
KRISLAI
Kuriems Jūra Iki Kelių.
Kas Būtų SSSR, jei įvyktų, 
Ką Sako “Naujienos”?
Kas Bus ant Iškabos? 
Komunistai ir Lewis. 
Perdėta.
“Kornevilio Varpai.”

Rašo R. Mizara

Yra žmonių, kuriems jūra 
visuomet tik iki kelių. Jie nu
duoda viską žiną, viską kriti- 

’ kuoja, nors patys mažiausia 
išmano.

Tokiu žmogumi pasirodo 
vienas vyrukas “Naujienose”. 
Jis, matyt, gyvena Lietuvoj, 
bet rašo apie visą pasaulį.

štai, kaip jis sukritikuoja 
Sovietų Sąjungą. Girdi:

Geras daiktas yra per šiau
rės ašigalį pasiekti šiaurės 
Amerikos lygumas. Visa tai 
tik įrodo, kad SSSR turi ga- 

• bių vyrų, bet neturi gerų po
litikų . . .

Kiekvienas žymesnis buržu
azinių laikraščių koresponden
tas jau ne kartą yra pasakęs, 
kad Sovietų Sąjungos politikai 
šiandien ima viršų ant kitų 

i (buržuazinių) kraštų politikų.
Bet nereikia to mums nei 

sakyti,—patys gerai žinome. 
Jau tik tas faktas, kad Sovie
tų Sąjungos politikos vairuo
tojai iki šiol išvairavo sovieti
nį laivą iš karo sūkurio, Rū
dija apie jų buvimą gerais po
litikais.

Jei Sovietų Sąjungoj būtų 
4 taip, kaip “Naujienos” apie ją 

rašė ir teberašo, tai ten būtų: 
sugrįžęs kapitalizmas, išmirę 
iš bado visi žmonės, išžudyti 
visi žmonės, (tik vienas Stali
nas būtų pasilikęs), valstie- 

> čiai būtų išžudę visus komu
nistus; Sovietai būtų sugriuvę, 
ir tt., ir tt.

Dėkui dievams ten to ne
buvo, nėra ir nebus!

Kai šimutis su kun. Albavi- 
čium tapo apsagstyti smeto
niškais ordinais, tai So. Bos
tono Kmitas šitaip rašo:

“Atkatalikinti nekatalikus 
ir atlietuvinti nutautėlius— 
tai graži gerbiamųjų jubilia
tu iškaba. . .”

Dabar ant tos iškabos bus 
prisegtas Smetonos medalis, o 
tie du “jubiliatai” bus “tautos 
vado” kavalieriais!

Vienas žymus ADF Ivderis 
ir Greeno nrietelius, L. G. Hi
nes, pareiškia, jog CIO vado
vauja ne John L. Lewis, bet 
komunistai. Lewis, sulyg juo, 
esąs tik komunistu agentas.

Vadinasi, “Maskvos agen
tai” pasisamdė “savo agentu” 
Amerikos darbininkų judėji
mo vada.

Katalikai sako: Ką dievas 
r nori nubausti, tam pirmiausiai 

*' protą sumaišo.
Matyt, Greenui ir jo pase

kėjams atėjo ta valanda.

“Draugas” rašo:
Reikia žinoti, kad mūsų 

jaunimą visi gaudo. Jj trau
kia kitataučiai, ji vilioja ko
munistai ir visokio plauko 
laisvamaniai. . .

Dėlto kunigu laikraštis no
ri, idant vyčiai jaunimą “su- 
valdvtu.” Bet laikraščio re
daktorius pamiršta, kad patvs 
vyčiai lietuviško jaunimo veik 

. neturi.

Tam pačiam laikraštyj ra
šoma:

Jungtinėse Valstybėse ko
munistu partija turi tik anie 
pusę milijono narių, bet ko
munizmo rėmėjų ir padedan
čių jo veikimui čia plėtotis 
yra labai daug ir gan tvirtų 
draugijų.
Kiek tai liečia komunizmo 

rėmėjus, kunigu laikraštis sa
ko tiesą. Bet kiek liečia patį 

. komunistu skaičių—jis meluo- 
• ja. Komunistų Partija dar 

neturi pusės miliono nariu; 
neturi dar ne pusės paminė
tojo skaičiaus.

Tai Brooklyno Aido Choras 
šiemet ruošiasi atidaryti žie
mini sezoną “Kornevilio Var
pu” operetes sulnšimu.

Šiemet, bele, Xi» choras švęs 
savo sidabrini jubilėju. Tai i§- 
tikruju gražus pasimojimas. 
Aidas turi daug gabių muzi- 
kų, dainininkų; turi gerų lošė-
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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DARBO VALANDŲ IR ALGŲ ĮSTATAS 
NETURI BŪT NAUDOJAMAS KAPOTI 
ALGAS, ILGINTI DARBO VALANDAS

KONGRESO KOMISIJA UŽGYRĖ 40 VAL. DARBO 
SAVAITĘ IR NEMAŽIAU 40c VALANDAI

HITLERIS HSIĄS TALKON JAPO
NIJAI PRIEŠ CHINIJį; GRASINA 
SOVIETAM, KAD NEPADĖTU CHINAM

NAZIAI MANO, KAD ANGLIJA DAR PERSILPNA 
KIŠTIS Į JAPONIJOS KARĄ CHINIJOJ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso komisija 
darbo reikalais rugp. 4 d. 
užgyrė įnešimą, kuris reika
lauja sutrumpint darbo sa
vaitę iki 40 valandų ir būti
nai mokėt darbininkui ne 
mažiau kaip po 40 centų per 
valandą įvairiuose darbuo
se.

Komisija atmetė pirmiau 
savo priimtą pasiūlymą nu
statyt po 70 centų už darbo 
valandą ir apribot darbo sa
vaitę 35 valandomis.

Dabartinis kongreso ko

Phila. Pusiau Kariškas 
Stovis prieš Streiką
Philadelphia, Pa. — Mies

to majoras Wilson rugp. 4 
d. paskelbė pusiau-karišką 
stovį Philadelphijoj prieš 
6,000 trokų vežikų ir 4,000 
sandėlių darbininkų strei
ką. Tam Wilson sumobiliza
vo 3,000 extra policijos, 
“spešialų,” ir pasiuntė 1,- 
500 policijos automobilių ir 
160 motorinių dviračių lak
styti po visą miestą ir blaš
kyti streikierius su pritarė
jais.

Atsiliepdami į tai, dar 
26,000 trokų vežikų mieste 
rengėsi į visuotiną protesto 
streiką.

Viršminėti 6,000 trokų
vezjkų ir 4,000 maisto san- vojųJavaion kalnuose, Te- 
deliu darbininkų sustreika- ruJel fronte ir pagrobg di- 
vo idant paremt Great Ąt-: delį daugj’ jų amunicijos, 
lantic and Pacific grosermų baigėsi durklų kauty- 
kompanijos vežikus ir pn- - 
verst ją prašalint gengste- 
rius nuo streiklaužiškų tro-

Galų gale, 'rugpj. 4 d. 
kompanija taip ir pasijuto 
priversta prižadėt nuimt sa
vo gengsterius nuo jai ske- 
baujančių trokų. Tik tada 
apsistojo darbininkų judėji
mas linkui visuotino strei
ko.

Gen. Franco Pranešimai
Hendaye, Franc.—Ispani

jos fašistai garsinasi, kad 
jie užėmę pozicijas, “viešpa
taujančias Cuencos ir Va- 
lencijos kloniams,” į pietus 
nuo Albarracin ir į vaka
rus nuo Teruel. Jie sakosi 
atmušę respublikos armijas 
tarp Santanderio ir Oviedo, 
šiaurėje; užėmę kelias svar
bias pozicijas ir padarę “di
delių nuostolių” rešpublikie- 
čianls.

GRAIKIJOS FAŠISTŲ
DIKTATŪROS SU

KAKTIS
Athenai, Graikija.—Faši

stai su didelėmis iškilmėmis 
visoj Graikijoj rugp. 4 d. 
apvaikščiojo vienų metų su
kaktuves nuo generolo J. 
Metaxas’o diktatūros įvedi
mo.

jų, gerą mokytoją. Aišku, kad 
“Kornevilio Varpų” suvaidini- 
mas jam bus nesunkus darbas.’

O mes lauksim spalių men.
3 dienos!
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Pašalpinių WPA Dar
bininkų Laimėjimas

Senato Komisija Priėmė Sumanymą prieš Bedarbių Mėtymą 
Iš Šalpos Darbą be Užtikrinto Darbo Kitur

misijos užgirtas bilius pa
matiniai yra tokg pats, kaip 
senato priimtas, tik su ke
liais pataisymais. Svarbiau
sias pataisymas, tai kad 40 
valandų ir 40 centų įstaty
mas nebus naudojamas blo
ginimui sąlygų tiem darbi
ninkam, kurie yra išsikovo
ję trumpesnę kaip 40 valan
dų darbo savaitę ir dides
nes algas negu 40 centų va
landai. Taip pataisytą bilių 
remia ir Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas 
Wm. Green. .

Suimta 400 Trockisty, 
Franco Bendradarbiy
London.—Ispanijos Spau

dos agentija pranešė, jog 
Gerona provincijoj rugp. 4 
d. tapo areštuota 400 troc- 
kistų, POUM partijos na
rių, kaip fašistų šnipai ir 
bendradarbiai. Juos teis 
specialis tribunolas Barce- 
lonoj.

EXTRA!
LIAUDIEČIAI IŠTAŠKĖ

FAŠISTŲ MAURUS
Valencia, rug. 5. — Ispa

nijos liaudiečiai ištaškė fa
šistų maurus įnirtusioj ko- 

delį daugį jų amunicijos.

I nėmis.

Edgewater Cukrines Bosai 
Derisi su Unija

Edgewater, N. J., rugp. 5.
— Kad savininkai National 
Sugar Refining kompanijos 
ir Spencer Kellog sėmenų 
aliejaus fabriko sutiko de
rėtis su CIO industrinių 
unijų atstovais ir prižadėjo 
neatidafyt darbui savo fa
brikus, kol bus vedamos tos 
derybos, todėl 700 streikie- 
rių sėdėtojų jau apleido fa
brikų patalpas. Darbininkai 
reikalauja 20 procentų dau
giau algos ir pilno unijos 
pripažinimo.

Phila. Majoras Teisia 60 
Streikierių-Trokininkų 
Philadelphia, Pa., rugp. 5.

— Pats miesto majoras S. 
D. Wilson teisia 60 areštuo
tų trokininkų už tai, kad jie 
užpuldinėjo skebus. Šie 
streikieriai laikomi po $10,- 
000 parankos kiekvienas.

Paterson, N. J., rugp. 5. 
— Ateinančią savaitę grę- 
sia šilko darbininkų strei
kas, jeigu fabrikantai nesu
tiks pridėt darbininkam 25 
procentus uždarbio ir page
rint sąlygas, arba jeigu jie 
atsisakys palankiai derėtis 
su unija dėlei šių reikala
vimų.

Madrid. — Ispanijos lėk
tuvai bombardavo fašistų 
orlaivių stovyklas Saragos- 
soj ir Garray, padarydami 
priešam stambių nuostolių.

Washington. — Senatorių 
komisija apšvietos ir darbo 
reikalais vienbalsiai užgyrė 
Schwellenbacho-Alleno su
manymą, kuris reikalauja: 
Nepaleist iš pašalpinių W 
PA darbų jokio darbininko, 
jeigu jam nėra užtikrinta 
pastovus .darbas privatinėje 
pramonėje su bent vidutine 
alga. O jeigu pašalpinis dar
bininkas laikinai gauna pri
vatinį darbą, tai jis turi būt

Iš JAPONU-CHINU KARO FRONTO
Japonų Lakūnai Sunaikino Daug Chinijos Miestelių ir 

Kaimų—Padarė šimtus Tūkstančių Benamių

Tientsin, rugp. 5. — Jau 
tik 20 mylių tarpas telieka 
tarp Japonijos ir Chinijos 
armijų palei. Hopeh-Shan- 
tung provincijų sieną. Lau
kiama didelių mūšių, nors 
japonai sako, kad chinai iki 
šiol traukęsi atgal, beveik 
be atsikirtimų prieš japo
nus.

Centralinės Chinijos val
džia sutraukė, iki 50,000 sa
vo armijos į Hopeh provin
cijos pietų vakarus.

Japonai lakūnai mėto į 
Peipingą lapelius, skelbda
mi, būk Chinijos armija Pa- 
otinge, 85 mylios į pietų va
karus nuo Peipingo, “tapo 
sunaikinta arba pabėgo.”

Kita japonų armija mar- 
šuoja šturmuot chinų pozi

Papa Nutraukęs Ryšius 
su Ispanų Respublika

> Salamanca, Ispanija. — 
Fašistų vyriausybė krykš
tauja iš džiaugsmo, kad po
piežius tikrumoj jau pilnai 
pripažino gen. Franco “val
džią” Ispanijoj. Fašistai, 
todėl, tikisi visų šalių kata
likų paramos.

United Press žiniomis, 
popiežius “tyliai” jau nu
traukęs ryšius su Liaudies 
Fronto valdžia Ispanijoj.

Nazią Konsulas Kurstė Ja
poną Karą prieš Ameriką

, New York. — Vokiečių 
savaitraštis “Deutsches 
Volksecho” iškėlė aikštėn, 
jog Hitlerio konsulas M. 
von Killinger (dabar San 
Francisco) darė sąmokslą 
su Japonijos karininkais 
nužudyt Jungtinių Valstijų 
general) konsulą Japonijoj 
ir tuo būdu užkurt karą 
tarp Amerikos ir Japonijos. 
Tas sąmokslas buvo padary
tas. kai Killinger nesenai 
lankėsi Japonijoj.

Paskelbti faktai taip pat 
rodo, kad Killinger glau
džiai veikė su tais fašisti
niais japonų karininkais, 
kurie andai nužudė Japoni
jos minister) pirmininką 
Inukai. O Inukai buvo nu
šautas todėl, kad jis prieši
nosi karų-grobimų politikai, 
kurios norėjo minimi japo
nų karininkai.

skaitomas ne visai paleistų 
iš WPA darbo, bet tik lai
kinai paliuosuotu.

Už šį sumanymą jau pasi
sakė 77 kongresmanai ir 23 
senatoriai. Amerikos Dar
bininkų Susivienijimas ren
gia rugpjūčio 23 d. naciona- 
lį bedarbių maršavimą į 
Washingtoną. Tai bus galin
gas spaudimas priverst tą 
sumanymą padaryt įstaty
mu.

cijas Nankowe, šiaurvaka
riuose nuo Peipingo, prie 
Chinijos Didžiosios Sienos.

Japonijos nekariškiai val
diniai tūkstančiais bėga iš 
Chinijos, numatydami ilgą 
karą.

Skaitliuojama, kad Japo
nija turi 25,000 savo armi
jos Šiaurinėj Chinijoj.

Japonijos lakūnai bombo
mis sunaikino' jau daugelį 
Chinijos užfrontės mieste
lių ir kaimų. Daug žmonių 
išžudė ir šimtus tūkstančių 
chinų paliko be pastogės ir 
be duonos.

Tokio, rugp. 5.—Japonai 
sako, kad jų lėktuvai su
daužę 20 vagonų traukinį, 
gabenusį chinų kareivius į 
Kalganą.

Ispanų Socialistai ir Ko
munistai Vienijasi

Valencija, Ispanija.—Sėk
mingai eina derybos dėl So
cialistų1 Partijos susivieniji
mo su Komunistų Partija į 
bendrą Darbininkų Partiją. 
Tai būtų galingiausia poli
tinė jėga Ispanijoj.

Amerikai “Reikią” Dviejų 
Naują Karo Didlaivią

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo laivyno minis
terija reikalauja, kad kon
gresas paskirtų lėšų dar 
dviem naujiem kariniam 
didlaiviam, po 35,000 tonų 
įtalpos. Vienai ir kitas pa- 
budavot lėšuotų po $50,000,- 
000.

Teismas Tėvams, Pavogu
siems Savo Vaiką

Chicago, Ill. — J. Bega
nai pavogė savo sūnų Do-, 
naldą, 2 metų amžiaus, nuo 
O. Horstų. Kada kūdikis gi
mė, tėvai buvo perdaug su
vargę, kad jį auklėt; todėl 
vaikutis teko O. Horstams, 
o jie dabar nenori pripažint 
jį tikriem jo tėvain.

Tą klausimą spręs teis
mas. Reganai užginčija pas
kleistus girdus, būk jie rei
kalavę $5,000 už savo, sū
naus sugrąžinimą Hor
stams.

Madrid.—Respublikos po
licija suėmė per 100 nužiū
rimų šnipų ir liaudies val
džios priešų.

Berlin. — Jeigu Sovietų 
Sąjunga duotų bet kokios' 
pagelbos Chinijai prieš už- 
puolikę Japoniją, tai Vokie
tija eitų į atvirą talką Ja
ponijai, — kaip praneša N. 
Y. Times korespondentas 
Fr. T. Birchall. Bet jeigu 
ir be Sovietų pagelbos chi- 
nai ilgiau nepasiduos Japo
nijai, Hitleris eis talkon Ja
ponijai. Naziai yra dėkingi 
Japonijai, kad jinai neveja 
jų laukan iš pelningų rinkų 
Šiaurinėj Chinijoj.

Japonijos a m basadorius

Ispanijos Fašistų Ūpas 
Liko Sulaužytas

Madrid.—Fašistai per pa
skutinę savo ofensyvą Bru- 
nete-Madrido fronte paklo
jo 20,000 saviškių karių; ir 
nors jie atgriebė Brunete 
griovėsius, bet fašistų ūpas 
tapo sulaužytas^ sako res
publikos armijų komandie- 
rius gen. J. Miaja. Fašis
tai čia buvo sutelkę didžiau
sias sau galimas karo jėgas 
ir sutraukę savuosius iš 
įvairių kitų frontų; bet res
publikiečiai gerai apsigynė 
ir išlaikė savo rankose tris 
ketvirtadalius to ploto, ku
rį buvo nesenai užėmę sri
tyje Brunete, Villanueva de 
la Canada ir Villanueva del 
Pardillo.

Smūgis, kurį fašistai ga
vo šiame fronte, suardė ge
nerolo Franco karo planus 
visai likusiai daliai Šios va
saros, kaip atžymi respubli- 
kiečių komandierius J. Mia
ja.

Liaudiečiai Laimi Šiaur-vaka- 
ruose nuo Teruel

Madrid.— Ispanijos res- 
publikiečiai atėmė iš fašis
tų Rudilla miestelį ir arti
nasi prie Soria-Teruel vieš
kelio, svarbiausio fašistų 
kelio į savo tvirtumą Teru
el.

Fašistai skelbiasi “dide
liais laimėjimais” Teruel- 
Albarracin fronte ir neva 
grasina valdžios vieškeliui, 
per kurį Cuenca provincija 
jungia Madridą su Valenci
ja.

Respublikiečiai n e m a to 
tokio “artimo” sau pavo
jaus; jie sako, kad fašistai 
toje kalnų-tyriaukiu srityje 
dar neužėmė jokių svarbių 
pozicijų. Bet valdžia jau 
siunčia daugiau savo ka
riuomenės ir lėktuvus už
kirst kelią tolesniam fašistų 
ėjimui pirmyn tame šone, 
rytuose nuo Madrido.

Tuo tarpu valdžios ka
riuomenė žygiuoja pirmyn 
šiaurvakariuose nuo Teruel.

Shanghai, Chinija. — Ku
rie gyventojai išgali, perka
si kaukes apsisaugot nuo 
japonų karinių nuodingų 
dujų. Už kaukę moka po 
$30.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Kimitomo Mushakoji Ber
lyne pareiškė, kad dabarti
nė Vokietija savo “kultūra” 
ir “tvarka” yra labai panaši 
į Japoniją. Jis ragino kitas 
šalis prisidėt prie Japonijos- < 
Vokietijos sutarties “prieš 
komunizmą,” prieš Sovietų 
Sąjungą.

Nazių politikai supranta,, 
jog Anglija yra dar negana 
apsiginklavus, idant galėtų 
kištis Chinijon prieš Japo
niją, nors dabartinis japonų 
karas kerta šaknis Anglijos 
kapitalo bizniui tenai.

Mussolinis Derisi su 
Japonija prieš SSRS
Roma.— Eilė pranešimų 

sako, kad Mussolinis veda 
derybas su Japonijos atsto
vais dėlei Italijos-Japonijos 
sutarties prieš komunizmą, 
pirmoj vietoj prieš Sovietų 
Sąjungą. Tokią sutartį Ja
ponija jau turi su Vokietija.

Mussolinio valdžia, diplo
matiniais sumetimais, vie
šai dar nepripažįsta tų 
prieš-sovietinių derybų ir 
pasakoja, būk tariasi su Ja
ponijos atstovais “tiktai” 
dėl prekybos ryšių prapla
tinimo tarp tųdviejų šalių.' 
Japonija, be kitko, nori, kad 
Italija leistų japonam ga
bent daugiau savo dirbinių 
į Ethiopiją. .

Fašistai Mobilizuoja Visus 
Vyrus 18 iki 45 Metą

Madrid.—Fašistų nuosto
liai ir nepavykimai Brune- 
te-Villanueva fronte taip 
nusilpnino jų spėkas, kad 
jie įsakė stot armijon vi
siems tinkamiem vyram nub 
18 iki 45 metų ištisame plo
te, kurį valdo generolas 
Franco.

Respublikiečiai Pralaužė 
Fašistą Blokadą Šiaurėj
Santander, Ispanija. — 

Anglijos prekybos laivas 
“Hilfern” čia įvežė 300 to
nų maisto. Tas vėl įrodo, 
jog Ispanijos respublikos 
lėktuvai ir karo laivai su
laužė fašistų blokadą prieš 
Santanderį.

Šaltėja Oras Šiaur. Poliuje
šiaurės Poliuje rugp. 4 d. 

buvo puspenkto laipsnio 
šalčio. Keturi ten esanti 
mokslininkai d ž i a u g iasi, 
kad sustojo tirpęs ledynas, 
ant kurio jie turi savo sto
vyklą.

ORAS
Šį ketvirtadienį oras New 

Yorke ir New Jersey būsiąs 
apsiniaukęs, kaip spėja vie
tinis Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
86 laipsnių. Saulėtekis 5:55; 
saulėleidis 8:00.
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Chicagos Teisėtumas
Mainierių unijos (UMW of A) orga- 

nas, “Journal” rašo: <
“Atrodo, kad Chicagoj užmušimas 

žmonių yra skaitomas geru dalyku. Ty
rinėtojų džūrė, keletas dienų atgal, pa
darė sprendimą dėlei Chicagos policijos 
nužudymo 10 streikierių (geg. mėn. 30 
d.). Džūrė pareiškė, kad tai esanti “pa
teisinama užmušėjystė.”

“Dabar gi pranešama, kad apie 80 as
menų, kurie nepavyko policijai nužudyti, 
bus persekiojami už tą ar kitą dalyką. 
Ar tai ne puikus teisėtumo parodymas?”

Labai! Chicagos valdytojai, Chicagos 
policija, Chicagos kapitalistai neša už ją 
atsakomybę. Bet Chicagos darbo žmo
nės nekalti.

Didžiausi kaltininkai—plieno pramo
nės magnatai su Girdleriu priešakyj.

Melai! Melai!
Vienas klerikalas rašo “Darbininke” 

apie Sovietų Sąjungos darbininkų gyve
nimo sąlygas. Mes žinome, kad kunigai, 
rašydami apie socializmo kraštą, teisy
bės nerašys (nebent vienas iš tūkstan
čio). Bet, rodosi, kai jie meluoja, turė- 

| tų laikytis tam tikro saiko, nes priešin
gai,- pasirodys dideliais ignorantais ir 

'■ melagiais. Net ir teręįjonkos jiems ne- 
--tikės. ..-f J.

Štai paminėtam lajk?aš’tyj’;(už rugpj. 
3 d.) telpa straipsnis “Darbininko Atly
ginimas SSSR.” Jame, be kitko, nuro
doma:

Apytikriai kiekvienas darbininkas vi
siems mokesčiams ir priverstinoms įvai
rioms rinkliavoms kiekvieną menesį sumo
ka 60-65 nuoš. savo mėnesinės algos.. .

Duona, sulyg šito rašytojo, esanti tarp 
1 r. 15 kp. ir 1 r. 50 kp. už kilogramą. Gi 
darbininkų algos esančios tokios: pap
rastų, nelavintų —90 rublių mėnesiui; 
sunkaus fizinio darbo darb.—100-130 
rub. mėnesiui ir t. t. *,

Dabar tegu skaitytojas apsistos ir pa
galvos. Tegu jis paims mažiausiai ap
mokamą darbininką, na, sakysim, uždir
bantį 100 rublių mėnesiui. Pasak to kle- 

, rikališko rašytojo, iš kiekvieno darbinin
ko algos išimama tarp 60-65 nuošimčių 
mokesčiams ir priverstinoms rinklia
voms. Vadinasi^ 60 arba 65 rubliai iš 
šimto. .

Darbininkas, uždirbąs 100 rublių mė
nesiui, tuo būdu, tegaus pragyvenimui 
tik 40 rublių mėnesiui. Už tuos pinigus 
jis galėtų nusipirkti, daleiskim, 30 kilo
gramų duonos, o daugiau nieko: nei dra- 

; bužio,. nei buto,—nieko! Vienišas žmo
gus iš 40 rublių mėnesiui nebegalėtų pra
gyventa.

Bet juk Sovietų Sąjungos darbininkai 
veda,-veda jauni ir aukli šeimas. Na, 
kaip šeima galėtų iš 40 rublių pragyven
ti, jeigu, sakysim, prisieitų gyventi su
lyg paminėtojo klerikalų rašytojo algos 
ir gyvenimo reikmenų brangumo? Tie 
žmonės būtų išmirę iš bado ir šiandien 
Sovietų Sąjungoj nebūtų 180 milionų gy
ventojų, kurių kas metai prieauglis di
dėja sparčiau, negu kapitalistiniuose 
kraštuose.

Taigi, kai žmogus šituos paduotus kle
rikalų laikraštininko “faktus” paims, 
apie juos pamintys, pagalvos, jis tuojau

Bilius prieš Kitu Šalių 
Atstovybių Pikietavimą
Washington.—Vokietijos 

ir Italijos ambasadoriai jau 
kuris laikas reikalauja, kad 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė užgintų pikietavimus

supras, kad ta yra bjauri kunigų mela
gyste. Sovietų Sąjungoj to nėra, ką ra
šo lietuviški probaščiai.

“Baltieji Žydai
Vokietijos nazių laikraštis “Schwar- 

ze Korps” smarkiai atakuoja t. v. “bal
tuosius žydus?’ Kas gi tie do gaivalai? 
Tai yra tie žmonės, nordikai ir arijai, 
kurie patys žydais nėra, bet ima juos, 
žydus, pavyzdžiu, naudojasi jų mokslu, 
remia juos, užtaria juos.

Daugiausia tenka vokiečiams moksli
ninkams. Jie, pasak paminėtojo laik
raščio, yra tikri “baltieji žydai.” Šiuo 
pavadinimu krikštijama ypačiai profeso
rius Heisenberg, kuris nelabai senai pa
rašė straipsnį nazių laikraštyj, aiškinan
ti, būk Einšteino teorija bus pamatu to
limesniam visatos tyrinėjimui.

Kadangi Einstein yra žydas, tai na
zių laikraščiai ir pasiuto. Kokią teisę 
“baltasis žydas,” Heisenbergas, turėjęs 
paminėti Einšteino vardą teigiamoj pra
smėj !

Nereikia nei aiškinti, kad “baltųjų žy
dų” Vokietijoj randasi labai daug,—dau
giau, negu nazių organas mano esant. 
Jų skaičius nuolat augs, o ne mažės. Po
draug vis artinsis galas ir pačiam barba
riškam nazių viešpatavimui.

ff

Nori Panaikint La Follette 
Komisiją

Iki šiol, kaip žinia, veikė t. v. La Follet- 
to komisija, susidedanti iš keletos sena
torių. Ši komisija tyrinėjo visokius civi
linių laisvių sulaužymus, atliktus samdy
tojų ir visokių reakcininkų. Komisija, 
kaip žinia, iškėlė prieš Amerikos žmonių 
akis Harlan Kountės (Kentucky valst.) 
bjaurius samdytojų elgesius laike mai
nierių streiko, ji iškėlė darbininkų sker
dynių kaltininkus So. Chicagoj, etc.

Jei ši komisija ilgiau pagyvuos, tai ji 
iškels kur kas daugiau ir įdomesnių da
lykų, santikyj su civilinėmis Amerikos 
žmonių laisvėmis. Dėlto ji reikia palai
kyti. Senatas privalo paskirti jai $50,- 
000, su kuriais komisija galės varyti savo 
darbą pirmyn.

Atsiranda senatorių, tarnaujančių 
stambaus kapitalo naudai, kurie jau pra
dėjo zurzėti prieš La Folletto komisiją. 
Girdi, ji nesanti reikalinga. Tiems po
nams, aišku, nereikalinga, bet plačio- 
siom Amerikos darbo žmonių masėm iki 
šiol La Follettas su savo draugais atliko 
labai gražių darbų.

Todėl reikia paskirti jai dar 50 tūks
tančių dolerių ir tegu komisija sau dar
buojasi. ______

Popiežius su Fašistais
Vatikano popiežius, pagaliau, parodė 

aiškų savo linkui Ispanijos nusistatymą. 
Jis oficialiai pareiškė, kad nuo šio laiko 
sutrauko su Madrido vyriausybe (respu
blika) diplomatinius ryšius ir užmezga 
su fašisto Franco “valdžia.”

Vatikanas jau priėmė ir generolo 
Franco prisiųstąjį atstovą-“ambasado- 
rių,” kuriuo yra Pablo Churruca. Grei
tu laiku, menama, Popiežius prisius pas 
Franco savo atstovą, Luis de Zalueta.

Per metus laiko tarp Vatikano ir Ma
drido vyriausybės ryšiai buvo nei šioki 
nei toki. Oficialiai jie nebuvo nutrauk
ti, bet Madrido vyriausybė savo atstovo 
Vatikane neturėjo; jį fašistai išvijo. Tuo 
pačiu sykiu Vatikanas visais, būdais rė
mė Ispanijos fašistus—rėmė juos mora
liai ir, žinoma, materialiai.

Taigi, šis Vatikano pasisukimas gal 
būt eis naudon Ispanijos respublikai. Ge
riau turėti atvirą priešą, negu apsimetėlį 
draugu arba prietelium.

Ispanijos katalikiškoji liaudis, to kra
što doresnieji kunigai ir visi pažangesni 
žmonės dabar puikiai pamatys, jog tarp 
Vokietijos ir Italijos fašistų ir Vatikano 
nebėra jokio skirtumo. Hitleris su Mu- 
ssoliniu pripažino budelių fašistų valdžią 
Ispanijoj,—tą patį padarė ir Vatikanas!

Gal tas greičiau atidarys didesniam 
skaičiui katalikų akis.

ir demonstracijas prieš sve
timų šalių konsulatus ir at
stovybes.

Dabar kongreso užsieni
nių reikalų komisija užgy- 
rė S. D. McReynoldso įneši
mą prieš tokius pikietavi
mus. Pažangesni kongres-

manai žada kovot ęrieš tą 
sumanymą, kaip pilietinių 
teisių varžymą.

Zurich, Šveicarija. — Lė
ktuvų lenktynėse Čechoslo- 
vakijos čampionas lakūnas 
Novak pralenkė nazių čam- 
pioną G. Achgelj.

Daugiau, Kaip Du Amerikos Piliečiai 
Kiekvienoje "Ateivio Šeimynoje”

Beveik septyni milionai 
Amerikos piliečių yra nariai 
penkių milionų ateivių šeimynų 
Jungt. Valstijose, pagal tyri
nėjimą, kurį vedė National 
Council on Naturalization and 
Citizenship.

Skaitlines gauname nuo vi
są tautą apimančio tyrinėjimo 
net 4,886 nepiliečių šeimynų. 
Jos parodo, kad trys iš kiek
vienų keturių ateivių turi vie
ną arba daugiau Amerikos pi
liečių jų artimoje šeimynoje; 
ir kad kiekvienoje “ateivio 
šeimynoje” yra 2.9 Amerikos 
piliečių narių, žmonos 
kai.

“Šitas parodo,” sako 
sorius Donald Young, 
nirikas National Council 
domojo Komiteto, “kad 
sos pastangos, kurios deda
mos atimti nuo nepiliečių jų 
darbus, arba nuo jų atimti pa-

ir vai-

profe- 
pirmi- 

Pil- 
vi-

šalpą, arba neduoti pašalpos, 
galutinai kenks tiems milio- 
nams Amerikos piliečių, ku
rie yra nariai tų ateivių šei
mynų.” Js nurodo, kad Relief 
Appropriation Įstatymas, Se
nato ir Atstovų Buto priimtas, 
atims pašalpos darbus nuo 
ateivių nepaisant fakto, kad 
vietinės valdžios turės aprū
pinti milionus jų šeimynų Am
erikos piliečius-narius.

Ištyrinėjimą apie pilietystę 
ateivių šeimynų narių vedė 
Melvin M. Fagen, iš New York 
City, komiteto pirmininkas, su 

profes. Donald Young, Ruth 
Z. Bernstein, Read Lewis ir 
Marian Schibsby iš Foreign 
Language Information Service, 
Cecilia 
Council 
Florence 
Institute 
fare.

Razovsky iš National 
of Jewish Wofnen ir 
Cassidy iš National 
of Immigrant Wel-

WPA Gelbsti Sudaryti Žemės Inventorių
Pirmu kartu Amerikos žem

dirbystės istorijoj visą tautą 
apimantis žemės turtų inven
torius buvo paimtas.

Mokslininkai^ New Jersey 
Agricultural Experiment Sta
tion, New Brunswick, su pa- 
gelba 30 WPA statistikų, in
žinierių ir tyrinėtojų, po Dr. 
Jacob G. Lipman, viršinįnku 
tos valstijos žemių ir javų 
skyriaus, ėmė inventorių. Jis vandens 
aiškiai parodo reikalingumą reikštų 
atsargesnio apsaugojimo mūsų: žingsnį, 
didelių, bet neapribotų žemės1 
turtu, v

2,000,000 tonų sieros.
“Pražudymas augalų trąšų 

yra tokis,” sako Dr. Lipmano 
inventoriaus pradinis raportas, 
“kad turime greitai priimti 
žingsnius, kurie apsaugos L 
sumažins pametimą augalų 
trąšų mūsų žemėse, žemės val
dymo pamainyti būdai, kurie 
sumažintų pražudymus nuo iš- 
graužimų ir “leaching” (tai 

įsigėrimas į žemę) 
didelį apsaugojimo

Šeimininkas paprašo prie 
pietų, bet jis tęsia savo kalbą 
toliau:

“Tas velnias nedavė pinigų 
nė vieno cento. Įsivaizdinkite, 
gerbiamieji, tokiame karštyj 
parvežiau devynis vežimus 
šieno, o vakare siunčia mane 
dar karves melžti! Nusispjo
vęs, išėjau.”

“Dėlei ' žingeidumo važiuo
jam pažiūrėti,”—pridūrė šei
mininkas.—“Aš tą farmerį ge
rai pažįstu.”

Už 20 minutų mes buvome 
minėtoj farmoj.

Išėjo dvi dukterys, pradė
jom kalbėtis, jos sako:

“Biskutį palaukit, kol mamė 
su tėveliu pamelš karves, nes 
darbininkas vakar išėjo, tai 
turi mamė pagelbėti.”

Parodė daržoves, gėles, 
kambarius, ir pridūrė, kad ant 
farmų jos gyventi nemyli. Sa
ko : “mes matom, kiek tėvai 
vargsta. Jiems nėra išeities, 
bet mes jaunos, susirasim sau 
darbus mieste.”

Ateina ir tėvas, daugiau pa
našus į geltonodį, negu į pa
prastą lietuvį, pasisveikinęs, 
tarė į mano giminaitį:

“Tai tu, brolau, sportauji, 
o aš, žiūrėk, į ką panašus, vi
sas purvinas, saule nudegęs, 
dirbu po 16-18 valandų į die
ną, o kaip prisieina ką par
duoti, tai už darbą neapsimo
ka.

“Tai tokia mažų farmerių 
ir padėtis,”—pareiškė farmos sa

vininkas.
Pamaniau sau: “Ten gerai, 

kur mūs nėra.”
Atsisveikinę, išvažiavom.

Drg. A. Stripeika, “Laisvės” 
vajininkas, šiomis dienomis . Y 
svečiuojasi Chicagoje, III. Lin- - 
kime draugui smagiai laiką 
praleisti.

Ukrinas.

ŠYPSENOS

Paklausimai šaipokui
Gerbiamas pilieti 
Šaipoke!

Girdėjau, jog sveikutis 
neesi pikčiurna ir į paklau
simus visiems atsakai iš pil- « 
no ir iš tikro. Tai byk la
butis, paaiškink man1 seka
mus dalykus: >

1. Tautietis Mr. > J. J. .: 
Smailis “Vienybėje? pori
na: “Visi gana gerai žino
te, kad šios šalies lietuvius .. 
progresistus ant pirštų gali- • 
ma suskaityti, tačiaus jie 
turi apširnę spaudą ir jų ‘ 
vajai yra sėkmingi.” Paaiš
kink, pilieti Šaipoke, ar tokį 
figerį galima padaryt ant . :

Studijos pasekmės bus su
trauktos į keturis monografus,; 

Tai yra ypatingai įspūdin- Dr. Lipman’o pagamintus, ir 
bus išleista per New Jerseyga, nes visiems, paprastiems 

žmonėms ir ; _ 
pereitų metų platūs išpūstiji- 
mai yra aiškūs. Mūsų žemės 
turtai išbaigiami su neatsargiu 
perdideliu vartojimu, girių iš
naikinimu, ir nepaisymu tinka
mų apsaugojimo, .praktikų, dė
lei nežinojimo arba pinigų 
trūkumo.

Svarbiausias faktas, kurį in
ventorius parodė, yra, kad že
mėje beveik visų 48 valstijų su Benulių šeimyna, 11 d. lie- 
žūsta milionai tonų 
trąšų kasmet.

Tas nereiškia, kad nieks ne
veikiama. Milionai tonų dau
giau išimta iš žemės, negu įdė
ta. Bet tą, sako Dr. Lipman 
ir jo pagelbininkai, reikia su
laikyti.

Skaitlinės viską aiškiai per- 
stato. šeši žemėj elementai, 
kurie yra reikalingi mūsų mai
stui, yra azotas, fosforas, ka
lis, kalkis, magnis ir siera.

Galutinas inventorius paro
do, kad Amerikos žemės kon- 
servatyvišku išrokavimu kas
met nustoja iš viso:

6,500,000 tonų azoto
3,000,000 tonų fosforo 

45,000,000 tonų kalio 
55,000,000 tonų kalkio 
20,500,000 tonų magnio

So. Boston, Mass

agrikultūristams Agricultural Experiment Sta-. 1
tion.

WPA Informacijų Biuras.

Vakari jų Įspūdžiai
Pasiliuosavę nuo kasdieni

nių darbų, sumanėm aplankyt 
gimines bei draugus. Susitarę

Radio

Šios nedėlios programa per 
, $20 kilocycles

i 9 :30 iki 10 :00 ryte bus sekan- 
I ti:

1— Stoughtono Lietuvių Orkes
trą.

2— Adelė 
ninkė

3— Piano
Lillian Starkiūtė ir Helena 
Mockiūtė iš So. Bostono.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Mickevičiūtė, daini- 
iš Providence, R. I.

2. Tautietis Petras Gulbis ’ 
toje pačioje gazetoje pats 
save ir savo kolegas štai 
kaip apibūdina: “Juk tai di
delis mūsų . apsileidimas, : 
kad iki to daėjome, kad jau - 
visai aiškiai ima mus už no
sies vedžioti.” Ar tokia Pe
tro Gulbio viešoji išpažintis 
yra teisinga?

3. Aš esu jaunas tenoras 
ir turiu gerą natų ralį bal
są. Ar tu, Šaipokėli, manai, 
kad balso lavinimo profeso
rius iš manęs galėtų ką nors 
padaryti ?

4. Mano žmonelė nori ži
noti, kaip aukštai sopranas

duetą paskambins gap dainuoti? Paaiškink!
5. Ar teisybe, kad riestai- 

skylė gali būt panaikin-nio 
ta?

augalų

temperatūra
izabeth, N. J

pos, 6 vai. vakare, pasiekėm 
Waterburį.

Aukštas kalnas, graži apy
linkė, bet oro 
siekia arti 100 laipsnių, ir tas
gadina mūs visų ūpą.

Besikalbant su drg., Jakima
vičių šeimyna, suskamba tele
fono varpelis:

“Heilo, Heilo, kalba Jonas 
Auštra (velionės dainininkės 
brolis). Visi ateikite pas mus.” 
* “Gerai,” atsako Jakimavi

čių duktė, Onutė. Bet kadan
gi laikas jau buvo vėlus, tai 
nutarėm jų aplankymą palik
ti rytojui.

Valgant pietus, įeina vidur
amžis vyras ir nedrąsiai pasi
sveikinęs, sako:

“Pareinu nuo farmų pėsčias 
septynias mylias.”

Hitleris stovi prie kompozitoriaus Anton Bruckner 
biusto; Vokietijos darbininkų mėsinetojas nuduo
da dideliu dailės mėgėju.

Du Svarbūs Susirinkimai

Liepos 28 d. įvyko du susi
rinkimai—Tarptautinio Darbi-. 
ninku Apsigynimo ir ALDLD 
54 kuopos.

Tarpt. Darb. Apsigynimo 
susirinkime įsirašė du nauji 
nariai. Laimėjimas Scottsboro , 
bylos žmonėms suteikė geres
nį ūpą ir pasirįžimą kovoti 
toliau, todėl pradėjo rašytis 
į šią organizaciją. Šiuo laiku 
eina rinkimas aukų į Vaikų 
Pieno Fondą. Tai bus parama 
tiems vaikučiams, kurių tėvai 
krito Ispanijos lauke, ir kurie 
randasi kalėjimuose už darbi
ninkų reikalus šioje šalyje. 
Tai yra labai svarbus fondas 
ir visiems reikėtų jį remti.

ALDLD 54 kp. susirinkime 
plačiai kalbėta apie ekskursi-l 
ją, kurią rengia ALDLD II 
Apskritys, 22 d. rugpjūčio į 
Rye Beach. Kuopai prisiųsta 
tikietų dėl platinimo. Visi na
riai pasiėmė po pluoštą tikie
tų ir pasižadėjo išplatinti. 
Taipgi buvo kalbama, kaip ge
riausia nuvažiuoti iki laivo 
prieplaukos—Wall St. Pier, 
New Yorke. Šį dalyką ištirti ir 
pranešti per “Laisvę” paskir
tas draugas A. Skairus. Tėmy- 
kit dabar “Laisvę”, nes neto
limoj ateityj bus pranešta visi 
planai. Tikietus patartina nu
sipirkti iš anksto, nes prie lai
vo bus brangiau. Tikietus ga
lite gauti L.D.P. Kliube, 408 
Court St.

Su aukšta pagarba, 
Tavo giminaitis^

Fricas Badiklis.
šaipoko Atsakymai:

Gerai, Fricuk, kad j ieškai 
teisybės. Viską tau čia išdė
stysiu papunkčiu.

1. Visų pirma turiu tau, 
Fricuk, paaiškinti, kad p.p. 
Smailis ir Gulbis yra ne 
vien tik tautiečiai, bet ir 
tautininkai, tai yra, nacio
nalistai, arba sutrumpintai 
—naciai.

Kas dėl nacio Smailio fi- 
gerio, tai tu, Fricuk, susi- 
balamūtinai. Fr. Smailis, 
porindamas apie pirštus, 
turėjo mintyje ne vien tik 
savo pirštus, o visų lietuvių 
nacių partijos člunkų, jų 
žonkų ir vaikų pirštus. Ir 
tai ne vien tik rankų, o ir 
kojų pirštus.

£| 2. Nacis Gulbis apie save 
ir savo kolegas porina gry-

šiomis dienomis geležinke
lių darbininkai balsuoja išriš
ti streiko klausimą. Brolijos 
Unijos nariai balsuos: strei- 
kuot ar nestreikuot? Kadangi 
Brolijos Unija negalėjo su 
kompanijomis susitaikyti dėl 
pakėlimo algos 20 nuošimčių, 
tai streiko klausimą išriš vi
suotinu balsavimu, šis klausi
mas paliečia 800,000 darbi
ninkų.

“tautos vadas” Smetona 
juos tapo už nosių, nelygi- : 
nant meškininkas meškas.

3. Klausi, ar balso lavini
mo profesorius iš tavęs ga- . 
lėtų ką nors padaryti. Šiūr, 
Frici! Pažįstu net keletą to
kių profesorių, kurie vasa
romis net į užrubežius va- • ■ 
žiuoja vasaroti...

4. Tavo žmonelė nori ži
noti, kaip aukštai sopranas 
gali dainuoti. To klausimo 
kol kas dar negalima atsa- 
kyti, nes- orlaiviai dar ne
baigė savo lenktynių į aukš- 
tį. Kas žino, kiek aukštai 
paskutinis iškils? ...

5. Apie riestainio skylę, 
Fricuk, nesirūpink. Sumau- 
mok patį riestainį—skylė iš
nyks!

Prof, šaipokas.

Naujoviškos fotografinės 
kameros nutraukia paveiks
lą per vieną penkiasdešim
tą dalį vienos sekundos.



Čia viena iš tūkstančių sovietinių moterų, kurios, laisvomis nuo darbo va
landomis, mokinasi skraidyt dovanai, lėšomis Sovietų valstybes. Su šia So
vietų piliete stovi lakūnas Boris Lebedev, jos mokytojas.

no stočių patarnavimą, bet 
sakė, kad Amerikos žmonės 
mažiau supranta mašinų

metais šalyj buvo 
didelių automobilių 

kuriose 23,570

tastrofa, pavyzdžiui, visuotinas 
tvanas, ir visos gyvybės žu
vo. Tuomet tvėrėsi kitos naujos 
rūšys ir gyvavo, iki nauja ka
tastrofa jas sunaikindavo, taip 
ir toliau. O žmogus tai, girdi, 
buvęs sutvertas po paskutinio 
tvano.

Skolinta Pasaka apie Tvaną
šiandien mes, mokslo davi

niais pasiremdami, tikrai žino
me, kad jokio visuotino tvano 
ant žemės niekuomet nebuvo. 
Tuo būdu biblijos pasakojimas

(Tąsa 4-tam pusi.)

reiškia
negu dievas,

Gamtos tyrimo mokslam be- lininkų, gyveno ant žemės keli 
sivystant, mokslininkai surinko milionai metų atgal, 
ir aprašė pasaulio augalus, su- dar anksčiaus, 
skaitė gyvenančius gyvulius, anot biblijos, sutvėrė pasaulį, 
pradėdami nuo mažiausių, už- j Kilo tad klausimas, iš kur 
baigiant žmogum. Mūsų laikais, jie atsirado? Kai kurie tų lai- 
antai, suskaityta apie 500,000 kų mokslininkai spėliojo, kad iš 
įvairių gyvulių rūšių, augalų pradžių buvo sutvertos vienos 
iki 200,000 ir dar apie 100,000 gyvulių ir augalų rūšys, bet 
iškasta iš žemės tokių rūšių,, įvyko kokia nors pasaulinė ka- « ■» • * 1 i ' * . « V • • • t •

Penktadien., Rugpj. 6, 1937 Puslapis. Trečias

Automobiliai, N e 1 a i 
mes ir Vairuotojai

Jungtinės Valstijos gali rašytojai Petrov ir Iljev, i 
pasididžiuoti, kad čia yra važinėdami Amerikos .ke-!

. Roio “Amerikoj,
žmogus važiuodamas auto-

| mobiliu, jautiesi, kad va- j 
žiuoji atvirame grabe.” Jie

daugiausiai automobiliu ir Pareiške: 
jiems kpliu, 1935 metais bu
vo šalyj 26,221,052 automo
biliai ir dar pagamino 3a pasmerkė paskubą. Jie iš- 
946,934 naujus automobi- gyrė kelius, mašinas, gazoli
nus. Tais metais šalis turė
jo 3,065.254 mylias automo
bilių keliu, kuomet už Jung
tines Valstijas tris kartus pavojų, negu tūli šunes. 
didesnė Sovietų Sajunga tu
rėjo 1,682.109 mvlias auto
mobiliu kelių. 1935 metais 
ųažinėtojai sudegino 16,- 
264,961,000 galionų gazoli
no. Šios šalies visi žmonės 
sutilptu susėsti i automo
bilius ir išvažiuoti. Vis tai 
gražiai skamba.

Bet kada pažiūrime i au
tomobiliu nelaimes, kiek jų 
buvo ir kiek žmonių užmuš
ta, tai kiekvienas suraukia
me kaktą. Neveltui Sovietų

Pasaulio Kviečių ir 
Rugių Užsėjimai

1935 
532,720 
nelaimių,

I žmonių užmušta ir 705,440
• —sužeista. Juk tai baisus 
karas! Po kiek gyvasčių žu- 

!vo į dieną! Ir daugiausiai 
žuvo praeiviu, pereinančių 

! gatves. Pereinančių gatves 
tais metais buvo 16,030 už
mušta ir 276,640 sužeista.

1936 metais dar labiau 
padidėjo automobilių nelai
mės, jų kiekis paaugo 11 
procentų. 1936 metais auto-

■ mobiliais buvo užmušta 
! 37,800 žmonių, tai ant kiek- 
į vieno 100,000 šalies gyven
tojų išpuola j)o 29.4 žmonių.

Viso šiais metais pašau- Tai yra daugiau kaip po 103 
lyie yra kviečiais užsėta žmones į dieną užmušta. O 
117.647,000 hektaru žemės.

Vienoj Sovietų Saiuno-oi 
kviečiais užsėta 41,000,000 
hektarų, pagal skaitliavi- 
mus, paduodamus Lietuvos 
spaudoje. Taigi Sovietu 
kviečiu plotas sudaro virš 
trečdali viso pasaulinio tų 
javų kiekio.

Jungtinė se Valstijose 
kviečiais užsėta 27,651,000 
hektarų. Kanadoje 10,122,- 
OOO hektarų. Italiioie 5,- 
205,000 h., Francijoje 5,- 
169,000, Vokietijoje 1,853,- 
000 hektaru, Lei\kiioie 1.- 
476,000, Belgijoje 174,000. 
Lietuvoje 157.000 hektarų. 
Latvijoje 62,000 ir tt.

Rugiais Sovietu šalvj šie
met užsėta 36,573,000 hek
tarų, tad irgi apie trečdalis 
viso pasaulinio rugių kie
kio; Lenkijoj—5,765,000 h... 
Vokietijoj 4.210,000, Jung
tinėse Valstijose 1,656.000, 
Francijoj 655.000 hektaru, 
Lietuvoj 514,000, Rumuni
joj 381.000 hektarų, Latvi
joj 276,000.

Miežiais Sovietų Sąjun
goj užsėta 8,121,000 hekta
rų, tad per 40 procentų vi
so pasaulinio kiekio; Jung
tinėse Valstijose—4,412,000 re mažą nuošimtį, tik 1.8%, 
hektarų. i bet Arizonoj jau 18.4%, o

Avižomis Sovietijoj užsė- Virginijoj net 20.4%. Girtas 
ta 17,749,000 hektaru, taigi prie automobilio rato ne- 
45 procentai visų avižų už- sėsk!
sėiimų pasaulyj. ' \ (Tąsa ant 4-to puslp.)

Kviečiais šiemet Sovie- ......
tuose užsėta 2,500,000 hek-, v. . . . wr. v. . 
tarų daugiau negu pernai, i Kiaušiniai ir Kiaušinėliai

Taigi Sovietai yra di
džiausias pasaulyje duonos 
aruodas. O tą aruodą kas 
metai labiau didina su- 
mokslintas, kolektyvis jų 
lauko ūkis. —L.

“Atsikėlęs iš Mimsiy” 
Apkirto Kaimiečiuskiek sužeista? Daug dau

giau. Ši pusė aptemdo ge
rąsias puses.
Kodėl Taip Daug Nelaimių?

Važiuotės kontroliavimas 
imasi ne vien pabaudų; sa
ko, kad jos negelbėja, bet ir 
mokinimo. Keliai taisomi. 
Bet greta to auga pas auto
mobilių valdytojus kvailu
mas — pergreitai važinėti. 
Važiuotės biuras, analizuo
damas praeitų metų nelai
mes, suranda, kad ten, kur, 
važiavo tarpe 29 ir 30 mylių dėdami kiūtojo pasislėpę ir 
i valandą, tai is 42 nelaimių nenorėjo turėti jokio reika- 
buvo užmuštas tik 1 zmo- i- -.................
gus; bet ten, kur važiavo 
50 ir daugiau mylių į valan
dą, tai jau iš 11 nelaimių 
skaičiaus buvo užmuštas 
vienas žmogus. Šis faktas 
turėtu priversti pamąstyti 
tuos, kurie didžiuojasi grei
tu nuvažiavimu.

Pereitų metų automobilių 
susidūrimo nelaimės paau
go 203 nuošimčiais, Ivginant 
su 1935 metais. Greitas va
žiavimas ir girtumas dau
giausiai pagimdo nelaimių. 
New Yorko valstijoj girti 
vairuotojai nelaimėse suda-

'O,

Gambocelio kaime, Ru
munijoj, kaimiečiai patys 
savo akimis matė, kaip Ba- 
silius Dinka buvo įdėtas į 
grabą, kaip grabo dangtis 
užkaltas vinimis ir, paga
liau, užpiltas žemėmis. Bet 
Basilius • Dinka greit vėl 
pasirodė gyvųjų tarpe, ne
panašus į šmėklą, o sveikas 
kaip ridikas.

Nustebo ir nusigando 
kaimo gyventojai. Visi dre-

"Visuotinas Tvanas 
Ir Gyvulių Rūšys

AR ŽINAI, KAD— Liaukomis Galima Bus 
Paaugint Neūžaugas

Net didžiausių žinduolių 
kiaušinėliai, kaip kad dram
blio ar bangžuvės, yra toki 
mažyčiai, kad vos galima 
juos matyt. Dramblio kiau
šinėlis tik mažą biskelį di
desnis už pelės. Moteries 
kiaušinėlis yra tokio dydžio 
kaip karvės, ir turi tik vie-

Vidutinio miesto dūmai 
užstoja bent penkta dalį 
saulės šviesos; didmiesčiuo
se gi dūmai kartais pragai
šina net iki 50 procentų sau
lės spindulių. limetras yra apie viena

--------  25-ta dalis colio.
Londono centre dieną bū- Taigi paukščių kiaušiniai 

na po 400,000 žmonių ant yra milžinai, palyginus su 
ketvirtainiškos mylios, o žinduolių kiaušinėliais. Bet 
naktį telieka tik po 10,000. dauguma paukščio kiauši- 

--------  nio susidaro iš maisto at- 
Kandis vienu pradėjimu įsargos. O moteries kiauši- 

padeda po 200 kiaušinėliu, nelis, užvaisintas, tuoj ima 
labiausia pąsirinkdama vii- maistą iš motinos kraujo, 
nonius drabužius. 1 ' —N.

lo su tuom “prisikėlusiu iš 
numirusių”.

“Sugrįžęs iš ano svieto” • 
Basilius Dinka pasiliko 
tame pačiame kaime ir šau
kė, kad gyventojai jo nebi
jotų. Sakė: aš esu prana
šas.; aš atsikėliau iš numi
rusių, tik norėdamas jum 
gerą padaryti. j

Taip, galų gale, kaimie
čiai ir priprato prie to 
“numirėlio” ir pradrįso. O 
jis pasakojo jiem apie aną 
pasaulį, apie dangiškus tur
tus. Visi žemės turtai, girdi, 
tai tik nusispjaut prieš dan
gaus gerybes. O kas žemiš
kų turtų išsižadės, tai susi
lauks didžiausių, puikiausių 
turtų aname pasaulyje. (

Galų gale, Basilius Dinka 
pasistatė stalą viduryj kai-j r - ;/J " . . v. . , _
jo čia sunešt savo žemiškus visų žvėrių, 
turtus mainais už žadamus' —Iš visų paukščių yra 
dangiškus. Netrukus jis ir mažiausias taip vadinamas 
prisirinko pilną maišelį pi- ’ " ' ’ '
nigų ir auksinių ir sidabri
nių daiktų. O ant rytojaus 
Basilius su savo bičiuliais 
staiga nežinia kur dingo; 
kaimiečių suneštos žemiš
kos gerybės dingo kartu su 
juom.

kokių jau dabar nėra tarp gy
vųjų; bet jos paliko žemės klo
tuose savo liekanas.

Pirmutinis ėmėsi suvesti tą 
begalinę daugybę augalų ir gy
vių į kokią sisterrTą švedas 
mokslininkas Linnejus 18-me 
šimtmetyje. Tai buvo jo “Gam
tos Sistema.”

Artimiausius sulig kūno su- 
budavojimo gyvulius ir auga
lus jis patalpino į vieną rūšį: 
šunų, vilkų, kačių, arklių, jau
čių ir kt. Artimesnes rūšis su
jungė į kiltis. Į šuns, antai, kil
tį įėjo ir vilkų, ir šakalų, ir 
lapių rūšys. Prie katės kilties 
priskaitė ir tigrus, ir liutus, 
ir leopardus ir kitus. Turinčias 
tas pačias ypatybes kiltis Lin
nejus sujungė į gimines. To
linus jau ėjo kitos, didesnės 
grupės: būriai, klasės, apiman
čios vis didesnį rūšių skaičių. 
Taip betvarkant priėjo prie vi
sų gyvulių paskirstymo į dvi 
klases: į stuburinius, tai reiš
kia, turinčius stuburą, ir be- 
stuburinius, neturinčius stubu
ro.

Prie stuburinių priklauso: 
žuvys, rėpliai, paukščiai ir žin
duoliai. Išskirdamas žmogų į 
atskirą žinduolių būrį, Linne
jus patalpino tame būryje ne 
tik žmogaus, bet ir artimiausią 
savo kūno sustatymu beždžio
nių giminę. Tą iš žmogaus ir 
beždžionių giminių susidedanti 
būrį Linnejus pavadino prima
tais, tai yra, kunigaikščiais gy
vulių pasaulyj. Primatus savu 
keliu jis suskirstė į dvi rūšis:

Fotografijos Šimta- 
metinė Sukaktis

Franci j a vienų metų bė
gyje pagamina tokį kiekį 
vyno, kurį supylus į vieną 
daiktą, lengvai jame galėtų 
plaukinėti * virš pusantro 
šimto didžiulių kariškų lai
vų.

—Senų tradicijų Romos 
didžiūnai pokiliuose savo 
svečiams duoda tiek taurių 
vyno, kiek svečio pavardėje 
yra raidžių. Gerai tiems, 
kurie turi ilgas pavardes ...

—Henry XI, Liegnitz’o 
kunigaikštis, bėgyj 32 metų 
diena iš dienos suvartoda
vęs (išgerdavęs) po 12 
kvortų vyno, — mirė nuo 
perdidelės dozos pieno.

—Beethoven’as : 
savo garsiąją 
Symfoniją, kuomet jis buvo matiškai įšvirkščiant to
jau visiškai kurčias. į kiam žmogui į kraują syvų, . - . . . ■

—Du šimtai kalbinių ju- išsiunktų iš gyvulių pitui- Jus biiyo ^tikintis žmogus^ Jis.
v * S i v v - -—1—1- II—" _c, -.11__

įtaisę aparatus žmonėms, dar paauginti neužaugą, auSalų ir gyvulių rūšys yra to- 
kurie neturi girdėjimo. nors jis būtų jau ir subren- ki°s pat, kokiomis juos “dievas

—Kuomet mes. miegame,1 dęs. Didesnis gi ūgis duotų : sutvėrė ;” hipv«r tv^rs skv. 
tai tas dar nereiškia, kad jam savigarbos ir pažadintų rium kiekvieną _ — JT.   1 _ “   * • •• IJ z-^4- Ir r, 1 i 1 t

Daugelis turi gerus ga
bumus, pirmos rūšies sme
genis, kad galėtų išeiti net 
genijai. Bet, deja, jie yra 
žemo ūgio; jaučia ar įsivai
zduoja, kad didesnieji su 
panieka į juos žiūri. Dėl to 
pas neūžaugas dažnai išsi
vysto nedrąsa, nusiminimas, 
vengimas pasirodyti. O toks 
ūpas sulaiko juos nuo savo 
gabumų išvystymo ir pa
naudojimo, sako Carnegie 
Instituto mokslininkas Os- 

!car Riddle, Washingtone.
Žmogus nedaauga todėl, 

kad jo posmegeninė-pitui-

Suėjo šimtas metų nuo to 
laiko, kai francūzas daili
ninkas Liudvikas Dageras 
(Daguerre), išrado fotogra- . ••• 
fiją ir padarė jos aparatą, •••
šiek tiek panašų į šiandie
ninę “kamerą.”

Svarbiausia išradimo da
lis yra, kaip šviesos spin
dulių pagelba įtvirtint plok
štelėje vaizdą.

Dagero fotografijos apa
ratas iš pradžios buvo neto
bulas ir gana painus nau
dot. Chloro sidabru padeng
tos plokštelės buvo nejau
trios; ir reikėdavo kelioli
kos minučių, iki nutrauk- . 
davo fotografinį paveikslą. 
Fotografuojamas žm o gus 
būdavo pririšamas, idant 
nesujudėtų. . • \

Kol w nebuvo fotografijos, 
paveikslavimo darbas tek- 

,v. A ,--c v- --------- -r - ov —-c x— , . , , . _ ,. idavo piešėjams. Taigi jų
dzių teatrų Anglijoje yra tarmių liaukų, galima būtų;man<;’ kad Vls.os musų dleaų|daug ir buvo. Jie matė, jog 

fotografija mažins piešimo 
.... , _ _ , 1 darbų užsakymus; todėl su-
kad dievas veie s y- nema^ Sąjudį prieš ją. 
vieną rusp i Ponai įr ponios iš karto tai-

• • •» • • • yt ‘ i žengiant, bojkOtaVO tą išradi-
prisiėjo visiškai atmest tokią mąFpirmoji nusifotografa- 
atskilų tvėrimų minti. Ir; vusi poniutė buvo tūla Ram- 

e ir ji liko nepaten- 

ja “padarė jos veidą perdi- 
delį.”

Išradėjas turėjo sunkių 
laikų, iki Franci jos Akade
mija pripažino jo išradimą 
ir paskyrė jam po 6,000 
frankų pensijos kasmet.

Praėjo šimtas metų, ir 
fotografija šiandien yra 
pasiekus aukšto tobulumo 
laipsnio. Ji mato geriau ir 
atvaizduoja teisingiau, ne
gu gero piešėjo akis ir ran
ka su pieštuku ar šepetuku.

Visa judamųjų paveikslų 
pramonė rymo ant to Da
gero išradimo. Išvystyta 
jau ir pigios spalvuotos 
fotografinės plokštelės, kad 
bile kas gali nusitraukti 
vaizdus naturalėmis daiktų 
varsomis. Fotografija įžvel
gia ir į beribes dausų erd
ves ir duoda atvaizdus 
žvaigždžių, kurių žmogaus 
akis neįžiūrėtų net per te
leskopą. Fotografija taip 
pat neįkainuojamai pasitar-' 
navo medicinai ir įvairioms 
kitoms mokslo šakoms.

sukūrė tarinė liauka persilpnai vei-'žm0^ pavadino “išmintingu 
Devintąją kia ar permaža būna. Siste-1 žmogumi,” o beždžiones — “gi-

r
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miega, i jo energiją.

gentkartes buvo tokie jau

Žemės Branduolys—Geležis

P.Bs.

tai jam reikėtų 20,000 
rų ėdesio dienai.

visas mūsų kūnas : 
Mes miegame tik dalimis. 
Mes lengvai užmušame mus 
giliantį uodą, o kai kada ir 
vaikščiojame nenubudę.

įtaisę aparatus žmonėms, dar paauginti 
kurie neturi girdėjimo.

rių žmonėmis.
Reikia pabrėžti, kad Linne-

Kad pituitarinių liaukų 
syvais galima 
“baigtinai” suaugusius gy
vulius, tatai yra pilnai įro-

gyvulių iš žemesnių rūšių.
Giliai žemės klotuose atrasti 

buvo kaulai gyvulių visiškai 
nepanašių į mūsų laikais esa
mus. Daugelis jų, sulig moks-

paaugint “ ų “ :Vusi poniutė buvo tūla Rambius ev- Darwl"a,s parode’..kai.ppvollu' bouille ir ji liko nepaten- 
o ke?u ?>ps™kai kinta; sakė, kad fotografi-
Buhų kova skaitoma jyįa bandymais laboratori- 0 au s esnes lus-vs augau u la “na/iors

esant seniausiu sportu. TaSjjose. Pavyzdžiui, buvo pa- 
sportas pirmiausia praside- įm£a nykštukų veislės šu- 
.1° Ęgypte; paskui juomi nes< Rurįų tėvai, bočiai ir 
persieme Roma, o dar ve- prabočiai per gentkarčių 
liau— Ispanija. gentkartes buvo tokie jau

_ TZ -. . v. . Sulig savo didumo liu- mažiukai. Bet per tūlą Lai
mo gatves. Kaimiečiai ture- tas turi mažiausią širdį is reguliariai ileidžiant pi
jo čia sunešt savo žpmiškus visu žvėrių. __ • •_______

ną dešimtadalį vieno mili-| Atvykusi policija ištardė 
metro skersai-išilgai. O mi- dalyką ir atrado, kad Basi- 
1 • i • •

padeda po zvv kiaušinėliu, nelis, i 
labiausia pasirinkdama vii- maistą iš motinos kraujo

lius buvo sumanus apgavi
kas. Jis nebuvo nei miręs 
nei palaidotas, nei iš numi
rusių prisikėlęs, ale gerai 
susimokinęs su savo sėb
rais. tokį vaidmenį suvai
dinti. Bet dar neištirta 
smulkmenos, kaip jis mokė
jo taip mitriai tą rolę su
lošti ir tiek žmonių apmo- 
nyti. v —L.

humming bird, kas reiškia 
zvembiąs paukštelis. Jų ei
na apie šimtas į svarą. Pro- 
porcionaliai imant, jis turi 
daug daugiau smegenų, ne
gu žmogus. Jo smegenys su
daro dvyliktą dalį jo viso 

|kūno, kuomet žmogaus sme
genys sudaro šimtą trisde
šimt penktąją dalį. Jis yra 
vienintelis paukštelis, kuris 
gali skristi ir atbulas. To
kie stebėtini paukšteliai už
einami karštose, tropiškose 
šalyse.

—Jeigu dramblys, atsi
žvelgiant į jo didumą, ėstų 
tiek daug, kiek suėda pelė, 
tai jam reikėtų 20,000 sva-

tuitarinių syvų jiems į 
kraują ir tie nykštukai šu
nyčiai užaugo didesni, nors 
jau pirm to buvo pilnai su
brendę.

Bet gyvulių pituitarinių 
liaukų apvalvmas nėra pa
siekęs reikalingo grynumo 
laipsnio. Todėl sąžiningieji 
mokslininkai kol kas dar 
vengia tomis liaukomis au
ginti, neūžaugas žmones. 
Ale nieko nepaisantieji do
lerių gaudytojai tuo būdu 
yra jau ne vienam nykštu
kui turčiui pridėję po colį 
kitą aukščio. —J. K.

Tibeto gyventojai neval
go žuvies, paukštienos ir 
kiaušinių ir negeria pieno. 
Pagal savo fanatiška bud- 
distų religiją jie tuos daik
tus laiko “nešvarumais.”

Žemės kamuolio branduo
lys, apie 4000 mylių skersai- 
išilgai, susidaro iš geležies, 
įkaitusios 3,000 iki 5,432 
laipsnių, pagal Fahrenheit 
termometrą, kaip kad spė
ja profesorius L. H. Adams, 
viršininkas fizinės laborato
rijos Carnegie Institute, 
Washingtone. Tą spėjimą 
jis remia žemės drebėjimų 
bangomis ir surinktomis 
tiesioginėmis žiniomis apie 
žemės sudėtį.

Saulėje yra daugybė ge
ležies. Nukrintančių iš dau
sų meteorų svarbiausia su
dėtinė dalis taip pat geležis. 
Šie faktai irgi paremia 
sprendimą apie geležinį že
mės branduolį.
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Plaukiojančios 
Tvirtovės

Pasaulinis karas užkur- kas, 7 dideli kruiseriai, 8 
tas iš dviejų galų. Europoj greiti kruiseriai, 63 nai- 
— Italijos, Vokietijos, Por- kintojai ir 77 submarinai. 
tugalijos ir Ispanijos fašis-1 Ji budavoja: 3 šarvuo? 
tų užpuolimas ant Ispanijos čius, 5 greitus kruiserius, 22 

naikintojus ir 12 submari- 
nu.

liaudies, antrų metų karas, 
gali bile dieną virsti Euro
pos Karu.

Kada Europa užimta, tai 
ta proga pasinaudojo Japo
nijos plėšrusis imperializ
mas ir užpuolė Chiniją, kad 
naujus jos plotus pavergus. , ,
Bet šiandien Chinija yrame greitų kruiserių, 102 naikin
ta, kuri buvo keli metai at- tojai ir 79 submarinai.
gal. Chinijos liaudis apsi-1 Italija budavojasi: 2 šar- 
jungė ir jau apie mėnesis vuočius, 2 greitus kruise- 
laiko eina mūšiai Peipingo- rius, 36 naikintojus ir 27 
Tientsino srity j. Japonija submarinus.
vis daugiau siunčia armijos, 
lėktuvų ir karo laivų, bet 
tuom pat kartu ir Chinija 
mobilizuojasi. 
provokaciniai

entsine, bjaurus užpuolimas kintojai ir 36 submarinai. 
ant Sovietų Sąjungos kon-1 Ji budavoja: C L----
sulato, dar daugiau blogina 
jos poziciją. Mandžurijoj ir 
Korėjoj veikia partizanai. 
Japonijos imperialistai bijo
si net Manchukuo kareivių 
sukilimo. Kaip tas karas ne
sibaigtų, bet jis yra.

Tokioj karo atmosferoj 
eina ginklavimasis visų im
perialistinių valstybių. Tas, 
ko mokino seniau komunis
tai, kad pasaulis šliaužia į 
karą, dabar yra aiškus fak
tas visiems.

Jungtinių Valstijų karo 
jūrų laivyno komandieriai 
paskelbė, kaip dabar yra 
galingi šešių šalių karo lai
vynai. Čia mes pastebime, 
kad jie į skaitlinę ima tik 
naujausius laivus ir tik tiek, 
kiek žino, nes kiekviena 
valstybė pilnų davinių nepa-. . ., . . 
duoda. Pagal Washingtono I . Arinai i i ‘ H f) 110*1 Q11Q1!

Italija
Ji turi 206 karo laivus.' 

bendrai 396,683 tonų įtal
pos. Laivyne yra: 4 šarvuo
čiai, 8 dideli kruiseriai, 13 i

jūrose. Prie to, ji turi Amū
ro ir Dniepro upių flotilijas 
ir dar karo flotiliją Kaspi
jos Jūroj. Sovietai nesiren
gia nieką užpulti, todėl jie 
nebūdavo j o daug šarvuočių, 
bet būdavo j o daug , mažes
nių karo laivų, kaip tai: 
kruiserių, naikintojų, tor
pedinių laivų, submarinų ir 
katerių bei kitų tos rūšies. 
Vienok jie turi ir šarvuočių, 
kurie galės atremti priešo 
tos rūšies laivus. Sakoma, 
kad, padidėjus karo pavo
jui, Sov. Sąjunga pradėjo

daugiau budavoti karo lai
vų.

Mes žinome, kad Sovietų 
Sąjungos diplomatija pase
kmingai kovoja prieš karą, 
už taikos išlaikymą, bet vie
na diplomatija šiandien tai
ką begalima išlaikyti. Kada 
pasaulis stovi ant karo pra
žūties, tat reikalingos ir ka
ro jėgos. Pora metų atgal d. 
Stalinas pareiškė: dabar 
skaitosi tik su galingais, 
kas silpnas, tą visi skriau
džia. D. M. š.

ALDLD REIKALAI
• sustatyta eilė svarbių raštų 
apie lakūnų kovas, apysakų 
iš kovų lauko ir istorinių 
raštų. Mes rūpinamės šį nu-

Vokietija
Ji turi 77 laivus, bendrai

kelioliką kartų didesnio laivo, 
negu Nojus turėjo pasistatęs.— 
Mokslas suskaito šiandien apie 
75,000 visokių sausumoj gyve
nančių gyvulių rūšių, be to, 
160,000 vabalų rūšių ir 6,000 
sausumos kirminų rūšių.

Ne tik žvėris reikėjo sutal
pinti (į ‘arką’), bet ir maistą 
jiems bent pusantro mėnesio 
laikui. Kiek šieno, grūdų ir mė
sos reikėjo Nojui prikrauti j 
mažą laivą! Mėsa maistui pa
imta prasmirstų per kelias die
nas. Taigi Nojui būtų prisiė
ję imti dar gal tris kartus dau
giau gyvulių ir juos naudoti 
maistui tam keistam jo žvėry
nui. Na, o kokia smarvė turėjo 
būti uždarytame laive nuo tų 
keistų pasažierių! Be abejonės, 
visi ištrokštų.

Aiški nesąmonė. Toki 
kai galimi tik pasakoj.

(Ištraukos “Iš Kur 
žmogus,” S. Matulaičio.)

IŠRADO “ORO 
SUBMARINE”

Japonijos 147,632 tonų įtalpos. Laivy- 
_________ užpuolimai na sudaro: 6 šarvuočiai, 6 

ant Franci jos kareivių Ti- greitieji kruiseriai, 29 nai-

: 5 šarvuo
čius, 2 orlaivių vežikus, 3 
didelius kruiserius, 18 nai
kintojų ir 11 submarinų.

Tokios, tai skaitlinės 
plaukiojančių tvirtumų. 
Drąsiai galima sakyt, kad 
čia suminėta tik dalis karo 
laivų kiekvienos šalies. Ka
ro laivynai dar turi minų 
pastatytojus, minų šlavikus, 
didelius upių karo laivus- 
monitorius, upių laivelius, 
torpedinius laivus, katerus, 
kuro pristatytojus, ligoni
nių laivus, submarinų gau
dytojus ir daugelį kitų rū
šių laivų. Bet čia apie juos 
nekalbama. Vien Italija gi
riasi, kad ji turi arti 100 
greitų torpedinių katerų 
(nedidelių laivelių), kurių 
pagelba mano nugalėti An-

Mūsų Knyga Spaudoj
“Kelias į Naują Gyveni

mą” draugo A. Bimbos la- 
bai svambi knyga jau baig- —iŠ 
ta rašyti ir atiduota spau- i 
dai. Rudeniop ji bus gatava. į Platinkite Mūsų Knygas 
Tokios knygos jau senai rei-' 
kėjo lietuvių darbininkų ju
dėjimui. Apie jos tūrinį, bus 
vėliau parašyta, gal paduo
sime kaip kurias atskiras 
knygos dalis ir ištraukas.

Knygai popiera nupirkta,
dalis už darbą spaustuvei ^aj0 rašyti laiška, išpirkti 
jau pinigų įnešta. Dar rei- “Money Orderį”, “kas dau- 
kės pinigų jos baigimui geliui nėra priprastas dar- 
spausdinimo apmokėti, su- ^as, kad gavus knygas, tai 
smvimui, apdarymui ir eks- daug lengviau jis nusipirks 
pedicijai. Reikia, kad na- jeigu jam kokiame suėjime,, 
riai, kurie dar nesumokėjo piknike, kas nors atneš kny-; ___  ___  _____
duokles, tuojaus jas Pa"’gą, paaiškins apie ją, paro- tai ant kryžkelių —

Vasaros metu daugelis 
sako “karšta,” kaip kurie 
mažiau skaito. Bet vis vien 
yra daug žmonių, kurie 
skaito knygas, perkasi ir 
traukia iš ALDLD centro.

Jeigu žmogus randa rei-

daly-

Kilęs

Automobiliai, Nelaimės 
Ir Vairuotojai

,, skaitlines dabar sekami yra 
karo laivynai:
. Anglija

Turi 285 karo laivus, ku
rie visi sudaro bendrai 1,- 
216,398 tonų įtalpos. Tame 

. skaičiuje yra: 15 šarvuočių, 
6 orlaivių vežikai, 15 dide
lių kruiserių po 10,000 tonų 
įtalpos; 40 greitų mažesnių 
kruiserių, 156 naikintojai ir 
53 submarinai.

Prie to, Anglija budavo- 
ja: 5 šarvuočius, 5 orlaivių 
vežikus, 21 greitą kruiserį, 
46 naikintojus ir 19 subma
rinų.

* Jungtinės Valstijos
L. Jos turi 325 karo laivus 

bendrai 1,083,330 tonų įtal- 
pos. Bet sako, kad tame 
skaičiuje 212 karo laivų iš- 
budavotų pereito karo me
tu. Jų laivyną sudaro 15 
šarvuočių, 3 ’orlaivių veži- 

ykai, 17 didelių kruiserių po
- 10,000 tonų įtalpos. 10 grei-
- tų kruiserių, 197 naikintojai 
? ir 64 submarinai.

Jos budavojasi: 2 šarvuo- 
čius, 3 orlaivių vežikus, 1 
didelį kruiserį, 9 greitus 

” kruiserius, 55 naikintojus ir 
17 submarinų.

Japonija
Ji turi 200 karo laivų, 

bendrai 745,604 tonų įtal
pos. Jos laivyną sudaro: 9 
šarvuočiai, 4 orlaivių veži
kai, 12 didelių kruiserių, 20 
greitų kruiserių, 98 naikin
tojai ir 57 submarinai.

Japonija budavojasi dar: 
2 orlaivių vežikus, 14 nai
kintojų ir 3 submarinus.«»»•>

g Prie to, ji turi išdirbus 5-ių 
E metų planą karo laivų bu- 

davojimo, bet kiek pagal tą 
planą budavoja, tai nėra ži- 

", noma.
Franci j a

Jos karo laivynas turi 162 
„„ laivus, bendrai 469,346 to

nus įtalpos. Jį sudaro: 6 
šarvuočiai, 1 orlaivių veži-

davojimo, bet kiek pagal tą

kaip jis yra jūrų paviršiuje. 
Mat, aukštumoj oras yra retas 
ir ta^ apsunkina kvėpavimą. 
Tas gi motorukas privaro oro 
į kietai uždarytus kambarėlius 
ir tuo būdu suteikia pilną ga
limybę lakūnams laisvai kvė
puoti.

Išradimas didelis. Bet kol 
kas jam pilnai nepasitikima, 
nes lėktuve vis vien įrengta 
deguonio patalpa. Jeigu orą 
traukiantis motorukas sugestų, 
tai tada lakūnai naudotų de
guonį.

Sakoma, kad orlaivių buda- 
vojimo iirmos “uougiass" ir 
“Boeing” jau budavoja šios 
konstrukcijos lėktuvus, kurie 
turės po keturis motorus. Iš 
antros pusės karo specialistai 
gėrisi išradimu, nes jeigu tas 
gerai pavyks, tai lėktuvai ga
lės aukštai lekioti, ypatingai 
bombnešiai ir priešorlaivinės 
kanuolės negalės juos pasiek
ti. Dar nesuspėta padaryti iš
radimas, jis ištobulinti, kaip 
jau tuojaus pritaikomas ne vi
suomenės gerovei, bet žmonių 
žudymui — karui. Kito ko ir 
negalima laukti kapitalistinėj 
tvarkoj, kur viešpatauja baisi 
klasių kova ir kova tarpe įvai
rių imperialistinių grupių.

Išradimas padarytas Ameri
koj, bet jeigu jis tik bus sėk
mingas, tai trumpu laiku ras 
pritaikymą ir kitose šalyse. 
Ypatingai tas lengva padaryti, 
kada jo teorija žinoma. Pats 
išradimas daugiau panašus į 
pritaikymą submarino struktū
ros prie oro ir todėl jau dabar 
tą lėktuvą pradėjo vadinti 
“oro submarinu.”

Vai. Sūnus.

Jungtinių Valstijų armijos 
majoras Carl Greene išbandė 
naują lėktuvą. Jis iš vakarų 
atskrido į Dayton, Ohio. Sa
ko, kad protarpiais skrido 
25,000 pėdų aukštumoj.

Jau senai yra išrasta lėk
tuvai, kurių motorai leidžia iš
kilti. bent 35,000 pėdų aukš
čio. Bet tokioj aukštumoj la
kūnai turėdavo dėvėti deguo
nie prietaisus, kad jo pagelba 
kvėpavus. Tas daug apsunkin
davo lakūnų padėtį.

šis lėktuvas naujai paga
mintas. Jis yra taip sutaisy
tas, kad kada jame uždaro 
visus langus ir dureles, tai tam 
tikri kambarėliai yra taip 
tampriai uždaryta, kad oras 
negali į juos prasimušti ir iš 
jų išeiti.

Submarinas jūroj plaukioja 
todėl, kad jis taip tampriai už
sidaro, idant į jį negalėtų van
duo prasimušti. Submarine jū
reiviams orą apvalo tam tik
ri prietaisai, o leidžiamas de- 
guc-nis suteikia jiems galimybę 
išbūti, kad ir kelias savaites 
po vandeniu.

Amerikos aviacijos išradėjai 
besinaudodami ta teorija ir 
pabudavojo lėktuvą, kuris taip 
tampriai užsidaro. Lėktuve 
yra įrengta du motorukai, 
kuriuos suka jau lėktuvo mo
tore atidirbusi -spėka ir išei
nanti laukan. Vienas iš tų mo- 
torukų paduoda aukšto spau
dimo orą lėktuvo motorui, o 
antras traukia iš lauko pusės 
švarų orą į lėktuvą ir to pa
gelba sudaro jį tokio tirštumo,
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(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Lyginant nelaimes 1927 

ir 1936 metų, pasirodo, kad 
taksių ir auto-busų nelai
mės sumažėjo, bet važiuo- 
tės automobilių 61 nuošim
čiu pakilo ir trokų nelaimės 

’ 19 nuoš. paaugo.
Kita šaka nelaimių yra 

■ užmu- 
dys. Neužmirškite platinti Šimai ir sužeidimai perei- 
mūsų knygas visur ir prie nančių gatves. Ypatingai 
kiekvienos progos.

Centro Nominacijos
Dabar eina ALDLD Cen

tro Komiteto ir pavaduoto
jų nominacijos busimam 

kuopa, kurių yra apie 200, ■ terminui. Raginamos kuo- 
turės tik po $3 duoklių, tai ' 
ir tai bus jau $600.00 suma. 
Turint centre tuos pinigus 
būtų galima organizacijos 
darbą varyti pirmyn.

Centro Komitetas vieno 
prašo nuo visų narių: atli
kite savo būtiniausią parei
gą, pasimokėkite duokles 
laiku!

Nauji Nariai
Naujų narių gavimas, 

kaip kuriose kuopose eina 
ir vasaros metu. Nors ofi- 
cialis vajus pasibaigė, bet 
draugės ir draugai galite 
gauti naujų narių, tik rei
kia neužmiršti organizaciją. 
Draugai iš Inkerman pasi
mokė j o duokles, atgaivino 
ALDLD 203 kuopą. Drau
gai iš Cicero 92 kuopos ir 
Phila. 10 kuopos gavo po 3 
naujus narius. Du naujus 

į narius gavo Pittsburgh 33 
kuopa, o ALDLD 136 kuo
pa Harrison-Kearny, kuri 
nuolatos daug naujų narių 
gauna, po vajaus dar gavo 
5 naujus narius. Daugelis 
kuopų gavo po vieną. Ragi
nami visi draugai ir drau
gės atsiminti organizaciją 
ir pakalbinti į jos eiles savo 
kaimynus ir pažįstamus.

Knygos Ispanijos 
Kovotojams

Ispanijoj prieš barbariš
kus fašistus, žmonijos ne
prietelius, dvidešimto šimt
mečio budelius, kovoja ne
mažai ir ALDLD narių iš 
Jungtinių Valstijų, Kana
dos ir Brazilijos. Daugelis 
draugų atsikreipė prašyda
ma “Šviesos” ir knygų.

ALDLD CK pasiuntė jau 
nemažai lietuvių ir anglų 
kalboj knygų ir “Šviesos.” 
Ypatingai jaunuoliai dėkin
gi už anglų kalboje knygas. 
Mūsų jauni draugai kraują 
lieja ir gyvastį stato pavo- 
jun už visų reikalus. Mes, 
čia pasilikę, nors organiza
ciją padidinkime nariais, 
kad jų spragą užpildžius.

“šviesa” Apie Ispaniją
“Šviesos” No. 3 yra spau

doj. Jis veik išimtinai bus 
pašvęstas Ispanijos liaudies

simoketų ir kuopų valdybos 
prisiųstų į centrą.

Tankiai mūsų kuopų vir
šininkai nesiskubina siųsti 
pinigus, nes sako: “mažai 
dar turime, tik kelis dole
rius.” Taip, kuopoj tai “ma
žai,” bet jeigu kiekviena

1 karo laivynai 
daugiausiai ir vystėsi ma
žesnių karo laivų rūšies bū
davo j ime: greiti kruiseriai, 
naikintojai, submarinai, ka- 
terai ir kiti. Didžiulius šar
vuočius tik keli metai atgal 
pradėjo budavoti, per ilgą 
laiką jų veik nebudavojo. 
Daugelis karo specialistų 
mano, kad šarvuočiai nesu
vaidins sprendžiamos rolės, 
nes karo orlaiviai juos grei
čiau gali nuskandyti. Ypa
tingai garsiai apie tai kal
bėjo po to, kaip Ispanijos 
liaudiečių lėktuvas nuskan
dino fašistų šarvuotį “Es
pana” ir kada kitas lėktu
vas apdaužė Vokietijos 
šarvuotį “Deutschlandą.” 
Bet karo laivų būdavo to jai 
tą greitai užgniaužė, nes jie 
ant šarvuočių padaro dau
giausiai pinigų. Vieno da
bartinio šarvuočio, 35,000 
tonų įtalpos, įrengimas ir 
išbūdavo j imas atsieina apie 
$50,000,000, o į metus jo už
laikymas apie $3,000,000.

Sovietų Sąjunga
Kapitalistinė spauda kal

ba apie “šešias didžias jūrų 
spėkas.” Ji vis dar nuoša
liai palieka Sovietų Sąjun
gą. Viena, kad Sovietai ne
skelbia savo jūrų karo lai
vyno dydį, antra — bando 
“ignoruoti.”

Anglija, “jūrų karalienė” 
ir gi ilgai “ignoravo,” bet 
vėliau turėjo pasikviesti So
vietų atstovus ir padarė lai
vynų reikale sutartį. Sovie
tai prižadėjo Baltijos Jūro
se nebudavoti didesnius ka
ro laivus, kaip Vokietijos ir 
neginkluoti juos didesnėmis 
kanuolėmis, kaip kitų šalių 
ginkluoti karo laivai. Toli
muose Rytuose ji pasiliko 
pilną laisvę budavoti tokį 
karo laivyną, kokis reika
lingas atremti Japonijos im
perialistus.

Sovietų Sąjunga turi-ke
turis atskirus laivynus, bū
tent: Baltijos, Baltosiose, 
Juodosiose ir Tolimų Rytų reikalams, jos kovoms. Jau

pos dalyvauti. Turėkite su
sirinkimus, nominuokite 
tinkamas drauges" ir drau
gus. Nominacijų vieną ko
piją pas save, kuopoj, pasi- 
likte, o kitą prisiųskite į 
centrą nevėliau 5 d. rugsėjo 
(September).

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

“Visuotinas Tvanas” Ir 
Gyvuliu Rūšys

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
apie visuotiną tvaną yra 
pasaka. Mes žinome net, iš kur 

pasaka 
kad žy- 
į savo 
pasaką 
paimtą

kilo biblijoj įrašytoji 
apie tą tvaną, žinome, 
du dvasiškiai įrašė 
“šventąsias” knygas 
apie tvaną žodis į žodį 
iš babiloniečių.

Babiloniečių pasakoj, 
toj daug šimtmečių 
negu žydų, 
taip skamba:

Vienu tarpu dievai susirinkę 
sumanė išžudyt žmones už ne
paklusnumą. Dievas Ea prane
šė Utnapištimui apie dievų su
manymą, liepė jam skubiai pa
sidaryti laivą, pasakė net ko-

tik

uzrasy- 
anksčiau 

tas pasakojimas

čia daug nelaimių įvyksta, 
nes iš visų 1936 metų nelai
mių jos sudaro 40 nuošimtį, 
o užmušimų 23 nuošimtį. 
Kaltė čia ne vien automobi
lių valdytojų, bet ir praei
vių, kurie nepaiso šviesų ir 
abelnai nesielgia saugiai.

Ratvalkių Amžius
Dabartiniai ratvalkiai 

(tires) vėsiame ore, jeigu 
jis nuolatos būtų nedaugiau 
70 laipsnių, tai išlaikytų 
38,000 mylių kelionei. Bet 
jie daug greičiau plyšta va
sarą, karštame ore, negu 
žiemą. Sakysime, jeigu nuo
latos šiluma bus 90 laipsnių, 
tai tada tie patys ratvalkiai 
išlaikys jau tik 14,000 my
lių. Važiuojant jie ir taip 
įkaista, o j karštą kelią dar 
greičiau nešiojasi.

Ilgiausias Auto Tiltas
Ilgiausias automobilių til

tas yra New Yorke, kuris 
sujungia Bronx, Manhat
tan ir Queens miesto dalis 
ir todėl vadinasi “Tribo- 
rough Bridge.” Jis su viso
mis savo šakomis turi apie 
9 mylias ilgio. Jo išbudavo- 
jimas atsiėjo $63,000,000. 
Atidarytas 1936 metais. O 
1937 metais, metams suka
kus, buvo peržvelgta, kad 
per jį kiekvieną dieną vidu
tiniai pervažiavo^ po 27,200 
automobilių.
automobilius

Pasažyrinis 
sumoka 25

kio dydžio turi būti tas laivas;1 centus, busai ir trokai dau- 
įsakė pasiimti savo šeimos na- giau. Daugiausiai vieną die- 
rius ir ‘visokios gyvybės sėk- pervažiavo, tai gegužės 
lą.’ |9 d., 1937 metais, kada til-

Utnapištim taip ir padarė, tu pervažiavo 64,286 auto- 
Įvyko tvanas. Visa, kas gyva mobiliai. Viso į metus laiko 
buvo ant žemės, žuvo, išskyrus pervažiavo 9,889,071 aūto
tuos, kurie buvo laive. [mobilis.. Kiekvieną mėnesį

žydų pasaka apie tvaną yra gauta vidutiniai po $208,000 |
įplaukų, o tilto užlaikymas 
atsiėjo po $26,000.

Vai. Sūnus.
aklas pamėgdžiojimas daug 
anksčiau sudėtos babiloniečių 
pasakos, žydai pakeitė' tik žmo
nių ir dievų vardus. Be to, žy
dai, kaipo mažiau išlavinti, įne
šė į babiloniečių pasaką dau- 
giaus nesąmonių. Babiloniečių 
pasakoj Utnapištim paėmė į lai
vą visokios gyvybės tiktai sėk
lą, o žydų pasakoj Nojus, ne
žinia kokiam galui,, pasiėmė vie
nų gyvulių po 2 poras, o kitų Raudonosios 
net po 7 poras. Antra, i 
prantama, kuriuo būdu jisai į I atplaukusių Amerikos karo 
kelias dienas galėjo surinkti laivų.
tokį didžiulį žvėryną iš toli- komandierius a d m i r o las 
miausių žemės užkampių, ir iš Yarnell pakvietė savo pri- 
karštų kraštų ir nuo šiaurės ir ėmėjus ir šiaip Vlądivosto- 
žiemių polių. I ko piliečius į judamuosius

Toliaus, kad sutalpinti tokią paveikslus šarvu otlaivyj 
žvėrių daugybę, reikėjų bent “Augusta.”

AMERIKOS JŪRININKAI 
SVEČIUOSE PAS SOVIE

TŲ JŪRININKUS

Vladivostok, SSRS.—Rau
donojo Laivyno muzikantai 
davė koncertą puikiame 

Armi j oš ir 
nesu-1 Laivyno Rūme jūrininkams i c« n i i r i \ Inii rnriiii A mil Irrxn I r o

O amerikinių laivų

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

čia yra daroma alus iš tikros daigintų miežių salyklos. 
Daroma stiprus alus—Ale, šviesus ir tamsesnis sulig 

mokslo, ilgos praktikos ir patyrimų
LIETUVIO OSCARO BROCKERTO

Kur tik parduodama alus prašykite Brockert’s Ale
Rietuvių tavern’ai, restauracijos ir kiti bizniai laikykite lietuvių bra- 

varo alų, padarytą iš geriausios rūšies miežių salyklos.
Geriausias Sveikatai Alus Yra Brockert’s Ale

Lietuviai, visur prašykite sanatariškai, sulig vėliausio 
mokslo gaminamo, grynų miežių salyklo alaus

Brockert’s Ale.
Lietuvių bizniai, kurie verčiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravaro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co. Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.
Draugijos, piknikam, baliam ir įvairiem pokiliam reikalaukite lietuvių 

bravaro alaus—Brockert’s Ale.

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

Stanley Masiulio {staiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

MATEUŠAŠ SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886
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