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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Keletas savaičių tam atgal į 

New Yorką pribuvo naujas Lie
tuvos generalis konsulas J. Bud
rys. “Keleivis” No. 43, už spa
lio 21 d., rašo: “1927 m. p. Bu
drys buvo paskirtas vadovauti 
vidaus reikalų ministerijos pi
liečių apsaugos departmentui 
(žvalgybai), o nuo 1929 ligi 
šiol buvo Lietuvos general i u 
konsulu Karaliaučiuje.” Vadi
nasi, p. Budrys buvo tas vyriau
sias inkvizitorius Lietuvos dar
bininkų ir valstiečių, ir per jo 
įsakymą buvo kemšami į Lietu
vos katorgas geriausi Lietuvos 
kovotojai už civiles teises ir 
žmoniškesnį gyvenimą.

Po paskelbimo Lietuvos ne
priklausomybės, už kiek laiko 
pradėjo tvertis Tarybos Lietu
voje ir buržuazija atsidūrė keb
lioje padėtyje, bet ji puikiai ži
nojo, kad Jungtinėse Valstijose 
gyvena pusė miliono lietuvių ir 
pas juos randasi dolerių. Kad 
išgelbėjus savo kailį nuo prole
tarinės revoliucijos Lietuvoje, 
jie davė trevogą amerikinei lie
tuviškai buržuazijai ir kuni
gams, kad, girdi, reikia dole
rių apginti Lietuvą nuo lenkų 
ir kitokių priešų. Pasekmė bu
vo ta, kad amerikiečiai suau
kojo šimtus tūkstančių dolerių, 
ir už jų pinigus Lietuvos buržu
azija apsiginklavo nuo kojų iki 
galvos ir šiandien varo kulkas 
į kaktą tų pačių amerikiečių tė
vams, broliams ir seserims, ku
rie taip gausiai aukojo. Lietu
viai komunistai čionai, Ameri
koje, varė kuosmarkiausią agi
taciją prieš, bet daugelis tam 
netikėjo, bet šiandien visas svie
tas žino, kaip komunistai buvo 
teisingi, perspėdami lietuvius 
nuo rėmimo buržuazijos, kuri 
vėliaus ar anksčiaus atsuks šau
tuvą į tavo kaktą, šiandien vis
kas išsipildė.

Darbo Statistikų Departmen- 
tas Washingtone, 14 d. liepos, 
1936 m., savo raporte paskelbė, 
kad pragyvenimo kainos pakilo 
40 nuošimčių nuo 15 d. kovo, 
1933 m., iki 14 d. liepos, 1936 
m. Pragyvenimo kainos dau
giausia kilo ant maisto, kas žy
miai atsiliepė ant įvairių sluogs- 
nių Jungtinių Valstijų gyvento
jų. o ypatingai ant darbininkų 
klasės.

Čionai pažymėsiu atskirai kai
nų pakilimo skirtumą ant įvai
rių maisto produktų laike pa
starųjų 3-jų metų. Veršiena 
mėsa pakilo nuo 10 iki 19 centų 
svaras. Kiauliena mėsa pakilo 
nuo 14c iki 27 centų ant svaro. 
Sviestas pakilo 16 centų ant 
svaro. Kiaušiniai pakilo 16 
centų ant tuzino. Kiti maisto 
produktai pakilo apie vieną 
trečdalį, kokis buvo trys metai 
tam atgal. Ypatingai charak
teringa pastebėti, kad lašiniai 
pakilo net 27 centais ant sva
ro, ir kabo taip augštai, kad 
mažai uždirbantis darbininkas 
jų negali jokiu būdu pasiekti.

Valdžios statistikos aiškiai 
parodo, kad pragyvenimas pa
kilo 40 nuošimčių, bet darbo 
užmokestis stovi ant vietos ar
ba nekuriose industrijose suma
žėjo, nekalbant apie tuos mi- 
lionus, kurie visai neturi dar
bo. Ir nėra jokių prospektų, 
kad dalykai pagerės. Vieninte
lė išeitis šiuo momentu, tai 
jungti visas progresyves jėgas 
į Farmerių Darbo Partiją, kuri 
turės pajėgų pastoti kelią viso
kioms kapitalistinėms užma
čioms.

Amerikos Unijos Žada 
100,000 Drabužių Is
panijos Liaudiečiam

TŪKSTANČIAI KAILINIŲ 
ŠVARKŲ MOTERIMS 

KOVOTOJOMS

NEW YORK. — Vedėjai 
penkių skyrių Tarptautinės 
Moteriškų Drabužių Darbi
ninkų Unijos: Isidore Sor- 
kin, Herman Breslaw ir kt.; 
Kailiasiuvių Unijos Bend
rosios Tarybos narys Irving 
Potash ir Jungtinės Audėjų 
Unijos delegatas Milton Ro
senberg lapkr. 17 d. atsi
šaukė į 100,000 savo atsto
vaujamų darbininkų, kad 
drabužiais paremtų kovoto
jus už demokratiją Ispani
joj. Prašoma, kad, kiek šių 
darbininkų yra, kožnas ben
drai pagamintų po vieną 
drabužį. Tuo būdu išeitų 
100,000 drabužių kovojan
tiems prieš fašistus Ispani
joj-

Drabužiai bus siuvami Is
panijos respublikos vyrams, 
moterims ir vaikams. Būsią 
pagaminta keli tūkstančiai 
kailiais pamuštų švarkų mo
terims, petys petin kovojan
čioms iš vien su savo vy
rais ir broliais prieš fašis
tus. Taipgi žadama pasiūt 
keli tūkstančiai kailinių res
publikos kareiviams fron
te.

Tam darbui sumobilizuot 
lapkr. 17 d. įvyko minimų 
unijų atstovų susirinkimas 
New Yorke. Jie sudaro Dar
bo Unijų Komitetą prie 
Amerikiečių Lygos Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą. Šis 
komitetas veikia bendrai su 
Amerikiniu Komitetu Gel
bėti Ispanijos Demokratijai.

Manoma, kad atsišaukimą 
į unijistus pagamint 100,000 
drabužių Ispanijos liaudie- 
čiams gal parems savo pa
rašais ir Francis J. Gorman, 
vice-prezidentas J u n gtinės 
Audėjų Unijos, ir C. S. 
Zimmerman, vedėjas Tarp
tautinės Moteriškų Drabu
žių Darbininkų Unijos 22-ro 
lokalo.

Simpsonienė Tikisi Būti 
Anglijos Karaliene

BALTIMORE, Md. — 
Amerikone gyvanašlė Wal
lis Simpsonienė yra iš Lono- 
no rašius savo giminėms 
Baltimorėje, jog ji tikisi, 
kad Anglijos karalius Ed- 
wardas apsivesiąs su jąja.

ROOSEVELT PLAUKS Į 
VISA-AMERIKINĘ TAI
KOS KONFERENCIJĄ

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas šar
vuotlaiviu “Indianapolis” 
plauks į Šiaurinės, Centrali-
nes ir Pietinės Amerikų tai
kos konferenciją, įvykstan
čią Buenos Aires’e, Argen
tinoj.

Lenkų Policija Išblaškė 
5,000 Žydų Jaunuolių 

Maršavimą j “Jeruzalę”

VARŠAVA. — 5,000 žydų 
jaunuolių, kariškai apsiren
gę, lapkr. 16 d. pradėjo 
“maršavimą į Jeruzolimą”, 
protestuodami, kad Anglijos 
valdžia varžo žydų ateivy- 
vę į Palestiną. Numarša- 
vus jiems 12 mylių nuo Var
šuvos, užklupo juos policija, 
nuginklavo ir išsklaidė.

ĮKALINO KARINI JAPONŲ 
ŠNIPĄ SOVIETUOSE

MASKVA. — Kiek pir- 
miau Sovietų karinis teis
mas Vladivostoke buvo nu- 
smerkęs sušaudyt Japonijos 
šnipą Kaichiro Naką. Bet 
per apeliaciją tapo pakeista 
jam mirties bausmė 10 me
tu kalėjimu. Japonijos val
džia del to protestavo ir rei
kalavo paliuosuot savo ka
rini Šniukštą, bet jis vis 
tiek liko įkalintas.

Naka buvo suimtas liepos 
5 d., kada jis Vladivostoke 
vaikščiojo apsirengęs sovie
tinio prieplaukos valdininko 
uniforma. Pas jį rado Vla
divostoko karinių laivų sto
ties fotografijas ir žemla- 
pius.

J. L. LEWIS ATSAKO 
WM. GREENU1

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green, kal
bėdamas Federacijos suva
žiavime Tampo j, Floridoj, 
smerkė Industrinių Unijų 
organizavimo Komitetą su 
John L. Lewisu priekyje ir 
neva šaukė “atvykti suva- 
žiaviman ir vyriškai, demo
kratiškai spręsti ginčus” 
su Federacijos vadovybe.

J. L. Lewis, Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
tas, atsakė: tegul Greenas 
pirma nuima suspendavimą 
nuo 10 unijų, priklausančių 
Industriniam Komitetui; tik 
tada šio komiteto nariai 
sutiks dalyvaut suvažiavi
me.

Tampa, Fla., lapkr. 17.— 
Darbo Federacijos vadai 
perdavė Industrinių Unijų 
Komiteto klausimą rezoliu
cijų komisijai, kuri užsida
rė slaptai darbuotis. Visi 
septyni komisijos nariai yra 
priešai Lewiso ir jo vado
vaujamo komiteto.

Green ir kiti Federacijos
dešinieji viršininkai nenori suėmė vieną norvegų preky- 
leist delegatams tą klausi-.bos laivą, vežusį maistą ir 
mą be “užtaisymo” svarsty- kitus paprastus ; reikmenis 
ti suvažiavime.

IŠSIUNTINĖTA 5,000,000 “S0CIAL10”
UŽTIKRINIMO BLANKU SAMDYTOJAMS

BET TAI MENKAS UŽTIK RINIMAS D A R B I N I N- 
KAMŠ BEDARBE JE IR SENATVĖJE

WASHINGTON.— 5,000,- 
000 “Socialio Užtikrinimo” 
blankų lapkr. 16 d. tapo iš
siuntinėta kompanijoms ir 
jsiaip darbininkų samdyto
jams delei įvedimo apdrati
dos bedarbiams ir nusenu- 
siems darbo žmonėms.

Šis kongreso išleistas 
“Socialis Užtikrinimas,” ta
čiau, yra labai prastas. Jis 
įeina, galion tik nuo 1942 m. 
sausio 1 d. Jokios apdraudos 
pensijų nėra jūrininkams, 
farmų ir namų darbinin
kams, nereguliariai dirban
tiems, valdžios tarnauto
jams, dideliam skaičiui ge
ležinkelių darbininkų ir kt.

Senatvės pensija nustaty
ta $10 iki $85 per mėnesį. 
Bet idant gaut bent $10 pen
sijos, darbininkas turės nuo
lat išdirbęs 20 metų ir gavęs 
po $100 per mėnesį visu tuo 
laikotarpiu. $85 mėnesines 
pensijos tegaus tik tokie, 
kurie bus išdirbę bent 43 
metus, gaudami ne mažiau 
kai po $3,000 metinės algos.

Bedarbėje gi pensija bus

Anglija Glosto Nazius, 
Atmetusius Tarptautinę 

Jų Upių Kontrolę
LONDON. — Kad Hitle

ris atmetė tarptautinę kon
trolę, kurią Versalės sutar
tis uždėjo ant Vokietijos di
džiųjų upių ir ant Kiel ka
nalo, del to beveik nebūsią 
žalos Anglijos bizniui, — 
pareiškė seime Anthony 
Eden, Anglijos užsieninis 
ministeris. Jis tik švelniai 
apgailestavo, kad šis nazių 
žingsnis vėl blogina santi- 
kius įvairių paliečiamų ša
lių su Vokietija.

Pranešama, kad Franci jos 
atstovai šešiolikoje šalių ta
riasi su jų valdžiomis apie 
išreiškimą bendro protesto 
prieš Hitlerį del šio Versa
lės sutarties punkto sulau
žymo.

Tarptautinė kontrolė 
Vokietijos upėms buvo už
dėta, ypač atsižvelgiant į 
reikalus Čechoslovakijos, 
kuri tik tomis upėmis tega
li pasiekti marias.

Naziai Tyko Užgrobt Daniją

PARYŽIUS. — Vienas iš 
pirmųjų Hitlerio žingsnių 
ateinančiame pasauliniame 
kare tai bus ūmai užpulti ir 
užimti Daniją. Tokį nazių 
planą sužinojęs francūzų 
dienraštis “Echo de Paris.”

London, lapkr. 17. — Is
panų fašistų šarvuotlaivis 

Ispanijos respublikai.

mokama tik per keliolika 
savaičių.

Kitas blogumas tai kad į Fašistai Sukapojo Liaudies 
senatvės apdraudos fondą' Lakūno Kūną ir “Sugrąžino,” 
turės tam tikrus savo algos į 
nuošimčius mokėti ir patys 
darbininkai.

Nežiūrint, kad tai yra la
bai mizerna 
“socialė apdrauda,” bet ir 
prieš ją kėlė didžiausią ba
taliją republikonai kapita
listai ir Liberty Lygos fa
šistai prezidento rinkimų 
kampanijoj.

Komunistų Partijos re
miamas, F r a z ier-Lundeen 
Socialės Apdraudos suma
nymas, įteiktas kongresui, 
reikalauja žmoniškų pensijų 
visiems bedarbiams visu ne
darbo laiku ir tokių senat
vės pensijų, kad žmogus ga-' 
lėtų pragyventi. Šis sumany
mas siūlo aptaksuoti visus 
turčių pelnus virš $5,000 per 
metus, kad gavus lėšų Socia- 
lei Apdraudai, kur darbi
ninkai būtų visai paliuosuo- 
ti nuo mokesčių į tokį fon-

8 Majorai Reikalauja 
Roosevelto Taikyti 
Jūrininkus su Bosais
WASHING TON. New 

Yorko miesto majoras La
Guardia ir majorai kitų 
septynių prieplaukų miestų 
lapkr. 16 d. atsikreipė į pre
zidentą Rooseveltą, kad pa
skirtų .. komisiją taikymui 
streikuojančių jūrininkų su 
laivų kompanijomis.

San Francisco, Calif. — 
Pranešama, kad Jungtinių 
Valstijų darbo ministeriui- 
antrininkui McGrady’ui lap
kričio 17 d. dar pirmą sykį 
pavyko suvest į derybas at
stovus laivų kompanijų su 
streikuojančių jūrini nkų 
įgaliotiniais.

Svarbusis jūrininkų rei
kalavimas yra, kad kompa
nijos turi samdytis laivų 
darbininkus tik iš jūrininkų 
unijos kontroliuajamų sve
tainių. Bet tam labiausiai 
ir priešinasi kompanijos .

NUMATO 6,500,000 BE
DARBIŲ 1937 m.

WAS HINGTON, lapkr. 
17.—Pašalpinių darbų ad
ministratorius H. L. Hop
kins įspėjo 100 miestų ma
jorų konferenciją, kad, ne
žiūrint daugėjančių darbų, 
vis dar liks 6,500,000 iki 
7,500,000 bedarbių Jungtinė
se Valstijose 1937 m.

Madrid, lapkr. 17.—Fašis
tų lėktuvų bombos ir kanuo-
lių šūviai sukelia juo dides
nį, įnirtusį gyventojų pasi
ryžimą apgint Madridą nuo 
priešų.

300 Fašistų Kanuolių 
Bombarduoja, Degina 

Ispanijos Sostinę
e

Numesdami į Madridą

MADRID. — Ispanijos fa- 
... _ šistų bombinis lėktuvas nu- rooseveltme. met^ miegtan kurin

buvo įdėtas sukapotas la
vonas respublikos lakūno 
Antonio Galiasso. Po nese
nai įvykusiam mūšiui ore, 
tas orlaivininkas parašiutu 
nusileido žemyn, bet pateko 
priešų pusėn. Tad jie išpjo
vė jam žarnas; sukapojo jo 
kūną ir ryšulyj “sugrąžino” 
jį atgal respublikos valdžiai.

HITLERIO KALINYS GAU
SIĄS TAIKOS DOVANA

OSLO, Norvegija. — Pra
nešama, kad Nobelio Fondo 
komiteto dauguma nori pa
skirt taikos dovaną Carlui 
von Ossietzkiui, garsiam 
Vokietijos kovotojui prieš 
karą. Hitleris laiko Ossietz- 
kį įkalinęs už prieškarinę 
veiklą jau nuo 1933 m. Tik 
š. m. vasarą Ossietzkis, sun
kiai sergantis, buvo perkel
tas į Berlyno ligoninę, bet 
ir ten jis laikomas kaip ka
linys.

Nobelio Fondas yra Šve
dijoj, bet jo komiteto na
riais taipgi buvo pora Nor
vegijos ministerių ir 
servatorių partijos 
seime Mowinckel. Jie 
pasitraukė iš Nobelio 
teto, bijodami, kad Hitleris 
neužsirūstintų prieš Norve
giją, jeigu balsuotų duot 
taikos dovaną (apie $40,000) 
tam nazių kaliniui.

kon- 
vadas 
dabar 
komi-

Anglų Karalius Nori Užsi
tikrini Sau Draugiškumą 

Jūrininkų ir Kareivių

LONDON. — Anglijos I 
augštoji ponija ir dvasiški- juos ten apsupti, 
ja piktinasi, kad karalius 
Edward “susideda“ su ame
rikone Wallis Simpsonienė, 
persiskyrusią jau su antru 
vyru.

Karalius, atrodo, nelabai 
jų paiso, bet stengiasi pa
laikyt draugiškumą su karo 
laivų jūrininkais ir su armi
ja. Šiomis dienomis, per
traukoj karo laivyno ma
nevrų, karalius dalyvavo jū
rininkų vakaruškose, daina
vo su jais jūreiviškas dainas 
ir delnais pliauškindamas 
pritarė jų šokiams prie pu
čiamosios armonikėlės mu
zikos.

Karalius mokąs dainuoti 
“Raudonąją Vėliavą,” pri
tardamas su gitara. Kokie 
tai palociaus svečiai buvo
andai nusijuokę iš tokios jo 
muzikos; bet karalius atsa
kęs, kad “gal tatai būsią rei
kalinga.”

MIRTINA KOVA DURTU
VAIS MADRIDE; LIAU- 
DIEČIŲ KONTR-ATAKA

MADRID, lapkr. 17. — 
Pranešama, kad fašistai vi
somis savo 300 kanuolių 
bombarduoja Madrido gynė
jus ir patį miestą.

Fašistų lakūnai vėl mėtė 
bombas ant Madrido, už
mušdami bent 60 žmonių. 
Jų kanuolės ir orlaivių bom
bos užkūrė keliolika gaisrų 
mieste.

Liaudies Fronto orlaivi- 
ninkai ir kariai numušė že
myn penkis priešo lėktuvus.

Burgos, lap. 17.—Praneša
ma, kad fašistai užėmę tris 
Manzanares upės tiltus ir 
jais įsibriovę į Madridą.

Bet kiti pranešimai sako, 
kad jie per upę perėjo savo 
pastatytais laikinais, ponto- 
niniais tiltais.

London, lapkr. 17.—Ispa
nijos fašistai perėjo per 
Manzanares upę vakarinia
me Madrido šone ir prasi
veržė į Vakarinį Parką. Da
bar jie briaujasi linkui nau
joviško kalėjimo ir Montana 
kareivinių.

Respublikos valdžia ren
giasi visą Madrido gynimą 
pervest į rankas armijos 
oficierių.

Madridą puola 40,000 fa
šistų, žymia dalim puslauki
nių maurų iš Ispaniškos 
Morrokos. Miestą gina 100,- 
000 respublikos karių ir mi
licininkų. Taip praneša An
glijos ambasadorius.

Madrid, lapkr. 17.—Fašis
tai mėto ant Madrido spe- 
ciales padegančias bombas.

Burgos, Ispanija, lapkr. 
17.—Įsiveržus fašistam per 
Manzanares upę į Madrido 
dalį, vadinama Universiteto 
Miestu, užsikūrė įtūžusi ko
va durtuvais. Fašistai uni
versiteto rūmus padarė savo 
buveine. Liaudies Fronto 
kariai taikosi iš abiejų šonų

Madrid, lapkr. 17.—Mad
rido gynėjai išvysto milži
nišką kontr-ataką prieš fa
šistus.

56 Užmušta Parako Dirbtu
vės Eksplozijoj Francijoj
MARSEILLES, Franci ja. 

—Bent 56 darbininkai tapo 
užmušti ir 160 sužeisti per 
eksploziją valdiškoj parako 
dirbtuvėj Saint Chamas’e. 
Eksplozijos priežastis neži
noma.

AUKOS KOMUNISTU 
PARTIJOS RINKIMU 

KAMPANIJAI
LDS 139 kuopa,

Chicago, Ill............$5.00
Fr. Yocis,

Union City, N. J. 50c.
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gina to krašto žmones reikalauti fašis
tų valdžios vykinti programą, kurią pa
tys fašistų vadai jiems siūlė.

Aišku, tokis dalykas galimas, bet tai 
nėra jokis bendras frontas su fašistais.

Mes žinome, pavyzdžiui, kad Vokieti
joj yra fašistinės unijos. Jose veikia ir 
komunistai ir socialistai. Per jas bando 
pravesti fabrikuose tam tikras reformas. 
Tose unijose, žinoma, yra ir nazių darbi
ninkų, su kuriais komunistai ir socialis
tai bando veikti, kad pravedus Hitlerio 
žadėtus programoj punktus. Ar tai būtų 
galima vadinti bendru frontu su fašis
tais? Ne!

Petrogradas ir 
Madridas

Tebelaužo
Vokietijos varjotas (Hitleris) paskel

bė sulaužąs tuos Versailės sutarties ; 
puiiktus, kuriais buvo padaryti didžiosios 
Vokietijos upės ir Kielo Kanalas tarptau- , 
tiniais. Praktikoje tie sutarties dėsniai 
jau senai buvo sulaužyti, bet teorijoje, 
ant popieros jie dar buvo skaitomi dalimi 
tarptautinio dokumento.

Aišku, mes niekad negynėme Versailės i 
sutarties. Ji buvo netikusi, plėšikiška. 
Bet čia ne tame svarba: svarbu tai, kad 
iš Versailes taikos signatorių šiuo tarpu 
niekas nei žodeliu Hitleriui nieko nesako. 
O jis tas sutartis laužo ne taikos, bet 
naujo karo naudai. Vokietija jas laužo, 
būdama išlaukyj Tautų Lygos, rodyda
ma ginkluotą kumštį visam pasauliui.

Pasirodo, kad demokratinės šalys, ko
vojančios už taiką, sau ramiai sėdi ir žiū
ri (arba nedrįsta nieko sakyti), kaip ta
sai budelis su savo klika veda pasaulį į 
karą.

Norint Hitlerį suvaldyti, reikėtų demo
kratinėms šalims imtis griežtų priemo
nių. Jei tik Anglija ir Francija vienin
gai ir griežtai būtų pasisakiusios prieš 
Hitlerio politiką, tai jis, be abejo, būtų 
nuleidęs sparnus.

Deja, to nėra. Anglijos valdžia dėlto 
yra kalčiausia. Ji leido Hitleriui apsi
ginkluoti. Ji leido jam pastatyti gink
luotas jėgas Pareinyj. Anglijos valdžia • 
nei žodelio nesako dėl to, kas dedasi Is
panijoj: Hitleris ir Mussolinis remia Is
panijos fašistus, o Londono ponai sau 
žiūri ir ramiai tyli.

Tas viskas stiprina fašistus—taikos ne
prietelius Vokietijoj ir Italijoj. Tas duo
da daugiau jiems drąsos ruoštis pulti 
naujus kraštus. Matysim, jei ilgai bus 
taip leista Hitleriui dūkti, tai neužilgo 
nazių armija bus ne tik Klaipėdoj, bet ir 
Danzige ir kitose srityse, kurios sulyg 
Versailės sutarties buvo nuo Vokietijos 
atimtos.

Prie ko tas pasaulį privestų, nereikia 
čia nei aiškinti.

“Geraširdis” Fašistas Franko
Chicagos kunigų “Draugas,” kuris, pa

sikvietęs dievą ir davatkas talkon, gar
bina Ispanijos fašistus, beginklių moterų, 
vyrų ir vaikų skerdėjus, šitaip rašo (už 
lapkr. 14 d.):

Ispanijos sukilėlių vadas gen. Franco jau 
seniai randasi Madrido apylinkėse. Bet iki 
šiol jo jėgos neapsupo to miesto, iš visų pu
sių. Rytų pusėje buvo laikomas atviras ke
lias. Taip buvo daroma ne dėl jėgų stokos 
ir ne dėl sumanumo stokos. Tas buvo daro
ma tam, kad išgelbėti sostinę. Apsupus 
miestą iš visų pusių, desperatiški raudonie
ji turėtų pasiteisinimą griauti miestą ir žu
dyti žmones, nes jiems kelias pabėgti už
kirstas. Todėl gen. Franco, sukilėlių vadas 
ir paliko atvirą kelią pabėgti. Raudonieji 
tuo atviru keliu pasinaudojo tam, kad atga
benti daugiau sustiprinimų.

Matot, kokis “geraširdis” tas (budelis) 
Franko! Jis duoda progą respublikos 
gynėjams iš Madrido pabėgti, bet jie ne
bėga, ale gina miestą ir respubliką! Dau
giau: jie pasirengę žūti kovoje su fašis
tais, bet nebėgti.

Mes turim pasakyti “Draugo” redak
toriui: pabėgti respublikos gynėjai tu
rėjo progos jau senai, bet, dėkui Piku
liui, jie tų progų nejieško. Jie daro vis
ką, kad fašistas Franko su savo augšto- 
sios katalikų dvasiški jos palaimintais 
galvažudžiais būtų iššluotas iš Ispanijos. 
Jie kovoja už apvalymą Ispanijos nuo 
bjaurybės, nuo budelių, kuriuos lietuviš
ki kunigai palaiko, už kuriuos meldžiasi, 
kuriuos garbiną.

Kam Kraipyt Dalykus?
“Naujienos” porija, būk, girdi, “The i 

Manchester Guardian” pranešęs, kad 1 
Italijos komunistai “išleido manifestą, Į 
siūlydami savo rūšies Liaudies Frontą, • 
apimantį net ir fašistus.” “Naujienų” 
redaktorius ant to rašto uždėjo antgalvį: 
“Italijos Komunistai Siūlo ‘Bendrą 
Frontą’ Fašistams.”

Kaip dalykai sukraipomi! “The Man
chester Guardian” kalba apie “savo rū
šies Liaudies Frontą, o “Naujienos” be 
ničnieko pau drožia tiesiai apie bendrą 
frontą. Ir savo rašinį “N.” užbaigia:

“Tai ve kur nudardėjo komunizmas po 
19 metų kovos del ‘pasaulio revoliuci
jos’.” Norėtum žinoti, kur gi jis nudar
dėjo? Komunizmas yra tokis judėjimas, 
kuris apima visą pasaulį ir matomas vi
sam pasauliui ir žmonės, kurie nori ma
tyti, puikiai mato, kur komunizmas stovi.

Mes nesame matę to “pasiūlymo,” apie 
kurį “The Manchester Guardian” kalba, 
b^t spėjame, kad jis bus tokis: Italijos 
komunistai, galimas daiktas, siūlo Mus- 
solinio pasekėjams darbo žmonėms rei- 
k liauti iš Dučės vykint tą programą, ku
rią Mussolinis skelbė 1919 metais. O jc 
toji programa, kaip atsimenam, buvo nu
kreipta prieš stambiuosius kapitalistus 
Norėdamas patraukti savo pusėn tų laikt 
Italijos darbininkus, Mussolini, kai] 
ir Hitleris, siūlė jiems gražiai skamban 
Č’ą programą: konfiskuoti kapitalisti 
turtus ir kitas puikias reformas įvesti 
Bet praėjo daug laiko, o toji program! 
gyveniman nevykdoma. Galimas daik 
tas, kad Italijos komunistai dabar ir ra

Minsko Darbininką Parama 
Ispanijos Kovotojams

V. P. Žalpis “Raud. Artojuje” (num. 
59) rašo:

Minsko svarstyklių fabriko “Udarnik” vi
si darbininkai ir darbininkės karštai atsilie
pė į Ispanijos kompartijos CK laišką VKP 
(b) CK ir drg. Stalinui ir į Sovietų valdžios 
pareikštą protestą prieš Vokietijos, Italijos 
ir Portugalijos sulaužymą sutarties apie ne
sikišimą į Ispanijos vidaus dalykus, kurios 
visais būdais remia fašistų generolų maištą 
prieš teisėtai išrinktą Ispanijos liaudies val
džią.

“Udarniko” fabriko 387 darbininkai ir 
tarnautojai neatsilieka nuo kitų fabrikų rė
mime Ispanijos liaudies, herojiškai kovojan
čios su fašistais maištininkais ir interven- 
tais, norinčiais įvesti teroristų grupės val
džią ant Ispanijos darbo liaudies.

Anksčiau dviejų cechų darbininkai ir dar
bininkės surinko demokratiškos Ispanijos 
moterims ir vaikams 310 rublių. Paskiau 
visi darbininkai aukavo pusę dienos uždar
bio, kas sudarė 1,800 rublių.

Spalių 17 d. pietų laiku visi darbininkai 
svarstė demokratinės Ispanijos liaudies he
rojišką kovą su kruvinuoju fašizmu ir vėl 
nutarė aukoti 1 nuošimtį uždarbio herojiš
kos Ispanijos moterims ir vaikams, kol ko
va bus laimėta.

Tą pačią dieną visuose cechuose darbinin
kai priėmė užuojautos rezoliuciją respubliko
niškos Ispanijos kovojančiai liaudžiai su 
kruvinuoju fašizmu ir pareiškė protestą in- 
terventams, kurie remia fašistų generolų 
maištą, norinčių nuversti legalę Ispanijos 
darbo liaudies išrinktą valdžią.

Saulėtoj Kalifornijoj
Kalifornijoj šiuo tarpu verda ryški ir 

plati marininkų kova su išnaudotojais— 
streikas. San Francisco miestas—gali
mas daiktas,—geriausiai suunijizuotas 
miestas Jungtinėse Valstijose.

Bet, iš kitos pusės, Kalifornijoj ir re
akcija aštri. Išnaudotojai daro viską, 
kad pakirtus darbininkų solidarybę ir 
uždavus smūgį tiems, kurie su darbinin
kais stoja.

Štai pranešama, jog Californijos Advo
katų Susivienijimas pasirįžo išmesti iš

Ar Istorija Pasikartos?

Mūšiai eina prie Madrido 
tarpe Ispanijos liaudies ir fa
šistų. Viso pasaulio akys nu- 
kreptos į Ispaniją. Daug žinių 
viena kitai prieštarauja. Ispa
nijos reikalais susirūpinę dar
bo žmonės ir mūsų priešai. 
Veik kiekvienas stato klausi
mus : Kas bus ? Kas laimės ?

Kelios dienos atgal atrodė 
labai blogai liaudies frontui— 
fašistai urmu grūdosi prie Ma
drido. Mūšiai prie Madrido 
primena kaip tik tokį pat atsi
tikimą Rusijoje, piliečių ka
ro laiku.
Kaip Buvo Prie Petrogrado?

1919 metais, spalių mėnesį, 
ant Petrogrado, (dabartinio 
Leningrado), puolė rusų kontr- 
revoliucionieriaus generolo Ju- 

I deničio armija. Ji susiorgani- 
! zavo Estonijoj ir jos pasienyj. 

Į vakarus, jos užpakalyj, buvo 
Estonija, kuri neoficialiai ka
riavo prieš Sovietų, Rusiją. Es- 
tonijos prieplaukos tarnavo 
generolui Judeničiui. Per jas 
Anglijos ir kiti užsienio impe
rialistai aprūpino Judeničių 
ginklais, amunicija, tankais, 
kanuolėmis, visokiomis karo 
mašinomis. Iš Baltijos jūrų ant 
bolševikų puolė Anglijos karo 
laivai ir bombardavo raudon
armiečius iš jūrų. Anglai gy
rėsi, kad toliau jūroj stovi ke
li desėtkai prekinių laivų su 
maistu, kurie “papenės badau
jančius Petrogrado gyvento
jus.”

Generolo Judeničio armiją 
sudarė apie 40,000 kareivių. Ji 
buvo labai ginkluota. Ji nesu
laikomai ritosi prie Petrogra
do. Raudonarmiečiai pamatę 
anglų tankus — bėgo. Judeni- 

• čius ėjo siauru ruožtu, kaip 
kokiu klynu perskeldamas 

! raudonųjų frontą. Judeničius 
4 d. spalių nukirto gelžkelį 

! tarpe Perogrado ir Pskovo; 16 
dieną užąmė Gatčiną; 21 die- 

| na Detskoje (buvusį Carsko- 
| je) Selo; 21 dieną spalių jau 

užėmė Lygovą ir atsistojo 
prie pat Petrogrado vartų. Pe- 

■ trogrado ir Maskvos gelžkelis 
nukirstas. Kapitalistinė spauda 

. krykštavo, šaukė, kad “Petro- 
i gradas greitai bus paimtas!..” 

“Petrogradas paimtas!..” “Bol
ševikai išmušti!” — net kelis
kartus skelbė baltųjų perga-

Kokia gi buvo tikrumoje pa
dėtis? šeštoji Raudonoji Ar
mija, ginanti Petrogradą, nors 
buvo skaitlingesnė už baltuo
sius, bet prastai lavinta, ap
ginkluota ir negalėjo juos su
laikyti. Rusijos liaudis, Petro- 

' gradot gyventojai, buvo griež
tai prieš baltagvardiečius. Ko- 

; munistų Partija, darbo unijos, 
organizacijos paskelbė mobili
zaciją. Petrograde ant gatvių 
rengėsi muštis, kad ir numir
ti, bet nepasiduoti. Darbininkų 
naujai mobilizuoti būriai vy
ko į Pulkovo kalnus pasitikti 
baltuosius. Baltieji buvo su
laikyti. Ėjo mūšiai prie miesto 
vartų.

Tuom kartu iš pietų prieš 
baltuosius pradėjo puolimą 
Penkiolikta Raudonoji Armija. 
Baltieji pasijuto blogai, šios 
armijos kovotojai rengėsi at
kirsti baltuosius nuo Estonijos. 
šeštoji Raudonoji Armija nuo 
Petrogrado pradėjo kitą puoli
mą. Baltųjų jėgos pradėjo bė
gti. Baisioji neįveikiama jų jė
ga pavirto į gaują, kurios 
kiekvienas norėjo išgelbėti sa
vo gyvastį. Pirm generolo Ju

deničio armija pasiekė Estoni
ja — ji b’ vo apsupta, išmuš
ta arba suimta. Tik menki li
kučiai pabėgo į Estoniją, iš kur 
daugiau nedrįso pasirodyti. 
Taip baigėsi garsus baltųjų 
užpuolimas ant Petrogrado.

Kaip Yra Prie Madrido?

Dabartinė padėtis prie Mad
rido yra kaip t i k tokia pat, 
kaip tada buvo prie Petrogra
do. Ispanijos fašistai užpuolė 
iš piet-vakarų. Jie savo užpa
kalyje turi Portugaliją, (kaip 
generolas Judeničius turėjo 
Estoniją), per jos prieplaukas 
Vokietijos ir Italijos fašistai 
pristato Ispanijos fašistams 
ginklus, amuniciją, visus karo 
reikmenis. Portugalijos fašis
tai jau net diplomatinius ry
šius nutraukė su Ispanijos 
liaudies valdžia.

Ispanijos liaudis, Madrido 
gyventojai, yra griežtai nusi
statę prieš fašistus. Ispanijos 
liaudies milicijos Madrido 
fronte yra daugiau, kaip fa
šistų. Bet liaudies milicija 
mažiau prasilavinus ginklus 
vartoti, prasčiau ginkluota, 
negu fašistų karo jėgos. Ispa
nijos fašistai turi armiją, la
vintas jėgas, gerai ginkluotas. 
Jie, kaip ir generolas Judeni
čius, kaip kokiu klynu įlenkė 
liaudies frontą, prispyrė prie 
Madrido. Bet Madridą stojo 
ginti visa liaudis. Komunistų, 
Socialistų partijos ir darbo 
unijos mobilizuoja savo narius 
karui.

Ispanijos fašistai manė, kad 
pagelba savo mechanizuotų 
jėgų jie išstums liaudiečius iš 
Madrido. Jau septynios dienos, 
kaip jie puola, bet niekur ne
galėjo įveikti liaudies milici
ją, pergalėti ją ant Manzana
res upės, kuri plaukia prie pat 
Madrido vakarinės pusės. Po 
septynių dienų fašistai buvo 
atmesti.

Madride vis daugiau susi
renka liaudies fronto kovoto
jų. Jų Apsigynimo Junta (So
vietas) pareiškė: “Madridas 
nepasiduos! Mes ginsime jį iki 
paskutinio kraujo lašo!” Mad
rido apgynėjų vadas genero
las Miaja s ik O: “Septynių die
nų pasekmingas Madrido gy
nimas jau įtikino mus, kad to
kis apsigynimas yra galimas 
išlaikyti ir metus laiko, jeigu 
tai bus reikalinga.” Tuom pat 
kartu fašistams darosi pavo
jus iš pietų, jų dešiniam spar
nui.

Kaip 1919 metais rusų bal
tagvardietis generolas Jude
ničius apsvaigęs pasisekimais 
buvo įlindęs giliai ir dešinįjį 
sparną padėjo pavojun, taip 
dabar yra padėtis ir prie Ma
drido. Jeigu Ispanijos liaudies 
frontas užtektinai turi jėgų 
pietų pusėje nuo Madrido, jei
gu liaudiečių puolimai ant 
gelžkelio stoties Aranjuez yra 
rimtai prirengti, tai prie Mad
rido gali būti Ispanijos fašis
tų kapai. Iš pietų pusės fašis
tai gali būti apsupti, atmesti 
nuo Madrido, prispirti prie 
pietinių sleitų Guadarama kal
nų ir sunaikinti.

Sovietų Sąjungos korespon
dentai iš Ispanijos praneša, 
kad fašistai nuo pradžios su
kilimo jau apie 60,000 karei
vių neteko. Tai pusė jų armi
jos. Galimas daiktas, jie papil
dė tą spragą imtiniais iš fašis
tinių organizacijų, bet šių ka
rinis prasilavinimas yra daug 
mažesnis už buvusių kareivių. 
Dar keli skaudūs smūgiai fa

šistams gali sulaužyti jų armi
jos nugarkaulį, o tada prasi
dės generalis iškrikimas. To 
trokšta viso pasaulio darbinin
kai, laisvės ir demokratijos ša
lininkai.

Kitaip yra su Italijos ir Vo
kietijos fašistais. Tie neriasi iš 
kailio, kada mato fašistinių 
gaujų nepasisekimus. Jau vien 
diplomatiniai susikirtimai tar
pe Sovietų Sąjungos atstovų 
Maiskio ir Kogano Londone su 
Italijos ir Vokietijos fašistais 
parodo, kokis didelis tarptau
tinis įtempimas, kokis pavojus 
atviro Vokietijos ir Italijos 
karinio užpuolimo ant Ispani
jos liaudies.

Fašistų nepasisekimai prie 
Madrido kol kas dar nėra jų 
pralaimėjimas, o mūsų laimė
jimas. Visų darbininkų, mažų 
biznierių ir profesionalų yra 
pareiga visaip gelbėti Ispani
jos liaudies frontui. Karas ga
li būti ilgas ir sunkus. Mūsų 
pagelba labai reikalinga!

D. M. Šblomskas.

suaukota virš $60 del Ispani
jos liaudies fronto.

Drg. K. Jankauskienė apsi
ėmė mūsų kuopos literatūros 
agente ir ne tik kad “Labor 
Defender” daug išplatina, 
bet jinai pardavinėja ir kny
gutes išleistas TDA. Kas mė
nesį išduoda gerą literatūros 
raportą. Drg. Jankauskienė 
gavo autografuotą knygą nuo 
K. P. kandidatų draugų Brow
der, Ford, už gerą pasidarba
vimą delei rinkimų kampani
jos.

Jubilėjinio surengimo komi
sija dirba sušilę sudaryti pui
kius pietus ir tuomi pasitar
nauti mūsų lietuvių spaudai. 
Toj komisijoj darbuojas drau
gai: Čaplikas, Gegutė, Radė, 
Jankauskienė.

ALDLD 198 kp. koresp.

Elizabeth, N. J

Oakland, Calif.
Dabartiniu laiku streikų 

banga pasiekė šį miestą. Strei
kuoja sandėlių (warehouse) 
darbininkai, streikuoja U. S. 
L. Battery Co., streikuoja L. 
A. Young Spring Co., streikuo
ja laivų darbininkai. Kur ne
pasisuksi, ten pikietas, ten su
sirėmimai. Darbininkai pasi
ryžę laimėti, nes pralaimėji
mas dabar būtų pralaimėjimu 
ilgam laikui.

Hearstas ir jo spauda sklei
džia visokius melus, apie mai
sto trūkumą ir “revoliuciją”. 
Darbininkai to nepaiso. Mais
to netrūksta. Streikeriai pri
stato maisto į ligonines, vaikų 
priežiūras ir šviežio maisto 
priveža ganėtinai trokais iš 
apielinkės ūkių.

Mes Švęsime Jubilejų

Šį mėnesį sueina 15 metų 
kaip čionai Oakland’e susitvė
rė ALDLD 198 kp. Pereitam 
kuopos susirinkime nutarėm 
paminėjimui tų sukaktuvių su
rengti pietus. Pelną skiriame 
mūsų darbininkų spaudai.

šie pietūs įvyks lapkričio 22 
d. Moose svetainėje ant 8th 
Avė., ir E. 14th St. Vieta 
graži ir paranki ne tik vieti
niam, bet ir San Franciskie- 
čiam, kurie kviečiami į šiuos 
pietus. Tūli San Franciskie- 
čiai, buvusieji nariai mūsų 
kuopos, jei teisingai primenu, 
yra draugai: Baker, Knišius, 
Kisieliai, Urbonienė, Bernotie
nė Koblinas ir kiti. Tūli jau 
pasitraukė. Šie pietūs rengia
mi ne tik paminėjimui nuopel
nų per 15 metų, bet tikslui su
traukti tuos, kurie pasitraukė 
ir išrišti klausimą, kodėl da
bar negalima vėl bendrai su
eiti. Todėl kviečiami visi ir 
prašomi prisirengti diskusuo- 
jamai temai, tai yra, bendro 
fronto veikimui.

Gaspadinės pagamins gerus 
lietuviškus pietus. Visi žino, 
kad valgiai mūsų parengimuo
se skanūs ir patenkinanti.

Mūsų ALDLD jkuopa prisi
dėjo prie Komiteto Lietuvos 
Demokratinių Teisių Atgavi
mui; paaukojo del Agitacijos 
Fondo (Kiek?—Red.), $10 del 
gynimo streikierių, $10 del 
Tarptautinio Apsigynimo Kuo
pelės; prisideda prie palaiky
mo kalinio bendrai su TDA 
Požėlos kuopa.

Nesenai surengtam baliuje 
bendrai su San Francisco drau
gais liko pelno $40. Tuojaus 
paaukojome $3 del Angelo 
Herndon gynimo.

Nesenai tarpe Oakland ir 
San Francisco kuopų bendrai

L.D.P. Kliubui suėjo 20 me
tų nuo susitvėrimo. Kliubas 
per 20 metų gyvavimą nuveikė 
didelius darbus, kaip politi
niai, ekonominiai, taip ir mo
raliniai, nes Kliubas nuo susi
tvėrimo užlaiko kambarius ir 
tuose kambariuose turi visos 
politinės organizacijos prie
glaudą del mitingų ir visų kitų 
parengimų. Taigi Kliubo dar
bai yra pagirtini.

Paskutiniam mitinge Kliu
bas nutarė varde 20 metų su
kaktuvių perstatyti veikalą 
“Ant Bedugnės Krašto,” kurį 
suloš Liaudies Teatras iš Broo
klyn©, N. Y..

Šis veikalas buvo perstaty
tas Brooklyne net per tris va
karus ir buvo žmonių kupinos 
svetainės. Taigi, mes kliubie- 
čiai kviečiam visus lietuvius 
kaip Elizabetho, taip ir iš apie
linkės dalyvauti minėtam 
parengime ir prašom, kad tą 
dieną nieks nerengtumėt nei 
kokių parengimų. Veikalas bus 
sulbštA^ Sėtuvių Laisvės sve
tainėj, 6 d. gruodžio. Apie 
viską bus vėliaus pranešta.

Kviečia visi Kliubiečiai.

Wilmerding, Pa.

savo tarpo (ir, žinoma, podraug neprilei
sti praktikuoti) žymų tos valstijos advo
katų Leo Gallagher. Už ką? Už tai, kad 
Gallagher pasižadėjo ginti teismuose vi
sus streikierius, pakliuvusius kalėjiman 
bei teisman.

Tiesa, advokatų Sąjunga nepasako, kad 
ji nori Gallagher įnešti laukan dėl strei

kierių gynimo. Bet faktai kalba už sa
ve. Gallagher yra žymus žmogus ir or- 

i ganizuotų darbininkų draugas. Dėlto re
akcinė advokatų sąjunga jį bando izoliuo
ti nuo teisės praktikuoti savo profesiją.

Prieš tokį advokatų susivienijimo žy
gį, aišku, netylės nei vienas pažangus 
žmogus.

Vietos penkios Progresyvės 
Draugijos bendrai veikdamos 
pusėtinai sustiprėjo finansi
niai, nors ir neužmiršdavo bū
tinus svarbius darbininkų kla
sės bėgamus reikalus paremti 
pagal išgalę. Ir šiame ALDLD 
180 kp. susirinkime 12 d. lap
kričio, prisiminta apie Ispani
jos darbininkų karžygišką ko
vą prieš tarptautinius fašistus.

Nusitarta paremti šiek tiek 
finansiniai. Aukavo: ALDLD 
180 kp. $1.00; APLA 18 kp. 
$1.00; LDS 37 kp. $1.00; Ant. 
Grigaitis $2.00; Geo. Urbonas 
50c; A. šviežiauskas 50c; A. 
Barštis 50c; Z. Kavaliauskas 
50c; K. Matakas 25c. Viso 
suaukota $7.25.

Aukos pasiųstos per drg. 
Šolomską. Varde Ispanijos Ko
votojų už Demokratines Teises 
tariu širdingą ačiū.

Lapkričio 22 d. 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėj, 110 
State St., Wilmerding, Pa., bus 
didelis “Surprise”, tai yra drg. 
L. Pruseikos prakalbos, kurias 
rengia vietinės 5 draugijos. 
Draugas Pruseika yra veik ga
biausias lietuvių tarpe kalbė
tojas ir labai senai šioje kolo
nijoje yra kalbėjęs.

Pruseikos prakalbas turėtų 
išgirsti visos apielinkės lietu
viai. Ypatingai motinos, ei
damos į prakalbas, nepalikite 
paaugusių sūnų bei dukterų 
namie, nes jaunąją gentkartę 
svarbu įtraukti į mūsų bendrą 
frontą prieš imperialistinį ka
rą ir prieš gresiantį fašizmą 
šioje šalyje.

Lapkričio 25 d. vakare ruo
šiamas 5 draugijų smagus po- 
kilis, kuriame galėsime kaip 
seni taip ir jauni pasilinksmin
ti. Visi ir visos kviečiama at
silankyti.

Geo. Urbonas.
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nuo pirmo lietuvių moterų su- i 
važiavimo. Paminėjimas bus ■

Svetainėje. Yra už-
Wyomingo Merginų 
ir vietiniai meninin

Pora savaičių atgal Brookly- 
ne buvo teisiamas Dr. M. C. 
Katz. Jį kaltino pirmo laips- 

? nio žmogžudystėje pasėkoje

ALDLD 20-tos Kuopos Moterų 
Skyrius Remia Ispaniją

ALDLD 20 kpv Moterų Sky
riaus susirinkimas buvo 6 lap-

Darbininke ir Šeimininke
(Pereitą trečiadienį tilpo Thimmonnier nuvažiavo į An- 

dalis šio rašto apie siuvamų gliją ir 1849 m. jam davė pa
mažinu pradžią.—Red.)

Rankom siuvimui pradėjo 
matytis galas, kuomet Barth- 
elemi Thimmonnier 1829 m.

* padarė praktišką siuvamą 
mašiną. 1831 m. jam pripa
žino patentą. Tą pat metą šis 

sbiednas kriaučius patapo na
riu didelės firmos Paryžiuje, 
80 jo mašinų gamindavo uni
formas francūzų kariams. Bet 
neilgai. Paryžii lučiai, 
sužinoję, užpuolė minimą ša
pą ir sudaužė visas joj rastas 
mašinas. Tie darbininkai dar 
nesuprato, kad ne mašinos, 
bet sistema kalta už atėmimą 
darbų.) Thimmonnier turėjo 
bėgti, kad apsaugojus gyvybę.1 mos’ tuomet 
Materialis jo gyvenimo pama-, ker) išradimų gynėjas Wal- 
tas tapo suardytas.

Po to per keletą metų Thim
monnier gaudavo sau ir savo 
šeimai pragyvenimui įplaukas, 
rodydamas savo išrastas ma
sinas, kaipo stebėtiną nauja- 
nybę. Jis nuolatos dirbo, kad 
pagerinus jas. 1845 m. jo 
mašina darė 200 dūrimu, (sri
čių) per minutę. Su pagelba 
savo draugo Magnin jis ją 
taip ištobulino, kad galėjo siūt 
nuo smukiausio dailaus musli
no iki storos odos.

Rekordai nenurodo, su kuo 
jis aliejavo, bet manoma, kad 
Thimmonnier šmaruodavo tas 
mašinas su taukais bei daržo
vių aliejum, kuomet kitoniški 
aliejai dar nebuvo žinomi.

Laike 1848 revoliucijos

tentą tenai. Sekančiais me
tais jam išdavė patentą J. 
Valstijos. Jis nusiuntė. maši
ną į pasaulinę parodą Londo
ne 1851, bet negavo įvertini
mo nuo parodos teisėjų. Nusi
dirbęs, pailsęs 1857 m. numi
rė skurde.

Pirma Thimmonniero, 1790 
’’metais tūlas anglas Thomas 

Saint buvo gavęs patentą ma- 
I šinai siuvimui odos. Tačiau 

rekordų nėra, kad Saint ma
šina kada nors buvo praktiš
ka.

Apie tą laiką, kuomet Thim- 
monnier mašinom buvo siuva
mos francūzų kariam unifor- 

kveikeris (Qua-

I ter Hunt pagamino savo ma- 
s žytę dirbtuvę New Yorke ma
šinom siuvimui ir stičiavimui 
siūlių drabužiams. Mašinos, 
kurias Hunt gamino, buvo 
praktiškos ir buvo planai jų 
gaminimui plačiai, marketui. 
Vienok Hunt nusprendė, kad 
jis nenori būt atsakomingas iš
metime siūlinių iš darbo. Jis 
pardavė savo dalį siuvamųjų 
mašinų gaminimo kompanijai, 
o vėliau atpirko atgal. Prak
tiškai ši mašina apėmė visus 
pirklybos elementus ir būtų 
turėjus pasisekimo, tačiau jis 
buvo perdaug užsiėmęs su ki
tais išradimais, kad išplėtojus 
pirmąjį.
(Daugiau bus ateinantį trečia
dienį.—Red.

S. Kazokyte.

Trečiad., Lapkričio 18, 1936

Prie sifilio platinimo priside
da neužtikrintas 
Daugelis negali 
subrendimo ir 
užsikrečia patys 
sivedę, užkrečia

Fašistinės Vokietijos kalėji
muose dabar kankinamos de
portuotos iš Brazilijos žymios 
moterys Mrs. Prestes, Brazili
jos komunistų vado Luis Car
los Prestes žmona, ir Mrs. 
Ewert. Nuo Mrs. Prestes atim
ta vos gimęs kūdikis. Gi pa
čios Brazilijos kalėjimuose 
randasi 17,000 politinių kali
nių, tarp jų, didelis skaičius 
moterų.

Mes turėtume daugiau susi
domėti jų padėčia ir morale 
bei finansine parama.

Šiandien sugrįžo iš Brazili
jos J. V. delegacija, kuri bu
vo nuvykus tirti kalinių ir 
abelną padėtį. Delegacijoj bu
vo ir žymi J. V. rašytoja Iso- 
bel Walker Soule, 
turės sujaudinančių ra 
Pirmas 
mas 23 
Yorker,

kričio, pas d. U. šimoliūnienę. 
Narių dalyvavo 16. Prisirašė 
K. Kasmauskienė ir B. Kulė- 
šienė.

Paaukauta Ispanijos respu
blikos gynėjams $2 iš iždo. 
Išrinktos 3 draugės delega
tėmis į organizuojamą platų 
Ispanijai Ginti Komitetą. Pir
mutinė apsiėmė nauja narė 
K. Kasmauskienė, taipgi 
rinktas dd. O. Girnienė 
Amelija Žemaitienė.

Išduota raportas iš “Lais
vės” vajaus. Veik visos 9 
draugės darbuojasi pagal sa
vo išgalę, bet naujų skaity
tojų lig tai dienai dar negau
ta. Tas bloga. Gal nemokame 
prieiti prie žmonių, kad čia 
tokios pasekmės. Prašome

Vedybinių Santikių Institu
tas planuoja įteikt New Yorko 
valstijos sekamam seimeliui 
pasiūlymą, kad du metu at
skiro vedusių gyvenimo būtų 
pamatu galutino atsiskyrimo 
(divorso). Dabar reikalauja
ma įrodyti svetimoterystę-sve- 
tivyrystę.

New Yorke daktarai Fran
ces, Seymour ir Alfred Koer
ner paskelbė suradę galimu 
ir pasiūlė, kad būtų leista dak
tarui užvaisinti moterį pir
miau per daktarą paimtomis iš 
svetimo' sveiko vyro sėklomis, 
jei savas vyras negali užvai- 
sint.

Tas sukėlė audrą protestų ir 
diskusijų, žymus dvasiškis Dr. 
N. V. Peale pareiškė, kad tai 
“pagonizmas”. Mat, seniau ga
lėjo žmogų, sutverti tik patsai 
dievas, o dabar tą padarys 

Jis netgi 
sako, kad tai nemorališka.

Gi rabinas J. Katz pasisakė 
nematąs nieko nemorališko bei 
pagoniško.

draugus ir drauges pagelbėti i griešnas daktaras, 
mums laimėti dovaną. Kurie1 
dar nesate nuolatiniais “Lais
vės” skaitytojais—užsirašyki
te per šias vajininkes: A. Že
maitienę, O. Girnienę, U. ši- 
moliūnienę, A. Mačiukienę, 
O. Mikalojūnienę, M. žvirb
lienę, J. K. Navalinskienę. 
Virš minėtos dd. dirba 
moterų skyriaus, o ne 
privatiškai.

Taipgi energingai visos

Metropolitan Insurance Co. 
vice-prezidentas Dr. Louis Du- 

įgj'blin sako, kad J. V. gręsias 
pavojus, nes yra daug mažiau 
gimimų. Pirma priežastim jis 

’ pripažįsta gimdymo kontrolę, 
virš o antraja—perėjimą daugelio 

minėto skyriaus narės rengia- žmonių nuo farmų į miestus, 
si prie 5 gruodžio didžiulių iš- kur daug sunkiau kūdikius iš
kilmių—koncerto arba pami- auklėt. Jis “užmiršo” pami-

Nesenai ištikusiose fašisti
nėj Lenkijoj riaušėse prieš žy- 

i dus tapo areštuotas ir nuteis- dėjimo 20 metų sukaktuvių net esamą daugelio skurdą, 
tas kaimietis už padarytą 
klaidą. Jis užpuolęs ameriko- 
nę moterį, kuria manęs esant Lietuvių 

kviestas 
Oktetas 
kai: S.

, lauskaitė, K. Kiziutė, A. In- 
Idrejūnaitė, Irene Mitrus (kla
siškų šokių šokėja), Walter 
'Žukas. Beje, dalyvaus pro- 

. Vaiči- 
, Elsie žemaitukė, |

Audinyčių Streikas Laimėtas

Nors jau prabėgo keletas 
savaičių, bet, manau, įdomu 
priminti, kad Californijos di
džiausios audinyčios keturių 
su virš mėnesių streikas pilnai 
laimėtas.

Kapitalistinė spauda šiandien 
visokių nesąmonių priplepa apie 
apie Toronto moterų gimdymo 
lenktynes. Tai šlykščiausias bie- 
dnom motinom apgaudinėti iš- 
mislas. Lenktynėm pagrindą 
davė piniguočius Charles Vance 
Millar. Jisai savo testamente 

, pareiškė, kad jis paliekąs 
$500,000 Toronto ’motinai, kuri 
į 10 metų pagimdys daugiau
sia kūdikių. Tie 10 metų pasi
baigė 31 spalio.

Vargo slegiamų, tamsių To
ronto moterų būrys patikėjo 

1 idiotiškam palikimui. Ne vien 
tik pinigų troškimas jas prie 
^o vedė. Tas paikas senis buvo 
veik dievinamas ir moterims 
aiškinama, kad jis taip 
iš branginimo ir gerbimo 
nystės, tad moterys manė 
kančios kilnią pareigą ir
už 10 metu pralobsiančios ir jų 
vargai pasibaigsi?

bama, kad valdžia gali nepri
pažinti legališku, kaipo negar
bingą dalyką. Geriausiame atsi
tikime, tai valdžia paimsianti 
turtą į savo rankas, kad jį su
taupyti lenktyriių pasėkoj gi
musiom vaikam.

Taigi, jeigu ir valdžia paims 
ir globos tą iždą, lenktyniavu- 
siom motinom jisai neteks. Joms 
liksis sukoneveikti vaikai, daug 
ligonių ir, pagaliau, kapų, nuo 
kurių aplankymo ne kartą jas 
sulaikys sutinusios kojos ir ki
tos beprotišku lenktyniavimu 
nėštume įgytos ligos.

Mažytė.

Kūdikiam Sifilio 
Pavojus

Šiomis dienomis Dr. I. Wein
stein paskelbė, kad specialėse 

Ko reikėjo, tai skubinti, kad! nėščių motinų priežiūrai klirii- 
kur nors nesirastų kitą, kuri koše New Yorke buvo ištirta 
prigimdys daugiau. Tad nespė- tūkstančiai motinų taip vadi
nusios sugyti iš po vieno gimdy- namu “Wasserman test,” kū
mo, jos skubino tapt nėščiomis, riuo surandama sifilio buvimas, 
kad vėl gimdyti. Niekas nesiėmė Iš 5,000 nėščių motinų 200 ras- 
joms aiškinti apie to žalingumą . ta turinčių sifilį, 
jų sveikatai ir skriaudą būsi
miems kūdikiams.

Ir taip ėjo gimimas po gi- 
4 mimo, o greta to augo mažyčių 

kapeliai. Daugelis motinų greit 
sunaikino sveikatą ir nedatrau- 
kė iki galo, atsiliko. Bet ir at
silikusioms ne viskas gerai. 
Užtenka pažvelgti į Mrs. Lily 
Kenny kaladėm panašias išti
nusias kojas, kad atspėti tų vienai nėščiai mot. imti Was- 
motinų padėtį. Jinai sakosi pa- serman tyrimą, kad apsaugot 
gimdžius 12 kūdikių. Atsirado kūdikį. Ankstybas gydymas iš- 
daug pagimdžiusių po 9 ir lau- gelbsti ar bent palengvina pa

sėkas.
žinoma, einant j ieškot tokio 

tyrimo, reikia apsižiūrėti, kad 
nepatekus pas kokį žuliką, ku
ris ir sveikai įkalbės ligą, kad 
apiplėšti. Reikia eiti į miesto 
klinikas ar pas patikimus gy
dytojus.

Nurodoma, kad kiekvienas 
dešimtas asmuo J. V. turi tą 
ligą vienoj ar kitoj formoj.

Blogiausia su jomis yra 
kad daugelis visai nežino, 
turi tą žalingą ligą. Gi jų 
simiem kūdikiam, sako
Weinstein, gręsia “aklų ir kur- 
čių”likimas, jau nekalbant apie 
daugelį kitų baisių ligų, su 
kuriomis gali gimt kūdikis dėl
to, kad jo motina laike nėštumo 
turėjo sifilį. Jisai pataria kiek-

Vokietijoj skelbimas gimdy
mo kontrolės, pastabomis įžei- i 
dimas Hitlerio, buvimas prie- j 
žasčia streiko, sustojimas pa-' 
sikalbet -turgavietėje, be pa- , 
garbos atsiliepimas apie kari- gramoj jaunuolės V. 
nius Vokietijos armijos žygius Lauskaitė 
skaitosi dideliais prasikalti- Florence žvirbliuke su savo 
mais. ir už juos baudžia kalė- Į draugėmis. Kiti bus vėliau pa
jiniu, tapgi gali uždėt ir pini
ginę baudą.

kiančių dešimto.
Bet pasityčiojimui iš tų mo-| 

tinų galo nėra. Kol tos bied- 
nos motinos lenktyniavo, val
džia nei koki teisininkai nesi- 

, rūpino patirti apie tikrą paliki
mo stovį. Bet dabar, kada pa- 

< sibaigė, jau radosi teisininkų, 
kurie atrado, kad mirusiojo gi
minės gali neduoti palikimo. 
Taip pat spaudoje atvirai kal-

Neteisingi Paskalai

Subatoj, lapkričio 7 d. buvo 
surengta “Halovin” vakaras. 
Rengimas nebuvo organizaci
jos. Privačiai žmonęs susidėję 
turėjo pasilinksminimą. Teko 
dalyvauti ir man. Kas link su
rengimo, tai vakaras buvo su
rengtas labai rūpestingai. Val
gių netrūko—nei iš mėsos, nei 
iš daržovių. Dalyviai beveik 
visi buvo pažįstami ir įvairių 
pažiūrų, tačiaus skirtumai pa
žiūrų nesimaišė, visi linksmi
nos ir dainavo sutartinai.

Bet, deja, imta ir paleista 
paskalas, kad tame pasilinks
minime būta daug peštynių. 
Ne tik kad jau kaltina vyrus, 
bet sako net ir moterys už 
plaukų rovės. Tas visai yra 
ne tiesa. Tiesa štai kame. Du 
draugai pradėjo išmetinėt vie
nas kitam už senovės kokius 
tai kivirčius. Pasiginčijo, pa
siginčijo ir tuomi viskas užsi
baigė. Primityviškų argumen
tų visai neįvyko “Halovin” su- 

i rengtam pasilinksminime.
O kas link kalbų apie mote

rų vaidus, tai ne tik kad nesi- 
Esu mačiusi daug streikų, pešė, bet net nei liežiuvį viena 

bet tokį solidarumą tai pir- Į kitai neparodė. Paleistas pas- 
mu syk sutikau darbininkų 
tarpe. Keturių mėnesių strei
kas, ir tik 7 iš unijos nuėjo 
streiklaužiauti per visą laiką. 
Darbininkai pirmu syk savo 
gyvenime organizuoti. Nesu
prato paprasčiausios organiza
cijos tvarkos, bet greitai išmo
ko, kaip vesti savo reikalus ir 
kaip pasekmingai pikietuoti. 
Masiniai pikietavimas buvo 
beveik ištisai nuo to laiko, 
kaip pradėjo dirbti su streik
laužiais. Areštai, policijos

čionai, kaip ir visur, darbi
ninkai dirbo už žemiau gy
venimo skalės algą. Moterys 
uždirbo $13,35 savaitei, vyrai 
nuo $15 iki $22 savaitei. Tu
rėdavo paaukauti nuo pusva
landžio iki dviejų valandų vel
tui darbo į dieną kompanijai. 
Nelygus mokestis už lygų dar
bą ; begalinis pagreitinimas 
per vadinamą “bedeux” siste
mą ir tt. !

Pereitą gegužės 17 d. dar
bininkai pradėjo rašytis į uni
ją. Birželio 2 d., kuomet išėjo 
į streiką, iš 400 darbininkų 
tik 20 nebuvo unijistai.

Ši kompanija pareiškė strei- 
kieriam, kad niekuomet nepa
siduos, kad unija nebus pri
pažinta, nes čia jos nebuvo 
per 53 metus ir dabar nerei-' 
kia.

Vaineikis, Ona Kaz- moteriškės mirties po taip va- teroras ir gadinimas deporta-
TZ A Tn_ I •____ _____ J______ •1-_ ______-•

skelbti.
Draugės paaukavo vienos 

pinigų, kitos maisto produktų 
vakarienei, kuri bus surengta 
visiems programos 
jams tą patį vakarą.

Ateinantis susirinkimas 
tarta laikyti 4 gruodžio, 
d. U. Šimoliunienę.
Mot. Skyriaus Korespondentė.

dinamos nelegalūs operacijos. 
Kada teisėjas jį išteisino, teis- 
mabutyje moterys sukėlė tokią 
džiaugsmo demonstraciją, kad 
ėmė kelias minutes numalšint.

Vargiai rastume moterų, ku
rios tinkamose sąlygose nemy
lėtų, netrokštų būti motinomis, 
tačiau jos lygiai įvertina ir 
nuo motinystės apsaugą, kada 
motinystei nėra sąlygų.

IR MAŽIULIUKAI UŽ LAISVĄ ISPANIJĄ

Saldžios Bulves

Karo išardytose Madrido gatvėse, kuriosna 
mirtį sėja fašistų kanuolės ir iš orlaivių mėto
mos bombos, jaunučiukai pionieriai para
duoja kampanijoj sukėlimui aukų milicinin
kams, sužeistiems kovoje prieš fašizmą. Vienas 
neša garsiosios Dolores Ibarruri (La Passio
naria) paveikslą. Tos nesenai iš eilinių dar
bininkų atėjusios komunistės (ispanų Joanos 
Arkietės) pasirodymas kovos fronte žadina 
mases didvyriškon kovon.

Kita šių dienų žymiausia kovotoja yra Mar
garita Nelken, socialiste.

Lietuvės moterys taipgi turime savo eilėse 
puikių kovotojų ir darbuotojų. Lai visos iki vie
nai stoja darban rėmimui Ispanijos kovotojų 
prieš fašizmą, už laisvą ir laimingą Ispaniją!

Magnolia, Arkansas valsti
joj, nesenai antru kartu palai
dota Mrs. M. Dennie, 91 metų. 
Dalykas tame, kad pirmu kar
tu besirengiant laidot, 53 me
tai atgal, ji išbudo, nors dak
taro buvo pripažinta mirusia. 
Po kelių dienų ji padėjo už
kąst savo duobę ir kasmet gė
lių pasodindavo. Pasirodo, ir 
mirus verta apsižiūrėt.

VALGIU CAMI 
NIMAS

vimu, nes daug streike nepi- 
liečiai ispanai ir meksikonai, 
neišgązdino.

Sugrįžo dirbti su pilnu lai
mėjimu. Unija pripažinta ir 
darban grįžo prisisegę unijos 
ženklelius. Panaikinta pa
greitinimo sistema. Algos pa
keltos po 5 c. valandai. Nuo 
48 valandų darbo savaitė pri
pažinta 40 vai., su viršlaikiu 
virš šių valandų. Panaikinta 
veltui darbas. Moterys ir vy
rai ant tų pačių darbų gauna 
lygų mokestį (dauguma au
dinyčių turi skirtingą mokestį 
vyram ir moterim už tą 
darbą).

Darbininkai supranta, 
unija jiems suteikė. Jie 
kuomet neapleis unijos ir ki
tus neorganizuotus ragina or
ganizuotis.

A. Aldčniutė.

Lapkričio 10 d. vakare apie 
10 valandą, naktinėj pakaitoj, 
Chase kompanijos dirbtuvėje, 
tapo užmuštas jaunas darbi
ninkas, 24 metų, vedęs. Pa
liko pačią ir vieną vaiką, 4 
metų.

Jisai dirbo prie elektrikinių 
pečių ir elektros tapo užmuš
tas. Kiek matosi, tai, kom
panijos buvo kaltė. Pečius ne- 
buYOr; gerai apžiūrėtas, buvo 
sugedęs. Kompanijai darbinin
ko gyvybė nesvarbu, svarbu 
pelnas. Prie šios sistemos ge
riau ir negalima laukti.

Mirė Lietuvis

Lapkričio 11 d. anksti iš ry
to po ilgos ligos mirė Matijo- 
šius Kliševičius savo namuose, 
105 Sunnyside Ave. Paliko 
moterį Jievą ir tris sūnus—Al
bertą, Vincą ir Juozą. (Visi 
gyvena Waterbury, Conn.) ir 
keturias dukteris. Kliševičius 
buvo senas Waterburio gyven
tojas. Priklausė prie 48 Kliu- 
bo. Tapo palaidotas 14 d. 
lapkričio su bažnytinė mis 
apeigomis Airių Kapinėse.

Reporteris.

Dabar yra saldžių bulvių se
zonas. Iš jų galima padaryti 
įvairių skanėsių, nors jos ska
nios būna ir, paprastai su žie
ve, virtos bei pečiuje keptos.

Kitas paprastas ir greitas 
būdas yra nuskutus supjaus
tyt pailgais šmočiukais, uždėt 
sviesto, užbarstyt rudo cuk
raus, įpilt tik biskelį vandens, 
uždengt ir kept vidutiniai kar
štame pečiuje, kol bus minkš
tos ir aprus.

Saldžios bulvės išeina labai 
skaniai su pineapple.

Paimk 5 ar 6 saldžias bul
ves, išvirk, nulupk ir sutrink. 
Pridėk 1 puoduką sugrūsto 
pineapple su visa sunka ir 1Ą 
pubduko ’sviesto, taipgi drus
kos ir pipirų pagal skonį ir 
plak, kol tešla pasidarys mink
šta, kaip pūkas. Valgosi tuo
jau.

Ateinančiai savaitei vieha 
gera šeimininkė pažadėjo duot 
receptą, kaip taisyt kalakutą 
(turkey). Kadangi tai bus 
prieš Padėkavonės Dieną, rei
kia manyti, kad rasis šeimi
ninkių, kurios galės pasinau
dot.

Daleiskite pataisyti šią klai
dą. Prieš prezidentinius rin
kimus šiame skyriuje buvo ap
rašoma apie moteris kandida
tes ir ten pat aprašoma mano 

j kandidatūra.
Aš buvau nuskirta Kompar

tijos kandidatuoti į valstijos 
seimelį (Assembly), bet vė
liau, delei susidėjusių unijinių 
darbų, su pasitarimu partijos 
organizacinio komiteto, prieita 
prie išvados, kad gerovei uni
jinio judėjimo ir neturėjimui 
laiko vesti kampaniją geriau 
ištraukti kandidatūrą, kas ir 
buvo padaryta. Mano vieton 
kandidatavo kitas K. P. narys 
Joseph Studevant.

Klaida įvyko, .kad neprane
šiau apie permainą Darbinin
kių Skyriui, prie to, negi ži
nojau, kad tilps panašus ap
rašymas.

K. B. Karosienė.

Nuo Red.—Apie draugės 
K. B. K. kandidatūrą mes ma
tėm darbininkų angliškam lai
kraštyje vakarinėms valsti
joms “Western Workeryje” 
pradžioj kampanijos. Apie iš
traukimą kandidatūros nebe
pasitaikė matyt, tad ir įvyko 
ši klaida.

Serga J. Kairis.

Drg. J. Kairis turėjo opera
ciją pereitą šeštadienį Newar- 
ko Presbyterian ligoninėj, 

I kampas 9th Avė. ir 9th St.
Teiravomės pas jo gydytoją 

apie jo padėtį, bet gydytojas 
nedavė informacijų.

Lankymo valandos kasdien 
nuo 2 iki 3, o vakarais nuo 7 
iki 8. Tos pačios valandos ir 
sekmadieniais. Drg. Kairis yra 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo narys. K. Ž.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 5-6191
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Okeano Gelmėse
—  M. VALTIN
(Tąsa)

Batisfera praėjo augštą, 
apgyventą rausvom žuvy
tėm ir įsileido į karalystę 
amžinos nakties ir pilniau
sios ramybės. Čia niekad 
neateina saulės spindulių, 
net ir smarkiausi uraganai 
tokioj gilumoj negali pajėg
ti sujudinti vandenį.

Pasidarė vėsu. Droninas, 
sukinėdamasis tamsoj, neti
kėtai pajuto, jog jo pirštai 
drėgni. Vanduo sunkiasi į 
batisfera! Hardinas prisi
lenkė prie langelio, bandy
damas patirti vandens 
skverbimąsi vidun. Tekėji
mas reiškia pražūtį. Spau
dimas jau pasiekė 2,000 to
nų; užtenka mažiausio ply
šiuko, kad sunaikintų juos. 
Instinktyviai Droninas pa
bandė vandens smoką.

—Vanduo prėskas,—sušu
ko jis.

Baimė pasirodė bereika
linga. Aišku: batisfera at
vėso. Garas nuo kvėpavimo 
prikibo prie batisferos sie
nų ir padarė prigavingus te
kėjimus. Su drėgnumo per
viršiu greitai apsidirbo oro 
valytojas.

Kokie tai neaiškūs šešėliai 
sekė paskui batisfera, ma
tomai juos viliojo prasmir
dusios žuvies kvapas, bet 
prisiartinti prie skritulio bi
jojo. Juos gąždino aiški 
prožektoriaus šviesa, šešė
liai darėsi drąsesni. Dro
ninas pamatė—kūnas kaip 
maišas ir aštuonios kojos iš
sidraikę aplinkui kai slo- 
niaus gurkliai. Iš tamsio
sios pusės ir iš viršaus kas 
tai prisilietė. Batisfera ne
tikėtai susiūbavo. Pro lan
gelį praslinko stori, kaip 
sloniaus gurkliai, aštuonko- 
jo čiupinėtojai. Į langelį 
pažiūrėjo n e m i r k s i nčios 
akys milžiniško spruto (aš- 
tuonkojo). Jos buvo aiškios, 
kaip arklio ir atrodė dar 
baisesnėm, nes jos žiūrėjo iš 
šliaužūno kūno. Snapas, su
riestas kaip ir papūgos, 
dungstelėjo į langelį.

Sprutai piktai sukinėjosi 
aplink skritulį, stengdamie
si nuplėšt sietuką su pra
smirdusia žuvim. Bet sietu- 
kas buvo privirintas tvirtai. 
Nuo įsiutimo sprutų skūra 
iš pilkos pavirto į mėlynai- 
raudoną.

—Atrodo, jog mes pakliu
vom į aštuonkojų nelaisvę— 
ramiai patėmijo Dronin ir 
pasitraukė nuo langelio.— 
—Palauksim.

—Ar tu manai, kad jie ne
gali mums padaryt blogo? 
—paklausė atsargus Hardi
nas.

*—Vargiai. Bet nesmagu
mų—užtenkamai. Aštuon-

kojai yra labiausia išsivys
tę okeano gyvūnai. Jų sme
genų išsivystymas lyginasi 
gyvačių smegenims. Aštuon- 
kojai yra labai užsispyrę 
gyvūnai. Jeigu sprūtas už
puola narą, tai jis neatsi
traukia net nė ant laivo de
nio, jo gurklius reikia nu
kirst kirviu. Nuvyt juos nė
ra kuom, reikia laukt, kol 
jie pats pasitrauks.

—Heilo, kas atsitiko—pa
klausė garsiakalbis.

Droninas paaiškino: aš- 
tuonkojai slankioja aplink 
skritulį.

Manometras parodė spau
dimą 50 atmosferų, kas ly
ginasi 500 metrų gilumos.

Greitai prožektoriaus švie
soj, patraukiami žuvies 
kvapsnies, pasirodė pirmie
ji didelių gilumų gyvento
jai.

Droninas pradėjo diktuot 
į mikrometrą, o kuomet žu
vis priplaukdavo arčiau prie 
langelio, jisai suko kino apa
rato rankeną.

—Hardin, kas išrado meš
kerę? — netikėtai paklausė 
Dronin.

—Meškerę? — pakartojo 
Hardin. — Matomai koks 
nors primityvis žuvininkas.

—Nieko panašaus. Meške
rę išrado žuvys.

Štai plaukia žuvis panaši 
į dvi sudėtas krūvon lėkštes. 
Jos akys randasi viršuj, o 
prieš akis kabo tikra meš
kerė su šviečiančiu slieku 
ant galo. Žuvis plaukia ir 
meškerioja. Maža žuvytė, 
viliojama slieko, priplaukia 
prie jo. Apvali žuvis atsi
daro kaip knyga ir vėl užsi
daro. Žuvytė, pagauta ant 
meškerės, tampa praryta. 
Puikiai. Prožektoriaus spin- 
dulyj pasirodė juoda ilga 
žuvis, panaši į didelį ungu
rį. Jinai turi mažas akis, o 
virš akių ilgus ūsiukus, besi
sukinėjančius, kaip sliekai. 
Žuvis su vienu ūsu palytėjo 
batisfera. Jinai apčipinėjo 
stiklą. Tie ūsiukai pava
duoja jai lazdutę ir pirštus.

Dar viena žuvis su ilgais 
ūsais, panašiais į siūlus. Jie 
driekiasi virš jos nugaros. 
Tais ūsiukais žuvis jaučia 
nors ir mažiausią vandens 
sujudimą, sukeltą besiarti
nančio neprieteliaus.

Begailestinga kova už bū
vį visiškoj tamsoj, tarpe 
daugybės pavojų, išvystė 
pas žuvis naujus stebėtinus 
jausmo organus, su kuriais 
jos mato, apčiuopia ir jau
čia prisiartinimą pavojaus.

VI.
Pro langelį, viliojami pra

smirdusios žuvies kvapo, 
plaukė stebėtini sutvėrimai. 
Šmėgtelėjo žuvis su žvynuo
tu kūnu, uodega kaip žiur
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NEW HAVEN, CONN.
CONNECTICUT VALSTIJOS

BANKIETAS
SU PROGRAMA IR ŠOKIAIS

Rengia ALDLD. ir LDS. Apskričiai savo naudai.
JVYKS SEKMADIENI

Lapkričio 22, November
Pradžia 6-tą Vai. Vakare 

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI?”

Bus Duodama Dovanų. Gyvas Kalakutas-Turkey. į
LIETUVIŲ SVETAINĖJE r

242 Front St., New Haven, Conn ?
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kės ir su didele galva. Iš
verstos akys ir kumpa nosis 
turėjo nepaprastai žioplą iš
vaizdą; o pats nosies galiu
kas buvo balzganas kai mė
nulio šviesa. Tai buvo 
“makrusas su apšviesta no
sim,” kurį aprašė Wm. 
Beebe.

Priešais langelį,^pagauta 
nepaprastos p r ožektoriaus 
šviesos, apsistojo žuvis, ku
rios kūnas buvo panašus į 
gyvatės, o žiotys kai buldo
go. Dantys buvo taip ilgi, 
jog žiotys negalėjo užsida- 
ryt. Žuvies galva švietė 
melsva drebančia šviesa. 
Tuo momentu batisfera ne
tikėtai sujudėjo. Žuvys iš- 
sigadę sujudimo, išnyko 
tamsoj. Droninas atsimušė 
kakta į stiklą. Batisfera 
pasviro į kitą pusę. Ją mė
tė į visas puses, trukčiojo, 
sukinėjo ir siūbavo. Jinai 
blaškėsi, kai boliukė pririš
ta ant galo šatros. Droni
nas ir Hardinas nusirito 
nuo sofkos ir jautėsi lyg 
kad būtų varlės, pakliuvu- 
sios į fūtbolės plečiu.

—Kas atsitiko ? Kodėl su
pa?—suriko Dronin į mik
rofoną. Iš garsiakalbio pa
sigirdo nerimaujantis bal
sas:

—Kas atsitiko, kas atsiti
ko ? Atsakykite.

Matomai ir Jten nesupra
to, kame dalykhs.

—Baisiai supa. Ar lygiai 
eina virvė?

—Pas mus viskas tvarkoj. 
Virvę leidžiame lygiai. Del 
supimo gali kartais virvė 
trūkti. Mes kelsime jus.

—Ne, nekelkite! Tiktai 
sustokite.

—Taip, sustosime.
Leidimas tapo sulaikytas 

ir batisfera povaliai nuri
mo. Priežastis supimo pali
ko neišrišta. Dronin ir 
Hardin surinko išmėtytus 
daiktus ir susitvarkė batis- 
feroj.

—Pradėkite leist.
—Taip, leidžiam.
Stuktelėjimai ir nedidelis 

supimas pasikartojo regu
liariai kas 6-7 minutos. Bet 
supo lėčiau, negu pirmą sy
kį. Dronin nusprendė, jog 
tai veikiausia buvo sprutų 
(aštuonkojų) manevrai, ku
rių sukinėjimasis aplinkui 
sukėlė vandens judėjimą, ir 
tuo būdu smarkiai supo ba- 
tisferą.

VII.
Manometras rodė vandens 

spaudimą 92 atmosferas. 
Tas lyginasi 920 metrų gi
lumos. Iki William Beebo 
rekordui paliko tik 3 met
rai. (Wm. Beebe, mokslinin
kas-tyrinėto j as gamtos gy
vūnijos netoli Bermuda sa
los, 1930 metais buvo nusi
leidęs į jūrų gelmes 923 me
trus. — Vert.)

žuvys, išsigandusios ba
tisferos siūbavimo, rinkosi 
povaliai. Pirmiausia pasi
rodė žuvis, stebėtinai pana
ši į atdarą piniginę mašną. 
Viduje jos, pakraščiais bu
vo išdygę aštrūs kreivi dan
tys. Droninas vos įžiūrėjo 
nedidelį kūną ir uodegą. Ta 
mašna, matomai, žuviai tar
navo pilvu ir žiotim. Tokia 
žuvis gali praryt tris į save 
panašias. Matomai maisto 
tokiose gilumose nė tankiai 
pasitaiko. Pilvas padidėjo 
iki milžiniškos mieros, kad 
tuo pat sykiu patarnaut ir 
sandėliu maistui.

—Įdomu patikrint Beebe 
pastaba,—kalbėjo Dronin.— 
Jis tvirtina, jog didelėse gel
mėse gyvena ne vien dras- 
kūnai, bet taipgi gana daug 
ir vegeterijonų.

Hardinas nustebęs pa
klausė ;

—Bet kuom žuvys čionai 
gali maitintis, jeigu ne ėsda- 
mos viena kitą?

Žuvų-draskūnų mes suti
kome labai mažai. O tie 
baisūs dantys joms tarnavo 
greičiau rėčiu, negu danti
mis. Jos iškošia per juos 
vandenį, kad praryti, kas li
ko žiotyse.
Augštesniuose jūrų sluogs- 

niuose eina žiauri kova už 
būvį. Šarkai užpuola ir su
naikina bangžuves, milio- 
naiš žūsta žuvys laike ner- 
šėj^mo, žūsta žuvys tinkluo
se, jupės neša į jūres visokį 
dumblą.

Visos tos liekanos neper
stojančiai leidžiasi žemyn ir 
tarnauja maistu milžiniš
kom žuvim. Didžiuma gilių 
vadenų gyvūnų yra atmatų 
rinkėjai. Apie tai rodo jų 
žandų, dantų ir pilvo sudė
jimas.

—Bet kas gi tas?—stebė
damasis klausė Hardin.

Į batisferą atėjo koks tai 
balsas. Kas tai lyg staugia. 
Vėliau įsimaišė dar koks tai 
žemas , skambantis balsas. 
Ūžimas nenustojo. Ūžė vi
sas ^kritulis. Ūžimas ap- 
glūšino ausis, pasidarė įki- 
rus, nepakenčiamas. Patė- 
myta, jog ir garsiakalbis rė
kia.

Tyrinėtojai tūlą laiką ap- 
glušę sėdėjo, nežinodami ką 
daryt. Dronin atsipeikėjo, 
ir norėdamas užrėkti ūžimą, 
suriko į mikrofoną:

—Ką reiškia tas staugi
mas?

Garsiakalbis ką tai atsa
kinėjo, bet iškarto suprast 
nebuvo galima. Ūžimas po
valiai ėjo mažyn. Vos ga
lima buvo suprast žodžius:

—Jūrininkai ir moksli
niai bendradarbiai ant laivo 
“Rosinant” sveikina jus su 
atsiekimais Sovietų moksle 
ir technikoj. Jūs pasiekėte 
rekordinės gilumos ir ran- 
datės 928 metrus žemiau jū
rų paviršiaus. Linkime lai
mingo sugrįžimo jūsų eks
pedicijai. Pasiuntėm radio 
Vladivostok -Maskva-Lenin- 
grad.

Nejaukiai Dronin atsakė:
—Ačiū! Labai ačiū! Bet 

kas ten buvo per ūžimas ir 
trukšmas, kuris apsvaigino 
mus?

—O ar jūs girdėjote? Tai 
mes sveikinome laivo švilpy
nėm jūsų pergalę.

—Labai smagu girdėt, bet 
jūs apsvaigino t mus.

VIII.
Batisfera leidosi dar že

miau. Manometro rodyklė 
artinosi linkui tūkstančio. 
Už langelio pasirodė naujas 
fantastinis pasaulis. Droni
nas atšoko nuo langelio.

—Taip stebėtinas pasau
lis,—sumurmėjo Hardinas 
užimtas tvarkymu daiktų ir 
beveik nieko nematęs.

Štai pasirodė “Diaboli- 
dium,” kurią atrado Beebe, 
laike jo leidimosi į jūrų 
dugną.

Pro langelį praplaukė žu
vis, susidedanti vien iš gal
vos. Bet kokia ta galva! 
Nulenkta žemyn nosis, akys 
išsikišę, atrodė lyg žiūro
nai, iš atidarytų žiočių švie
tė melsva ugnis, du nedideli 
ragai, o nuo smakro nusi
driekęs neilgas pirštas, ant 
kurio galo žiba žalsva lem- 
pukė. Iš pakaušio sukinė
jasi neilga uodega.

—Tai velniūkštis, — davė 
jai vardą Beebe.

Droninas norėjo pamatyti 
kokią nors nežinomą moks
lui žuvį ir duoti jai vardą.

Vertė V. R.
(Bus daugiau)
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HLAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February
Visi dienraščio “Laisves” rėmėjai, visi 
apšvietą mylinti žmonės privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisvė” 

turėtų iš jo materialės naudos.

REIKIA DOVANU DAIKTAIS IR PINIGAIS
Bazaras bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remiančiosios 
mases gausiai pasirodys su dovanomis. Labai naudinga yra dovanos 

naujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia bazarui 
pripirkti reikalingų daiktų.

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą
Kiekvieną dieną šokiams grieš gera orkestrą ir įžanga bus tik 10c 

Taipgi kasdien bus puiki muzikalė programa, kurią pildys 
iš kily miesty ir iš Brooklyno talentai.

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

Reikalinga draugų, kurie rinktų dovanas ir 
reikalinga bazarui darbininkų. Prašome padėti 
šiame svarbiame reikale savo dienraščiui. Tuo
jau praneškite į “Laisvės” raštinę kas kuom 

galite padėti prie bazaro.

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO
Iš visų miestų bei vadinamų kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba
zaro. Daiktais ar pinigais remkime bazarą visi. Atsiminkime, kad 
šiemet turime daug kampanijų rinkliavom aukų, tai mūsų dienraščiui 
aukų nerenkam. Todėl pasirūpinkime, kad bazaras būtų sėkmingas, 
o jis gali būt sėkmingas tik visiem, šiuom-tuom prie jo prisidedant.

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 8-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7171

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS 
522 Bedford Avenue 

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

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro 

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

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 1-6776

• >|vk Kc|. u. t>. r*u, otų

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

^pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

■f

w b r i'o •-r ■ i

Iii..; ■ LI.H I M E N T; ...į’

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
pArėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

SKUTIMAS 1 Kr
Prielankus Patarnavimas

100^ Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujor Sts.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 

I kaip tai: reumatizmą, rankų kojų ge
nimą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina 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 grąžinam.

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 Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L, L, N. Y.

Tel. Staru 2-0788 NOTARY
Night Tel. Janlper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau 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.
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Klykiantieji Korpusai
(Tąsa)

Kam jis buvo iššauktas, sužinojo aiš
kiai tiktai tada, kai buvo nuvestas teis
mo tardytojo raštinėn ir kai tardytojas 
ėmė jį klausinėti. Pasirodo, kad vėl nau
ja byla. Toje apylinkėj, kur Atals buvo 
gyvenęs pastaruoju laiku kaip Karlis Je- 
kals, netoli nuo stoties, daugiau kaip 
prieš metus buvo užpltas kažkoks kėliau? 
ninkas plėšimo tikslu. Kadangi kito kalbi

 

ninko nesurado, uredninkas Apsans įtjdrė 
Atalą ir pranešė apie tai valdžiai, 
prantama, jis buvo nepatenkintas, 
Atalą taip mažai nuteisė ir kad vi 
pastangos įrodyti nelegalų Atalo/veiki
mą nuėjo niekais. Todėl išgalvoj naują 

 

puolimą, kurio pasekmėmis buy6 tai, kad 

 

Atalą vėl paėmė tardyman dęl užpuolimo 
plėšimo tikslais.

Tuomi pasibaigė kalėjimo\ daržo dar

 

bai, tomatai ir žirniai. Dar tį patį vaka
rą jį patalpino į vieną antro aukšto ka
merą, kur sėdėjo trysdešimt tardomų už 
įvairiausius nusikaltimus. Kuomet jis, 
atsakydamas į kitų klausimus^ pasakojo 
apie savo padėtį ir naują bylą, kažkuris 
pastebėjo:

—Aha, bra, prisiuvo barzdą! Lengvai 
norėjai išsisukti. Na ką, duok geriau dū
mą, užrūkysim iš bėdos.

Dūmo nebuvo.
—Na, neapsimesk. Ką turi krepšyj? 

Atidaryk greičiau!
Kuomet Atals nepaklausė, tas pašaukė 

kažkokį barzdočių, kuris sėdėjo kampe 
susimąstęs ir žandykauliais judindamas 
kažką dėliojo.

—Ei, Baizum, šis snarglius nori čia 
naujus įstatymus įvesti! Reikės nupjauti 
galvą ir pastatyti bankas su druska!

—Užteks, kad paskambinsi,—pastebėjo 
praeidamas kitas.

Baizums pakilo, lėtai, bet išdidžiai pri
ėjo ir tirštu, šnypščiančiu balsu paklau
sė:

—Na, kas tokio?
Atals padavė Baizumui savo krepšį, 

sakydamas:
—Jei tu nori žinoti, kas mano krepšyj, 

tai še, imk. Bet šie utėlių vanagai teeina 
velniop.

Atals papasakojo tikru vagių žargonu 
kažkokį anekdotą, taikomą stačiai šiem 
jauniem užpuolikam ir tuomi pirmą dū
mo prašytoją taip suerzino, kad tas pa
sidarė net juokingu. Po to kiti ėmė juok
tis ir stojo Atalo pusėn. Buvo aišku, kad 
šie žmonės gerai suprato tiktai savo kal
bą ir gyvenimą, todėl su inteligento gud
rybėmis čia nieko nepeši. Geras sąmojus

Wilkes-Barre, Pa.
Mirė Plačiai Žinomas ir 
Mainierių “Draugas’’ Kun.

J. J. Curran
Lapkr. 7 d. šiame mieste 

užmerkė akis amžinai kun. J. 
J. Curran’as, airių tautybės, 
sulaukęs 77 m. amžiaus. “Tai 
buvo žymiausias, veikliausias 
ir gerbiamiausias veikėjas šio
je apylinkėje katalikų visuo
menėje ir mainieriuose” — 
vienu balsu sugiedojo buržua
zija. Nulenkė galvas žemai ir 
UMWA augštieji viršininkai, 
pareikšdami, kad tai buvęs di
džiai pasišventęs d e 1 bažny
čios, del žmonijos ir .. . del 
mainierių. Nusilenkė ir tie, 
kurie (del svieto akių) buvo 
kunigo, priešai. O vienas ra- 
binartaip jau susijaudino, kad 
jį pavadino buvusiu su dievo 
ypatybe. Ir ištikro šis kunigas, 
iki savo mirties, negulėjo, ne
pasitenkino saldžiu klebonijos 
gyvenimu, kaip kad daugelis 
kunigų, kurie atlieka prival- 
giusių katinų roles. Jis visada 
turėdavo užtenkamai energijos 
bile reikalui iškilus, įsikišti į 
svietiškus reikalus ir veikdavo 
su visa energija.

Kokie Nuopelnai Jam 
Kredituojami.

Kaipo kunigas, Curran, ne
išvengiamai, priklausė buržu
jų luomui. Kaipo tokis, jis ir 
visą savo gyvenimą del jų pa

nuginklavo, o mokėjimas pastatyti save 
lygiu jiems buvo tiesiausias kelias įsigyti 
jų pasitikėjimą.

Baizums buvo kameros seniūnu: jis 
turėjo už savo pečių daug sunkių kalė
jimo metų ir daugelį nusikaltimų mokėjo 

i su tikru savo amato meistriš- 
asitikėti jam, reiškė jį pagerbt.kurnu..

u- 
ad 

s jo

odei ne tiktai pats nelietė Atalo daiktų, 
bet ir kitiems neleido tai daryti.

Tokiu būdu keliais paprastais žodžiais 
Atals nutrynė tą aštrumą, kuris galėjo 
pavirsti didele neapykanta ir pykčiu, jei 
tik būtų buvęs mažiausias įtarimas, kad 
į kamerą įėjo žmogus, kuris nori išsi
skirti iš kitų inteligentiškumo ir gudru
mo pranašumu. Nors Baizums valdė des
potiškai, vienok tiktai ten, kur reikalinga 
buvo palaikyti kąmeros teisingumą ir 
lygybę. Lygybė buvo griežta.

Po šio atsitikimo kameros gyvenimas 
įstojo į paprastas vėžias. Bet Atalui visgi 
daug kas pasirodė nepaprasta.

Buvo žymus skirtumas tarp šios ka
meros ir visų ligšiolinių, kuriose tiktai 
teko būti. Darbo kamera pagal savo su
dėtį ir specialybes beveik galėjo lygintis 
šiai, bet ten nė vienam nebuvo laiko pa
rodyti savo ypatybes — dieną reikėjo 
dirbti uoste, naktį paskubomis miegant 
bent kiek atsikvėpti. Čia priešingai—lai
ko kiek nori. Čia niekuo kitu negalima 
buvo užsiimti, kaip tiktai savo amatu, 
nuotikiais, pasisekimų ir nepasisekimų 
savitarpiu aptarimu ir mokymusi iš kitų 
pergyvenimų. Knygas iš kalėjimo biblio
tekos retas ėmė ir tas neskaitė. Dieną 
negalima buvo gulėt nei ant lovų, nei 
ant suolų, todėl daugelis nenorint buvo 
priversti leistis į pasikalbėjimus ir ap
tarimus, ypač dar dėlto, kad užginta bu
vo lošimas ir kiti laiko praleidimo būdai.

Panašiai kaip ir kitose kamerose, čia 
neišvengiama laiko sutrumpinimo ir nu
siraminimo priemonė buvo — skubus 
vaikščiojimas po kamerą. Vaikščiojo po 
du, po tris, kalbėjo, ginčijos arba niūriai 
tylėjo. Kaikuriem pakako to, kad jie galė
jo po du vaikščioti. Daugelis buvo apsi
rengę savo privačiais drabužiais, supran
tama, be apykaklių ir šlipsų. Bet dalis 
valdiškuos drabužiuos. Tai buvo tokie pat 
kaip ir Atals, atvesti iš nuteistųjų tar
domųjų kategorijon, arba ir tokie, kam 
nuo ilgo laukimo teismo savi drabužiai 
nuplyšo. Areštuotų drabužiais apvilkda
vo ir visus tuos, kurie tardomi del svar
bių bylų, nes kalinio drabužiuos sunkiau 
buvo pabėgti.

(Daugiau bus)

New Jersey Draugijų 
Delegatams

Draugai ir Draugės, kurie 
esate išrinkti į Amerikos Lie
tuvių Kongreso Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti Lietuvoj 
konferenciją, nepamirškite, 
kad tokia konferencija įvyks 
lapkr. (Nov.) 22 d., 2 vai. po 
pietų, po num. 180 New York 
Ave., Newark, N. J.

Visų draugų bei draugių de
legatų prašome susirinkti lai
ku, kad turėtume užtenkamai 
laiko povaliai, gražiai, ap
svarstyti tuos reikalus ir su
tvarkyti ateities darbuotę.

Taip pat, kad galėtume aty- 
džiai išklausyti pranešimą Am. 
Liet. Kongr. Demok. Tvarkai 
Atsteigti Lietuvoj Centro Ko
miteto atstovo Dr. A. Montvi- 
do iš Chicago, Ill.

Draugijų, kurios neturite iš
rinkę savo atstovų, gali daly
vauti valdybos.

Reikia taipgi nepamiršti de
legatam pasiimti su savim ir 
mandatus, pažymint, kiek na
rių delegatas atstovauja.

Pageidautina, kad kuodau- 
giausia dalyvautų ir pašalinių 
svečių.

Draugiškai,
Ig. Baches, 
Laik. Sekr.

Pienas 
apvalė 
jos odą

Dažnai, kai nieks ki
tas nepagelbėja, gali
ma apvalyt veido odos 
negražumą vien ge
riant Pieną. Pienas 
yra turtingas kalkių 
šaltinis. Daugelis odos 
nubėrimų, nupučkiji- 
mų paeina tiesiai iš 
kalkių stokos. Taigi 
matote, su stiklu pie
no, ką jūs išgeriate, 
jūs gaunate ir nebran
gią kalkinę gyduolę. 
Pradėkite šiandien iš
sidirbti sau pieno pa
protį. . .. tas atneš 
jums didesnį gražumą.

Daugiau Kaip 50 Milionu įstojo
I Lucky Strike Sweepstakes

AK amerikonai įdomaujasi popula- 
riška muzika? Į tą klausimą gali 

gerai atsakyti bent kuris iš vyrų bei 
moterų viršuj ai v užduotuose paveiks
luose. Jie yra dalimi šimtų, kuriems 
dainų “Sweepstakes” daromos dėl 
Lucky Strike podraug su “Uit Parade“ 
iš penkiolikos populariškiausių šalies 
dainų suteikė darbą.

Šie vyrai bei moterys pagelbėjo sut
varkyti daugiau, kaip 50 000,000 gautų 
kontėste nuo pat jo pradžios gegužės 
1 d. įstojimo blankų, ir jie turėjo pro
gos netirti, kain didelis yra susijdoma- 
viniosi šių laikų populariškiausiomis 
"•oje šalvie dainomis.

Vjršife atvaizduojama tik dalis vieno 
daugelio aukštų, kurio naudojama 

'•'■rijusiam “Sweepstakes” štabui. Ki- 
i-nC paveik®’'' įrodyta dalis vyrų

užsiėmę rūšiavimu įstojimo atviručių 
sulig valstijomis ir pašto skyriais, iš 
kur blankos atėjo.

Kontesto dalyviai, kurie teisingai 
atspėja tris Amerikos populariškiausias 
melodijas, remiantis didžio, visą šalį 
apimančio cenzo daviniais, kuriam pa
naudojama daugiau, kaip 200 informa
cijų šaltinių, gauna dovanomis Lucky 
Strike cigaretų, lengvo užsirūkymo iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

Daugelis rūkytojų supažindintų su 
Šio garsaus apdirbimo cigarctais su 
pagclba dainų “Sweepstakes” parodė, 
iog jie įvertina kokybę cigarete, lygiai 
kaip ir suderintą popularių dainų me
lodiją ir persimainė j Lucky Strike 
cigaretus gėrėdamiesi tais patogumais, 
kuriuos suteikia lengvas užsirūkymas.

šventė, žinoma, nenusiskriaus- 
damas nei savęs. Didžiausi jo 
nuopelnai tame, kad, vyskupui 
įsakius, jis sutvėrė parapiją ir 
iš parapijonų surinkęs pinigus 
pabudavojo bažnyčią šiam 
mieste; kad buvo didis davat
ka (“churchman”) ir puikiai 
mokino parapijonus būti klus
niais anglies baronams; kad 
jis “daug” veikė visuomenės 
labui (taikė streikus, veikė 
Wyoming Valley Vandens Ly
goj), o ypatingai mainieriuo
se. Prie to, kredituojamas jis 
ir tuo, kad pažinojęs eilę stam
bių kapitalistų, buvusį prezi
dentą T. Rooseveltą ir A. Bris
bane.

žiūrint buržuazinėmis aki
mis į šiuos jo nuopelnus, gal 
ten ir matosi baisūs kalnai nu
veiktų darbų. Bet darbininkiš
komis akimis nieko nematyti, 
kad ten kas būtų apčiuopiamo 
nuveikta, žymiausias darbas 
visuomeniška papėde, tai buvo 
jo veikimas Lygoje už kovą 
prieš augštas vandens kainas. 
Bet ir čia kunigas teigė nau- 
don buržuazijos. Todėl Lyga, 
negaudama pritarimo nuo dar
bininkų, arti 10 m. gyvavimo, 
nieko gero neįstengė, išsikovoti 
nuo vandens kompanijos. Jo-' 
jo Lyga, kaip sena višta, tur 
būti, ir užsitupės mirtinai.
Kokią Atmintį Kun. Paliko 
Mainieriams, Ką Gero Padare

Tiesa, kun. yra “garsus” 
tarpe angliakasių (sykiu ir lie

tuvių). Kun. yra gimęs iš ang- 
liak. šeimos ir jaunystėje dir
bęs “breikeryje” ir kasyklose. 
Kaipo tokis, ne sykį jis yra 
gelbėjęs angliakasiams atida
ryti jų konvencijas poteriais; 
ne sykį jis yra išrėžęs prieš- 
konvencinius pamokslus, ku
riuose aiškindavo, “kas dievo, 
dievui,” o kas mainierio-mai- 
nieriui ir, kad darbininkai tu
ri, “vardan dievo,” su baronais 
kooperuoti. Pas mainierius jis 
pradėjo “veikti” 1902 streike 
ir iki šiai dienai veik visuose 
streikuose “dalyvavo.” Ypa
tingai “daug” darbavosi laike 
Malonės streiko, po Glen Al
den komp., keli metai atgal. 
Kada tiktai yra kunigas “vei
kęs” tarpe mainierių, tai vis 
buvo streikų laiku ir atvykda
vo nei vieno angį, neprašytas. 
Ir kada tik jis pasirodydavo, 
tai ne su tikslu, kad sudrūtinti 
mainierius, kad gelbėti juos jų 
kovose už duonos kąsnį, už ge
resnę būklę, bet su tikslu apgaut 
ir suvaryti atgal į baronų gele
žinius spąstus, kitaip, teisin
gai, sakant — sulaužyti strei
kus.

Tokia kunigo taktika nie
kad neprigijo tarpe eilinių an
gliakasių ii* jie juomi nesidi- 
žiavo ir kada buržuazija, su 
Lewiso štabu, liūdi prie jo ka
po, tai angį, neįmato nieko jo 
atminčiai, nei jokio gero pa
darymo. Požeminis.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

NEWARK, N. J.
Didžiausias Masinis Mitingas

Kalbės garsūs kalbėtojai: 
Daktaras Montvidas iš Chica- 
gos ir A. Bimba, “Laisvės” re
daktorius iš Brooklyn©. Dai
nuos Sietyno vietinis choras.

Prakalbos įvyks lapkričio 19 
dieną, tai yra ketvirtadienį, 
Lietuvių Svetainėj, 180 New 
York Ave., Newark, N. J. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Pra
kalbas rengia Visuotino Lie
tuvių Kongreso New Jersey 
Komitetas.

Visiems Newarko ir apylin
kės lietuviams negali nerūpėti 
savo tėvų, brolių, seserų, ir 
abelnai giminių ir draugų pa
žįstamų likimas Lietuvoje. O 
taipgi kovos Ispanijos Liaudies 
su nuožmiu fašizmu, kuris iš
stojo prieš Ispanijos Liaudies 
teisėtą, visuotinu balsavimu iš
rinktą savo valdžią. Nei vie
nas nebūkit 19 lapkričio na
muose, bet traukit masiniai į 
tas labai svarbias prakalbas. 
. . Komitetas.

3,000 Darbininkų per Vieną 
Valandą Laimėjo Streiką
SOUTH BEND, Indiana. 

—Studebakers automobilių 
kompanijos fabrike, šlipavi- 
mo skyriuje, 3,000 darbinin
kų paskelbė 'sėdėjimo’ strei
ką, reikalaudami pridėt al
gos ir duot daugiau pagelbi- 
nių darbininkų. Po 1-nos va
landos streiko, kompanija 
patenkino jų reikalavimus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
DETROIT, MICH.

šeštadienį, lapkričio 21 d., 7:30 
vai. vakare, Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St. j vyks ALDLD 52 kp. s i- 
sirinkimas. Nariai pasistengkite da
lyvauti, taipgi kurių dar nemokėta 
duoklės, būtinai būkite ir užsimokė
kite, nes jau metai baigiasi. —• Sekr. 
M. G. (272-274)

DETROIT, MICH.
Svarbus pranešimas Detroito ir Apy

linkės Draugėm ir Draugam.
Šeštadienį, lapkričio 21, 8 vai. va

kare, pas drg. Latažą, po numeriu 
1035 Caniff bus “Bunco Parė”. Ga
lėsite linksmai laiką, praleisti ir tuo 
pačiu laiku paremsite lietuvių frak
ciją. Kviečia visus ir visas atsilan
kyti Rengimo Komitetas. (272-274).

SO, BOSTON, MASS.
ALDLų. 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
jų aplikančių. — H. T.

(271-272)

APVALYKITE 
SAVO VEIDO 
ODĄ PIENU

Sulaibėjimui: Jūs galite 
sulaibėt moksliškai, ne
kenkiant savo gyvumui ir 
nesusendinant savo odos, 
geriant pieną. Parašykite 
reikalavimą, tos garsios 
knygutės VELTUI, “The 
Milky May.” Tik pasiųs
kite atvirutę su savo var
du ir adresu į: Bureau of 
Milk Publicity, Albany

THE STATE OF NL=W YORK

Wilmington, Delaware. — 
Šėrininkai DuPont Nemo
urs amunitaijos kompanijos 
lapkr. 16 d. vėl pasidalino 
$22,000,000 gryno pelno.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

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.

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

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, 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 svorį ir kainas.

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

VYRŲ 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 ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaušinių 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-spinduIiai. 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 PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
isitėmyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: EVergreen 7-1681 
arba užeikite pasikalbėti į ofisų 

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661



LAISVE

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Kriaučių Baliaus Reikalu Centralbrooklyniečių Atydai

tik

PATAISA

ANTANAS KASMOCIUS

ir

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Girdeta-Matyta apie tąJūreivių Streiko Lauke

Didžiausia Teatru Diena

iš 
ir au- 

pa-

paskui nemirė nuo raupų jau 
nei vienas kareivis, kuris buvo 
įčiepytas.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.polici- 

bet bė-
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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 jojimas. Prašau rašyti 
N. M., 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (271-273)

NEW YORK CITY, N. Y.
ALDLD 23-čios kp. susirinkimas 

įvyks penktadienį, 20 d. lapkričio, 7 
vai. vak. pas drg. Ch. Mathews, 410 
W. 33rd St., Apt. 4. Visi nariai daly
vaukite. — Valdyba. (272-273)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
šį ketvirtadienį, lapkričio (Nov.) 

19 d., įvyks ALDLD 185-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas Kyburio Sve
tainėj, 950 Jamaica Ave., Brooklyn, 
N. Y., 8-tą vai. vakaro. Visi nariai 
malonėkite pribūt laiku.

O. Daugėlienė, Sekr.

Sav. Vincas Viiniauskas 
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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirenduoja 5 dideli kambariai 

naujai išdekoruoti, randa žema. 
Kreipkitės sekamu antrašu: 420 So. 
5th St., Williamsburgh.

(272-274)

organizacijoms, kvie-
B et

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamų vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINES, 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

Puslapis šeštas

įspūdžiai Iš Lietuvių 
Kriaučių Baliaus

Lapkričio 14 š. m. įvyko lie
tuvių kriaučių balius. Nors di
džiuma kriaučių pusėtinai ap- 
senę, tačiau į parengimus mė
gsta lankytis. Todėl ir jų ba
lius buvo skaitlingas. Nuotaika 
buvo gana graži, susisėdę su 
ištisomis šeimynomis b e i pa
žįstamais šnekučiuojasi ir alu
tį gurkšnoja.

Pasekmingumas šio baliaus, 
regis, priklauso nuo to, kad 
kriaučių lokale pasinaikino 
frakcijos. Pirmiau, jeigu vie
nos frakcijos žmonės baliaus 
komitete, tai antros frakcijos 
žmonės prieštarauja arba tie
siog boikotuoja, šį kartą nieko 
panašaus nebuvo, iš ekonomi
nio taškaregio balius pavyko 
ko puikiausia.

Tačiau iš moralinio taško 
žiūrint, tai ne visai pavyko. 
Sklokininkų. partijos garbės 
narys R., iššokęs iš kur tai, pra
dėjo svaidytis pusėtinai rie
biais epitetais. Netoliese sėdė
jęs prie stalo kitas sklokos nu
merio 2 “čyfas,” pašokęs, no
rėjo sudraust R. Pastarasis 
trinkt anam į krūtinę, šis at
šoko atgal. Ans žemo ūgio vy
ras, o R. virš 6 pėdų. Pas 
kriaučius juokdarių netrūksta, 
sako: susiniovė, kaip katinas 
su polic-“dogiu.”

Triukšmui pasidarius, prisi
artina per minią kitas, irgi pu
siau sklokininkas, bet turįs ne
klaidingą kumštį, su kuriuo iš
riša painiausius . klausimus. 
Nežinau ar per klaidą, ar tik
sliai, kai droš R-ui per antakį, 
ir jau klausimas išspręstas, pa
skui visi išsiskirstė prie savo 
stalų.

Kriaučių parengimas būtų 
pavykęs šimtu nuošimčių, jei 
ne sklokininkai No. 2-ro. Da
bar visiem aišku, kaip galima 
su jais susitarti bent viename 
visuomeniniame klausime, jei 
tokioj publiškoj vietoj pana
šiai elgiamasi. Viską Matęs.

Trečiad., Lapkričio 18, 1936

Intemacionalio Laivakrovių 
Susivienijimo, prezidentas Jo
seph P. Ryan įžengė jūreivių 
streikan, kaipo to streiko ar
dytojas. Mat, streikieriai ir 
Newtex laivų linijos savinin
kai jau buvo susitarę pasira
šyti kontraktą, kuriame jūrei
viai būtų laimėję visus reika
lavimus, vienok ponas Ryan 
Įsakė tai kompanijai “nepasi
rašyti jokios sutarties su strei- 
kieriais.” Taip ji ir padarė.

Streiko vadai praneša, kad 
jiem pasisekė ištraukti strei
kan tarp 400-500 Washington 
laivo jūreivių.

Pranešama, kad tik vien 
New Yorko prieplaukų apylin
kėje randasi 100 laivų, kurių 
jūreiviai sustreikavo ir tie lai
vai dabar nė krust iš vietos. 
Luckenbach laivų linijos sa
vininkai pripažįsta, kad turi 
22 laivus, o 21 iš jų paliesti 
streiko. United States laivų li
nija pripažįsta, kad visų jos 
pasažierinių laivų jūreiviai su
streikavę.

Pirmadienį prie streiko pri
sidėjo dar trijų laivų jūreiviai, 
būtent: Excalibur—American 
Export linijos; Santa Paula— 
Grace linijos; Pastores—Co
lumbia linijos. Kuomet šie lai
vai atplaukė New Yorkan, tai 
jų Įgulos tuojau ir sustreika
vo.

Visais atžvilgiais žiūrint, 
New Yorko jūreiviai gėriai lai
kosi. Tą patvirtina minėtos 
Newtex linijos derybos su 

■Kreiki eriais.

Šį šeštadienį, 21 d. lapkri
čio, Lietuvių Piliečių Kliube, 
kai 7-tą valandą vakare, visi 
šapų pirmininkai, kurie dar 
nesugrąžinote baliaus tikietų, 
bei pinigų, tai ateikite ir už
baigsime visą darbą.

Taipgi visi baliaus darbinin
kai irgi pribūkite.

J. Nalivaika,
Baliaus Sekr.

Demonstracija ir Paradas 
Ispanijos Paramai

Komunistų Partija šaukia 
viso Didžiojo New Yorko ir 
apylinkės gyventojus ruoštis 
masiniai-organizuotai dalyvau
ti parade ir demonstracijoj Is
panijos liaudies paramai. Pa
radas įvyks šeštadienį, 28 šio 
mėnesio, 10 vai. ryto. Prasi
dės nuo Union Square ir bus 
maršuojama iki Battery Park 
prie Vokietijos konsulato.

Delegacija, susidedanti 
Komunistų Partijos, unijų
masinių organizacijų vadų-at- 
stovų anksčiau nuvyks ir įteiks 
nazių konsului pareiškimą, 
protestuojantį nazių interven
ciją Ispanijon. Paskiau jie ra
portuos pribuvusiems maršuo- 
tojams.

Brooklyno Organizacijų 
Atstovų Konferencija 

Šį Nedėldienį
Brooklyno, Great Necko 

Yonkerso lietuvių organizacijų 
atstovų konferencija Ameri
kos Lietuvių Kongreso reika
lu įvyks sekantį nedėldienį, 22 
d. lapkričio, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia 10 v. 
ryto.

Konferencijoj dalyvaus Dr. 
A. Montvidas iš Chicagos, kai
po atstovas Amerikos Lietu
vių Kongreso Nacionalio Vei
kimo Komiteto.

Visi organizacijų išrinkti 
atstovai, nepamirškite konfe
rencijoj dalyvauti.

Virš 40 laiškų, pasiųsta įvai
rioms 
čiant prisiųsti atstovus.
jeigu kurios organizacijos del 
kokių nors priežasčių būtų ne
gavusios pakvietimo laiško, tai 
prašome tų organizacijų val
dybų pasirūpinti prisiųsti at
stovus į konferenciją.

J. Siurba, 
Sekretorius Amerikos Lietu
vių Kongreso Komiteto 
Brooklyne ir Apylinkėje.

Lapkričio 29-toji diena, tai 
bus didžiausia teatrų diena 
šiame sezone. Joje bus lošia
ma du veikalai. Pirmas vaika- 
las, tai dviejų veiksmų juokin
gas vaizdelis “Dvaro Bernas,” 
kurį parašė ir sumokino Jonas 
Juška. Režisierius sako, kad 
jie lošdami prijuokins žiūrėto
jus. Mes, rengėjai, jais pilnai 
pasitikim, nes lošime daly
vauja gabiausi juokdariai, ši
tą veikalą gi loš aktoriai iš 
Central Brooklyno.

Antras veikalas, t a i vieno 
veiksmo drama “Partizanai”, 
kurią režisieriauja pagarsėjęs 
režisierius Jonas Valentis. Ši
toje dramoje sako, kad bus 
liūdnumo ir verksmo. Gi šitą 
veikalą loš Lietuvių Liaudies 
Teatro aktoriai.

Pirmas dar tokis Brookly
no menininkų istorijoj atsiti
kimas, kad dviejų skirtingų 
grupių ir dviejų skirtingų reži
sierių aktoriai loš tą patį va
karą ir ant to paties stei
džiaus.

Taigi, visi Brooklyno ir apy
linkės lietuviai atsilankykit

Gerbiami centralbrooklynie- 
čiai, kurie manote 29-tą dieną 
eit ir matyt lošiant du veika
lus “Dvaro Bernas” ir “Parti
zanai,” tuoj nusipirkite tikie- 
tus, kad turėtumėt vietas už
tikrintas netoli steidžiaus. Ti
kietų kainos: 50 centų ir 75 
centai. Tikietų yra pas J. Juš
ką, 79 Hudson Ave., Central 
Brooklyne.

Lietuviy Vaikams Gera 
Lietuviška Mokykla

TDA Lietuvių 17 Kuopos 
Susirinkimas

Pereitą šeštadienį “Laisvės” 
svetainėj įvyko iš eilės ketvir
ta pamoka lietuvių darbinin
kų, biznierių ir profesionalų 
vaikučių—mergaičių ir ber
niukų. Mokinama lietuvių 
kalba—rašyba ir lietuviškos 
dainos. Mokinių skaičius auga.

Mokyklos tvarkymo komite
tas mano, kad greitoj ateityje 
reikėtų pasikalbėti su tėvais 
kas liečia surengimą kokio va
karėlio naudai tos mokyklėlės 
ir sykiu duoti progą pasirody
ti tiems mokiniams. Komiteto 
nuomone, kad mokytojai, pa
sitarę iškalno, galėtų vaiku
čius sumokinti išpildyti prog
ramą, susidedančią iš dainų, 
deklamacijų, ir prakalbėlių.

Gal būti kas abejos ar jau
nų metų vaikai galima sumo
kinti išpildyti programą. Aš 
turiu patyrimo iš seniau, kuo-

Pereitą savaitę vienas lietu
vių radio valandos vedėjas 
Brooklyne, garsindamas pra
kalbas apie Ispaniją, pasakė 
taip: “Prakalbos įvyks, nors 
Madridą fašistai baigia paim
ti ; bet aš nesikišiu”.
Na, ir gerai; gal už tai fašistai 

iki šiol nepaima Madrido.

Tautininkas Valaitis savo ži
niose per radio tvirtino, būk 
Rusija ragino Ispanijos val
džią, kad išnaikintų visas baž
nyčias ir išžudytų visus kuni
gus ir minyškas..

Čia Valaitis sužiniai melavo. 
Bet, eidama Grand Stryčiu, 
girdžiu, dvi moterėlės kalbasi: 
“Oi, dievulėliau, Rusija sukė
lė vainas Ispanijoj ir liepia iš- 
pjaut visus kunigus ir minyš
kas. Aš pati apie tai per ra
dio girdėjau”.

Ypač nelaimingi tie žmonės, 
kurie visai nemoka skaityt ar
ba neskaito jokių šviesesnių 
laikraščių, ir turi tenkintis 
tokių “radijušų” blofais.

Elsie.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
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.

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

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

Tarptautinio Darb i n i n k ų 
Apsigynimo Lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyks 18 
lapkričio, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj. Nariai ir 
simpatikai skaitlingai daly
vaukite šiame susirinkime.

TDA deda visas pastangas, 
kad kuo daugiausiai pasiųsti 
medikalių reikmenų Ispanijos 
kovotojams už laisvę ir demo
kratiją. Jiems pašalpa yra la- met gyvenau Chicagoj. Vaiku- 
bai reikalinga. Kova verda 
plačiam Madrido fronte. Įdū
kęs Portugalijos, Italijos ir 
Vokietijos fašizmas žudo be
ginklius vaikučius ir moteris, 
naikina, kas jiems ant kelio 
pasitaiko. Todėl Ispanijos dar
bininkai aukauja gyvybes, kad 
apgynus demokratiją nuo su
žvėrėjusio fašizmo.

Viso pasaulio darbo žmo
nių akys yra nukreiptos į Is
panijos kovas. Mes, lietuviai, 
esame dalis darbininkų judėji
mo, tad turime daugiau susi
domėti tais reikalais ir būti 
šiame susirinkime.

TDA taip pat paskelbė va
jų sukėlimui aukų, kad pasių
sti politiniams kaliniams kalė
dines dovanas. Kalinių yra 
daug. Per paskutinius 10 mė
nesių šių metų buvo 17,000 
areštų, o vien tik lapkričio mė
nesį areštavo netoli tūkstantį. 
Ir tas dedasi Amerikoj, de
mokratiškoj šalyje.

Kaimietis.

čius mokytojai priru ošdavo iš
pildymui programos ir publi
ka stebėdavos iš jų, gerai atlie
kamų pareigų. Rengdavome 
du kartus Ateities žiedo Vai
kų Draugijėlės parengimus — 
viduryj ir užbaigiant mokini
mo sezoną. Dalyvių turėdavo
me mases.

Taip ir čia, New Yorke, tu
rime tą vaikučių judėjimą ir 
jų lavinimą pastatyti ko ge
riausiai; turime auklėti mūsų 
vietų užėmimui, nes jie yra 
kandidatai į trečiąją gentkar- 
tę, apie kurią dabar kalbame.

Geo. Kuraitis,
Kom. narys.

čiau; turbūt, ji per langą iš
šoko. Na, rytoj matysime apie 
tai laikraščiuose.” Jis gi atša
ka: “Nebus apie tai laikraš
čiuose. Jau Lietuvoj visų to
kių atsitikimų laikraščiai ne- 
beaprašinėja, o čia kelios Lie
tuvos būtų, iš vieno New Yor
ko gyventojų.”

Nagi, ištikro, ant rytojaus 
išvarčiau vietiniai-žiniškiausią 
amerikonišką laikraštį, ir nei 
vieno žodelio neradau 
merginą.

Vakar, skelbiant vardus 
kavusių Ispanijos liaudies 
ramai M. ir M. Yakščių sida
brinių sukaktuvių sueigoj, įsi- 
briovė klaida, paskelbta, kad 
A. Draugelis, o turėjo būti J. 
Draugelis aukojo $1.

Pereitą šeštadienį Brookly
ne ant vieno kampo nedidelio 
ūgio vyras apsikabinęs geleži
nį stulpą ir laiko. Sykiais jis 
bando stulpą paleisti ir rankas 
i kišenius susidėti, bet jo kojos 
linksta; ir jis vėl griebiasi už 
stulpo.

Aš, įėjęs į lietuvišką mėsos 
krautuvę, sakau: Ką toki ne
laimingi darytų, jeigu stulpų 
ant kampų nebūtų? Visi išė
ję pažiūrėt, kaip žmogelis my
luoja juodą geležinį stulpą.

Turėdama po ranka dvi 
“Laisvės” išleistas eilių kny
gas, atsiverčiu ir garsiai per
skaitau dalį vienų eilių, kur 
degtinė didžiuojasi, kaip jinai 
bemokslį ir mokytą padaro 
kvailiu ir kaip bepartyviškai 
tarnauja kunigam ir vargoni
ninkam, tinginiam ir darbinin
kam.

Tuoj vienas vyras manęs už-« 
klausia: “Kur tamsta gavai 
tas knygas?” Man pradėjus 
aiškint, kur jas gauti, atsiliepė 
ir jo draugas: “Aš pats tau 
parnešiu jas iš “Laisvės” kny
gyno.” v

Einant iš Rimšos kūrinių pa
rodos pro vieną augštą namą 
New Yorke su vienu nesenai 
iš Lietuvos atvykusiu vyru, jis 
užklausė manęs: “Ar jūs atei
dama nematėte, kaip šioj vie
toj mergina negyva gulėjo, 
kraujuose paplūdus.” Sakau: 
“Kita gatve atėjau, tai neipa-

Praeitą penktadienį 
ninkas nušovė nekaltą, 
gūsį vaikiną, kuomet detekty
vai šaudė į plėšikus.

Kai išgirsti šaudymą gatvėj, 
nereikia bėgti, nors patartina 
nuo pavojaus už kampo bei 
stulpo užsiglausti. O jeigu 
bėgsi, tai policmanas pamanys, 
kad tu vienas iš plėšikų bei 
gengsterių, ir šaus į tave.

Kai šaudymasis įvyksta gat
vėj, taipgi nereikia eit žiūrėt, 
nes tankiai policininko arba 
gengsterio kulka1 pataiko pa
šaliniam žmogui.

Pereitą ketvirtadienį vienas 
natūralistas gydytojas Brook
lyne savo prakalboj iškeikė 
vaikų čiepijimą nuo raupų ir 
sakė, būk šimtai kūdikių mirš
tą nuo čiepų.

Ir taip šnekantieji žmonės 
nori, kad valdžia juos pripa
žintų daktarais, o patys nepri
silaiko nei kiekvienam mato
mos papračiausios teisybės.

Pirm 1874 metų Vokietijos 
armijoj mirdavo daug karei
vių nuo raupų; bet nuo tų me
tų kiekvienas kareivis buvo 
įčiepijamas, ir per 28' metus
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Telefonas: Humboldt 2-7964

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

DR. I. COHN
Specialistas aht Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLęS

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

DR. J. J. KASKIAUCIUS
-0

or o u r

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.

DeKalb leng
vas būdas pir

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

Jčfferzotv.
3 -2 779

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijo.e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

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.

pažiūrėt tos didelės teatrų die
nos, kuri įvyks gražioj Labor 
Lyceum svetainėj.

Kviečia B. D. Org. Sąryšis.

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

_T . VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.




