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KRISLAI
Prieš 30 Metų.
Areštavo Nagines..
Pasiilgsta Namiškių ir

Namų...
Po 75 Metų.
Kaip šiandien?

Rašo R. Mizara.

Įdomu skaityti seni laikraš
čiai. šiomis dienomis, perižūrė- 
jau “žarijos” (ėjusios Vilniu
je, 1907) kompletus. Kiek ten 
įdomios medžiagos!

Štai korespondencija iš Suk
telių kaimo, Vilkaviškio apskri
ties :

“J. česnavičia, pabėgęs iš 
Vilkaviškio kalėjimo, atėjo į 
Suktelių kaimą pas vieną ūki
ninką. Rugs. 12 d. stovėjo jisai 
su tuo ūkininku ir dar su ke
liais vaikinais ant kiemo ir šne
kučiavosi. Staiga čįesnavičia pa
mato, kad ateina žandaras su 
žemsargiu. Nieko nelaukdamas, 
jisai*pro grįčią leidosi paupėn 
(o už upės Prūsai), bet per upę 
neplaukė, nes manė, kad jo čia 
nerasią; pagaliaus ir upė tuo
met gili buvo.

“Policijantai puolė paskui jį 
ir į grįčią, bet nieko neradę, 
nusivijo paupėn. J. č., matyda
mas, kad gali išeiti nekaip, nu
metė nagines ir trinyčius ir 
puolė upėn.

“Pribėgęs žandaras dar šovė 
į plaukiantį, bet nepataikė .. . 
Tuomet areštavo paliktąsias na
gines ir trinyčius . . .”

Tris dešimts metų atgal mū
sų broliai Lietuvoj kovojo su 
rusiškais euristiniais žandarais.

Šiandien jie tebekovoja su fa
šistiškais lietuviškais žandarais. 

I Pastarieji, tačiau,- kur kas žiau
resni!

Vytautas rašo:
“Šią naktį... muzika mane 

kažin kaip sugraudino — žmo- 
gzis pasiilgsti namų ir saviš
kių .. .”

Mes pilnai atjaučiam, Vytau
tai, tau ir visiems kitiems ko
votojams prieš fašizmą.

Jūs palikot darbus, palikot 
šeimas, palikot pažįstamus ir 
vykot Ispanijon padėti savo 
broliams kovoti su civilizacijos 
neprieteliais, barbarais fašis
tais.

Mes visi nekantriai laukiame 
tos valandos, kurią jūs laimėsi
te savo kovą laimingai ir grįši
te namon.

Pereitą trečiadienį sukako ly
giai 75 metai nuo to laiko, kai 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
A. Lincoln pasirašė po negrų 
išlaisvinimo dokumentu.

i Vadinasi, oficialiai vergija 
Jungtinėse Valstijose buvo pa
naikinta prieš 75 metus.
< Bet neoficialiai vergija dar 
ilgai viešpatavo. Ir šiandien gy
veną pietinėse valstijose negrai 
neša neišpasakytai sunkią prie
spaudos naštą.

Ellenberg, N.Y. — Strei
kuojantieji pieniniai farme- 
riai su pačiomis ir vaikais 
susėda ant kelių, idant ne- 
praleist skebinių Sheffield 
pieno kompanijos trokų. 
Tas streikas-boikotas tę
siasi jau du mėnesiai.

Farmeriai reikalauja pri
pažint pienininkų uniją, 
kaip vienintelį jų atstovą 

I derybose su kompanija, ir 
v .'brangiau mokėt už pieną, 

kintų jį gyveniman, tai milio- kurį J? .kompanija supirki- 
nų negrų gyvenimo padangė 
tuojau nušvistų. Jie pasijustų 
esą žmonėmis.

Ūmiausias dalykas, kuris rei
kėtų tuojau padaryti santikyj 
su negrų gyvenimo palengvini
mu pietuose, — išleidimas fe- 
derališko įstatymo, draudžian
čio linčiuoti negrus.

Jei tokis ‘ įstatymas būtų iš
teistas ir federate valdžia vy-

Per Amerikos Legiono suva
žiavimą atlikinėjami “ekscesai,” 
stebina ne viena žmogų.

Suvažiavę viduramžiai vyrai 
tuč tuojau patampa vaikais ir 
atlikdinėja tokius šposus, kurie 
labai nugazdintu bile europieti.

Kada tie mūsų legionininkai 
suaugs ?

“Laisvės” vajus jau visai ar- 
4 ti. Ka darvsime, drauerai skai

tytojai? Mūsų vaiininkai, tie
sa, ruošiasi darbui. Bet mes no
rime. kad šiame vajuj kiekvie
nas skaitytojas būtą vajininkas 
gavimui bent vieno skaitytojo.

HENDAYE.—Prasidėju
si žiema ir gilūs sniegai 
šiaurinėj Ispanijoj rimtai 
trukdo fašistus besibriau- 
jančius linkon Gi jono.
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Griežtesnis Amerikos 
Protestas prieš Nan
kingo Bombardavimą
Washington. — Savo nau

joj ir griežtesnėj protesto 
notoj Japonijai, C. Hull, 
Jungtinių Valstijų užsieni
nis ministeris, dar aštriau 
pasmerkė japonus už bom
bardavimą Nankingo, Chi- 
nijos sostinės. Jis pareiškė, 
kad miesto naikinimas oro 
bombomis yra “nepateisina
mas dalykas ir priešingas 
žmoniškumo p r i ncipams” 
Hull “karštai pageidauja,” 
kad japonai nebombarduotų 
Nankingo ir artimų jo apy
linkių.

“Amerikos valdžia stip
riai priešinasi” tokiai kari
nei japonų politika, kuri 
verčia “Amerikos ambasa-

Memphis Valdybos ir Fordo Agentai Kruvinai 
Sumušė ir Areštavo CIO Organizatorių N. Smithą

Memphis, Tenn. — šaika 
gengsterių, v a d o v aujant 
agentui Fordo automobilių 
vietinio fabriko, užpuolė 
CIO unijos organizatorių 
Normaną Smithą ir kruvi
nai jį sumušė buteliais prie 
vienos užeigos. Policija po 
to dar areštavo N. Smithą.

Praeitą savaitę miesto 
majoras Watkins Overton 
užreiškė, kad “nebus Mem- 
phise vietos CIO agitato
riams ir profesionąliams 
unijų organizatoriams.” Po
licijos komisionierius Cliff 
Davis sako: “Aš šimtu pro-

Pietinių Farmeriu Šeimų 
Sėdėjimo Streikas

nejo is jųjų.
Vienoj vietoj streikieriai 

sustabdė skebinį troką ir iš
pylė laukan jo vežamą pie
ną. Valstijos policininkai 
areštavo keturis įtariamus 
kaltininkus. Jie laikomi po 
$50 parankos kiekvienas.

Japonai Briaujasi Linkui 
Liaudiškos Mongolijos

Peiping. — Japonijos ar
mija prasilaužė į šiaur-ryti
nę Suiyan provinciją ir už
ėmė miestelį Hingho. Japo
nai briaujasi užkariaut Vi
dujinę Mongoliją ir dasiva
ryt iki Liaudiškos Išlauki
nės Mongolijos, kuri rube- 
žiuojasi su Sovietų Sibiru.

Japonai giriasi, kad savo 
žygiu iš Shansi jie “užkirtę 
pasitraukimą” į pietus chi
nų armijai, komanduojamai 
generolo Fu.

dorių ir kitas jos valdžios 
įstaigas” kraustytis iš Chi- 
nijos sostinės arba pasilikti 
tarp bombardavimų pavo
jų,—sako Jungtinių Valsti
jų užsienių reikalų ministe- 
ris. Amerikos valdžia taip
gi priešinasi Japonijos nu
rodymams, kad visi ameri
kiečiai turėtų apleist Nan- 
kingą akivaizdoj jo bombar
davimų.

Amerikos a m basadorius 
N. T. Johnson su štabu bu- 
vo laikinai išsikraustęs iš 
Nankingo į amerikinį karo 
laivuką “Luzon,” idant iš
vengt japonų bombų mieste. 
Dabar jis vėl sugrįžo į am
basados rūmus.

centų sutinku su majoru.”
Reikia suprast, kad Jung

tinės Automobilių Darbinin
kų Unijos organizatorius N. 
Smith buvo užpultas pagal 
vietinės valdžios planą.

H. F. Ward, pirmininkas 
Amerikos Pilietinių Laisvių 
Sąjungos, atsiuntė majorui 
Overtonui telegramą, kur 
sako, jog ši Sąjunga užves 
civilines ir kriminalines by
las teismuose prieš visus 
tuos, kurie varžo pilietines 
CIO unijos teises. Nes pa
tys šalies įstatymai užtikri
na CIO organizatoriams 
veiklos laisvę.

Caro Laivyno ex-Komandie- 
rius — Eilinis Policmanas
Washington.—Buvęs Ru

sijos caro laivyno koman- 
dierius Aleksandr Aleksieje- 
vič Pokrovski dabar tar
nauja kaip paprastas polic
manas Washingtone. Jo 
tėvas Antonin yra rusų pra
voslavų vyskupas Alaskoj, 
kur jis pabėgo nuo Sovietų 
valdžios.

Nauja Respublikiečiy Perga
lė Teruel Fronte

M a d r id. — Respublikos 
armija ne tik atlaiko visas 
atimtas iš fašistų pozicijas 
Teruel fronte, į rytus nuo 
Madrido, bet naujais aud
ringais užpuolimais atėmė 
iš priešų dar keturius stra
teginius kablelius į šiaurių 
vakarus nuo Lidono.

Nėr Kaucijos Broliam Nušo- 
vusiem Žmogžudį Generolą

Shelbyville, Kentucky. — 
Be parankos laikomi kalėji
me trys broliai Garr’ai, ku
rie nušovė generolą H. H. 
Denhardtą už tai, kad jis 
nušovęs jų seserį, gražią 
našlę Verną G. Taylorienę.

MADRID. — Ispanijos 
liaudiečių kanuolės 8,000 šo
vinių išmušė fašistus iš 6 
miestelių šiaurvakariuose 
nuo Cordobos.

LIAUDIEČIAI ATMETĖ FA
ŠISTUS 10 MYLIŲ ATGAL
Madrid. — 46-šios liaudie- 

čių brigados per porą dienų 
numušė fašistus desėtką 
mylių atgal Cordobos fron
te, pietinėj Ispanijoj ir jau 
užėmė dalį istorinio miesto 
Granja de Torrehermosa. 
Liaudies armija taip pat nu
vijo fašistus atgal per Cor- 
doba-Badajoz p r o v i n ei jų 
sieną.

Torrehermosoj fašistai, 
susikėlę kulkasvaidžius į 
katedros bokštą, pila švino 
lietum į liaudiečių pozicijas 
kapinėse; bet liaudiečiai vis 
tiek artinasi prie katedros 
ir tikisi ją greit užimt, pa
našiai kaip užėmė Belchite 
katedrą, kurią fašistai bu
vo pavertę savp tvirtuma.

Prieš fašistus Cordobos 
fronte liaudiečiai laimi mū
šius savo artilerija, tankais, 
lėktuvais, ir pėstininkų gin
klais. Dabar jie grumiasi 
linkon Azuagos, svarbaus 
fašistų vieškelių mazgo.

Paryžius. — Nežinia kur 
dingo du caristai generolai, 
H. Skoblin ir E. Miller.

FRANCIJA PRALEIS ISPANIJAI GINKLUS, 
JEI ROMA DAR DUOS KARIU FAŠISTAMS

E

London. — Anglijos dip
lomatai biją, kad Mussolinis 
gali pasiųsti dar daugiau 
savo armijos Ispanijon prieš 
respubliką. O jis galįs tą 
padaryti iš keršto, kad An
glija, Franci ja, Sovietų Są
junga ir šešios kitos valsty
bės Nyon konferencijoj ne
davė Italijai lygybės pikie- 
tuot Viduržemio Jūrą prieš 
submarinus gengsterius, ku
rie užpuldinėjo ir skandino 
bepusiškų šalių laivus. (Jau Anglijos ir Amerikos pro- 
visiems žinoma, kad tie iū- j testus, Hirota, Japonijos už- _ „ -   « „ „ 1 nn i i c i n i o c< 1 -/ L1 Ir VI _ros gengsteriai yra pačios 
Italijos.)

Iš Romos taipgi ateina 
pranešimų, kad Mussolinis 
rengiasi ' pasiųst daugiau 
neva “liuosnorių” kareivių 
prieš Ispanijos valdžią.

O jeigu jis taip darytų, 
tai Francijos grasina atida
ryti savo pietinį rubežių 
laisvam praleidimui ginklų 
ir amunicijos į Ispanijos 
respubliką. Bet dar nesą ži
nios, kaip Anglija atsilieps 
į tokį Francijos planą.

Tinkamai Nubausti 8 Pik
tadariai Trockininkai

Maskva. — Aštuoųi virši
ninkėliai Konšino apskričio 
ir kolektyvių ūkių, tarp jų 
buvę caristai ex-oficieriai, 
popų ir dvarininkų sūnūs, ir 
kt., vogė valdžios ir kolek
tyvų nuosavybę, nuodijo 
galvijus, naikino grūdus, 
žiauriai terorizavo teisingus 
kolektyvių ūkių narius ir 
kurstė žmones prieš Sovie
tų valdžią. Politiniai jie bu
vo trockistai-buchariniečiai. 
Jų kaičias parode šimtai liu
dytojų. Už tokias nedory
bes tapo nusmerkti ir sušau
dyti visi tie 8 niekšai.

CHOLERA PLĖTOJASI
/SHANGHAJUJ

Shanghai, Chinija.—Skai
tinio j ama, jog cholera čia 
serga jau apie pustrečio nekariškiij chinų Kantone 
tūkstančio žmonių, šimtus ir sunaikino žymią dalį to 
jinai jau pasmaugė. didmiesčio.

FRANCIJA PRIEŠ LYGYBĘ 
ITALIJAI VIDURŽEMYJE
Geneva.—Vietinis Italijos 

konsulas atsilankė pas 
Francijos užsieninį ministe
rs Yvoną Delbosą; norėjo 
sužinot, ar Franci ja ir An
glija žada duot Italijai ly
gias teises su tom dviem ša
lim pikietuot Viduržemio 
Jūrą prieš submarinus-pira- 
tus. Kiek sužinota iš fran- 
cūziškų šaltinių, Delbos pa
aiškino Mussolinio konsu
lui, jog Francija pripažįsta 
tik “moralę lygybę” Vidur
žemio Jūroj, bet Francija 
nesutiks leist Italijai pikie
tuot daugiau kaip Tyrrhe
nian Marias, dalį Vidurže
mio Jūros prie piet-vakari- 
nio Italijos pakraščio, ale 
nieku būdu neduos Italijai 
pikietuot jūros kelią tarp 
Tuniso ir Sicilijos.

.Kas liečia Francijos, tai 
jinai laikysis nutarimo de
vynių valstybių konferenci
jos Nyon’e tuo klausimu. O 
kad Anglija ir Francija pa
kvietė Italiją pasitart Pa
ryžiuj, tai tik “dalyko iš
aiškinimui” jai.

šauksią Valstybių Konfe
renciją prieš Japonijos 

Karą Chinijoj
Geneva, rugs. 23.—Angli

jos ir Francijos diplomatai 
kreipiasi į Ameriką, kad 
prisidėtų prie planuojamos 
konferencijos, kas liečia Ja
ponijos karą prieš Chiniją.

JAPONIJOS PRIŽADAI
Tokio. —z Atsiliepdamas į 

sieninis ministeris, “užtikri
no,” būk japonų lakūnai ne
bombarduosią civilių gyven
tojų Nankinge ir žiūrėsią, 
kad nenukentėtų svetimša
lių nuosavybė ir teisės te
nai. — Bet kas gali tikėti 
Japonų-grobikų prižadams?

EXTRA!
CHINŲ LAKŪNAI NUVI

JO 50 JAPONIJOS 
ORLAIVIŲ

Nanking, rugs. 23. — Chi- 
nijos lakūnai pasitiko 50 Ja
ponijos bombininkų orlaivių, 
atskrendančių vėl bombar- 
duot Nankingą, ir nuvijo 
juos atgal. Chinų lakūnai 
atmušė juos ties Kiangyin, 
90 mylių nuo Nankingo.

Sakoma, tai nauji, “neži
nia iš kur gauti” chinų lėk
tuvai. Be to, jie gavę daugį 
p r i e š o r laivinių kanuolių, 
taipgi “nežinia iš kur.”

Nemažai amerikiečių la
kūnų tarnauja kaip chinų 
“patarėjai.”

3-------------
Japonų Lėktuvai Išžudė 
1,000 Civilių Chinų Kantone

Kanton, Chinija, rugs. 23. 
—Kartotinais, įsiutusiais 
bonibardavimais Japonijos 
lėktuvai išžudė virš 1,000

Naziai ir Mussolinis 
Planuoja 4 Šalių Su 
tartį prieš Sovietus

Roma. — Mussolinis va
žiuoja į Berlyną svarbiau
siai tuo tikslu, kad su Hitle
riu išdirbt galutinus planus 
prieš Sovietų Sąjungą, kaip 
praneša fašistuojąs New 
Yorko Times koresponden
tas Arnaldo Cortesi.

Hitleris būtinai nori pa- 
traukt Angliją prie Romos- 
Berlyno “ašies;” todėl jis 
pataria Mussoliniui visų 
pirma susiderėt su Anglija 
dėlei Ispanijos. Sako, Ang
lija tik turėtų sutikt, kad 
fašistai laimėtų karą prieš 
Ispanijos respubliką; o Ita
lija, iš savo pusės, turėtų 
duot Anglijai tokius užtik-

Generolas Franco Areštuoja Francijos Konsulus 
Už Suėmimų Jo Oficieriaus-PIėšiko Troncoso
Bayonne, Francija.—Pra- Ispanijos respublikos sub- 

nešama, jog Ispanijos faši-' 
stų vyriausybė uždraudė 
Francijos konsulams Mala
goj ir San Sebastiane išeit 
iš jų patalpų, taigi laiko 
tuos konsulus po “laisvu 
areštu.”

Tuom generolas Franco 
keršija Francijai už tai, kad 
jinai suėmė aukštą Ispani
jos fašistų karininką Julia- 
ną Troncoso. O jis buvo 
areštuotas, kada su šaika 
kitų fašistų užpuolė pagrobt

Fašistų Pranešimai apie Jy Italija Jau Viešpatau
Laimėjimus Šiaurėje

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis.—Fašistai sako
si jau gana arti priėję prie

ir Covadonga, kad galėsią 
šturmuot tuos miestelius, 
Asturijoj, šiaurinėj Ispani
joj. O nuo jų liksią tik 30- 
40 mylių iki Gijono, pasku
tinio respublikos prieplau
kos miesto tame Ispanijos 
šone.

Bet Asturijos respublikie- 
čiai, įnirtusiai gindamiesi, 
vis užkerta fašistam perėji
mą per Europa kalnus, 30 
mylių į pietus nuo Gijono.

; Roma.—Antrininkas Ita-
Rivadesella, Cangas de Onis lijos oro laivyno ministerią

London. — Japonija iš
reiškė “gilų gailestį”, kad 
jos lakūnai, apie mėnuo at
gal, bombarduodami Angli
jos ambasadoriaus Hugesse- 
no automobilį, pavojingai 
sužeidė ambasadorių. Savo 
notoj Anglijai Japonija pa
sakoja, būk jos lakūnai pa
manę, kad tai būsiąs Chini- 
jos karininkų automobilis.

Anglija pasitenkino tuom 
Japonijos “atsiprašymu”.

GAISRAS “VILNYJ”

Chicago, Ill., rugs. 23. — 
Lietuvių darbininkų dien
raščio “Vilnies” leidykloj 
įvyko nedidelis gaisras; to
dėl penktadienio numeris 
negali išeiti. Bet šeštadienį 
“Vilnis” vėl bus išleista. — 
žaldokas.

Visą Salią Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

rinimus: kad Mussolinis ne
naudos Ispanijos kariškiems 
savo tikslams; kad jis ne- 
grąsins Anglijos tvirtumai 
Gibraltar™; kad Italija ne
darys sau monopolio iš Is
panijos gamtos turtų, atsi
lyginimui už paramą gene
rolui Franco’ui prieš respu
bliką, ir kad Italija nekliu
dys Anglijos biznio kapita
lo, įdėto į Ispanijos kasyk
las ir kitas pramones.

Susiderėjus gi su Angli
ja, Hitleris tikisi įtraukt ir 
Franci ją į tų keturių valsty
bių “apsigynimo” sutartį, 
suardant Francijos tarpsa- 
vinės pagelbos sutartį su 
Sovietais.

a

mariną, taisomą Breste, 
Francijos prieplaukoj.

Tas žygis Troncoso’ui su 
sėbrais nepavyko, nes sub
marine jūrininkai šūviais 
nuvijo juos šalin, ir vienas 
užpuolikas tapo nukautas, o 
septyni paskui suimti, tarp 
jų ir vienas kapitonas, nors 
jie buvo valčia pabėgę į 
Bordeaux prieplauką. Da
bar gi areštuotas Troncoso 
yra fašistų karinis guber
natorius trijų šiaurinių Is
panijos provincijų.

janti Viduržemio Jūroj

generolas G. Valle pareiškė 
tūliem Amerikos spaudos 
atstovam, būk Italija su 
tūkstančiais savo lėktuvų 
jau iš tikro “viešpataujanti” 
Viduržemio Jūroj. Todėl 
svetimų šalių karo laivynai 
toj jūroj nesą taip baisūs 
Italijai.

Mussolinio valdžia įrengė 
dideles karo lėktuvų stovyk
las-tvirto ves Sicilijoj, Sardi
nijoj, Aagejaus Jūros ir 
Pantellaria salose ir Tobru- 
ke, Libijoj. Anot gen. Val
les, užtenką tik kelių valan
dų tiem punktam lėktuvais 
susisiekt vienam su kitu.

Italija dabar turi 2,500 
pirmos rūšies karinių lėktu
vų, bet 1941 metais turė
sianti jau 4,100.

ANGLIJA PATENKINTA 
JAPONŲ ATSIPRAŠYMU

v

Šautuvas prieš Obuolius
Reed City, Mich. — Ru- 

tha . Corwiniene, 17 metų 
amžiaus moterėlė, šautuvu 
nušovė Billy Lahną, 7 me
tų berniuką, už tai, kad jis 
laidė obuoliais į jos broliu
ką.

ORAS
Šiandien būsiąs abelnai 

gražus oras ir šilčiau negu 
vakar. # ,

Vakar temperatūra buvo 
74 laipsnių. Saulėtekis 6:44 
saulėleidis 6:53.
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Darbo Uniją Vienybės Problema
Jei šiandien Amerikos darbo unijų ju

dėjimas yra pasidalinęs, kuo puikiai nau
dojasi ir smagiai džiaugiasi visi reakcio
nieriai, tai atsakomybė krinta ant mažu
mos amatinių unijistų, kuriems vadovau
ja Amerikos Darbo Federacijos darbo 
unijų biurokratai. Faktas yra, kurį la
bai lengva įrodyti, kad didelė dauguma 
organizuotų unijistų palaiko Komiteto 
-Industrinio Organizavimos (C. I. O.) in
dustrinio unijizmo programą masinės 
gamybos pramonėse, ir jeigu tų unijistų 
nusistatymas vyrautų, tai darbo unijų 
judėjimas tuojaus susivienytų tos pro
gramos pamatu.

Net tuo laiku, kai 1936 metų rugsėjį 
Federacijos Pild. Taryba sauvališkai su
spendavo dešimt C. I. O. unijų, industri
nio unijizmo programą palaikė unijistų 
dauguma.

Per paskutinius dvyliką mėnesių nuo 
. tų unijų suspendavimo C. I. O. labai pa

didino savo pasekėjų eiles. Pirmučiausia, 
tai gerai pravestos organizavimo kam
panijos automobilių, plieno, tekstilės, ra
dio, gumos ir t. t., pramonėse davė dide
les naujų rekrūtų armijas. Sudėjus tuos 
naujus rekrūtus ir Federacijos suspen
duotas unijas, viso šiandien C. I. O. jau 
turi 3,718,000 narių. O tas skaičius 
smarkiai tebeauga. Antra, C. I. O. pa
kėlė savo įtaką ir pasitikėjimą daugybėje 
Federacijos unijistų. Ištiesų, galimas 

—daiktas, kad šiandien dauguma Federa
cijos narių balsuotų už C. I. O. progra
mą, jeigu jiems būtų suteikta proga.

Tuo tarpu Federacijos vadai, sten- 
damosi sumušti C. I. O. ir pasilikti dar
bo unijų judėjimo vyriausiu centru, fan
tastiškai padidina savo organizacijų na- . 
rių skaičių. Jie sako, kad Federacija 
taip smarkiai auganti, jog ne tik užpil
džiusi 1,250,000 išmestų unijistų vietas, 
bet dar ir padidinusi savo eiles.
Darbo Dieną Federacija pasiskelbė 
rinti 3,600,000 narių.

Daleiskime, kad ištiesų tiek narių
deracija ir turėtų, tai visgi šimtu tūks
tančių mažiau, negu C. I. O. Bet, žino
ma, tikrovėje C. I. O. daug daugiau vir
šija Federaciją...

Iš visų faktų galima daryti išvadą, 
kad C. I. O. industrinio unijizmo progra
ma masinės gamybos pramonėse turi prL 
tarimo didelės daugumos organizuotų 
darbininkų (jau nekalbant apie neorga
nizuotus). Ir jeigu visas šis klausimas 
būtų pavesta visam darbo unijų judėji
mui—Federacijai, C. I. O. ir geležinkelie
čių brolijoms—referendumu nubalsuoti, 
tai nėra jokios abejonės, kad industrinis 
unijizmas laimėtų ir už vienybę pasisaky
tų milžiniška unijistų dauguma.

Įteikia Progresyviškoms Spėkoms 
Vienybes

Kovoje už industrinį unljizmą ir
»• darbo unijų judėjimo vienybę didžiausia 

silpnybė veriasi tame, kad visam darbi
ninkų judėjime ta progresyvių spėkų 
dauguma nėra apvienyta ir neveikia pa
gal išdirbtą bendrą vienybės programą. 
Ypatingai tos spėkos, kurios tebesiranda 
Federacijos viduje, yra neorganizuotos 
ir beveik visai nesusirišę su C. I. O. ju
dėjimu. Ačiū tam palaidumui progresy- 
siškų spėkų, gerai organizuota Federa
cijos biurokratų mašina su maža mažu
ma unijistų užpakalyje gali palaikyti 
unijų judėjimą pasidalinusiu. Mes gali
me būti tikri, kad kai Federacijoje, C. I. 
O. ir geležinkeliečių brolijoje progresy- 
viškos spėkos susivienys, neims daug lai
ko darbo unijų judėjimo apvienijimui C.

- I. O. programos pajnatais.
Komunistai ir biarbo Unijų Vietiyhe
Visoje eilėje pareiškimų, rezoliucijų ir 

straipsnių Komunistų Partija nurodė bū-

tiną darbo unijų judėjime viefiybės rei
kalą. Taip pat parode ir tuos praktiš
kus kelius, kuriais ta vienybe galima pa
siekti. Pirmiausia ir vyriausia vienybes 
darbo dalis, tai budavojimaš ir stiprini
mas C. I. O. visais galimais būdais. Sim
patingos Federacijos unijos taip pat turi 
būti traukiamos į C. I. O. Taip dary
dami mes ne tik išrišame svarbiausi in
dustrinio unijizmo klausimą, steigdami 
industrines unijas, bet taip pat sustipri
name darbininkų judėjimo širdį ir nu
garkaulį, būtent, C. I. O.

Bet to neužtenka unijų judėjimo vie
nybės pasiekimui. Dar randasi didelės 
unijų grupės (geležinkeliečių brolijos su 
1,000,000 narių, namų statymo unijos 
su 800,000 narių ir kitos skaitlingos ama- 
tinės unijos). Nors didelis jų narių skai
čius simpatizuoja C. I. O., tačiau tučtuo
jau jas įtraukti tiesioginiai į C. I. O. dar 
negalima. Toms didžiulėms unijoms svar
biausia tas, kad darbo unijų vienybės 
programa pirmiausia pasireikštų formo
je tiesioginio bendradarbiavimo tarpe 
amatinių unijų ir C. I. O. unijų tokiais 
klausimais, kaip organizavimas neorga
nizuotų, streikai, įstatymdaviški reikala
vimai ir t. t. Antra, tose unijose reikia 
pravesti platus apšvietos darbas, kuris 
ilgainiui vestų prie plačios darbo unijų 
konvencijos, apimančios Amerikos Dar
bo Federaciją, Komitetą Industrinio Or- 
ganizavimos ir geležinkeliečių unijas ir 
apvienytų visą judėjimą nauja ir progre- 
syviška linija.

Dabar Jau Milioninė Armija
Darbo unijų vienybės industrinio uni

jizmo pamatu masinės gamybos pramo
nėse palaikytojai yra didelėje daugumo
je darbininkų judėjime. Jie tą savo dau
gumą gali atžymėti veikime ir laimėti, 
jeigu tiktai jie priims energingą vieny
bės politiką, pritaikytą visam darbo uni
jų judėjimui. Šiandien C. I. O. progra
mos įtikinančioji jėga daug didesnė, kai 
ji buvo metai atgal. Tada C. I. O. tetu
rėjo planą organizavimui darbininkų ma
sinės gamybos pramonėse, o šiandien jau 
turi milžinišku atsiekimu. Industrinės 
unijos gyvuoja ir savo narius skaito mi- 
lionais. Jos giliai suleidę šaknis masi
nėse pramonėse. Šis faktas padaro ko
vą už darbo unijų vienybę reikalingesne 
ir praktiškesne. Prie to verčia ir padi
dėjęs kapitalistinės reakcijos kovingu
mas. Suorganizavime visų progresyviš- 
kų spėkų C. I. O. turi ir puikią progą ir 
labai didelę atsakomybę.

William Z. Foster,
Komunistų Partijos Pirmininkas.

Skaitytojų Balsai
Ispanijos fašistų laimėji

mai mane vekČia labiau su
sirūpinti. Kraugeriai ima 
miestas po miesto ir taip pat 
daug nelaisvėn suima. Tas 
yra bloga! O respublikos 
valdžia nei nuo Madrido ne
gali atstumti bei sulaužyt ar 
sunaikinti priešą.

Ve, man rodosi, kad Eu
ropos ir Amerikos darbi
ninkiškų organizacijų bei 
unijų yra per silpnas spau
dimas, tai yra, spaudimas 
ant savo šalių valdžių, kad 
jos užkirstų kelią gabenti iš 
Vokietijos ir Italijos pagel- 
bą Ispanijos fašistams. Argi 
nebūtų galima per komunis-

tų bei socialistų ir pažangių
jų organizacijas sfnarkešflį 
veikimą sukelti, galingas au
dras bdikotų ir tuomi pri
versti Vokietijos ir Italijos 
fašistus atitraukti savo kru
vinus nagus nuo Ispanijos 
liaudies!

Juk tai negalima vien tik 
kalbomis pasitenkinti. Štai 
Vokietijos ir Italijos fašis
tai mažai kalba ir tyliai 
siunčia kariuomenę ir amu
niciją fašistams. Reikia ir 
mums smarkiau sukrusti. 
Kitaip, Ispanijos liaudis 
pralaimės, tada ir mes pra
laimėsime.

John Shegov.

80 centų, bet atrodo, kad trūks
ta švaros, o krautuvėje kainos 
atrodo peraukštos. Už duoną 
imama 40 centų klgr., pieno lit
rą 30 cnt. ir kitoms prekėms 
kainos keliamos.

Ant' Tėvo Kapo Norėjo 
Nusižudyti

Rugpj. 31 d. Vytauto prosp., 
katalikų kapinėse ant savo tėvo 
kapo mėgino nusižudyti siuvėja 
EI. K-tė, 25 metų amžiaus. Ji

išgėrė acto esencijos. Savižudė „ 
nugabenta miesto ligoninėn.

—Vilijampolėje, Krikščiukai
čio g. 34 nr. taip pat acto esen
cija norėjo nusižudyti J. Ginevi- 
čius. Jis taip pat nugabentas 
miesto ligoninėn.

—Iš Aleksoto, Universiteto 
g., ėjusi su Ar-ku namo viena 
moteris, beeinant per Aleksoto 
tiltą, suirgo ir čia pat ant tilto 
laimingai pagimdė.

Kas Veikiama Komunistų Partijos Vajuje

J
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Klerikalizmas ir Civilizacija
Juo toliau, tuo aiškiau katalikų bažny

čios kunigija parodo savo veidą šių dienų 
istoriniam konflikte tarp fašistinio bar
barizmo ir civilizacijos. Kai fašizmas 
pradėjo plėstis, klerikalai bandė nuduoti 
bešališkai ir netgi skeptiškai į jį pažiū
rėdavo, Kas kita šiandien. Pavyzdžiui, 
Ispanijos klausime jie visai atvirai palai
ko gen. Franco, Hitlerio ir Mussolinio 
kruviną karą prieš Ispanijos žmones. Vi
sai atvirai lietuviška klerikalų spauda 
sveikina gen. Franco žmonijos istorijoje 
negirdėtus žvėriškumus prieš tuos pačius 
Ispanijos katalikus.

O kas pikčiausia, kad jie tą fašistinį 
barbarizmą vadina civilizacija. Štai ką, 
pavyzdžiui, rašo Chicagos kunigų “Drau
gas” (rugs. 20 d.):

Šiandien Ženevoje—T. Sąjungos suvažia
vime, vyksta nepaprasta civilizacijos kova 
su barbarizmu. .Civilizacijos priešakyje yra 
Italija, Vokietijos padedama. Barbarizmo 
vykdymui Europoje pasisakė Prancūzijos 
radikalų vyriausybė ir į savo pusę patrau
kė Angliją, kuri neturi pastovaus nusista
tymo. Komunizmas yra barbarizmas ir 
Italija pasiryžusi nusukti jam sprandą, kad 
jis neįsigalėtų Europoje. Prancūzijos radi
kalai kitaip protauja. Patys vieni (žino
ma, su Maskvos pagalba) neįstengia kovoti 
prieš civilizaciją, tad pasikviečia į talką 

• Angliją, kuri paskutiniais keleriais metais 
neturi jokio savo stipraus nusistatymo — 
linksta ten, kur link pučia vėjai.
Išeina taip, kad bombardavimas atda

rų miestų ir žudymas tūkstančiais mote
rų ir vaikų klerikalams reiškia civiliza
ciją, o apgynimas nekaltų žmonių gyvy
bės yrM barbarizmas.

žihoma, eiliniai katalikai kitaip mano. 
“Draugas” neatstovauja nusistatynib ir 
troškimų eilinių lietuvių katalikų.

LIETUVOS ŽINIOS
Geležinkelio Bėgiai Pritai

komi Didžiosioms Auto- 
motrisoms

Nuo spalių mėn. pradžios 
numatoma pakeisti greitąsias 
dideles automotrisas dėl to nuo 
Girulių tarp Šateikių senieji 
bėgiai pakeičiami naujais. Esa
mų bėgių ilgis siekia 12 mtr., 
o naujųjų, dabar įklojamųjų 24 
mtr. ilgio. Bėgių įklojimo dar
bai dirbami dideliu tempu ir 
dirba daug darbininkų. Dar
bus prižiūri inž. žemaitis.

Skalbyklų Darbininkes Skun
džiasi Blogomis Darbo

Sąlygomis
Skalbyklos “Naujoji” darbi

ninkės K. Dudenaitė ir J. šiau- 
čiūnaitė atitinkamoms įstai
goms pasiskundė, kad minė
toje skalbykloje dirbančios 
darbininkės yra verčiamos 
dirbti po 18—19 vai. per pa
rą, neišduodamos atsiskaity
mo. knygelės ir kt. Be to, ke
lios darbininkės buvo atleis
tos iš darbo. Joms neišmokė
tas nei atlyginimas nei kom
pensacijos.

Taip pat skundėsi ir “Skruz
dėlės” skalbyklos (Vasario 16 
d. gatvėje) darbininkės. Jos 
sako, kad. verčiamos 
viršvalandžius, už 
nemokama. Be to,
kami pabrangimo priedai.

dirbti 
kuriuos 

nemo-

Verčia Dirbti Viršvalandžius
Pil. Br. Paleckio baldų 

d-vės (Šančiuose) darbininkai 
nusiskundė atitinkamoms įstai
goms, kad juos darbdavys ver- 
čiąs dirbti po 10 vai. per die
na ir už viršvalandžius ne
mokąs. Be to, kada minėtos 
dirbtuvės darbininkai paprašė 
juos įregistruoti ligonių kason, 
3 stalius atleido. Dabar toje 
dirbtuvėje dirba 3 staliai, 
vienas baldų apmušėjas ir vie
nas mokinys.

Laiminga Katastrofa
Prie A. Panemunės tilto 

Šančių pusėje, prie kapinių, 
miesto autobusas 37 nr. (p. 
Juknevičiaus) neįstengė už
sukti ant tiltd, bet atsimušė į 
kranto turėklius ir čia pasika
bino. Autobuse buvo ir kelei
vių. Jei autobusas dar bent 
metrą būtų toliau paslinkęš, 
tai' būtų nusiritęs nuo kranto

Laiškai Lietuviams
Komunistų Partijos Lie

tuvių Centro Biuras siunti
nėja du laiškus partijos va
jaus reikalais. Vienas laiš
kas siunčiamas^ Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos, Lietuvių 
Darbininkų Susi vienijimo 
ir kitų organizacijų kuo
poms, o kitas mūsų simpati- 
kams. Kiek leidžia laiškų rė
mai, Centro Biuras aiškina 
dabartinį labai svarbų mo
mentą ir tą, kodėl turėtų 
būti padvigubintas lietuvių 
skaičius Komunistų Parti
jos eilėse.

Mes žinome, kad visus 
simpatikus negalėsime pa
siekti laiškais, nes tas rei
kalauja daug darbo ir pini
gų. Bet imant atydon pa
stangas šiame vajuje, kiek
vienas simpatikas ir pritarė
jas, jei ir negavęs laiško, Tu
ri jaustis, kad jis ir ji yra 
kviečiami į Komunistų Par
tijos eiles.

, Mes pasitikime, kad šim
tai lietuvių darbininkų stos 
į Komunistų Partijos eiles.
Sukeikime Partijos Fondą

Greta vajaus už naujus 
narius yra varomas Komu
nistų Partijos vajus už su
kėlimą pusės miliono dolerių 
į partijos fondą. Seniau bū
davo renkama skyrium pini
gai Komunistų Partijos rin
kimams, organizacijos veik
lai, “Daily Workeriui” ir 

Prie Panevėžio savivaldybės j kitoms įstaigoms. Bet ka- 
plento vykdomų darbų dirba j dangl tos įstaigos yra parti- 
apie 150 darbininkų, kurie už-ĮJines, tai geriau turėtl^vieną 
dirba nuo 4 iki 7 lt. per die
ną. Darbininkai per savaitę 
dirba 5 dienas. Kadangi šeš
tadieniais išmokamas atlygini
mas, darbininkai, gavę pini
gus, vyksta į namus. ■

kelis metrus į pakalnę, žino
ma, su didelėmis aukomis. Ta
čiau laimingai katastrofos iš
vengta.

Priežastys aiškinamos, bet, 
matyt, buvęs sugedęs vairas.

-Antras p. Juknevičiaus au
tobusas (38 nr.) irgi labai 
“nusigyvenęs”: kai sustoja ir 
motoras užgęsta, tai sunku 
įjudinti. Anądien tas au
tobusas prie Panemunės tilto 
irgi “užsinaravijo,” tai kelei
viai stumdė pirmyn ir atgal, 
kol įjudino.

PANEVĖŽYS
Tiesiamas Plentas j Pumpėnus

Atidarius plentą Panevėžys 
—Ramygala, apskrities savi
valdybė pernai pradėjo plentą 
tiesti iš Panevėžio į Pumpė
nus. Šis plento ruožas gus 24 
km. ilgumo 
360,000 lt.

Iš Biržų 
plentą tiesia 
savivaldybė. 
Pumpėnus plento tiesimas bus 
baigtas lapkričio mėn. Pane
vėžio savivaldybei susijungti 
su Biržų savivaldybei priklau
sančiu plentu, kitiems metams 
beliks 8 km. Kitų metų vasarą 
tikimasi, kad šis plentas bus 
bhigtas

ir kainuos apie

Panevėžio link 
Biržų apskrities 
Iš Panevėžio į

ZARASAI 
Jau Riešutauna

.Zarasų apylinkės miškuose 
jau prasidėjo riešutavimo se
zonas.
daug.

Šiemet riešutų labai

Naudojasi
KAUNAS.—Prie Klinikų sta

tybos dirba keli šimtai darbi
ninkų. Kur tik darbo žmonių 
susispietimas, ten ir biznierių 
knibžda. Moterys velka krep
šiais obuolius, kriaušes, riestai
nius ir t. t., o jau jų kainos žy
miai pakeltos.

Statybos rajone ant greitųjų 
padaryta lentų pašiūrė, kurioje 
krautuvės patalpa ir valgykla 
įkurtos. Kaina valgykloje pietų

bendrą fondą ir iš jo finan
suoti partijos organizacinius 
ir apšvietos darbus. Partijos

fondo sukėlimui yra paga
mintos blankos aukų rinki
mui, knygelės su atatinka
mais kuponais ir kitokia me
džiaga. Partijos nariai aprū
pinti ta medžiaga.

Mes pasitikime, kad lie- . 
tuviai, kurie visada pasirodė 
duosnūs prakilniems darbo 
žmonijos reikalams, nuo
širdžiai pagelbės parti jie- • 
čiams sukelti Komunistų 
Partijos fondą, kad darbas 
būtų pasekmingai varo
mas pirmyn.

Lietuvių, Kom.
Centro Biuras.

ŠYPSENOS
Žemaičių Pašnekesiai apie 

Metrikaciją

—Sakyk mon Joną, ar tu 
kų nors girdėjai aplink ton 
naują vinčavonės zokoną?

—Ne, Untonėli brongus, 
nieko negirdėjau, — vo kas 
nauja?

—Mata, Jonali, mūsų klo- 
bonėlis iš ambono sakė, kad, 
dabar brolau ateis mūsų ga-» 
dynė.

—Vo kap tata, Untonėli, 4 
sakyk greičiau, laukiu išsi
žiojęs.

—Je, je brangus Jonali, 
kunigėlis sakė, kad valdžia- 
priims ton zokoną, tada vy
ra galės eiti x par mergas, 
kap jautis par bondą!...

—Kad iš tavo burnos tei 
žode nuveitų į Licipieriaus 
ausį!

(“Kuntaplis”)

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Jau daugiau kai metai 

Francijoje gyvuoja taip va
dinama Liaudies Fronto 
valdžia. Ar žinoma, ką ge
ro ji yra ritivėikus Francijoš 
darbininkams bei taime
riams? Tokie fdkidi labai 
reikalingi a r gumentacijbje 
su tais, kiirie yra priešingi 
Liaudies Frontui.

Jąu tas faktas, kad Fraii- 
cijos Liaudies fronto val
džia šiek tiek aplaužė ragus 
fašistams, yra didžiulis dar
bo žmonių laimėjimas. Prieš 
Liaudies Fronto susidarymą

Paveikslas parodo išardytą Shanghajaūs gatvę. Tai vaisius Japonijos or
laivių bombardavimo. Japonijos plėšikai sAkbsi tenor j chiniečius “sucivili- 
zuodinti.”

fašistinis gaivalas aukštai 
kėlė galvą ir grūmojo užgro
bimu valdžios aparato.

Taip pat jau nemažai ge
ro davė ir šiaip darbininkų 
būklės pagerinimui. Liau
dies Fronto valdžia išleido 
įstatymą, kad kiekvienas 
darbininkas, išdirbęs metus 
laiko, turi gauti 15 dienų va- 
kacijas su alga. Amerikoje 
tokio įstatymo mes neturi
me. Antras svarbus įstaty
mas. tai įvedimas 40 valan
dų darbo savaitės. Pirmiau 
Francijoš darbininkai būda
vo verčiami dirbti daug il
gesnes valandas. Trečias tos 
valdžios atsižymėjimas, tai 
užtikrinimas darbininkams 
pilniausios laisvės organi
zuotis į darbo unijas ir po
litines partijas.

Žinoma, ne visur šitie 
Liaudies Fronto valdžios 
patvarkymai buvo lengvai ir 
sklandžiai pravesti. Darbda-. 
viai atkakliai priešinosi. 
Įvairios vietinės valdžios, 
kuriose reakcionieriai ir fa
šistai turėjo viršų, taip pat 
kovojo prieš centralinės val
džios išleistus darbininkams 
prielankius įstatymus.

Kas liečia farmerius, tai 
mums mažiau žinomi Liau
dies Fronto valdžios atsižy- 
mėjimai. Tiek žinoma, kad 
tuojaus tapo suorganizuota 
Centralinė Taryba rūpintis 
farmerių reikalais. Taryba 
prižiūri, kad buržuazija ir 
spekuliantai begėdiškai nfe- 
apiplėšinėtų farmerių. Ji 
taipgi nustato grūdų kainas.



šio Šieno ir Grūdą
Žinoma, jis

vyriausias karo laivyno va

žmoj imui, kaip veikia gyvo

Jungtinėse Valstijose yra ke-

(Tąsa ant 4-.to puslp.)

AR NEGYVAS GIMĖ?DVEJOPI DVYNUKAIKAIP DAROMA OPERACIJOS BE PEILIO

Nauja, Bevaikių Liga?

sunku atskirti. Bet ir brolis-

Druska Kraujo Troškintoja?

Bijo “Suskaldyto” OroSprando Nusilaužusias

p re

tajame Rūme, dauguma ameri-: F. Ė. Butler ir I. M. Woo- 
konų šaipėsi iš jo, kaip iš plius- ley iš Portland, Oregon. Jie
kio, “moteriško vyro.

nėlio ar iš dviejų paskirų jos 
kiaušinėlių? Nagi, nutrau
kus X-spindulių paveikslus. 
Identiškų (tokių pat) dvy-

pilve oro, tatai galima ne
ginčijamai parodyt, nutrau
kus X-spindulių paveikslą.

buvo daugu- 
naudot iodi- 

pusė kūdikių

Drėgname šiene ir nega
na sausuose grūduose daž
nai būna savotiškų pelėsiniu

Vidutinis pilietis įsivaizduoja, 
kad to kauliuko trūkimas tai

noma , 1 
“stiklinę pirštinę, 
tuo pačiu principu.—J. K.

dinėjo maskvietis daktaras 
Dillon.

Jis pasakė dar vieną įdo
mų dalyką suvažiavusiems

bet tikrumoj taip nėra, ir paly
ginti ne daugelis miršta nuo to
kios nelaimės.

Atsiranda nauja liga pas mo
teris, vadinama hysterosis (pa
vadinta pagal graikišką žodį 
ustera — yščius). šia liga ser
ganti moteris ne tik be saiko 
tunka, bet ir jos galvos kaulai 

į labai storėja: priekinis ir užpa-

dų. Plaukdami po vandeniu,
. per

dabartiniais s u b m arinais. 
Dar 1910 metais, tai yra,

ma Pragyvent
Horace Alger, vienas garsiau

sių Amerikos apysakėlių rašyto
jų vaikams, dažnai negaudavo 
pragyvenimui gana įplaukų iš 
rašymo, ir parsisamdydavo mo
kinti vaikus pas turtingesnius 
žmones.—O. H.

Merginoms patinka “velniš
kumas“ pas vaikinus, — sako 
prof. A. E. Wiggam,—bet ne 
pas savo vyrą po ‘to, kai mer
gina išteka.

t Panieka Maudyklai
Kada Jungtinių Valstijų 

zidentas Fillmore 1851 metais 
įsitaisė maudyklą (vonę) Bal-

ir katėms.
kietijoj laikais nemažai ameri
kinės arklienos suvalgydavo ir 
vokiečiai. Dabar gi naziam 
trūksta pinigų bent arklienos 
dasipirkt iš užsienių.

Kai kada net teisme pri
sieina spręst, ar kūdikis gi
mė gyvas ar negyvas. Iki

Mėsa Kauly “Smegenyse”

Labiausiai sub m a rinai laikais karininkai į jį ne
pagarsėjo laike pereito im- kreipė domės. T ~ 
perialistinio karo 1914-1918 buvo menkas palyginus su

nuolėmis nuo 4 colių iki 8. 
Tūli su savim vežasi net or
laivius. Paprastai kanuolės 
ant suk marinų viršaus pri-

Trylika metų atgal Michi- nuo nuodingų dujų ir'mirė 
gano valstijos sveikatos sky- nuo josios, jeigu kam tuoj 
rius patarė piliečiams nau-į nebuvo išpjauta ta kūno vie-

Stikliniai “Ceverykai“

nusilaužimų’’ ir paskelbė, kad
Daugelis kareivių pašau- iš šimto taip nukentėjusių tik

X-spinduliais pagydę arba 
palengvinę kiaurymių įdegi-: Dr. H. F. Plaut X-spinduliais 
mus dviem tūkstančiam Ilgo- ištyrė šimtus panašių “sprando 
nių.-

metais, kada Vokietijos sub
marinai nuskandino virš 12
milionų tonų įvairių laivų, jau karo išvakarėse, Vokieti- 
Viso Vokietija jų buvo pa- jos fabrikai budavojo sub- 

įsigaminus apie 290, iš kurių marinus Rusijai, o vokiečių

Apačioj galvos kiaušo yra 
imu pirmasis stuburio kauliukas, va-

veido ir kaktos kaulų kiau-1 dinamas atlas. Ką žmonės vadi
na “sprando nusilaužimu,“ pa
prastai yra tik to kauliuko 
įlaužimas arba nulaužimas. Tas

a

Penktad., Rugsėjo 24, 1937

X-Spmduliy Judamieji Paveikslai ir Kaip 
Šie Spinduliai Naikina Skaudulius Kūne

per dešimtą dalį iki dvide
šimt penktos dalies sekun
dos. O kaip žinoma, ilgai vei
kiant tiem spinduliam ant 
tos pačios kūno vietos, jie 
kenktų, nejučiomis degintų 
kūno audinius.

Tuo būdu daktaro Rey- 
noldso judžiai tarnauja ne 
tik vėžio ligos ir kitų vidu
jinių skaudulių suradimui; 

vėžio skauduliai būna kam jie labai pagelbėja ir ben- 
išdeginti X-spinduliais arba dram fiziologijos mokslui— 
radijum. žinojimui, kaip veikia gyvo

Per paskutinius ketvertą [žmogaus įvairūs organai.^ 
desėtkų metų padarė didelę j Jo išradimas yra panašus 
pažangą ypač X-spindulių ir ■ į paprastą “myterį”, ir pa- 

>radijaus (radiumo) naudo
jimas kovai prieš tą bjaurią 
ligą, kaip parodė tarptauti
nis suvažiavimas tų spindu
lių ir radi jaus žinovų pra
eitą savaitę Chicago j.

Vienas svarbiųjų atradi
mų, tai Londono daktaro

50 metų atgal, jeigu ligo
niui per operaciją išpjau
davo vėžio skaudulį ir jis iš
likdavo gyvas, tai būdavo 
laikomas pagydytu. Dabar 
daktarai laiko vėžio ligonį 
išgydytu tik, jeigu toks ligo
nis per penkerius metus po 
operacijos neserga vėžiu. 
Taip pat laukiama penkerių 
metų patikrinimo, kuomet

. n* pa- 
|rodo, kiek X-spindulių pra
leidžiama. Mašinėlė viską 
daro savaime, automatiškai, 
tik knypkį paspaudus.

Kaip veikia X-Spinduliai
Gydytojai H. Rudisil ir 

J. H. Hoch išreiškė nuomo- 
Russelio Reynolds’o X-spin-' nę suvažiavusiem mokslinin- 
dulių judamųjų paveikslų kam, kad X-spinduliai kune 
5>rietaisas. Tėmijant tuos “gimdo” vandeniliq (hydro- 
judžius, galima matyt, kaip geno) dujas; jos ištraukia 
veikia krūtinės organai, ka-' deguonį (oxygeną), reika- 
da žmogus alsuoja: kokie ju
dėjimai darosi kakle, kada 
jis ryja: kaip dirba skilvys 
ir žarnos, kai maista virški
na, ir kaip vidujiniai juda 
sąnariai kojų, rankų, pirštų 
ir kt.

Daktaro Reynoldso išradi- 
nas yra geras ypač tuom, 
/•ad kiekvienas judžio pa
veikslėlis, yra X-spinduliais 
labai greitai nutraukiamas,

dot druską su iodinos prie
maišų, ypatingai jauniems, 
kaipo vaistą nuo goiterio, 
kaklinių gūžių. O trečdalis 
visų vaikų mokyklose toj 
valstijoj sirgo goiterio gū
žiais, kitaip sakant, nesvei
kai padidėjusiomis kaklinė- 
mis, arba thyroidinėmis 
liaukomis. Tyrimai gi pa
rodė, kad tos ligos priežastis 
yra stoka iodinos.

Pradėjus plačiai naudot 
iodizuotq druską, taip 90 
nuošimčių ir sumažėjo ta li
ga tarp vaikų.

Pirm negu 
mos pradėta 
zuota druska, 
gimdavo su nesveikai didelė
mis thymus (kūdikystės) 

pamatinis dalykas yra pumpa, i liaukomis krūtinėje. Bet įė- 
Izill’l VOY’AmO TiolzClltA. ' t i t ei i i r7i i 1 rl i i l.rr'io

Cincinnati Generalėj Ligoninėj 
•guli vienas ligonis su milžiniš
kais stiklo “čeverykais.“ Tų če- 
verykų tikslas yra panašus, 
kaip vadinamų “geležinių plau
čių.“ — Jau buvo šiame skyriu
je andai aprašyti “geležiniai 
plaučiai,“ padedantieji kvėpuoti 
ligoniams, kuriem kūdikių pa
ralyžius sugadina krūtinės kil
nojimo raumenis.

“Stikliniame čeveryke,” kaip 
ir “geležiniuose plaučiuose,“

SUBMARIN AI-NARLAIVES

205 karo metu nuskandinti, vyriausias karo laivyno va
iki pereito imperialistinio ■ Jas Tirpitz iš jų tik juokus 

karo mažai kreipta atydos Į įdarė. Tik karo metu jis juos 
submarinus (povandeninius; pamylėjo ir jų pagelba ma- 
laivus arba narlaives). . Po ' nė išlaimėt! karą.
to, visos šalys stengiasi jų Submarinas tai laivas, ku- 
kuo daugiau budavotis, di- ris gali pasinerti po jūrų 
dėsnių, greitesnių ir labiau bangomis. Dabar submari- 
ginkluotų. Dabar submarinų I nai gali panirti iki 500 pė- 
turi: dų. Plaukdami po vandeniu,

Jzingtinės Valstijos 64 ir jie paviršių apžvelgia per 
budavoja 17; Japonija turi p e r i sk opus (iškištus ant 
57 ir budavoja apie .20; vandens viršaus žiūronus). 
Franci j a-—77 ir budavoja— Submarinai gali torpeduoti 
12; Italija—79 ir budavoja laivus, patys būdami po 
27.; Vokietija—36 ir būda-1 vandeniu arba viršuj. Dabar 
voja 11; Anglija—53 ir bu- submarinai ginkluoti ir ka-
davo j a 19. Jau tas parodo, 
kaip kreipiama į submari- 
nus atyda. Pradžioj pereito 
imperialistinio karo Vokie
tija jų turėjo tik 31.

Pirmutinį submariną iš
galvojo amerikietis Robert 
Fulton 1800 metais, bet tais

Ar Yra Vandens ir 
Gyvybes ant Marsobalu; jie ne tik varo subma

riną, bet kartu pripildo elek
tros pajėga batarejas (aku
muliatorius), o kada plau
kia po vandenių, tai subma
rinas pajėgą ima iš akumu- bakterijų. Nuo jų* neretai 
liatorių ir elektra suka plau- apserga plaučiai farmerių ir 
kimo prietaisus, nes tada daržinių darbininkų. Vieni 
negali naudot kuro moto- sprengsi ir dūsta kaip nuo 
rų. i asthmos-dusulio; kiti serga

Submarinų yra visokių panašiai kaip džiova.
rūšių—dvigubų sienų, pus- į Taip dauguma gydytojų 
dvigubių, pavienių, kuriuose Tas pelėsių bakterijų ligas ir 
viskas viduj suderinta. Sub-[ vadindavo džiova arba du- 
marinai ir budavojami įvai- suliu, nors nerasdami pas 
riems tikslams: eskadriniai, ligonius tuberkuliozo perų, 
kurie dideli, gali plaukioti Bet daktaras Richard Faw- 
jūroj kelis mėnesius ir atlik- citt iš Ulverstono, Anglijos, 
ti bent 18,000 mylių, negrįž- pritaikė X-spindulius tyri- 
dami į prieplaukas; minų'nėjimui plaučių ligų taip, 
dėjikai; submarinai naikin-|kad dabar be vargo gali pa
to j ai kitų submarinų; pre- sakyt, ar tai džiova, ar asth- 
kybiniai submarinai ir kito- ma, ar pelėsių liga, 
ki.

Submarinų vyri a u sias
ginklas — torpedos. O tor-'hos arklių skerdyklos. Jos dau

giausia prirengia mėsą šunims | so vietose, kurias astronomai 
ir katėms. Bet geresniais Vo-

Praeitą žiemą planeta 
Marsas buvo taip arti žemės, 
kaip tik ji bet kada prieina. 
Todėl Mount Wilson Obser
vatorijos astronomai galėjo 
Marsą geriau per teleskopus 
ir spektroskopus išžiūrinėti. 
Jie ypač tyrinėjo, ar yrą 
vandens ant Marso. Tai ne
lengvas darbas. Nes žemės 
atmosferoj visuomet randa
si vandens garų. Todėl, nuo 
Marso per teleskopą ir spek- 
troskopą jo šviesa neišven
giamai turi pereiti ir per že
mės garus.

Nepaisant to, astronomai 
W. S. Adams ir Theodore 
Dunham apskaitliavo., kad 
bent 20 sykių silpnesni, negu 
žemės garų, Marso drėgnu
mo ruožai turėtų pasirodyti 
spektroskope. Bet jie visai 
nepasirodė. Taigi tose Mar-

i 
stebėjo, nesą vandens; tuo 
būdu negalį ten būti ir gyvy
bės. Bet jie šį kartą tėmijo 
tik Marso pusiaujo (ekvato
riaus) plotus. Ar yra van- • 
dens ar drėgmės Marso “a- 
šies” galuose, poliuose, dar 
negalima pasakyt. Tie poliai 
kuom tai baltu apkloti. Gal 
tai sniegas ar ledynai.

Kol Marso polių sritys ne
bus jautriausiais moksli
niais instrumentais išstudi
juotos, tol negalima bus 
tvirtint, ar Marsas turi van
dens ar yra visiškai bevan
denis.

pėdos yra iki 30 pėdų ilgio 
ir apie 23 colių storio dia- 
metriškai. Didelėj torpedoj 

taisytos ir jief išplaukę pa- yra keli šimtai svarų sprog- 
viršiun, gali iš . kanuolių stančios medžiagos. Kada, ji 
skandinti laivus arba bom- atsimuša į laivo sieną, tai iš- 
barduoti miestus. 1 (Tąsa ant 4-to puslp.)

Submarinas yra panašus Į 
milžinišką plieno cigarą— 
ilgas, laibas. Dideli subma
rinai turi po kelis šimtus pė
dų ilgio. Submarinas taip 
pabudavotas, kad tartum 
vienas į kitą sunerti, du sub
marinai. Vidurinis lukštas 
(sienos) yra tvirtesnis, vi
duj jo yra torpedų vamz
džiai, torpedos, jūreiviai ir 
daugybė visokių prietaisų, 
kad jis galėtų plaukti po 
vandeniu ir virš vandens. 
Tarp vidurinio ir išlaukinio 
lukšto yra tuštumos, kurios 
padalintos į atskirus kamba
rėlius. Vieni iš kambarėliu 
pilni suspausto oro, kiti ku- į kad pačiai motinai 
ro ir vandens. Kada subm.a- sunku atskirti. Bet ir broliš- 
rmas nori pasinerti, tai. jis ki dvynukai gali kartais bū- 
į kqmbarehus greitai į0S pačįOs lyties ir labai 

* • i j • • m. 1Jt • 1 ♦ 1^ ' panašūs. Kaip tad išspręs- 
jis skęsta į juras.. Negiliose j įĮ klausimą, ar dvynukai ki- 
jurose submarinai gali nusi- >]ę į0 paties motinos kiauši-

Dvynukai gema dviejų rū
šių abelnai. Jeigu vienas 
ir antras dvynukas išsivystė 
iš to paties motinos kiaušinė
lio, jiedu vadinami identiš
kais, reiškia, tokiais pat.

Kuomet dvynukai būna iš
sivystę’ iš dviejų skirtingų 
motinos kiaušinėlių, tai jie 
vadinami fraternaliais, rei
škia, broliškais.

Indentiškai dvynukai vi
sada abudu būna tos pačios 
lyties ir taip panašūs vienas

ta, kur prisimetė gangrena.
Dabar nesą reikalo pjaut 

ranką ar koją, gavusią gan
greną nuo nuodingų dujų. 
Dr. James F. Kelly iš Creig
hton Universiteto atranda, 
kad tokia gangrena galima 
išgydyt X-spinduliais, jeigu 
tik jie laiku panaudojami. 
Dar virš 100 gydytojų pa
tvirtino daktaro Kelly’o pa
tyrimus. Paaiškėjo, jog tuo 
būdu galima išgelbėt gyvybę 
92 procentų visų žmonių, ku
riem įsimeta gangrena nuo 
nuodingų gesų. Skauduliai 
viduj kaulų, net nugarkau
lyje, taipo pat pagydomi X- 
spinduliais, kaip raportavo 
kanadietis daktaras G. E. 
Richmond, radiologų suva
žiavime Chicago j. —N. M.

Laimingas ir Nelaimingas
Jeigu tokiose pat sąlygose 

vienas jaučiasi laimingas, kitas 
nelaimingas, tai todėl,—sako dr. 
Percival Symonds,—kad pirma
sis geriau prisitaiko prie aplin
kybių.

k^ri, motoro varoma, pakaito
mis tai ištraukia orą laukan, 
tai vėl privaro vidun į tokį įtai
są. Kai išpumpuoja orą, tai 
krūtinė pakyla. Panašiai paky
la ir atslūgsta kojų mėsos sulig 
to, ar ištraukiama oras iš “sti
klinių čeverykų,“ ar jo pri
pumpuojama vidun. Toks “če- 
verykas“ turi aukščiau gydo
mos vietos standžią guminę 
“apykaklę,“ pro kurią oras pats 
savaime negali praeiti.

Stikliniais čeverykais yra gy
doma kojos ypač nuo gangrenos 

*tuomi, kad po du iki keturių 
sykių per minutę ištraukiant 

*orą ir vėl jo privarant, koja toj 
vietoj gauna puikiausią masažą, 
kuris padeda atsigriebt sveikam 
kraujo vaikščiojimui ligotoje ry'niių (sintisii) buvo ban
dėtojo. Tuo būdu dažnai apsi- doma gydyt tik vaistais;1 
einama be kojos nupjovimo. O paskui tūlas kiaurymes gy- 

apsirgusiai gangrena rankai, ži- ’dydavo išskutimais jų glėi •
būtų galima pritaikyt į vių naudojant tam tikrus daznai Pasitalko laivakroviams 
. —X4.— y vaduojantis' - - - - - ‘ ’------------- x x 1----

jus iodizuotai druskai į kas
dieninį naudojimą, jau tik 
apie vienas iš penkių kūdi
kių gimė su perdidelėmis 
thymus liaukomis.

75 procentai visų goiterio 
gūžių pas suaugusius žmo
nes pareina iš tam tikrų 
kraujo apsinuodijimų, ir 
vien New Yorko mieste to
kiais gūžiais serga 40,000 I 
asmenų. Iki šiol juos gydy
davo peilio operacijomis. Bet 
dabar, sako newyorkietis 
daktaras J. Thompson Ste
vens, 90 iš kiekvieno šimto 
galima pagydyt X-spindu
liais.

Pirm 50 metų įdegimai i

chirurgiškus instrumentus. ir gimnastams; bet ypač daug 
Dabar gi tinkamiausias bū- tokių “sprando nusilaužimų“ 
das gydyti kiaurymių įdegi- įvyksta automobilių nelaimėse, 
mus tai X-spinduliai, kaip . 
atranda dr. Fred M. Hod-

* j • 1 • "I .’ jau beveik mirtinas nuotikis;Su juom sutinka ir daktarai

TROY, N. Y.—Sulaukęs 60 
metų, C. H. Nash išlaipiojo 
4,000 pėdų aukščio į Adiron
dack ir Catskill kalnų viršūnes, i liniame kare gavo gangreną vienas kitas temiršta.

leisti ant jūrų dugno ir ten 
gulėti tol, kol priešas prasi
šalina. Kada submarinas 
nori išplaukti ant vandens 
paviršiaus, • tai suspausto 
oro pagelba išvaro vandenį 
laukan, ir jis išplaukia.

Submarinas labai sudė
tingas laivas; jis pilnutėlis 
visokių mechanizmų. Kada 
plaukia virš vandens, tai 
dirba jo motorai, varomi žū

Daug girdime, kaip ne
sveika yra, kuomet perdaug 
susikuopia rūkščių žmogaus 
kūne. Bet mažai kas prime
na, jog taipgi nesveika, jei
gu kraujas turi perdaug 
šarmų (alkali).

Tūkstahčiai žmonių suga
dina sau virškinimą, be sai
ko gerdami šarmišką bicar
bonate of soda. Jis perdaug 
atmiešia, nusilpnina rūkštį, 
kuri reikalinga maistui vir
škinti. r i .t,

C h i c a g o S Universiteto 
profesorius T® R. Hognes 
dabar tyrimai,® parodė, jog 
bicarbonate of soda (savo
tiška druska) kenkia kraujo 
kūneliams gauti, reikalingo 
deguonies (oxygeno). Bet 
paprasta sūdomoji druska 
taipgi trukdo ^deguonies 
jungimąsi sii kraujakūnių 
hemoglobinu J Tūli žmonės 
taip prisisūdo, kad faktinai 
troškina savo kratoj akūnius. 
Todėl ir druskos naudojime 
reikia laikytis saiko.

nai negalėdavo pasakyt, ar 
kūdikis užgimė negyvas ar 
numirė tuoj po užgimimo.

Dabar gi daktaras J. G. 
Dillon iš Maskvos, dalyvau
damas tarptautiniame ra
diologų suvažiavime Chica
go j, prašalino tokias abejo
nes. Jis, pasiremdamas skai
tlingais patyrimais, prane
šė, jog pas negyvu gimusį 
kūdikį niekada nėra oro nei 
skilvyj nei žarnose. Bet jei
gu kūdikis gimė gyvas, nors

nukų kaulai ir širdis vystosi1 iš įvairių kraštų mokslinin- 
visai panašiai; o broliškų kams, būtent: Jeigu pas gy- 
dvynukų, tai yra, kilusių iš 
skirtingų kiaušinėlių, kaulai 
ir širdis vystosi jau žymiai 
skirtingai.

Su X-spindulių pagelba 
įrodyta,\jog iš vieno motinos 
kiaušinėlio gali išsivystyti ir 
išsivysto taipgi “trynukai”; 
tuomet jie visi ar visos trys 
taip panašūs, kad sunku at
skirti vieną nuo kito.

jis išgyventų tik sekundą ki- kalinis kiaušo kaulai pasidaro 
tą po to, visuomet rasi oro pusės colio iki trijų ketvirtada- 
jo pilvo organuose, kaip įro- nų colio storio.
rimnm ton h olrtYi nfi n rl nlzln vnc, 1 • •• •| Hysterosio priežastis tikrai 

dar nežinoma.. Bet daktaras 
Sherwood Moore įžiūrėjo, kad 
šia liga neserga moterys turin
čios po tris, keturis ir daugiau 
vaikų. Sako, turbūt, jom bene- 
šiojant kūdikių gemalus yšČiuj, 
yra sunaudojamas perviršis 
“kalkių“ (kalcijaus) augimui

vą gimusį kūdikį yra oro 
skilvyje ar žarnose, tai ne
reiškia, kad jis tik nurijo tą -į- -j 1* •! j • \ IYCX1V1JC4LAO / OUgllllUA

orą. Juk skilvys turi savo (kūdikiu kaulų, ir todėl pas jas 
ypatingą kvėpavimą atski- nelieka ekstra tos medžiagos 
rai nuo plaučių,—atkreipė storet jų pačių galvos kaulams, 
aėmesį daktaras Dillon. j q pas bevaikes ir turinčias tik 

O ar yra negyvo kūdikio, ik dviejų vaikų tai Heką per.

Dvylika metų atgal vie
nas asmuo Clevelande, Ohio, 
susirgo dar iki šiol-negirdė
ta liga. Jo kaulų skylės pri
auga paprastų mėsų vietoj 
“s m e g e n ų”, gaminančių 
kraujakūnius. Tas ligonis, 
jau 28 metų amžiaus, dar te
bėra gyvas, bet nežinia, ar 
ilgam. Joks gydytojas nega
li pasakyt, kas tai do liga.

Smithson'o Instituto moksli
ninkai Washingtone sako turį 
įrodymų, kad žmonių veislė gy
vuoja ne mažiau kaip 70 milio
nų metų.

Hitlerininkai išleido “dešimt 
nazių prisakymų,“ kur tvirtina, 
būk kiekvienas vokietukas jau 
ir “gemąs kaip nazis.“

daug kalkių.
<$torėjantieji galvos kaulai 

darą nesveiką veikmę į smege
nis ir į galvos liaukas; dėlto 
įvyksta betvarkė bendrame kū
no organų veikime; o viena iš to 
pasėkų esą nenormalus riebėji- 
mas ir letargiškas sutingimas.

Dr. Moore mano, kad, mažė
jant gimdymų skaičiui, dar dau
giau moterų sirgsią hysterosiu.

X-spinduliai skaldo oro 
dujas, elektrizuoja jąsias. 
Kai kurie ligoniai apserga 
nuo tokio oro, pailsta, pasi- betgi prašosi klausimas: o 
daro mažakraujai. Tokiems gai netinkami, nesveiki gimdy- 
dr. Philip Drinker ir dr. H. mo kontrolės būdai taipgi yra 
Friedmann išrado guminę tos ligos priežastis?—J. K. 
maską užsidėt ant veido su ------- ------------
dūda pripildyta medinės an- Ne Visada iš Rašymo Gali- 
glies. Su tokia kauke jau 
tik du iš šimto tejaučia X- 
spindulių orą.

Vis dar Nekaip su Darbais 
Amerikoj 

šešiasdešimt penkiem tūks
tančiam bedarbių jaunuolių, iš- 
buvusiem valdiškų darbų sto
vyklose CCC, Amerikos vyriau
sybė leidžia dar vienus metus 
ten pasilikti, pagal jų reikalavi
mą.

Pūsles skauduliai, net to
kie maži kaip žirnis, galima 
ištirt, egzaminuojant X- 

' spinduliais.



Lietuvių Jaunuolių Žurnalo “Kritikai”
Apgailėtinas yra dalykas, 

kad Amerikos lietuvių tarpe 
visokie nauji konstruktyviai 
sumanymai visados anks- 
čiaus ar vėliaus susilaukia 
nepamatuotų ir negražių 
šmeižtų ir plūdimų. Štai 
vos tik šeši mėnesiai yra pra
ėję nuo to laiko, kai prasidė
jo agitacija lietuvių tarpe už 
naują jaunuolių žurnalą, ir 
jau šiandie atsirado žmonių, 
kurie tą jaunuolių žygį viso
kiomis formomis niekina ir 
šmeižia. Mes jaunuoliai ne
manome eiti į kokias ten po
lemikas arba ginčus su tais 
šmeižikais. Tačiau, mums 
yra svarbu, kad Amerikos 
lietuvių visuomenė suprastų 
kaip dalykai ištikrųjų yra, 
ir todėl akyvaizdoje šitokių 
plūdimų, mes negalime tylė
ti. .

Patį svarbiausią ir pirmą 
^užpuolimą pradėjo vesti 
“Naujoji Gadynė”. Jos šu
lai, Stilsonas ir Strazdas, 
per du numeriu (No. 33 ir 
34) savo laikraščio niekino 
žurnalo sumanytojus. Jiems 
labai nepatiko Lithuanian 
American Publishers sekre
toriaus, J. Ormano straips
nis, kuris tilpo svarbiausiuo
se Amerikos lietuvių laikraš
čiuose, užvardintas — “Pa-

Kadangi “VOICE” pats 
svarbiausias tikslas yra lie
tuvybę palaikyti jaunuolių 
tarpe ant demokratinių pa
grindų, o ne ant kokių kitų 
pamatų, taip, kaip tie mūsų 
“kritikai” norėtų, mes ma
nome, kad turime taipgi de
mokratiją ii* praktikuoti, ne 
vien tik tai apie ją kalbėti. 
Kuomet jaunuoliai pradėjo 
darbą dėl išleidimo žurnalo 
“VOICE”, jų mitinguose da
lyvavo ir komunistiniai nu
sistatę jaunuoliai. Jie pasi
žadėjo šį darbą remti. Jau
nuoliai jų neklausė, kokie j 
yra jų politiniai įsitikinimai, i 
Jiems tas nebuvo ir nėra, 
svarbu. Jiems svarbu buvo, 
kad jie sutiko remti žurna
lo “Voice” tikslus—būtent, 
skleisti demokratijos ir lie
tuvybės principus į lietuvių 
jaunuolių tarpą. Jie su tais 
principais sutiko, ir kuomet 
pradėjome vesti darbą pir
myn, pasirodė, kad jie sykiu 
su visais jaunuoliais koope
ruoja ir pavyzdingai dirba.

Kadangi iš mūsų tarpo la
bai daug laiko ir darbo pa
šventė dėl šio žurnalo jau
nuolis J. Ormanas, ir kadan
gi jis pasirodė esąs kompe- 
tentiškas tokį darbą vesti, 
Lithuanian American Pub-

laikymas lietuvybės ir nau
jas jaunuoliu žurnalas.” “N^ 
G.” sako (No. 34):

“Leis žurnalą palaikymui 
lietuvybės . . .0 jis (t. y. Or
manas) yra vienas pačių uo
liausių Bimbos Žalnierių, bu
vęs Sovietų Sąjungoje ir, sa
ko, Stalino nykštį bučiavęs!

• “Jaunuolių žurnalui mes 
nepriešingi. Jauni talentai 
reikalingi. Bet iš Ormano 
toks lietuvybės palaikytojas, 
kaip ir ano ožio muzikantas.

“Vyrai, blofindami svietą 
jūs tik save išblofuojat!”

Šį “Naujosios Gadynės” 
išsireiškimą pasveikina ir 
pakartoja “Draugas” (No. 
214) ir “Vienybė” (No. 
201).' “Draugas” kalbėda
mas apie žurnalą taipgi pri
duria :
/‘Gražus tikslas, ar ne? 

Tik gaila, kad tai yra prie
danga pasigauti lietuvių 
J'aunimą į komunistines pin

kles. Tas laikraštis netar
naus lietuviškumui palaiky
ti, bet aklai vergaus Mask
vai, varys komunistišką pro
pagandą.”

Skaitant “Naujosios Ga
dynės”, “Draugo”, ir “Vie
nybės” žodžius, galėtumėm 
jau manyti, kad tas žurnalas 
jau išėjo, ir jis jau yra visas 
pilnas pripildytas “komunis
tiška propaganda”. Gaila, 
kad tie žmonės, kurie tuose 
laikraščiuose rašo, daugiau 
vaduojasi savo emocijomis, 
negu logišku protavimu. 
Kaip ir iš kur jie gavo tą tei
sę spręsti ir nustatyti, koks 
Ž’aunuolių žurnalas bus? Iš 
:ur ir kokioj vietoj jie rado 

tą “faktą” kad tas žurnalą^ 
tarnaus komunizmui? Daug, 
rodos, geriau būtų pada
rę tie “rašytojai”, jei jie 
būtų palaukę, pakol pats 
žurnalas išeis, ir tuomet bū
tų padarę nuosprendį apie jo 
“komunistiškus” p a 1 i n ki
mus.

Nuo pat pradžios šio jau
nuolių darbo mes visur ir vi
sados viešai skelbėme ir 
skelbsime, kokie to žurnalo 
tikslai yra. Mes taipgi aiš
kiai esame pareiškę keletą 
kartų, kad šio žurnalo leidė
jai nebus korftunistai (kaip 
“N. G.” sako), socialistai, 
arba bent kokia nors kita po
litinė srovė. “VOICE” bus 
visų lietuvių jaunuolių žur
nalas. Jo leidėjai šiandie— 
Lithuanian American Pub
lishers—susideda iš daug 
jaunuolių su įvairiais skir
tingais įsitikinimais. Jokia 
politinė srovė nekontroliuoja 
žurnalo, ir iš jo jokio biznio 
nedarys, taip kaip “Vieny
bė” mano.

lishers išrinko jį savo sek
retorium. Jis tapo į tą vietą 
išrinktas ne todėl, kad jis 
yra komunistas, ar šioks ar 
toks, bet vien tiktai todėl, 
kad jis pasirodė tinkamu to
kiam darbui.

Visi tie trys laikraščiai 
sutinka, kad žurnalo idėja 
yra gera, bet jie peikia tas 
ypatas, kurios žurnalo leidė
jų priešakyje stovi. Mes už
tikriname, kad jeigu iš 
“Naujosios Gadynės”, “Vie
nybės”, arba “Draugo” atsi
rastų jaunuolių, kurie taip 
pat gali tokį pat darbą tin
kamai vesti, ir kurie sutinka 
su leidėjų paskelbtais tiks
lais, mes su mielu noru tokį 
jaunuolį į šį veikimą kvies- 
tumėm ir duotumėm vado
vaujančią rolę, jei jis tik to 
užsitarnautų. Todėl sakyti, 
kad jaunuolių žurnalas tar
naus komunizmui arba bent 
kokiam kitam “izmui,” tai 
yra melas, ir tokį melą gali 
sumanyti tik žmonės, ku
riems nerūpi -ta pati lietu
vybė, apie kurią jie tiek 
daug kalba.

Reikia atminti, kad J. Or
manas, kaipo Lithuanian 
American Publishers sekre
torius, pasirašo po visais 
leidėjų straipsniais. Visi 
straipsniai, kurie tilpo jo 
vardu, atstovavo mintį ir 
nusistatymą pačių žurnalo 
leidėjų. Todėl mes skaitome 
bent kokį nors užpuolimą 
ant J. Ormano užpuolimu 
ant visų jaunuolių, kurie ■ 
yra prisidėję prie LithUa-, 
nian American Publishers 
darbo. Mes esame giliai įsi
tikinę, kad šio jaunuolių 
žurnalo išleidimas turi dide
lę svarbą visiems lietuviams, 
nes tai yra pirmą sykį visoj 
Amerikos lietuvių išeivijos 
istorijoj, kad koks nors jau
nuolių sumanymas būtų su
kėlęs tokį susiinteresavimą 
lietuvių tarpe.

Jaunuoliai esame lietu
viai. Todėl mums rūpi lie
tuvybės palaikymas. Tačiau, 
taipgi tie patys jaunuoliai 
yra gimę ir augę šioj šalyje, 
kuri yra demokratinė šalis. 
Amerikos lietuviai jaunuo
liai, matydami, kaip kitų ša
lių jaunuoliai kankinasi fa
šizmo junge, yra griežtai 
nusistatę kovoti už demokra
tiją ir žmonių laisvę. Todėl 
mes nematome jokio konflik
to tarp lietuvybės ir demo
kratijos. Mes manome, kad 
jaunuoliai negali būt išauk
lėti tikroj lietuviškoj dva
sioj, jeigu jie bus mokinami 
niekinti demokratiją.

Mes daugiau į šmeižtus 
domės nekreipsime. Su šiuo

straipšniu mes norime tik 
tai savo poziciją išaiškinti 
Amerikos lietuviams. Mums 
nesvarbu yra sroviniai lietu
vių ginčai. Jei tokie laikraš
čiai, kaip “Naujoji Gadynė”, 
“Vienybė”, ir “Draugas”, 
mato reikalą purvus drabs
tyti ant Amerikos lietuvių 
jaunuolių, tai jų dalykas. 
Manome, kad Amerikos lie
tuvių visuomenė pasipiktins 
šitokiu jų elgesiu ir mokės 
kaip į juos tinkamai atsineš
ti. Mes tik tiek galime pa
reikšti, kad, nepaisant viso
kių šmeižimų ir užpuolimų, 
jaunuoliai savo užbrėžtą tik
slą ves pirmyn, ir neužilgo 
pasirodys pirmą kartą lietu
vių tarpe Amerikos lietuvių 
jaunuolių žurnalas—“Voice 
of Lithuanian Americans.”

K. Michelson, 
Pres. Lithuanian-American 

Publishers.

IDS. Ill Apskričio 
Kuopų Atydai

Lietuvių Dąrbininkų Susivie
nijimo Trečio Apskričio metine 
konferenija įvyks sekmadienį, 
rugsėjo (Sept.) 26 dieną, 40 E. 
21st Street, Bayonne, N. J. Pra
sidės punktuališkai kaip 10 vai. 
ryto, tad nesivėluokite.

Jei dar kuri kuopa neturi iš
rinkus delegatų į šią konferen
ciją, tai malonėkite dabar tą 
padaryti pati valdyba. Taipgi 
daug kuopų yra neužsimokėję 
metinių duoklių už narius, tai 
į konferenciją važiuodami rū
pinkitės užsimokėti.

LDS III Apslcr.
Valdyba

Sovietų Rinkimų Kampanija išplukdžius ją iš submarino, 
ji pati įriasi prie laivo bent

Elizabeth, N. J.
Apie Mirusį Juozą Kalnietį.

Su dideliu liūdesiu pranešu 
draugams ir pažįstamiems, kad 
po sunkios vėžio ligos rugsėjo 
21 dieną, 3 :30 vai. iš ryto mi
rė. drg. Juozas Kalnietis.

Draugas J. Kalnietis buvo 
narys ALDLD 54 kp., Aušros 
Draugijos, Bangos Choro ir 
“L.” skaitytojas ir rėmėjas.

Laidojamas bus šeštad., rug
sėjo 25 dieną, 2 vai. po pietų iš 
jų farmos Lebanon, N. J.

Kadangi vieta mažai žino
ma, tai prašoma visus draugus 
susirinkti penktadienį, 8 vai. 
vakare, G. D. P. Kliube, 408 
Court St., dėlei platesnių infor
macijų. D. Krūtis.

New Haven, Conn.
Pasidairius po Mūsų Miestą•
ALDLD 32 kuopa turėjo 

draugišką išvažiavimą rugs. 19 
d., Indian Grove darže. Drau
gai Aleksai, Rudmanai, žoly- 
nienė, prigelbstint kitoms drau
gėms, pagamino labai pukius 
pietus. Turiu pasakyti, kad 
draugai Aleksai dar nauji' na
riai mūsų kuopoj, bet labai su
manūs.

Daržo savininkai, B. Medelis 
ir A. Mieliauskienė, leido dar
žą veltui vartoti. Kuopos nariai 
pasilieka labai dėkingi daržo 
savininkams.

Mūsų miesto policija labai 
“gabi.” Veik kas naktį įvyksta 
didesnių bei mažesnių vagysčių 
ir apgavysčių, kur žūsta tūks
tančiai dolerių pinigais ir šiaip 
turtu, bet policija piktadarių 
nesugauna.

Bet ta pati policija gelbėjo 
laužyti streiką vienos nedidelės 
dirbtuvės darbininkų, gelbėda
ma gabenti streiklaužius į dirb
tuvę. Aišku, kompanija su poli
cija nieko nepešė, nes darbi
ninkai streiką laimėjo.

Miesto gyventojai turėtų štai 
ką įsitėmyti: ant stubų taksai 
pakelti; to pasekmėj stubų sa
vininkai gyventojams nuomas 
kelia, ir taip darbininkai turi 
sumokėti taksus, iš kurių už
laikoma policija. Bet kai darbi
ninkai išeina streikan, tai toji 
pati policija skebus saugoja, 
juos globoja ir bando įbrukti į 
dirbtuves, kad laužyti streiką. 
Podraug vagišiai naktimis ap
vagia žmones ir mūsų “gabioji” 
policija nebegali vagių sugauti.

Menturis.

Maskva.—Artinantis pir
miem lygiem, slaptiem, tie
sioginiam rinkimam pagal 
naują Sovietų konstituciją, 
vien Maskvos gubernijoj su
sidarė 15,000 pirm-rinkimi- 
nių kliubų. Mokytojai ir kiti 
darbuotojai aiškina desėt- 
kam milionų žmonių pilieti
nes teises ir rinkimų taisyk
les.

50 mylių į valandą greitumu

X-Spinduliai, Etc...
(Tasa iš 3-eio pusi.) 

lingą kvėpavimui vėžio ar 
kitų skaudulių celėms (nar
veliams) ir tuo būdų jas už- 
troškina.

Vėžio celės, kaip ir negi
musių kūdikių celės, gyve
na sparčiau negu sveikos 
suaugusių žmonių kūno ce
lės: Jos yra jautresnės ir la
biau bijo X-spindulių, nuo 
kurių jos greičiau miršta ne
gu sveikos celės, kaip mano 
dr. Rudisil. Panašiai vėžio 
celės bijo ir radijo nemato
mų spindulių. Kadangi jos 
yra tokios opios, todėl gali
ma jąsias X-spinduliais ar
ba radium užmušti, tačiaus, 
paliekant sveikas celes gy
vuoti. —N. M.

ir gali atlikti apie 10 mylių 
kelionę. Todėl submarinas 
stengiasi turėti bent 6-8 tor
pedų vamzdžius ir pasiimti 
apie 30-36 torpedas.

Nuo submarino dydžio 
priguli ir jo apsiginklavi
mas. . Daugelis submarinų 
yra iki 1,500 tonų įtalpos. 
Jie turi po 2 kanuoles, ke
lis kulkasvaidžius, 6-8 tor
pedų vamzdžius ir vežasi 
abelnai apie 30 torpedų. Ma
ži submarinai skiriami pa
kraščių apgynimui, ir jie 
bile laiku gali grįžti į prie
plaukas ir pasiimti reikme
nų ir turi mažiau torpedų 
vamzdžių ir torpedų.

Didžiausias sub marinas 
Francijos “Siurkrof”, kuris 
viršuj turi 3,260 tonų įtal
pos, o po vandeniu—4,304 
tonus. Virš vandens plaukia 
21 mylią, o po vandeniu— 
12 m. greitumo per valandą; 
turi 2 kanuoles po 8 colius; 
14 torpedų išplukdinimo 
aparatų. Virš vandens išvys-

to 7,600 arklių jėgą, o po 
vandeniu—3,400. Ant* šio 
submarino yra 150 oficierių 
ir jūreivių. Tai povandeni
nis laivas, kuris gali bent 
20,000 mylių išplaukioti ne
sinaudodamas p r i eplauko- 
mis.

Kovai prieš submarinus 
yra daug visokių karo lai
vų ir prietaisų, bet visi jie 
dar negali submarinų įveik
ti. Submarinai yra baisūs 
karo ginklai. Submarinų pa

gelta Italija piratiškai skan
dina Sovietų ir kitų šalių* 
laivus ir karą provokuoja. 
Jeigu Chinija turėtų bent 
10 submarinų, tai daug sėk
mingiau ji galėtų atremti 
japonus užpuolikus. Chinijos 
submarinai galėtų skandin
ti Japonijos laivus, kurie 
stovi upėj ir bombarduoja 
Shanghajų, arba skandinti 
Japonijos laivus, vežančius 
savo armiją į Chiniją. .

D. M. Š. *

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis I Antanas Penkevičius 

Prezidentas | Sales Manager

ORUI ATVESTANT GERKITE CREMO ALE
Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti.
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgy metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Breu-Masterio Oskaro Brockerto

Submarinai-Narlaivės

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Home TeL public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
laužia didžiausią spragą ir 
greitai laivą nuskandina. 
Torpeda taip sutaisyta, kad,

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

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

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmonės orui atvėsus. Nes ėlius-ale yra 

stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. O ypač Cre
mo Ale tinka gerti vėsiame klimate, nes jis yra grynų 

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

Cremo Ale Galima Gauti Bonkose
Turėkite savo namuose Cremo Ale. Jo galite gauti bonkose. Cremo 
Ale yra turtingas vitaminais ir savaimi maistingas. Apart to, jis 

pagerina apetitą ir palengvina viduriam virškinti maistą.
Reikalaudami Cremo Ale rašykite sales manadžeriui Antanui 

Penkevičiui bravoro antrašu:

The Cremo Brewing Co., he.
Belden Street New Britain, Conn.

Lietuvių Ceverykų Išdirbystė 
Pagarsėjo gaminimu Stiprių 

OVER GLOBE SHOES 
Jie gerai tinka ant kojos.

Bridgewater Darbininkų Ko operatyve Draugove
Atsiekė aukštą laipsnį Am
erikos Ceverykų Industrijoj. 
Įsitėmykite šią emblemą ir 
reikalaukite ceverykų su ja.

GERI CEVERYKAI PIGIAU KAINUOJA
Apart kuro, patalinės ir drabužio labai svarbi reikmenis yra 

AVALINĖ. Pigios medžiagos ir prasto darbo ČEVERYKAI, 
kad ir už pigią kainą perkant brangiau kainuoja už brangesnius.

Lietuvių Fabriko Over Globe Čeverykai
Yra padaryti iš geros medžiagos, patyrusių darbininkų, prie 

naujovinės mašinerijos ir parsiduoda už gana žemas kainas.

OVER GLOBE čeveryku išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki pilno 
mokslinio supratimo, 31 metai praktikos ceverykų gamyboje. 
Pritaikymas OVER GLOBE čeveryky prie mūsą, žmonų kojų, jų 
gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimą ir čeverykus 
padaro taip, kad jie tinka ant kojų, kaip pirštinė ant rankos.

Žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu 
savo gyvenimo. Todėl kankinimas savęs netin
kamais čeverykais, gadinimas kojų eikvoja žmo
gaus sveikatą. Nešiokite Over Globe Shoes.

Sulyg Ceverykų Gerumo, Kainos Žemos
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda:

Nuo $4.00 iki. $5.00
BRIDGE-O-FLEX

Nuo $5.00 iki $6.00

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais vietoje OVER GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado 
būtų antspauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. Jeigu OVER GLOBE ceverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu: ** ' •

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.




