapis Penktas

LINARDS LAICENS. Is latvių kalbos vertė DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
(Tąsa)

Bendras triukšmas, klegėsis, kibirėlių 
daužymas į suolus, dušo šnypštimas, at
skiri kliksmai, keismai ir kolionės skam
bėjo virš nuogų kūnų, per visą savaitę 
gėrusių akmens anglių dulkes. Nešva
raus, muiluoto vandens srovės liejosi ir

# plaukiojo asfalto grindyse, kol pasiekė li
gi kaulelių. tBuvo truputį net baugu pa
čiam būti šios masės dalele, stovėti tirš
tuose garuose ar sukinėtis prie verdančio

> vandens kranų, šioje muskulingoje ma
sėje buvo viena iš patogiausių vietų at
keršijimui ir atsimokėjimui tiems, kurie 
kuo nors prasikalto kalinių disciplinai ir 
moralei. Todėl tie, kurie šiuo atžvilgiu 
jautėsi bent kiek kalti, niekuomet nesiar
tino prie karšto vandens krano be di
džiausio atsargumo ir niekuomet nėjo va- 
notis ant plautų. Ir vienok retai retai 
jiems pasisekdavo išsisukti nuo nežino
mos verdančio vandens srovės.

Prausėsi ne tiktai patys, bet nervingai 
skubėdami plovė autus, rankšluosčius, 

K nosines arba kuriuos kitus nuosavius, ne 
valdžios drabužius, ir išplautus ten pat 
skubėjo padžiauti ant karštų centralinio

> apkūrenimo batarėjų, neatsitraukiant nei 
žingsnio nuo savo nuosavybės, nes čia 
niekad negalėjo būti tikras, kad neatsi
tiks kokio nors neapsižiūrėjimo. Po pus
valandžio sargai jau šaukė ir ragino iš
eit, o besiprausiantieji rėkė, kad dar ne- 
gatavi.

Kuomet Atals su Ikneriu besirengdami 
skubėjo pasidalinti naujienomis, ką vie
nas ar kitas šiokiu ar tokiu būdu buvo iš
girdęs, Atals matė, kad, nežiūrint stro
paus prausimos, Iknerio antakiai, veidas 
ir kaklo raukšlės dar vis pilnos akmens 
anglių suodžių. Tas pats buvo ir pas ki
tus; niekas iš dirbančiųjų laisvėj nega
lėjo numazgoti šių dulkių. Viskas darėsi 
su tokiu skubotumu, kad stori pilko au
deklo valdiški marškiniai, užtraukti ant 

J šlapio kūno, lipo prie nugaros. Kai ku
rie svaidėsi begėdiškomis pastabomis, ap
žiūrinėdami vienas kito nugarą. Kalbėjo 
apie moteris, drauges, kokios kurio buvo 

. ir ką kuri yra pasakiusi apie savo mylimo 
vertę. Su prakeiksmu ir atdusiais sva
jojo apie ateitį, apie tai, kaip išeis lais
vėn ir kaip tada susitiks su savo meilu
žėmis. Didelė dauguma tylėjo ir skubėjo 
rengtis, paraudę iš karščio. ’ Kas paspė
jo apsirengti, suko papirosą.

Kai šalę sėdėjęs kalinys pastebėjo, kad 
Atals apžiūrinėja jo tatuiravimą, jis pa
kreipė žvalias akis ir šypsodamasis tarė:

—Ko tu dėbsai? A, tau matomai patin
ka šitos moterys ant šlaunų? Pažiūrėk,

* pažiūrėk, dabar jos švariai nuplautos su 
valdžios muilu.

4 —O kodėl tu leidai jas nupaišyti? —
klausė Atals.

—Na palauk, bernel, kuomet tu dešimt 
metų pasidaužysi po kalėjimus, paprašy
si, kad ir tau padarytų,—atsakė tatui
ruotasis.—Daug nekainuoja, porą svarų 
cukraus išrašysi. Pats padarysiu. Ko
dėl nupaišiau? Tu esi mokslininkas, na 
tai pasakysiu: pilnai moksliškas pamatas 
—teismas priteisė, aš nupaišiau.

—Kaip tai?
—Taigi—koks tu esi mulkis—jei teis

mas tave įgrūda į kalėjimą, tai žmonos 
tavo kartu neduoda. Ar ne tiesa? Na, 
jeigu tu nematai nė vienos moteries, o 

* esi sveikas vyras, tai ji tau lenda į galvą, 
maišo smegenis, veržiasi štai šiomis mė- 

4 lynomis gyslomis. Ir kas čia stebėtina, 
kad ji galų gale išsiveržia lauk ant odos. 
Ar tai tas nenormalu, ar normalu—ką? 
Bet nei vienas.teisėjas, nei teisininkas 
niekuomet nesuprato, kad jie mus nutei
sia beprotybei. Na, tatuiruotis tai yra 
truputį beprotybė—taip juk mano jie. Ar 
ne tiesa? Na, ar tu supranti, kad teis
mas gali priteisti paišyti nuogas moteris 
ant šlaunų?

Tatuiruotas žmogus kalbėjo su aštria 
pašaipa, ir Atalui ėmė beveik rodytis, 
kad jisai ištikrųjų nepilnai normalus.

Kad jo logiški šuoliai buvo ne be pa
grindo, tai įrodė ne tik tas atsitikimas, 

j kad vienučių kameroje nesenai nušautas 
draugas neteko gyvybės tuo momentu, 

< kai žiūrėjo pro langą į moteris, kurios 
vaikščiojo ligoninės korpuse—žiūrėda
mas užmiršo atsargumą. Už kalėjimo

sienų tai nebūtų atsitikę. Tai įrodė jau 
sekančią dieną kitas atsitikimas.

Atals ir dar keturi daržo komandos 
kaliniai ravėjo prie moterų korpuso gė
lynus. Netoli buvo korpuso požemio pa
talpų langai. Vos tik spėjo sargas kaž
kokiu reikalu pasislėpti už kampo, tuoj 
prie visų langų pasirodė moters savo mel
svose areštantų bliuzkėse. Atalui jos vi
sos pasirodė gana gražios, žydinčios, nors 
kai kurios iš jų buvo išbirusiais danti
mis—sifilitikės. Jis pasijuto beveik įsi
mylėjęs, kai viena jam šūktelėjo:

—Mielas, mano mielas, šis yra mano 
mylimasis!

Jis žengė keletą žingsnių lango pusėn, 
bet kiti jo draugai buvo jau prie štangų. 
Begėdiškais žodžiais prisiekė jie meilę ir 
puolėsi pro štangas apkabinti kiekvienas 
savo; bučiavosi ir plėšė vienas kitam 
drabužius. Staiga sargo riksmas skubo
tą ir karštą meilę pertraukė. Bet vie
nas iš kalinių taip susižavėjo, kad tik sar
go plėšte buvo atplėštas nuo štangų. Po 
to jis buvo įgrūstas į karcerį ir išsiųstas 
į eksporto uostą prie transporto darbų.

Laiks nuo laiko Atals matė vaikščio
jančius buvusius draugus iš antro kor
puso—tvirtovininkus. Jie matė ir jį, bet 
ištolo nepažino, nes areštanto drabužiuos 
ir paaugusia barzdele jis buvo labai pasi
keitęs. Net Lipaika jau negalėjo pažinti 
jo—taip jis pasikeitė palyginant neilgą 
laiką išbuvęs darbo kameroj. Dažnai 
skardžiai žvangėjo katorgininkų retežiai, 
kuomet jie griežtais ir atkakliais žings
niais žengė aplink žalią kalėjimo pievelę. 
Ten kartu buvo savieji—draugai, kovoto
jai už bendrą dalyką, bet Atals vienas 
tarp svetimų, nors ir nulemtų vieno liki
mo vienodoms sąlygoms. Iš pradžios gai
lėjosi, kad jis ne šių katorgininkų tarpe, 
bet dar labiau gailėjosi nustojęs inteli
gento tvirtovininko padėties, kuri teikė 
kiek patogumų. Bet vėliau ėmė sau iš
metinėti—už šį veržimąsi atgal prie pri- 
vilegiruoto gyvenimo. Ar ne teisingiau 
buvo—būti su pastaraisiais, kad ištikrų
jų pažinus, ką reiškia pasekmės tos san
tvarkos, .prieš kurią jie kovojo? Dabar 
jis pats galėjo pajusti ir suprasti, ką 
reiškia, kuomet kalėjime viena grupė 
žiūri į kitą iš augšto. Net tai, kad jo ne
pažino, ir į jo sveikinimo šauksmą pir
mykščiai jo korpuso draugai žiūrėjo su 
klausiamu nusistebėjimu—net tai jį už
gavo. Lig rodos būtų nevistiek pat—ar 
sveikina pažįstamas ar ne; vienok žmo
gus ir kalinys sveikina. Palyginant apys- 
tovas, jis prisiminė pirmas po baudžia
mųjų ekspedicijų valkatiškas dienas. Pa
žįstami jį buvo įtaisę vienoj inteligentų 
šeimynoj namų mokytoju be algos. Šei
myna išnaudojo laimingas apystovas: 
žmogus buvo priverstas slapstytis ne
žiūrint nieko, todėl nereikėjo mokėt. 
Gavęs iš savo geradėjo nunešiotą, pa
čiam netinkamą, apsivilkimą jis išėjo. 
Stengėsi nusikratyti šių palyginimų, bet 
prieštaravimai lindo į galvą, veržėsi lauk 
iš smegenų ir kraujo, panašiai tatuiravi- 
mams.

8.
Slinko ir tęsėsi dienos ir savaitės. Va

sara ėjo rudeniop. Rasa kalėjimo darže 
ten, kur krito mūro šešėlis, dar buvo po 
devynių ryto. Kabojo nunokę purpuriniai 
geltoni tomatai tarp retų karbuotų lapų. 
Žirnių ankštys išpampo ir grudai kietėjo. 
Ėmė žydėti astros, bet levkonijom ne
buvo vilties pajaunėti, nežiūrint to, kad 
nupjautų žiedų vietoj jos leido naujas at
žalas.

Kalėjimo darže kartais buvo labai liūd
na—vargingiau, negu vienučių kamerose 
saulės atsispindėjimo momentais arba 
karcerio tartisos nežinioj. Ir ilgas lietus 
smulkiais, atkakliais lašeliais laiks nuo 
laiko sijojo, ligi persijojo kiaurai ploš- 
čių. Tada vienintelė priemonė prieš ne
pakenčiamą padėtį buvo piktu balsu iš
siveržę trumpi ir begėdiški keiksmo žo
džiai.

Vieną dieną ryte atėjo į daržą sargas 
popierių rankoj nešinas, pašaukė Atalą, 
paklausė, kaip paprastai tokiais atvejais, 
pavardę, tėvo vardą ir liepė eiti kartu.

(Daugiau bus)

NEW YORKO IR APY
LINKES ŽINIOS
Sugrįžta Amerikonu

Delegacija
Ateinantį trečiadienį laivu 

Southern Cross sugryš iš Bra
zilijos Amerikos delegatai 
James Waterman Wise ir Iso- 
bel Walker Soule, kuriuos bu
vo pasiuntęs Brazilijos Liau
dies Gynimo Komitetas. Dele
gacija buvo nuvykus tyrinėt 
politinių kalinių ir abelną dar
bo žmonių padėtį.

Delegacijos priėmimui ir iš
klausymui jų raporto įvyks 
masinis mitingas pirmadienį, 
23 lapkričio, 8 :30 vakaro, Ho
tel New Yorker, 8th Avenue 
ir 34th St., N. Y. /

Pasiuskit Delegatus 
Konferencijon

šeštadienį, 21 lapkričio, 
2:30 po piet, New School of 
Social Research, 66 W. 12th 
St., New Yorke, yra šaukiama 
viso miesto konferencija Is
panijos reikalais. Jos tikslas 
daugiausia atkreiptas į sumo- 
bilizavimą moterų rinkimui 
pagelbos ir abelnai vedimui 
darbo. Organiza'cijos, turin
čios moterų savo eilėse, būti
nai turėtų pasiųst delegatą ar 
delegatę.

Drg. Petkienė, ALDLD 2-ro 
Apsk. Mot. Skyriaus sekreto
rė, išsiuntinėjo laiškus ALDL 
D kuopom, tačiau ne vien A 
LDLD kuopos, bet ir visos ki
tos org. privalo dalyvauti.

| TEATRAS-DAINOS-MUZIKA i
(“Nightingale”)

nusigando, bet jaunoji vadovė 
Grunia padrąsino visas: “poli
cijos nedaug, juos galima su- 
mušt, jeigu tik visos moters 
ant syk šoks ir užpuls juos.” 
Pati vadovė Grunia per langą 
duos ženklą užpuolimui, pa
mosuodama savo skepetaite.

Viskas tapo prirengta už
puolimui. Bet vadovė Grunia, 
norėdama pažiūrėti per lan
gą į policijos pozicijas, tapo 
pašauta į ranką. Mergina ap
alpo, bet netrukus atsipeikėjo, 
užsirišo savo skepetaite žaiz
dą ir svyruodama lipo į bokš
tą, idant duot sutartą ženklą 
užpuolimui ant policijos. Nu- 
sirišus nuo rankos visą raudo
ną, kruviną, skepetaitę mer- 
gina-vadovė pamosavo pro 
langą. Visos moters-darbinin- 
kės urmu puolė ant policijos 
ir kova tapo laimėta.

Štai kodėl revoliucinių dar
bininkų vėliava yra raudona. 
Tai yra kovos vėliava, nuda-i 
žyta darbininkų krauju.

Judis yra pilnas gražių vaiz
dų, malonių dainelių, širdį ve
riančių, šiurpulingų scenų ir 
teikia žiūrėtojui neišdildomą 
mintį klasinio supratimo.

V. R.

Williamsburgo Bedarbių 
Reikalai

Lapkričio 11 įvyko ADS 80 
kuopos susirinkimas. Atsilan-
kė nemažai narių, bet toli gra
žu ne gana. Kuopa turi dau
giau tūkstančio narių, o susi
rinkimus lanko apie 60 narių.
Kada badas prispaudžia, ta
da ateina į kuopą, kad iško
votų pašalpą. Gavęs pašalpą

remia Studentų Lyga Ir WPA 
Mokytojų Lyga, taipgi visos 
pažangesnės unijos ir darbi
ninkų partijos, kad masiniai 
kovot už socialę apdraudą.

ADS 80-tos kuopos susirin
kimai būna kas trečiadienį, 8 
v. vakaro, 26 Ten Eyck St., 
Brooklyne. Jaunimas ir suau
gusieji ateikite ir prisirašykite. 
Įstojimas 25 c. Mėnesinė mo
kestis 15c. Tas susivienijimas 
iškovoja pašalpą ir gauna per 
WPA nors trumpą darbą.

Kaimietis.

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD. 2 kp. moterų susirinki
mas įvyks trečiadienį, 18 d. lapkri
čio (Nov.), prasidės 7:30 vai. vaka
re, 376 Broadway. Bus daug svarbių 
dalykų apkalbėjimui, taipgi turėsi
me arbatos ir užkandžių, todėl susi
rinkite visos narės ir atsiveskite nau
ju aplikančių. — H. T.

(271-272)

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.•

Sar. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

S-------------------------------------------------------- -----------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

VARPO KEPTUVE

Ar žinote, kodėl revoliuci
nių darbininkų vėliava yra 
raudona ?

Nemažai mūsų jaunųjų 
draugų, ypač Amerikoj augu
sių, neatsakys į tą klausimą 
teisingai.

Jeigu jūs nueisite pamatyti 
naujo Soviętų judžio, . kuris 
dabar rodomas. Cameo teatre, 
Nelw Yorke, tai tas klausimas 
bus išrištas suprantamoj ir 
įspūdingoj formoj, ko negalėsi 
užmiršti visą savo gyvenimą.

Veikalo turinys perstato se
nos Rusijos darbininkų kovą 
su ponais. Veikale pravedama 
du’ pasauliai vienoje dalyje.

Čia indų fabriko darbinin
kai, prakaitą liedami, sunkiai 
dirba ir gyvena lūšnose, o ten 
fabrikantas vaikštinėja po 
puikiai išpuoštus palocius, kur 
visko pilna, visko perteklinga.

Kūčių vakare (prieš kalė
das), kuomet darbas ėjo pil
name smarkume, netikėtai už
sidegė indų fabrikas ir 39 dar
bininkai, nespėjusieji išsigel
bėti, žuvo ugnyje.

Tuo pat laiku fabrikantas 
(savininkas) baliavojo savo 
palociuose Peterburge ir lau
kė telegramos iš fabriko vir
šininko, nes gaisras kilo iš su
planuoto padegimo, idant 
gaut apdraudos pinigus ir vie
ton buvusių medinių fabriko 
namų, pasistatyt mūrinius.

Kuomet žuvusius gaisre lai
dojo, vaikai ir moters verkė, 
netekę savo mylimųjų ir duon- 
pelnių, tai fabrikantas džiau
gėsi gausiąs pinigų iš apdrau
dos kompanijos ir galėsiąs 
pasibudavot naujus namus.

Čia vargas ir ašaros, o ten 
džiaugsmas ir linksmybės.

Gandai, kad gaisras kilo iš 
paprasto padegimo, prasipla
tino tarpe fabriko darbininkų 
(kur daugiausia dirbo mo
ters). Pasipiktinusios moterys- 

( darbininkės sukilo* prieš fabri
ko administraciją. Sukilimui 
vadovavo jauna, mitri, ir ener
ginga darbininkė vardu Gru
ma. Pašauktas policijos bū
rys apstojo fabriką. Moters- 
darbininkės su puodais ir bliū- 
dais gynėsi nuo policijos. Po
licija pradėjo šąudyti. Moterys

atšala nuo kovos, bijosi, kad 
nenusidėtų ponui ir neatimtų 
jo pašalpą.

Toks manymas yra klai
dingas. Ar jūs girdėjote tokį 
atsitikimą, kad fabrikantas 
pakeltų savo vergams algas iš 
meilės. Niekados. Jeigu pakė
lė, tai iš baimės, kad nesusior-1 
ganizuotų į uniją. Tas pat ir 
su pašalpos davimu ar pakėli
mu. Todėl turime eiti į orga
nizacijas ir per jas reikalauti 
nedarbo, senatvės ir socialės 
apdraudos. O jeigu to nepa
darysime, tai bado mirtis nu
šluos nuo žemės kamuolio.

Organizatorius r a p o rtavo, 
kad Am. Darbininkų Susivie
nijimas (Bedarbių Taryba) 
darosi masinė organizacija. Ją

Tel. Evergreen 7-6909

RADIO SERVICE
ALL WORK GUARANTEED

Aš pataisau visokių išdir- 
bysčių radius ir parduodu 

’’ naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ii’ Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai. Serumų įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Pl.

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M.
Sekrnadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuviii Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Ave. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Šį Vakarą Liet. Mitingas Ispanijos Reikalu; 
Kalbės Ispanas Liberalas Moreno-LaCalle
Petro Rimšos Parodos 

Užbaiga-Koncertas
Pereitą sekmadienį užsidarė 

skulptoriaus Petro Rimšos pa
roda, kuri tęsėsi lygiai dvi 
savaiti. Kiek sužinota, žmonių 
į parodą neatsilankė tiek, kiek 
tūli manė atsilankys. Priežas
tis: nepatogi lietuviams vieta. 
Ji tolokai nuo Brooklyno, kur 
dauguma lietuvių gyvena, ir 
nežinoma. Antra, patsai skulp
tūros menas nėra žmonėse jau 
tokis populiarus ir patraukiąs.

Bet skulptorius Rimša į tai 
nekreipia daug domės ir yra 
pasitenkinęs tuo, kas buvo. Iš 
New Yorko jis su savo kūri
niais vyks dar į du miestu, kur 
išstatys parodoj, — Baltimo- 
rėn ir Bostonan. Paskui grįšiąs 
Lietuvon.

Koncertas.

Sekmadienį įvyko koncertas 
(tam pačiam name, kur paro
da įvyko), suruoštas Rimšos 
naudai. Kadangi vakaras bu
vo (oro atžvilgiu) nejaukus, 
tai ir žmonių susirinko, paly
ginti, nedaug: tik virš 100 as
menų. Kalbėjo p. Daužvardis 
ir pats dailininkas Rimša. Dai
navo: Kazys Hoffmanas, An
tanas Banys ir H. A. Stoškiutė. 
Taipgi skambino pianu komp. 
J. Žilevičius, pasirinkdamas 
šmotelius iš savo kūrinių-pre- 
liūdų, kuriuos jis kuria. P-no 
Žilevičiaus dalykai buvo įdo
miausi visoj programoj.

Šių žodžiu rašytojas pirmu 
kartu girdėjo dainuojant p-lę 
Stoškiutę. Balsas geras, bet 
dikcija šlubuoja ir šlubuoja 
labai sunkiai.

Vakaro pirmininku buvo 
adv. J. W. Anseli. Jam pasta
ba: mokytis lietuvių kalbos, 
arba neapsiimti vakaruose 
(kur tenka vartoti toji kalba) 
pirmininkauti. (Toji mūsų tau
ta ir nelaiminga: daugiau ne
gu šimtanuošimtiniai patrio
tai neišmoksta jos kalbos!).

Neskaitlinga vakaro publi
ka buvo mišri: dalyvavo tokių, 
kitokių ir dar kitokių pažiūrų 
Žmonių. Koresp.

So. Brooklyno Lietuviai 
Kiti Užleido Įstaigą 

Jūreivių Patalpai

ir

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 50-tos kuopos sykiu su 
kitataučių IWO kuopomis pa
laikomas Community Kliubas 
South Brooklyne priėmė pa- 
talpon streikuojančius jūrei
vius. Tai pavyzdingas pasiel
gimas. Apie šimtas jūreivių 
ten jau susikraustė su savo 
menko turto pundeliais ir tu
rės savo sueigas-susirinkimus 
bei nakvynę minėtam klube.

Minėtos kuopos taipgi išrin
ko komisiją rinkti streikie- 
riams matrasų, blanketų, žie
minių drabužių ir maisto. Visi 
progresyviai žmonės prašomi 
padėti komisijai tame dąrbė) 
Kas galite suteikti tokių/daik
tų, malonėkite patys pristatyti 
i klubą arba praneškite komi
sijai, kad pribūtų paimt.

Community Club (kliubas) 
randasi 723 5th Avenue, kam
pas 23rd St., So. Brooklyne.

a ----------------------------------------
Draugai! Šį vakarą, 17 lapkričio (Nov.), Piliečių Kliube 

įvyks vienas iš svarbiausių lietuvių masinių susirinkimų, koks 
bent kada buvęs surengtas per pastaruosius dešimts metų. Is
panijos įvykiai, šiuo momentu, turi būti trimito šauksmas visai 
Brooklyno ir apylinkės visuomenei suglausti šavo spėkas ir 
padėti Ispanijos darbininkams, valstiečiams, liberalams ir pro
fesionalams laimėti kovą prieš užpuolikus fašistus.

Tiesa, Ispanija randasi už 3,000 mylių nuo New Yorko, vie
nok mes, lietuviai, įvairiais būdais galime remt Ispanijos kar
žygius, kurių kraujas upeliais bėga apsaugojimui Ispanijos 
demokratiją nuo fašizmo užsimojimo.

Šio vakaro masiniame mitinge gyvu žodžių išgirsime ispaną 
J. MORENO-LaCALLE, garsų liberalą, autorių ir dabartinės 
liaudies valdžios rėmėją. Jis nuodugniai susipažinęs su dabar
tiniais Ispanijos įvykiais ir gerai supranta liaudies valdžios 
sudėtį ir ką ji atstovauja. Jis kalbės angliškai, vienok susi
rinkusiems bus lengvai suprasti, nes jis vartoja anglų kalbą 
liuosai.

R. MIZARAJ. ORMANAS

R. Mizara, Dr. J. J. Kaškiaučius 
nušvies kai kuriuos klausimus

Taipgi šį vakarą kalbės d. 
ir jaunuolis J. Orman, kurie irgi 
ir išaiškins kaip mes, lietuviai, galėsime ant toliau tęsti darbą 
gelbėjimui Ispanijos gyventojų. Neužmirškite, kad Aido Cho
ras dalyvaus programe, sudainuojant keletą dainų.

Šis svarbus mitingas prasidės 7:30 vai. vakare, Piliečių Klu
be, 280 Union Avė. Del svetainės mažumo nesirūpinkite, nes 
rengimo komisija prisirengus visus aprūpinti patalpa. Įžanga 
veltui.

Taigi, draugai, dar sykį kviečiame dalyvauti mitinge ir pa
rodyti savo solidarumą su Ispanijos kovotojais. Nepamirškite 
atnešti ir dovanų—senų bei naujų drabužių, čeverykų, kenuo- 
to maisto ir tt. Viskas bus pasiųstą tiesiai Ispanijon.

Brooklyno Progresyviškos Organizacijos.

Jūreiviai Modemiškai 
Pikietavo Laivą

Pereitą šeštadienį jūreiviai 
surado naują būdą pikietuoti 
laivus. New Yorkan atplaukė 
didžiulis pasežierinis laivas 
“Washington,” bet streikuo
janti jūreiviai buvo gerai pasi
rengę jo pasitikimui.

Beplaukiant doko link, atū
žė orlaivis, kurį streikieriai 
buvo pasisamdę ir paleido de
besį lapelių, ant laivo su atsi
šaukimu į jūrevius prisidėti 
prie streiko. Tuo pat momen
tu atplaukė streikierių motori
nis laivelis, 
lės iškabos 
kalavimais. 
plaukė prie
pasigirdo milžiniškas balsas, 
kuris buvo galima girdėti už 
keletos mylių. Mat, streikie
riai įsitaisė galingą garsiakal
bį ant laivuko ir per jį irgi bu
vo šaukiama prisidėti 
streiko.

Atplaukus prie dokb, 
rodė pikieto linija ant
plaukos. Reiškia, streikieriai 
pikietavo laivą ore, ant van
dens ir ant žemės. To laivo jū
reivių delegacija pranešė, kad 
visa įgula, 900 jūreivių, su
streikuos, kuomet jie gaus sa
vo užvilktas algas.

Ant jo buvo dide- 
su streikierių rei- 
Kuomet j i s pri- 
didžiojo laivo, tai

prie

pasi- 
prie-

PERDIRBA BARRUM 
NAUJOVIŠKAI

Lapkr. 13 d. Piliečių Kliubas 
savo ekstra susirinkime nutarė 
pagražinti barrumį, įsteigti 
naujus stalus arba, kitais žo
džiais sakant, padaryti sulig 
naujausios mados, kad ši lie
tuvių centralinė įstaiga atro
dytų pirmos klasės.

Išduota apyskaita, kuri pa
rodo, kad kliubas gerai stovi, 
bet jis gali stovėti dar geriau. !kų.

Finansinę apyskaitą davė Vai
tukaitis, o direktorių tarimus 
—Nečiunskas. Vakarui pirmi
ninkavo A. Velička.

E. Bensonas.

GIRDĖTA.
Matusevičius, garsindamas 

per radio prakalbas apie Ispa
niją, tai, rodos, balsą prarado; 
taip silpnai kalbėjo. O kai sa
viškius garsina, tai šaukia, 
kaip klebonas ant “grįešnin-

Elsie.

Kas Remia Ispanijos 
Liaudiečius

šeštadienis, 2 vai. po pietų. 
Vaikų skaičius jau nemažas, 
bet jų reikia daugiau. Kas tu
rite vaikų, juos turėtumėte 
leisti į šią mokyklą, kur mo
kinama lietuvių kalbos, rašy
bos ir dainų.

Susirinkimas buvo draugiš
kas ir tvarkingas.

E. Bensonas.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Lietuvių Kriaučių 
Balius Pavyko

šeštadienio vakarą Amalga
mated Temple, Brooklyne, įvy
ko Lietuvių Amalgameitų 54- 
to Lokalo su Nep. Kliubu ben
drai suruoštas balius, kurį ga
lima skaityti pilnai pavykusiu. 
Publikos buvo skaitlingai. O 
tai pirmas balius po ilgų metų 
neturėjimo balių. Kriaučiai 
džiaugiasi, kad tai pasėka so
cialistų ir komunistų kriaučių 
geresnio susitarimo ir prave- 
dimo vienybės tarp buvusios 
lygos ir ratelio.

Tiesą jie sako. Vienybėje— 
galybė, tad kriaučių - pareiga 
ir toliau dar stipriau vienytis 
savo reikalų apgynimui pa
čiuose kriaučiuose ir darbuotis 
tokios vienybės įvykdymui ir 
už Liet. Am. Lokalo sienų.

Beje, girdėjosi dėkingumo 
išsireiškimų ir baliaus komisi
jai, ypač sekretoriui Nalivai- 
kai, kuris, kaip kriaučiai sa
ko: “Ką daro, tai padaro.” 
Apie pasidarbavusius gal pra
neš, patys kriaučiai.

Publikos buvo didžiuma 
kriaučiškos, bet buvo ir ne 
kriaučių, visokią pažvalgų, 
tarp kurių matėsi ir “Laisvės” 
gaspadorius Buknys bei arti 
tuzinas kitų įstaigos darbinin
kų, taipgi daug kitų laisviečių 
ne kriaučių.

Susirinkusieji linksmai laiką 
leido. Svečiavimosi > kambarys 
ūžė lietuviškomis dainomis. Di
deli stalai ankštai buvo apsup
ti įvairių dirbtuvių darbinin
kų grupėmis, kuriose matėsi 
daugelis (jei ne visi) lietuvių 
kontraktorių. Gi didžiojoj sa
lėj jaunimas smagiai šoko prie 
G. Kazakevičiaus orkestros.

Rep.

Motiejus ir Marcelė Yakš- 
čiai turėjo 25 metų šeimyninio 
gyvenimo sukakties gražų pa
silinksminimą su savo giminė
mis, draugais • ir draugėmis. 
Buvo jų giminaičiai Mockai- 
čiai net iš Bridgeport, Conn.

Yakščiai su savo dviem jau
nais sūnumis Pranu ir Antanu 
gyvena 8608 76th St., Wood- 
havene, kur buvo ir pasilinks
minimas.

’Po visų Yakščiams linkėji
mų kalbelių, per Y-nės gimi
naitį Mockaitį buvo pakeltas 
klausimas apie šių dienų bė
gamus reikalus, ir sumanyta 
parinkti aukų Ispanijos liau
dies gynėjams. Aukavo seka
mai :

M. ir M. Yakščiai $5.
A. Balčiūnas,* A. Draugelis, 

J. Balčiūnas, '
Brusokas, F. Yakštys po $1. 
F. Cikanavičienė, U. Stulgai- 
tienė ir J. Mockaitis po 50c. 
Viso suaukauta $12.50. Au
kas priduos Ispanijai remti 
mitinge antradienio vakarą, 
17 lapkričio, Piliečių Kliube.

Draugai Yakščiai yra nuo
latiniai “Laisvės” skaitytojai 
ir nariai darbininkų, organiza
cijose. Jie išauklėjo ir sūnus 
tame judėjime: abu dainuoja 
Aido Chore ir laiks nuo laiko 
atlieka įvairias pareigas. An
tanas dar yra ir LDS Jaunimo 
kuopos nariu Richmond Hill. 
Pranas mokinasi kolegijoj, o 
jaunesnis, Antanas, jau dirba 
dirbtuvėj.

Linkėtina, kad ir daugiau 
tokių kaip Yakščiai šeimynų ' 
būtų, kurie rūpinasi tuom pa
čiu sykiu savo;ir kitų ateičia.

Ten Dalyvavęs.

Tas Smarkiai Palies ir 
Lietuvius Bedarbius
Brooklyne ant Rodney St. 

publiškoj mokykloj pereitą 
penktadienį įvyko gyventojų 
susirinkimas. Jį sušaukė Emer
gency Relief Biuro darbininkai 
-darbininkės, tai yra, tie, ku
rie ištiria tuos, kurie prašo pa
šalpos. Tokių darbininkų New 
Yorke yra apie 11 tūkstančių. 
Tuos valdžia nori priversti 
pereiti Civil Service kvotimus, 
o tai reiškia, kad jų dauguma 
neteks darbo.

Susirinkime buvo keli 
betoj ai ir buvo nurodyta, 
šitas užpuolimas ant ERB 
bininkų, tai bandymas 
griauti jų uniją ir paskui nu- 

ą bedarbiams, o 
iš kitų visai pašalpą atimti. 
Susirinkimas priėmė rezoliuci
ją, kurioje reikalaujama, kad 
tie darbininkai būtų neliečia
mi.

Aiškus dalykas, kad šitie 
užpuolimai ant ERB darbinin
kų paliečia ir lietuvius bedar
bius. Jiems irgi grūmoja nu- 
kapojimas šalpos. Todėl rei
kia tuos mūsų brolius ir sese
ris paremti. Jie platina petici
ją ir prašo ant jos pasirašyti. 
Turėtų visi lietuviai pasirašyti.

Beje, ERB darbininkai nu
balsavo streikuoti, jeigu val
džia neatšauks savo užsimoji
mo. '

' i flirtu J U. UIJLJLJ-

M. Blažys, S. kapoti pašalpą

Baigiama “užkloti” Queens- 
boro tilto kelią, nauja medžia
ga. Sakoma, įa,d tuomi kelias 
bus daug saugesniu, nes ta 
nauja medžiaga sulaikys auto
mobilių paslydimus į šoną.

Literatūros Draugijos 1-mos 
Kuopos Susirinkimas

ALDLD. 1-ma kuopa turėjo 
savo susirinkimą 12 d. lapkri
čio. Pirmininkauja d. E. Vil
kaitė. Iš valdybos raportų pa
sirodo, kad beveik visi nariai 
užsimokėję duokles už šiuos 
metus, taipgi ižde randasi ke
liolika dolerių.

Skaitytas atsišaukimas iš 
Lygos Prieš Karą ir Fašizmą 
Moterų Divizijos, reikale kon
ferencijos gynimui Ispanijos 
kovotojų prieš fašizmą. Kon
ferencija bus 21 d. lapkričio, 
66 W. 12th Street, New Yor
ke. Delegatu išrinktas d. Geo. 
Kuraitis.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo konferencijon rei
kale palitinių kalinių, kuri įvy
ko 14 d. lapkričio, delegatu iš
rinktas d. Lazauskas.

Išrinkti delegatai Amerikos 
Lietuvių Kongreso konferenci
jon. Ji įvyks 22 d. lapkričio, 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo salėje, 280 Union Avį, 
Brooklyne. Delegatai yra se
kami: E. Vilkaitė, Levanas, 
Plepys, šolomskienė, Lukšienė, 
Kuraitis ir Mureika.

Pirma kuopa turės smagų 
vakarą gruodžio 6 d., “Lais
vės” salėje. Drg. Levanienė 
viena jau išpardavė tam tikrų 
tikietų. net už $16. Vakaras 
bus smagus, nes komisijoj yra 
gabūs žmonės, kurie moka to
kius vakarus surengti. Visi už
siregistruokite į savo kalendo
rių tą dieną ir pasakykite sa
vo frentams apie tai.

"Drgg. Kuraitis ir E. Vilkai
tė davė pranešimą apie vaikų 
mokyklėlę, kuri laiko savo 
mokas “Laisvės” salėje

pa
kas

kal- 
kad 
d ar

šu-

Rep.

Sifilis Tarp Motinų
Sveikatos Department© 

rimu surasta, kad iš 5000 lau
kiančių kūdikių motinų 200 
yra užkrėstos sifiliu. Taip pa
reiškė Dr. Israel Weinstein, 
kuris duos tuo klausimu pre- 
leksiją per radio šiand., 17 lap
kričio, 12 vai. dieną, iš stoties 
WNYC. Suprantantiem. anglų 
kalbą, svarbu išgirsti.

ty-

Iš ALDLD 55 Kp. Susirinkimo
Lapkričio 11 dieną buvo su

sirinkimas ALDLD. 55-tos 
kuopos. Kadangi kuopa yra 
dar neskaitlinga nariais, o dar 
ir iš tų pačių ne visi atsilankė, 
tai susirinkimas buvo silpnas, 
bet viltis yra, nes laiks nuo 
laiko vis naujų narių gauna
me. šiame susirinkime įstojo 
Albinas Bepirštis ir Zigmas 
KavoliūnaS. Kaip tik kuopa 
pasidaugins nariais, tuomet 
darbą pradėsime platesne pa
pėde.

Prie vakarienės rengiamės 
apie pabaigą vasario arba pra
džioj kovo ateinančių metų.

Į Didžiojo New Yorko ir 
apylinkės Amerikos Lietuvių 
Kongreso konferenciją, kuri 
bus lapkričio 22 dieną Brook
lyne, atstovu išrinkta d. G. 
Bernotas.

Sekantis kuopos susirinki
mas bus 9 d. gruodžio.

Klaidos Pataisymas.

ALDLD. 55 kp. susirinki-Iš
mo spalio mėnesio, aprašyto] 
korespondencijoj, apart kitų 
draugų, aukavusių Komunistų 
Partijos rinkimų kampanijai 
turėjo būt ir d. P. Višniauskas, 
kuris aukavo 50c.

Kuopos Koresp.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitvtoju

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kambarys 

vienam vyrui Williamsburgo apylin
kėje, su valgiu, ar be, pageidaujama, 
kad būtų apšildytas kambarys ir bū
tų atskiras jėjimas. Prašau rašyti 
N. M., 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (271-273)

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę j tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

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, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

DeKalb leng
vas būdas pir

kti anglį
Prisipilkit jūsų an- 
glio aruodus dabar. 
Renkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
anglj bekūriadami.

3-2779

Peter Lisauskas 
savininkas.

Jei neturite pinigų, 
galite gauti kurą iš 
DeKalb Coal Co. su
lig finansavimo pla
no. Prisipilkit savo 
aruodus anglio da
bar, o pradėkit mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo.

Į 1453 DEKALB AVENUE n
COR. KNICKERBOCKER AVĘ. KtpGEWOOD

S£L£CT COKE- OI

BERN. J. SHAWK0N1S 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstija e 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693

RED-ASH - BLUECOAL

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.




