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New York.—Darbai ma-

PALEISTAS ŠALIES KON
GRESAS, UŽDARYTA 

„ VALSTIJŲ SEIMELIAI

Visi; Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimčsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

ŠALIES VALDŽIA ŽADA 
“NEAPSUNKINTI” 
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KRISLAI
Heinrich Heines Baimė 

Buvo Tuščia.
LDS Centro Valdybos 

Suvažiavimas
Drg. L. Prūseika 

Brooklyne.
946,185 Naujų Narių

ADF.
Jei Susivienytų!

x Rašo R. Mizara.

Garsusis 19-to šimtmečio 
Vokiečių poetas, artimas Ka
rolio Markso draugas, Hein- 

"rich Heine, buvo draugas pri
spaustųjų ir revoliucionierių, 
tų laikų komunistų.

Bet Heine bijojo proletaria
to laimėjimo. Jis manė, kad 
darbininkų klasė yra tamsi, 
nemokyta, nekultūriška. Kai ji 
paims galią į savo rankas, tai, 
Heinė manė, jai nerūpės kul- 

Vūra, nerūpės menas, o tik 
“pilviški” dalykai.

Jis rašė, kad, kai proletaria-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams

Darbai Mažėja, o Ka 
pitalo Pelnai Auga

Kanados Policija Šėlsta 
Prieš “Raudonuosius”

Montreal, Canada.—Poli
cija išplėšė visas knygas, 
raštus ir dokumentus iš 
kambarių Jean Perono, 
“Clarte,” darbininkiško lai
kraščio redaktoriaus, ir už- 

nėšio “š. m." bedarbių skai-Įrakino jo butą. Laikraštis

tas laimės, tai ten, kur liaurai zeja, o kapitalo pelnai didė- 
auga, bulvės bus sodinamos, o kaip matome iŠ N. Y. 
“mano Dainy Knygos lapus valstijos darbo departmen- 
valgomyjy daiktų pardavinė- to skaitlinių. NllO pusės 
tojai naudos maisto įsukimui.” rugsėjo iki pusės spalių mė-

I
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Garsusis Heinė numirė 1856 £įus valstijoj pakilo 2 pro-į jau dieną pirmiau uždary? 
metais Jei jis šiandien gyven- centaig ir penktadaliu; bet tas.
tn matvb, ka.n kivdn- ! didžiųjų kompanijų peinai Policija taip patjškrėtė, 

auga. ' “ _' v' 1 ”
v. , _. _ . spaustuvę ir Modern Book-
Šiemet rugsėjo ipenesį ■ shOp knygų krautuvę. Sako,

Y. val-.jęa(j gįos įstaigos tarnavu
sios komunistams.

Tokius žygius policija da
ro pagal įsakymą Quebec 
provincijos valdžios.

Liaudiečiai Ardo Fašis
tų Tiltus ir Kelius

tų, matytų, kaip jis klydo!
Ten, kur darbininkų klasė 

valdo (Sovietų Sąjungoj), nū
nai klesti kultūra, klesti me-| 
nas, mokslas, kaip nei vienoj Į 1,311 kompanijos“ N. Y. val- 
kitoj pasaulio šalyj. - - --

Na, o Vokietijoj, Heinės 
gifnstinėj, kur valdo aršiausi 
uarbininkų klasės priešai, bes
tijos fašistai, deginama didžių
jų protautojų (įskaitant pa
ties Heinės) raštai, slopina
ma viskas, kas pažangu!

išplėšė ir uždarė Old Rose

X ' / ‘ • K

Naziai Sveikina Fašizmo 
įvedimą Brazilijoj

Bėllin.—Hitlerininkų lai
kraščiai karštai giria, Bra
zilijos prezidentą G. Varga- 
są, kad jis panaikino šeimi
ne tvarką ir p’askelbė fašiz
mą.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė bijo, 
kad Vokietija, Itaįlija ir Ja
ponija neįtrauktų fašistina- 
mas šalis Pietinėj Amerikoj 
į bendrą frontą* prieš de
mokratines valstybes.

Mahoney Advokatauja prieš 
CIO Elektrin-nkii Uniją 

/ ________

Washington.—J. T. Ma
honey, Tartimany Hali bu
vęs kandidatas į New Yor
ko majorus, dabar advoka
tauja Levi ton Elektros 
Prietaisų Kompanijai prieš 
CIO uniją. Jis reikalauja, 
kad valdiška Santikių Ko
misija paskelbtų CIO elek- 
trininkų uniją kaip “ne
teisėtą” toj kompanijoj.

ANGLIJA JIEŠKO “DRAUGIŠKOS” SU
TARTIES SU ITALIJA IR HITLERIU

Brazilijoj Įvesta Pilna 
Fašistų Diktatūra

----------------------------------------------------- EJ ________

'stijoj pasidalino $363,170,- 
461 grynų pelnų, o pernai 
tą mėnesį 1,159 kompanijos 
pasiėmė $264,708,633 pelnų.

Darbai nupuolė ypač me
talo, mašinerijos ir drabu
žių pramonėse.

265 fabrikantų korporaci
jos trečiame šių metų ber- 
tainyje pasikuopė $343,000,- 
000 grynų pelnų, tai 18 nuo- 

Įšimčių daugiau negu per- 
kalų-reikalėlių bus svarstyta. tTin rndo^Npw Nn-LDS-APLA vienybės reika- KaiP roeto lN_ew YorKo l\a 
las dar vis neužbaigtas; ne
gauname galutino žodžio iš, 
atatinkamų valstijinių depart-;

♦tnentų.

Beje, atvyksta Brooklynan d.
L. Prūseika, kuris tik nesenai 
sugrįžo iš Ramiojo Vandenyno 
pakraščio.

Jis dalyvaus “Laisvės” meti
niam koncerte, sekmadienį, įvyk
stančiam Labor Lyceum svetai
nėje/

Brooklyniečiams bus įdomu 
išgirsti jo įspūdžiai iš Califor- 
nijos, Washington©, Montanos, 
Minnesotos, Nebraskos, Colora? 
do valstijų lietuvių gyvenimo, 
su kuriuo jis turėjo progos iš ar
čiau susipažinti.

> šeštadienį įvyksta Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Cen
tro Valdybos narių suvažiavi
mas. Jis tęsis ir sekmadienį.

Visa eilė organizacinių rei- naį tuo pa£ju laikotarpiu,

* Amerikos Darbo Federacijos 
laftraštukas “Weekly News Ser
vice” pareiškia, jog District of 
Columbia įstatymas, nusakąs 
moterų darbininkių 
algas ($17 savaitei) 
gražu neužtenkamas.

Sutinkam! Bet vis
negu niekas. Atsiminkim: dau- 
gelyj vietų moterys ir merginos 
darbininkės uždirba mažiau, 
kaip dešimts dolerių savaitėj.

minimum 
yra toli

gi geriau,

Tas pats laikraštukas prane
ša : Per pastaruosius 14 mėnesių 

'/į Amerikos Darbo Federaciją 
prašyla 946,185 darbininkai.

Viso ADF narių šiuo tarpu 
turinti 3,376,771.

Jei tai tiesa, tai smagi žinia.
CIO unijos šiuo tarpu turi 

apie keturis milionus darbinin
kų. Vadinasi, viso organizuotų 
į unijas darbininkų dabar Ame
rikoje bus arti 8 milionai..

Jei šitie aštuoni milionai veik
tų išvien, vienoj Federacijoj, 
tai būtų galima į trumpą laiką 

’ ’įį ^borganizuoti dar aŠtuonius mi
lionus neorganizuotų. O tai 
reikštų milžinišką jėgą!

Veikiant vieningai, aštuo- 
niems milionams, organizuotų 
darbininkų būtų galima pasiekti 
didelių laimėjimų ne tik ekono
minėj dirvoj, bet ir politinėj.

Sekančiais metais įvyks kon
gresiniai rinkimai: reikėtų į š(v- 
1(^8 kongresą ir senatą pasiųsti 

'.^isą eilę darbininkų atstovų.

tional City Banko skaitme
nys.

Federalio Rezervo aplink
raštis apskaitliavo, jog did
žiausios fabrikų kompanijos 
Amerikoj per devynis mėne
sius šiemet gavo apie 30 
procentų daugiau pelnų 
kaip pernai per tuos pačius 
mėnesius.

Pernai per tris pirmuo
sius bertainius įvairios 
kompanijos padalino savo 
šėrininkams $2,521,902,358, 
o šiemet $3,078,161,116, tai 
yra 22 procentais daugiau.

American Geso ir Elekt
ros kompanija New Yorko 
valstijoj pernai iki rugsėjo 
pabaigos turėjo $11,726,885 
pelno, o šiemet jau $13,389,- 
922.
Užtikrinimas Išnaudotojam

New York. — Jungtinių 
Valstijų pinigyno ministeris 
Henry Morgenthau, ' kalbė
damas susirinkime Politinių 
Mokslų Akademijos, lapkr. 
10 d., pabrėžė, jog' valdžia 
ateinančiais metais yra pa
siryžus sulygint šalies iždo 
išlaidas su įplaukomis. Tai 
reikštų numušt $700,000,000 
nuo išlaidų viešiems dar
bams, bedarbių šelpimui ir 
farmerių pagelbai.

Tačiau jis tvirtino, būk 
valdžia “jokiame atsitikime 
niekam neleisianti badauti.” 
Iš antros pusės, valdžia ne- 
kelsianti taksų, imamų nuo 
kapitalo pelnų. Sako, tuomi 
nori duot fabrikantams 
daugiau galimybės prapla- 
tint darbus ir taip mažint 
bedarbių skaičių.

PLANUOJA DUOT GIN
KLŲ CHINIJAI

Brussels, Belgija, lapkr/ 
11.—Devynių Valstybių su
tarties konferencijoj yra 
svarstoma, kad kitos šalys 
turėtų duot ginklų pagelbos 
Chinijai, jeigu Japonija at
sisakys nuo taikos derybų. 
Sovietų atstovas priduria, 
kad visos demokratinės ša-' 
lys sykiu privalo paskelbt 
prekybos boikotą jirieš Ja
poniją, jeigu jinai bus nesu-

Hendaye, Franc.^—Ispani
jos pasienis.—Liaudies mi
licininkai giliai įsilaužė į 
fašistų valdomą plotą šiaur
rytinė j Ispanijoj ir susprog
dino tiltą Jaca-Sabinanigo 
geležinkelio, rytinėje pusėje. 
Gallego upės. Per tą tiltą 
važiavo traukiniai ' nuo 
Francijos pasienio, į Huescą 
ir Saragossą, fašistų tvir
tumas.

Tilto suardymas rimtai 
pažeidė generolo Franco su
sisiekimus. . ......... ,
dydami priešų geležinkelius 
ir vieškeliu tame fronte, 
kenkia fašistams sutraukt 
didžią armiją planuojamam 
žygiui prieš Barcelona, Ka- 
talonijos provincijos sosti
nę, kur dabar yra ,ir res
publikos valdžios centras.

I . I

Atmušta Fašistų Ataka 
Madrido Fronte

Madrid7.—Fašistai padarė 
netikėtą ataką prieš respu
blikos pozicijas Navalaga- 
melloj, 25 mylias į vakarus 
nuo Madrido. Respublikie- 
čiai kulkasvaidžiais atmušė 
priešus, padarydami jiem 
didelių nuostolių^

Manoma, kad fašistų ata
ka čia buvo prirengiamas jų 
bandymas dėlei naujos of- 
ensyvos prieš Madridą.

London. — Anglija norė
tų draugiškai susitart su 
Italija ir Vokietija, nežiū
rint, kad šiose dviejose ša
lyse viešpatauja fašistai,— 
pareiškė Anglijos ministeris 
pirmininkas Neville Cham
berlain, kalbėdamas pokily- 
je Londono miesto majoro.

Roma. — Italijos valdo
vai daro išvadą, jog Angli
ja jau atsisako nuo intenci
jos silpnint “Romos-Berly- 
no ašį,” ypač dabar, kai Ita
lija padarė politiniai-karinę 
sutartį su Japonija ir Vo-

kietija “prieš komunizmą” 
ir suprantama, prieš demo
kratines valstybes.

Mussolinis per savo už
sieninės ministerijos orga
ną “Corrispondenza Diplo- 
matica” išvedžioja, kad An
glija, pagaliau, turėtų eit 
nuo žodžių prie darbų ir da
ryt sutartį su Italija ir Vo-

Perspėja Lenkus Nedaryt Su
tarties prieš Sovietus

t %

Varšava. — Pranešama, 
jog Sovietų ambasadorius 
perspėjo Lenkijos užsienių 
minister! J. Becką, kad jei
gu Lenkija darytų sutartį 
su Italija, Vokietija ir Ja
ponija “prieš komunizmą,” 
Sovietai laikytų tatai ne
draugišku veiksmu.

Viena.—Austrijos valdžia 
neketina dėtis prie Italijos 
-Japonijos-Vokietijos sutar
ties prieš komunizmą. Sako, 
tai naminis kiekvienos ša
lies dalykas apsidirbt su ko
munizmo pavojum savo ri
bose.

Senato Komisija Tyri
nės Fordą ir Jo Sėbrus

SSRS Šaukia Taikias 
Šalis Veikt Išvien

Maskva. — “Izviestija,” 
Sovietų vyriausybės dien- 

,” Sov. 
Kom. Partijos organas,/ra
šo, jog Itali jos-Japonijos- 
Vokietijos sutartis atkreip
ta ne vien prieš komuniz
mą, bet prieš demokratines 
šajis. Vienas tos sutarties 
tikslų yra atimt kolonijas 
iš Anglijos jr Francijos, sa
ko “Pravda:” į

“Norinčios palaikyti tai
ką šalys turi sudaryt vieną 
frontą prieš karo kurstyto
jus.”

“Izviestija” primena, kad 
Italija randasi tokioj padė
tyje, jog kare negalėtų pa
gelbėti Japonijai ar Vokie
tijai; be to, Italijos armi
ja yra perdaug užimta Af
rikoj (ypač Ethiopijoj) ir 
Ispanijoj,

Liaudiečiai, ar-; raštis if , “Pravda,

Gauta pranešimų, kad 
Anglijos ministerių kabine
tas jau apdirbinėja planus 
tokiai sutarčiai.

Japonai Briaujasi lin- 
kon Sostinės Nanking© ™

Washington. — Senatorių 
Pilietinių Laisvių Komisija 
jau pradėjo tyrinėt, kokį 
smurtą prieš darbo unijas 
varo H. Fordas savo auto
mobilių fabrikuose. Komisi
jos pirmininkas sen. R.'La- 
Follette sako, bus tyrinėji
mai! pašaukti ir vadai Ša
lies Fabrikantų Susivieniji-
mo ir fašistų-gengsterių or-

Ji■''W'i' • A*1 *fe‘ ’T

S, jeigu jinai bus nesū
ria.

Už KĄ HITLERIS IŠSPY
RĖ SCHACHTĄ

Geneva. — Pranešama, 
jog Hitleris išstūmė Vokie
tijos ūkio ministerijos dr. 
H. Schachtą už tai, kad pa
starasis -s priešinosi perdaug 
greitam Vokietijos ginkla- 
muisi, pagal vadinamą “ket
vertų metų planą.”

Scranton, Pa.—Penki na
mai pietiniame Scrantone 
įsmuko kelioliką colių že
mėn, virš senos Moffat ang- 
liakasyklos.

‘LAISVĖS’ KONCERTAS
r , ■ '

šį sekmadienį, lapkričio- 
November 14 d., įvyksta 
metinis “Laisvės” koncertas 
Labor Lyceum svetainėj, 
949 Willoughby Ave., Broo
klyne, N.. Y. Pradžia 3:30 
vai. dieną. Visi prašomi būt 
laiku. .

JAPONAI NUŠOVĖ ANG
LŲ LAIKRAŠTININKĄ
Shanghai, lapkričio 11.— 

Japonai atakuodami 8,000 
chinų kareivių, užsilikusiu 
Shanghajaus dalyj Nantap, 
nušovė Londonp 'Daily Te- 
legrapho korespondentą P. 
Stephensą ir sužeidė du 
francūzus. Tie chinai pasi
žadėjo geriau su ginklu ran
koj kristi negu priešams pa
siduoti.

Japonų komandieriai pa
sakoja, būk chinai; “visu 
frontu bėgą atgal” linkui 
Nankingo. ”

Japonai Stengsis Užvaldyt 
Visą Chiniją

Boston, Mass.—Ghinijos 
ambasadorius Jungtinėms 
Valstijoms dr. C. T. Wang, 
kalbėdamas Tarptautiniajne 
Geros Valios Kongrese, sa
kė, kad Japonija stengsis 
užvaldyt visą Chiniją.-/

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Nuo Japkr. 10 d. Brazili
jos prezidentas Getulio Var
gas paskelbė atvirą fašisti
nę diktatūrą. Vargas su sa
vo ministerių kabinetu tuoj 
paleido šalies kongresą ir 
uždarė atskirų valstijų sei
melius ir žmonių išrinktas 
miestų t tarybas. Visą galią 
perėmė į savo rankas.

Savo radio kalboj diktato
rius Vargas išniekino de- , 
mokratiją ir paskelbė, kad 
būtinai reikalinga diktatūra 
suvaldyt gręsiančius sukilL 
mus ir “sutvarkyt” šalies

Vargas ketina daryt neva 
balsavimus jo valdžiai uz- 
girt, bet neskiria jiems lai
ko, o prezidentavimo termi
ną pasiilgina nuo 4 iki 6 
metų.

Jis prisiminė darbininkų 
ir valstiečių 1935 m. rudens 
sukilimą prieš fašizmą ir 
svetimų imperialistų vieš
patavimą. Sako, daugiau 
nebūsią progos tokiem su
kilimam.

Savo ekonominėj progra
moj Vargas, be kitko, žada 
sustabdyt Brazilijos skolų 
mokėjimą užsieniams.

Vaęgaso patikimiausias 
generolas, karo ministeris 
E. G. Dutra uždraudė ka
riuomenės komandieriams 
kištis į bet kokią politiką.

Brazilija yra Pietų Ame; 
rikos didžiulė šalis, turinti 
apie 31 milioną gyventojų ir 
3,290,564 ketvirtainių mylių 
plotą. Oficialė Brazilijos 
kalba yra portugališka.

ley, galva vadinamos “kons
titucinės apšvietos” lygos.

Senatinė komisija turi pa
rodymų, kad jie finansiniai 
ir “dvasiniai” rėmė Fordo 
karą prieš CIO Automobi-

«
Shanghai, lapkr. 11.—Ja

ponija laivais atsiuntė dar 
50,000 savo armijos ir iškė
lė ją iš Hangchow užlajos 
ant kranto ties Kwan-Hai- 
Wei. Ši nauja japonų armi- lių Darbininkų Uniją. Jie be 
ja. randasi dar už 100 my- atodairos laužė šalies darbo 
lių ar toliau į pietus nuo sąntikių įstatymą, kurie 
Shanghajaus. t

Chinai tikisi naujomis sa
vo jėgomis pastot kelią ja
ponams į šiaurius linkon 
Nankingo, šalies sostinės. 
Dabartinė chinų apsigynimo 
linija eina už 20 mylių į va
karus nuo Shanghajaus.

Manoma, kad Japonijos 
laivynas rengiasi bombar
duoti Nankingą. Bet pirma 
negu galėtų jis % daplaukt 
Yangtze upe iki Nankingo, 
tai turėtų išsprogdint už
tvaras, kurias chinai pada
rė toj Upėj, nuskandindami 
kel^s senus laivus, pripildy
tus konkryto. Girdėt, kad 
japonai jau siunčia specia
lius laivus su dinamitu ar
dyt tas užtvaras.

A.

kuris 
duodą darbininkams teisę 
laisvai organizuotis į uni
jas, streikuoti ir pikietuoti.

Roosevelt prieš Elektros 
Kompanijų “Vertės” Blofus1

Ką Gen. Franco Darys su 24 
Suimtais Amerikiečiais?

TRAGIŠKA KOVA FAR-' 
MERIO SU PLĖŠIKU

Santa Rosa, Calif. — Mai
šą apt galvos užsimovęs, tik 
su skylėmis dėl akių, atėjo 
naktį plėšikas pas farmerį 
Th.' Elliottą, 79 metų senį, 
ir grasindamas dideliu pei
liu pareikalavo pinigų. Se
nis pasigriebė surūdijusį 
kardą ir nukirto plėšikui 
kairę ranką. Plėšikas pasi
ėmė nukirstą ranką, įsidė
jo ją į kišenių ir viena de
šine partrenkė senį ant 
grindų, grūmodamas jį pa
pjauti, jeigu neatiduos»pi
nigų. Tada senis sako, leisk, 
o aš atnešiu taū pinigus. 
Bet vieton pinigus išsiėmė 
iš koniodės revolverį ir nu: 
šovė plėšiką.

Washington. — Šalies val
džia kreipėsi į Vyriausią 
Teismą, kad jis uždraustų 
elektros kompanijoms skelb
ti savo “vertę” didesnę, ne
gu tikrai buvo įvesdinta ka
pitalo tose kompanijose. 
Reikalauja, kad kainos, 
imamos už elektrą1 iš žino
mų, būtų nustatytos tiktai 
pagal tikrą elektros įmonių 
vertę, o ne pagal blofus, ku
riais kompanijos išpučia sa
vo vertę keleriopai ir de
šimteriopai. O paskui jos 
rėkia,-kai valdžia stengiasi 
suvaržyt meklerystę Šerais, 
neparemtais jokia tikra ver
te.

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais Rooseveltas išsi
reiškė, jog elektros kompa
nijos miestuose galėtų gaut 
valdžios paramos, jeigu tei
singai išnaujo apskaitytų 
savo vertę ir sulig to nus
tatytų kainas elektros nau
dotojams.

MIRTIES BAUSMĖ Už 
GINKLUS PALESTINOJ
Jeruzalė. — Anglijos val

džia įsako - mirčia bausti 
tuos, kurie be leidimo ne
šiosis šaudymo ginklus Pa
lestinoj, kur nesiliauja kru
vinos riaušės tarp arabų ir 
žydų.

Washington.—Iš Ispani- * 
jos sugrįžę, Amerikos kon- 
gresmanai J. J. O’Connell 
ir J. T. Bernard įneš kon
gresui rezoliuciją, reikalau
dami ištirt, ką generolas 
Franco daro ar ketina da- * 
ryt su 24 suimtais amerikie
čiais diuosnoriaisy kariavu
siais prieš Ispanijos fašis
tus.

Tarp suimtų yra šie: Ed. 
Freed, artistas iš New Yor- 
ko; Louis Ornitz ir George 
Leap iš Bostono; Walter 
Grant, sūnus protestonų ku
nigo iš E. Terre Haute, 
Ind.; Leo Targoff iš Brook- 
lyno, N. Y.; Wm. Parks iš 
Philadelphijos; Wm. Hatha; 
way iš Illinois; Ev. Hobbs iš 
Englewood, Calif.; Bernad 
Cohen iš New Yorko; Steve 
Dabelko iš Pittsburgho; 
taip pat Donald A. Boynton, 
Al. Rosenberg, Henry Ly
ons, Leo Turner, Geo. 
Stark, Dominic Represas, 
M. Lizairago ir Dino Neri, 
kurių adresai nežinomi.

ORAS
Šiandien bus giedru ir 

šalčiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 42. 

Saulėtekis 6:38; saulėleidis 
4:42. f '<
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Užprenumeruok Dienrašti 
“Laisvę” Savo Draugams

P. Buknys ....
D. M. šolpmskas
G. Kuraitis .,. .
P. Baranauskas
J. Valatka ....

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year...............
Brooklyn, N. Y., per year............
Foreign countries, per year........ ,
Canada and Brazil, per year........
United States, six months..........
Brooklyn, N. ¥., Six months.... 
Foreign countries, six months.... 
Canada and Brazil, six months..

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

$5.50
$7.00
$7.50
$5.50
$3.00
$3.75
$4.00
$8.00

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

of March 3, 1879.
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F r uncija Gausiai Apdovanojus 
Lietuvos Kultūrines Įstaigas

Kauno spaudoje skaitome pranešimą 
apie Francijos valdžios nepaprastą kny
gų dovaną Lietuvai. Kokiais sumetimais 
tai padaryta, ta spauda nepasako. Ma
tyt, Francijos vyriausybė nori pagelbėti 

. Lietuvai kultūrėti. Prieš tai, žinoma, nie
ko negalima sakyti.

Pranešimas sako:
“Prancūzijos vyriausybė neseniai 

įvairioms Lietuvos įstaigoms ir drau
gijoms padovanojo knygų, kurių vertė 
siekia 130,000 frankų. Tos knygos bu
vo parinktos iš tarpo veikalų, kurie 
per paskutinius metus Prancūzijoje 
buvo išleisti įvairiais klausimais. Vei
kalai yra rinktinių autorių.

Daugiau kap 1,000 leidinių (knygų 
ir periodinių leidinių), turinčių didelę ' 
mokslinę vertę, Prancūzijos vyriausy- 

• bė padovanojo V. D. Universiteto bib
liotekai. Be to, Prancūzijos vyriausy
bė, atsiųsdama apie 1,500 tomų huma
nitariniam fakultetui, praturtino bib
lioteką, kuria galės pasinaudoti prie 
to fakulteto įsteigtas prancūzų institu
tas. Klaipėdos pedagoginiam institutui 
taip pat buvo padovanota 400 tomų.

Prancūzijos vyriausybė taip pat su
teikė būtinų darbo įrankių Lietuvos 
gimnazijų mokytojams ir mokiniams. 
Kaip žinomą, Lietuvos gimnazijose 

. prancūzų kalba buvo pripažinta pir
mąja svetima privaloma kalba. Pran- Į 
cūzijos vyriausybė, belaukdama savo 
duosnumą praplėsti visoms Lietuvos 
aukštesnėms mokykloms, tuo tarpu pa
rinko 12 iš jų, kurioms padovanojo 
prancūzų klasikų veikalų.

Lietuvių prancūzų d-jos Kaune ir 
Klaipėdoje taip pat turėjo progos pa
pildyti savo bibliotekas kai kuriomis 
'serijomis knygų, kurių joms stigo.

Prancūzijos vyriausybė centrinei ka
riuomenės bibliotekai padovanojo daug 
techniškų ir karo istorijos veikalų, ku
rie Kauno ir provincijos įgulose buvo 
pageidaujami.

Pagaliau, duosnioji Prancūzijos'Vy
riausybė kai kurioms draugijoms, kaip 
Lietuvos žurnalistų sąjungai ir Lietu
vos rašytojų draugijai, taip pat pado- 

' vanojo nemažai veikalų.
Toks Prancūzijos vyriausybės duos- 

numas, ypač atsižvelgiant į tam tik
rus sunkumus, kuriuos Prancūzijai, ly
giai kaip ir daugeliui kitų kraštų, ten
ka pergyventi finansinėje srityje, yra 
nepaprastai vertingas.”

Žmogus, Kuris Gerai Pradėjo, 
Bet Blogai Užbaigė

Mirė James Ramsay MacDonaldas, su
laukęs 71 metus amžiaus. Savo laiku jis 
buvo gana garsus žmogus, žymus Angli-’ 
jos darbininkų vadas, bet šiandien prie 
jo kapo vieną kitą ašarą nulies tiktai vie
nas kitas ponas, bet ne plačiosios dar
bininkų masės. Mat, MacDonaldas baigė 
savo gyvenimą ponijos supamame lop
šyje, o ne lauke kovos už progresą ir 
žmoniją.

MacDonaldas pagarsėjo per pasaulinį 
karą. Jis buvo pacifistas. Jis priešinos 
Anglijos imperialistams ir karui. Tauti- 
tinis šovinizmas, užnuodijęs ir darbi
ninkus, buvo MacDonaldą pastūmęs ša
lin nuo Darbo Partijos vadovybės, bet 
kai karas pasibaigė ir tie darbininkai 
atsipeikėjo iš šovinistinio kvaitulio, Mac
Donaldas vėl tapo jų neginčijamu vadu. 
1924 metais jis buvo darbiečių valdžios 
premjeru. 1929 metais rinkimus vėl lai
mėjo darbiečiai ir MacDonaldas,' kai
po Darbo Partijos vadas, vėl buvo kara
liaus Jurgio pašauktas sudaryti kabine
tą. Bet 1931 metais darbiečių valdžia 
vėl turėjo pasitraukti ir užleisti 'vietą 
stambiajai buržuazijai. Tačiau MacDo
naldas jau nebesitraukė. Jis išdavė Dar
bo Partiją ir priėmė nuo karaliaus pa
siūlymą sudaryti buržuazinę nacionalis
tinę valdžią. Darbiečiai jį pasmerkė— 
pasmerkė taip pat socialistuoją darbinin
kai visų šalių, kaipo išdaviką. Darbo 
Partijai buvo užduotas toks smūgis, nuo 
kurio jinai iki šių dienų dar pilnai ne
atsipeikėjo.

MacDonaldo pagelbininku kabinete bu
vo paskirtas konservatorių šulas Bald- 
winas, kuris MacDonaldą laikė figos la
peliu pridengimui konservatorių viešpa
tavimo. Nuo tos dienos MacDonaldo 
žvaigždė užgęso amžinai—darbininkai jį 
keikė ir jo neapkentė, o kapitalistai už 
lemoną laikė. Dar>palaikę pas save kelius 
metus ir išsunkę paskutines politines sul
tis, MacDonaldą paspyrė šalin, o Bald- 
winą pastatė Anglijos premjeru. 
jMW* mb. rwnurmr— wi m ~r

MacDonaldas daug rasė ir daug kal
bėjo. Gabumų jis turėjo nemažai. Bet 
jis niekada nebuvo užsigrudinusiu mark
sistu. Jo raštai bus užmiršti taip, kaip

Ir Vėl Pakėlė Pieno Kainą
Kelios dienos atgal New Yorko žmonės 

atsikėlę rado prie/pieno bonkos korčiu
kę, kad pienas ir vėl pabrango vienu cen
tu ant kvortos. Taip nutarė ir patvarkė 
Bordens, Sheffields ir kitos pieno kom
panijos, kurios sudaro galingą trustą. 
Nieko jos neatsiklausė, niekąs už pieno 
kainos pakėlimą nebalsavo. Nusitarė sau- 
jalė kapitalistų, kad pienas turi būti 
brangesnis ir taip turi būti! Pieno trusto 
pelnai padidės keliais milionais dolerių, 
o kad keli šimtai tūkstančių darbininkų 
šeimų mažiau pieno tegalės duoti savo 
vaikams, tai kam čia svarbu. Žmonės 
“bejėgiai” ir beteisiai. ♦

Ir jie bejėgiais bus, kol nesusipras, kad 
organizuotomis spėkomis reikia ir gali
ma kapitalistams nulaužyti ragus. .

“Laisvės“ vajus gavimui naujų skaitytojų šią savaitę eina 
gerai. Atsirado naujų kontestantų ir visi dalyvaujanti konteste 
gerokai paaugo punktais. Šiam raštui einant į spaudą drau
gai P. Bokas ir S. Reikauskas prisiuntė po geroką pluoštą pre
numeratų. Rytoj paduosime kiek punktų jie turės. “Vilnies” 
vajininkai vis. dar pralenkia “Laisvę.” Ar mes pasiduosime vil
niečiam? Visuomet laisviečiai pralenkdavo vilniečius, turime ir 
šiemet pralenkti juos. Tačiaus, draugai, žinokime, jog vajus 
baigsis su 1 d. gruodžio-Dec. Tad smarkiai turime subrusti, 
kad pralenkti vilniečius.

Dovanų arenoje šiandien stovi šie kontestantai:
A. Stripeika, Elizabeth.. 1606®“ 
Philadelphijos Veik Kom. 1176 
S. Reikauskas, Hudson . . 880 
L. Žemaitiene, Waterbury^ 736
K. Į Žukauskienė, Newark 731 
P. Bokas, Waterbury . . . 675 
S. Kuzmickas, Shenandoah 521 
S. Penkauskas ir J. Kaspa

ravičius, Laurence . . . 491 
J. J. Bakšys, Worcester. . 423 
A. Kavoliūnas, Montreal 355

Daugelis arti dovanų arenos 
iš sekamų >kontestantų :
A. Balčiūnas, Brooklyn . . 344
J. J. Mockaitis, Bridgeport 317 
Pittsburgho ir Apylinkės

Vajininkų Biuras .... 303
G. Shimaitis, Montello . . 282 
A. Barčius, So. Boston . . 270 
Cleveland© Draugijų Kom. 265 
A. Lideikiene, Great Neck ! 
A. Klimas, Hartford .... : 
J. Grybas, Norwood . . . . ! 
ALDLD 96 kp., Sudbury.
F. Mazurka, Worcester . : 
ALDLD 136 kp., Harrison 
J. Rudmanas, New Haven 

. J. Bondžinskaitė, B’klyn
F. Gervickas, Athol . . . 
J. Adams, Grand Rapids. 
J. Žilinskas, Lewiston . . .
G. Krance ir I. Katilius,

Bridgewater................
J. Matačiunas, Paterson . 
P. Šlekaitis, Scranton . . . 
P. žirgulis, Rochester . . .
L. Pruseika, Chicago . . .
I. Kubiliūnas, S. Boston . 
V. Padgalskas, Mexico . . 
ALDLD 20 k., Binghamton
J. Weiss, Brooklyn........
F. Abek, Chicago ..........
A. žemaitis, Baltimore . . 
S. Urbon, Salem ............
M. Vaicekauskienė, Herrin

255
247
240
229.
226
181
179
165
160
160
150

110
99
94
88
84
84
80
77
72

S. Sharkey, Easton........
S. Paulenka, Lowell ....
A. Mažalis, Brooklyn . . .\
K. Balčiūnas, Brooklyn .
J. Anvill, Montreal........
L. Tvari jonas, Rockford .
E. žalnierienė, Renton . . '
S. Wort, Brooklyn ........ '
P. Saykes, Youngstown .
J. V. Stankevičius, Wilkes- 

Barre ............ ..
A. Marshalaitis, Torrington
A. Masilionis, Hartford .
J. Betroski, Herrin ....
M. Bendinskas, Summerlee
V. čiudinis, Minersville .
V. Januška, Richmond Hill
F. Kazakevičienė, Jamaica
A. Kazakevičius, Miners

ville .... ....................
C. Shalhs, Freehold ....
S. žaltys, Rockford........
A. Vinckevičius, Stoughton
M. Deedas, Red Lake . . .
J. Rakauskas, Tamaqua .
F. J. Madison, Youngstown
J. Jukelis, Chicago........
H. žukienė, Binghamton .
J. Kairys, Brooklyn........
Ch. Žukauskas, S. Boston
J. Mickunas, W. Hazleton
J. J. Ynamaitis, Union City
J. Visockis, Wilkes-Barre
J. Patrick, S. Boston . . .
O. Kalvaitienė, Maspeth
J. Gugas, Detroit ..........
P. žemaitis, Detroit........
J. Simutis, Nashua ......
P. Boika, Cleveland ....

66
65
60
60
60
55
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50

50
45
44
44
44
43
40
39
36
30
27
27
22
22
22
22
22
21
20
20

naūtos,” visi bosai buvo sukon-. sas pastangas, kad baronai ne
centruoti -didelėmis grupėmis ir ' paspruktų nuo įstatymų ir pildy- 
pasiųsti į mainierių darbavietes tų, ką įstatymai reikalauja, kas 
(“pleisus”). Darbavietėse visi 
mainieriai (dirbantis toje sekci
joje) buvo sušaukti krūvon ir 
visiems išdalyti gatavai prireng
ti, atspausdinti kontraktai. Vie
nas bosas, akiregyj kitų, visiems 
kontraktų laikytojams perskai
tė, kad tie žinotų, ką reiškia.

Kontrakte pažymėta, ‘ kad 
kiekvienas tos kompanijos dar
bininkas už 60 dienų atsisako nei 
vieno cento nereikalauti nuo 
kompanijos kompensacijos ir 
komp. atsisako mokėti. Su tuo 
kontraktu angliakasiui bereikia 
nueiti pas notarijušą, pakelti 
ranką, užmokėti jam už patar
navimą, pasirašyti, pasiųsti į 
Harrisburg ir.. . sudiev įstaty- 
mėliai. Komp. tada pasilieka 
savininkės angliakasių kraujo 
ir gyvasčių. O mainieriams pa
silieka pasiaukojimas būti su
trėkštais po uola už didesnius 
pelnus anglies karaliams. Bjau
rus ir begėdiškas skymas!
Mainieriai Nedaleis Sunaikinti 

Įstatymą
Mainieriai ne tik kad didžiuo

jasi originaliu įstatymu, bet jie 
su dideliu entuziazmu pasitinka 
ir pataisymus. Mainieriai dės vi-

priklauso mainieriams už jų 
kruviną darbą. Mainieriai pa
reiškė, kad generalis streikas 
bus ir baronai neišsisuks nuo 
apdraudos mokėjimo.

Požeminis

Protestas Francijai prieš 
Italijos Karių “Žeminimą”
Paryžius. — Italijos at

stovybės karinis narys už
protestavo generaliam 
Francijos štabui, kad 
Francijos laikraščiai su pa
nieka rašo apie Italijos ge
nerolus ir kareivius Ispani
joj, primindami, kaip Ispa
nijos liaudiečiai ir tarptau
tiniai liuosnoriai ištaškė ir 
išblaškė' italus juodmarški- 
nius Guadalajaroj. Prancū
zų spauda ne kartą išsireiš
kė, kad Italijos kariuomenė 
nieko nereikštų prieš Fran
cijos armiją.

Francijos generalis šta
bas paaiškino Mussolinio at
stovui, jog spauda Franci- 
joj yra laisva, ir valdžia ne
galėtų uždraust laikraš
čiams išreikšti savo nuomo
nės..

Sukilo Baronai Prieš Angliakasių 
Kompensacijos Įstatymą

Pensijonieriaus Turtas
Aš noriu žinoti ar turtas 

žmogaus, kuris gavo senat
vės pensiją, eina valstijai, 
kuomet jis numiršta?

Atsakymas
Galėtum teisingiau , atsa

kyti tamstos klausimą, jeigu 
būtum padavęs, katroj vals
tijoj gauni pensiją arba ku
rioje ketini gauti. Valstijų 
pensijos įstatymai nevieno
di.

Kaikurios valstijos duoda 
pensijas tik tada, kada ap- 
likantas pave’da savo turtą 
valstijai. Kitos valstijos pa
vėlina asmeniui, kuris gau
na senatvės pensiją, turėti

—ir laikyti—turto iki $3, 
000 vertės arba daugiau.' 
Kelių valstijų įstatymai sa
ko, kad valstija turi įstaty- , 
mišką tiesą prie viso turtpj 
kurį pensijonierius palieka. 
Kaikuriose kitose valstijose 
įstatymas duoda valstijai 
įstatymišką tiesą prie viso 
mirusio pensijonieriaus tur
to, apart jo “homestead”.- 
Dar kitose valstijose, valsti
ja turi įstatymišką tiesą 
prie pensijonieriaus palikto 
turto tik jeigu turtas viršija 
paskirtą sumą pinigų — pa
prastai $2,000 iki $3,000— 
kas laikoma paliuosuota nuo 
įstatymiškos tiesos.

F LIS..

Lietuvos Malūnai
Dabartiniu metu Lietuvoje 

priskaitoma apie 2000 malūnų, 
iš-kurių apie 60 nuoš. motori
niai. Daugiausiai vėjinių malū
nų yra Vilkaviškio apskr., iš 
114 malūnų 89 vėjiniai; Biržų 
apskr. iš 166—106 vėjiniai; ša
kių apskr. iš 155—119 vėjinių; 
Šiaulių apskr. iš 292—132 vė
jiniai, ir Klaipėdos kr. iš 139 
malūnų yra 93 vėjiniai. Dau
giausiai motorizuotų malūnų 
yra: Seinų apskr. iš 17—1 vė
jinis; Zarasų iš 20—1 vėjin.;

- Utenos apskr. iš>50—1 vėjin., o 
Trakų apskr. iš 52 malūnai ir 
visi motorizuoti. Vandens malū
nų daugiausiai yra Trakų, Ra
seinių, Ukmergės, Telšių ir Tau
ragės apskr. Patentų 1936 m. 
malūnams buvo išpirkta 1420. 
Tie malūnai, kurie turi vienas 
girnas ir naudojasi savo reika-

lams, patentų neperka. Jų pris- 
kaitoma gana daug. Didelių, 
pramonės malūnų, kuriuose dir
ba ne 'mažiau kaip 5 darbinin
kai yra 92. Jie per metus per
dirba apie 15 mil. centnerių ja
vų. J ų gamybos vertė siekia apie 
19 mil. lt. Tie malūnai yra dau
giausiai motoriniai ir per metus 
sunaudoja už 6 mil. lt. degamo
sios medžiagos. Tuose malūnuose 
dirba* apie 950 darbininkų ir 
jiems išmokama apie 1,5 mil. 
litų per metus.

Druskos malūnų Lietuvoje yra 
2 su metine gamybos verte apie 
5 mil. lt. Jie priskiriami prie 
pramonės malūnų. Valcų malūnų 
Lietuvoje yra 260. Didžiausias 
jų turi’27 poras valcų. 64 ma
lūnai turi po vieną porą valcų. 
Jie yra priskiriami prie pramo
nės arba komercinių malūnų. Į 
valcinius ir, apskritai, supra
monintus malūnus yra investuo
ta apie 60 mil. lt.

Palaidojo Sprogimo Aukas
X-14 d. buvo palaidotos spro

gimo alaus bravore aukos: dar- /
bininkai Andriušaitis ir Laucius. 
Laidotuvėse dalyvavo daug žmo
nių; bravoro darbininkai daly
vavo neorganizuotai. Kapuose 
nebuvo pasakyta Jokių kalbų, tik 
tyliai padėti keli vainikai. Tvar
kos dėliai, eiseną lydėjo policija.

Sovietų Knygos Šiauliuose
Pernai įsteigtą rusų knygos 

skyrių Kultūros švietimo drau
gijos knygynas šiemet praplėtė 
ir šiomis dienomis papilde hauy 
j u kiekiu Sovietų knygų iš bele
tristikos, medicinos, technikos, 
ir kt. specialių sričių. Šiauliai 
susilaukė tikrai mepiškų klasikų 
leidinių. Gal būt, svetima kalba 
labai puikiai išleisti eidiniai pa
kels estetiškus skaitytojų reika
lavimus ir paskatins ir mūsiš
kius leidėjus pasistengti gražiau 
savo Įcnygą išleisti.- ‘

{statymas, Pildytas per 22 
Metus, Dabar Lieka
Popieros “Skrepu”

Nuo 1915 m., kada pradėjo gar 
lioti federaliai ir Penna, valsti
jos įstatymai, apdraudžiantis 
mainierius pavojingame darbe 
iki pat šiol, su tūlomis išimti
mis, buvo pildomi anglių baronų, 
kietųjų anglių industrijoj. Šis 
įstatymas buvo toks, kad kiek
vienas angliakasys turėjo būti 
apdraustas per baronus ant 
$4,500. Ištikus nelaimei, anglia
kasiui buvo mokama tūlas nuo
šimtis jo algos, kol pasveikdavo. 
Jeigu sužeisdavo neišgydomai ir 
daugiau angliakasys nebegalėda
vo dirbti, tai jam išmokėdavo 
proporcijonaliai viršminėtą su
mą bėgyje 500 savaičių. Jeigu 
užmušdavo, tai jo šeimai pana
šiai išmokėdavo bėgyje minėto 
laiko. Jeigu angį, netekdavo 
akies, jis gaudavo $1,800; .kojos 
—$1,500, ir panašiai netekus ki
tų kūno dalių. Bet visi tie išmo
kėjimai buvo priskaitomi iš ori- 
ginalės sumos. Daleiskim, jeigu 
mainierys netekdavo akies, tai 
jam išmokėdavo $1,800, o jei
gu vėliau jį sužeisdavo nebepa
gydomai, tai jau jis ant tiek ma
žiau begaudavo atlyginimo, ant 
kiek jau jis gavo už akį, .koją 
ar kitą kūno dalį. Prie to, tos 
anksčiau išmokamos sumo» (už 
akį ar koją) nebuvo mokamos 
ant sykio, bet kas pusė mėnesio 
po biskį (apie $30, ar kas mėnuo 

(tik po tiek).
Per visą šį laiką mainieriuose 

• buvo jaučiama, kad šis įstaty
mas nėra tobūlas, nėra užtenka
mai apsaugojantis mainierių li
kimą, ištikūš nelaimei, o ypač 
dar, kad baronai mainierių gy
vasčių ir sveikatos saugojime 
nekreipė atydos ir daro pinkles, 
kad apgauti įstatymą ir nusukti

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Sumpier Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7064

DARBININKŲ
SVEIKATA

PER DAUG RŪKŠTUS 
ŠLAPIMAS

Gerb. drauge daktare, tai ir 
vėl reikalingas jūsų patarimas 
per “Laisvę.”

Mano duktė, 21 metų amžiaus,

ir šlapimą, bendrai—kad pada
ryti ją sveiką ir drūtą? Ačiū la
bai.

ATSAKYMAS \ •
Jūsų nuomonė apie pomidorus 

ir jų sunką yra teisinga. Šitaip
apsivedė jau du mėnesiai, ir pra- yra su bile kokiais rūkščiais 
dėjo eiti žemyn kaip svoriu, taip vaisiais: rūkštumo jie rūkštūs, 
ir sveikata. Jai pradėjo labai bet, kai jie pereina per vidurių 
lyg tai niežėti, lyg tai skaudėti sunkas ir įsisunkia į kraują, tai 
—kokie tai smarkiai erzinanti ■ jie esti jau neberūkštūs, bet, at- 
jaųsmai apie šlapinamąją vietą. 
Ir ji labai išbalus. Ir jau senai 
—pora metų atgal—jai užeina

apdraudą. Dėl šių priežasčių, U 
MWA prie visokių galimų pro
gų visada rūpinosi, kad šį įsta
tymą pataisyti.

Šiais motais pavyko Penna, 
valstijos legislatūręj pravesti 
porą pataisymų prie šio įstaty
mo. Pataisymai yra šie: Padvi
gubinki kompensaciją ir mokėti 
už ligas, gautas užsiėmime (Oc
cupational Disease).

Šiais įstatymo pataisymais 
mainieriai daug laimi. Bet užtai 
užsirūstino baronai ir visai pa
siuto.

Baronų Sukilimas
Tai natūralūs dalykas, kad to

kie pataisymai prie įstatymų ar 
abelnai įstatymai
tiems, kurie nieko nenori dar
bininkams duoti, o 
net ir odą nori nusmaukti. Ir 
štai Anthracite Institute (baro
nų draugija) nutarė ne tik pa
taisymus prie įstatymo ignoruo- 
ti, bet^ ir pati įstatymą^ Pildytą; svaigulys, pradeda galva suktis. 

Mes nuėjom pas vietos gydytoją, 
j Jis jai šlapimą per du tyrimus 
perleido ir sako, kad jos labai 
rūkšiimis užterštas, šlapimas. 
Davė dvejokių pilių ir liepė ne
valgyt erzinančių daiktų, kaip 
tai .acto, pipirų, muštardos ar 
kitokių smarkių prievalgių. 
Taip gi liepė mažai valgyti po
midorų ir mažai gerti pomidorų 
supkos, nes tai padarą daug red molasses), arbą medum. ųj 

| Patarčiau jai imti bent po; 
šaukštą žuvų aliejaus kas diena 
(arba tablečių bei kapsulių). 
Džiovintų bravoro mielių, berit 
po 5—10 tablečių 3 kartus per 
dieną, lodo tinktūros po lašą, su 
pienu, kas pora dienų. Visa tai 
gali ji vartoti ilgai. Gaila, saulės 
dabar nėra galima naudoti. Už
tat jai būtų labai naudinga pasi- 
švitinti ultra-vij  oi etiniais spin
duliais. Tegul ji taip gi dažniau’ 
vaikščioja po orą.

per 22 metus, visai sunaikinti, 
padaryti tik popieros “skrepu” | 
ir tuomi ateityj e/siurbti darbi
ninkų kraują be jokio atlygini
mo. /

Visos kompanijos kaip viena 
iškabinėjo pranešimus, kad jos 
negali sutikti įstatymų pataisy
mus prie dabartinės industrijos 
padėties. Esą, anglies biznis 
taip prastas, kad nauji, didesni, 
dvigubi iškaščiai mokėjime mai- rūkščių. 
nierių apdraudos verčia užsida-1 Aš labai sutinku, kad virš mi- 
ryti mainas. Iš esmės, girdi, jos nėti daiktai negerai perdaug 
neesančios priešingos mokėjimui . valgyt net ir sveikam žmogui, 
kompensacijos, pagal originalį bet, kai dėl pomidorų (tomačių) 
įstatymą, bet tie pataisymai, tai, ar jų sunkos, tai čia mano 
jau pjauną jas. “Nekaltas” ma-;jums klausimas, ar tai teisybė, 
tome, pareiškimas. Susimilkim 
ant savo kraujo siurbikų! Su- 
similkime—ir dar kaip?

štai Kaip:
Tuoj, kai iškabos liko “aptar-

bulai, šarmuoti, alkalinūs. Vai
siai ir daržovės teikia kraujui 
ir audiniams šarmų, taip gi vi
taminų, mineralų ir kitokių rei-.. 
kalingų dėsnių.

Jūsų dukraitė yra kiek maža- 
kraujinga. Tegul ji daugiau val
go viso ko, ypač daugiau kiauši
nio trynių, kepenų, juodos duo
nos, lapuotų daržovių ir vaisių. 
Tegul ji geria limonado—citri
nos sunkos su vandeniu; galima 
ir pasaldinti ruduoju cukrum, 
arba siropu be sieros (unsulphu-

būk žmogus, kurs turi rūkščių, 
negali valgyt daug tų svarbių 
daiktų.

Malonėkite patarti, .kas būtų 
geriausia valgyti ir kokių vaistų 
gerti, kad pataisyti jos kraują
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Žmogaus Prigimties Draugijinė Didybė KAIP ATRODĖ PRIEŠISTO
RINE CHINIETE

* Kas negirdėjome, kad užpuldavo iki 50 vilkų ru- 
žmonės šiais laikais esą jos. Daug kartų elnių kai- 
sukietėję, saumyliai, be, menė buvo pakrikusi ir rei- 
žmoniškumo kitiem, be did-lkėdavo kelių savaičių jai vėl 
vyriškumo? Taip šneka' sugaudyti.
dvasiniai seniai. O tikrumoj . Per septynerius metus 
pas žmones ir šiandien yra apie ekspedicijos likimą te- 
socialio jausmo, žmogmy- buvo gautos žinios tik ketu- 
lystės. Kapitalistinis “surė- ris kartus. Pirma žinia gau
dymas” darko, bet niekad,ta tik 1933 m., kai minėtas 
nepajėgs galutinai sukone- 'lakūnas Joe Crossonas, iš 
veikti žmogaus prigimtį j viršaus pastebėjo ekpedici- 1 -  JI   - 1 rTl Irn I VA/A t t-i z-x va n

Per septynerius metus

kaip draugijinės esybes. To ja Davidsono kalno viena- 
pavyzdį duoda kad ir šis me slėnyje. Vėliau tris kar-

tus apie elnių ekspediciją 
pranešė eskimai, pažymėda
mi, kad ekspedicijos slinki
mas į priekį daug sunkiau 
vyko negu buvo manyta. 
Vis dėlto tikslas buvo pa
siektas.

Ekspedicijos vadas Anys 
Bahras tuo tarpu rengiasi 
grįžti atgal. Kiti 4 laplandie- 
čiai ten pasiliks eskimų iš
mokyt elnius a u g inti ir 
globoti, kad ateityje jie ga
lėtų iš- jų mėsos pramisti.

Tai ramaus didvyriškumo 
vaisius. O liaudies kovų-žv- jų luria, zuK.es j.a.iK.us ir Q j kaip chinų 

kitką. Vargas buvo toks di- gatali’onai fr ispa£j6s kovo- 
...azonus prieinu-j t j j j § fašizma atiden- 

juo nebuvo vilties -L •• /mm

atsitikimas:
Šiais laikais mėgstame 

kalbėti apie žmonių suma- 
terialėnmą, tačiau nemažai 
pasitaiko tikrai nepaprastų 
pasiaukojimo pavyzdžių. Tų 
pasiaukojimų načioie pir
moje eilėje tenka laikyti ir 
čia aprašomąjį įvykį.

1929 m. staiga paplito ži
nia, kad Richardo žemės 
prie Ledu Jūros eskimus iš
tiko didelė nelaimė. Jiems 
grėsė badas, nes milžiniš
kos audros sunaikino visą 
jų turtą, žūklės įrankius ir

Dar pirmą sykį yra rodo
ma galvos pavidalas seniau
sios, priešistorinės chinie- 
tės, Medikalėj Kolegijoj 
Peipinge. Jinai gyveno pusė 
miliono metų atgal, sako se
novės liekanų žinovas prof. 
Franz Weidenreich.

Tos chinietės galvos kiau
šo dalys buvo atrastos vie
name dideliame urve Chou- 
koutien’e su palaikais kitų 
25-kių priešistorinių žmo
nių.

Subudavojus galvos ir vei-,

Amerikos Keleivinis 
Orlaivynas

Amerikos Jungtinės Vals
tijos turi 52,122 mylias or
laivių kelių. Tūkstančiai or- 
gaivių skrajoja, vežiodami 
tavorus ir keleivius. 1935 
metais vien naujų lėktuvų 
pagamino 851.

1929 metais lėktuvais 
pervežta 173,405 keleiviai, o 
1936 metais jau 1,147,696.

1929 metais Amerikos ke
leiviniai lėktuvai įskrajojo

do kaulus iš tų dalių, pasi- 25,141,499 mylias, o 1936 
rodo, kad žmonės toj vietoj1 metais jau 73,303,866 my- 
500 tūkstančių metų atgal ^ia^- . ___
turėjo galvas ir veidus pu- '.. . - . . .
siau panašius į gorilų-bez- keliavimas yra labai pavo- 
džionių, pusiau į šiandieni-' Jin£?s‘ Tikrumoj ne taip.

turėjo galvas ir veidus pu Tūli mano, kad lėktuvais

mų žmonių.

VANDduoja vaistąPAVA Lietuvoj Bemainant Pačias Du Žuvo
Pirmiau, darant pjovimo je>, Bįržų apskr 

operaciją, visada buvo nau-

delis, kad mažomis priemo
nėmis su
grumtis. Tada Kanados val
stybės sekretorius Willia- 
mas Corys iškėlė sumanymą 
į tą ledu kraštą, atskirtą

; batalionai ir Ispanijos kovo

gia vidujinę žmogaus didy
bę, stipresnę už mirtį.

O kokio aukščio ir grožio 
pasieks žmonijos prigimtis, 
kai‘išsilaisvins iš kapitaliz-nuo civilizuoto pasaulio, pa- • _v. . -

siųsti vadinamąja “šiaurės p10 taip darkančių
elnių ekspediciją.” Ekspedi- ja fiziniai ir dvasiniai! 
cijos tikslas buvo toks: nu- —*L Iš
varyti į Richardo žemę di
delį elnių būrį ir ten juos 
užveisti, kad vėliau owven-1 
tojai iš jų medžioklės salėtų 
pramisti.

“Alaskos elnių karalius” 
C. Lomenas tam reikalui 
davė 3,000 šiaurės elnių kai
mene. Tačiau sunkiausias 
dalykas paliko tuos elnius 
tenai nuvaryti, nes iš Kana
dos į Richardo žemę nėra nė 
vieno tinkamo kelio. O tai 
sudaro virš tūkstanti mylių. 
Kur galėjo rastis žmogus, 
kuris tokią milžiniška kai
menę sutiktų varyti tokį to
lį pačiomis blogiausiomis 
sąlygomis? Vis dėlto atsi
rado.

Ekspedicijos vadu pasi
siūlė laplandietis Andys Ba
ltras. 1930 m. dar su ketu- kalbėti nesuprantama kai
riais savo tautiečiais, dvyli- ba. Pabudus, gydytojo klau- 1 I -e ■» « b z-. 'XX Iri t z-1 . ** 1 ““ 1 _

—J. K.

Motorizuotos Armijos 
Greitumas

Jungtinių Valstijų armi
jos manevruose Texas vals
tijoj šią savaitę 10,000 ka
reivių su 1,070 šarvuotų au
tomobilių, trokų ir tankų 
per septynias valandas 
numaršavo 140 mylių, nors 
keliai buvo labai ištižę, 
klampūs, ir taipgi teko va
žiuoti per kalnuotas vietas. 
Tokiose nepalankiose aplin
kybėse m e c h a n izuota ka
riuomenė vis tiek keliavo po 
20 mylių per valandą.

SAPNE PARODO AIGIPTO PASLAPTIS
6

Viena mergaitė Anglijoj 
per savotišką sapną, (tran
są), arba hipnotišką apmi- 
gimą, papasakojo daug pa
slapčių iš senovės Aigipto; 
ir anglų profesorius Ho
ward Hume tatai aprašė 
savo knygoj “Aigipto At
radimas.”

Mergaitė sirgo nervais ir 
kreipėsi į gydytoją P. H. 
Wooda. Gydytojas tikėjosi 
pagelbėti jai hipnotizmu, 
apmigdymu tam 
įkalbinėjimais.

Vieną kartą 
taip apmigdyta

tikrais

mergaitė 
pradėjo

teles, ką apmigdyta mergai
tė kalbėjo. Pasirodė, kad ji 
pasako tokius aigiptiškus 
žodžius ir sakinius, kokių 
nebuvo spausdintuose žody
nuose. Profesorius atrado, 
kad daugelį tų žodžių mer
gaitė geriau ištarė negu va
dinami žinovai.

Per kitus apmigdymus 
mergaitė judėjimais pradė
jo vaizduoti senovės aigip- 
tiečių šokius:

Tie reiškiniai daugeliui 
atrodo lyg “stebuklas,” ne
išaiškinamas dalykas. Todėl 
tyrinėjimą, kur ir pas ką 
jinai kada buvo; gal pas ko- 

(Tąsa ant 6-to puslp.)
ka eskimų ir penkiomis de
šimtimis šunų Andys Bah
ras pasijudino j tą sunkią 
kelionę iš šiaurės Alaskos. 
Tada visa pasaulio spauda 
tą įvykį plačiai pažymėjo, 
pabrėždama, kad tai nepa
prastai sunkus ir beviltiš
kas uždavinys. Nuo' to laiko 
apie tą ekspediciją nieko 
nebuvo žinoma, nes ji Ivg 
skęste nuskendo šiaurės dy
kumose ir sniego jūrose.

Nors mažai, kas tetikėjo 
ekspedicijos pasisekimu, ta
čiau šiais metais, t. y. lygiai 
po septvnerių metų, ekspe
dicija tikrai atvyko į numa
tytą vietą. Ekspediciios at
vykimas kartu reiškia ir 
tūkstančių vargan ? pateku
sių eskimų išgelbėjimą ir jų 
išmitima ateityje.

Apie kelionės sunkumus 
papasakojo ekspediciją se
kęs garsusis lakūnas, vadi
namas ^'Alaskos skraidan
čiu samaritonu,” Joe Cros- 
sonas. m

Vilkau sniego audros, 
vabzdžiai ir pavojingos vie
tos pakeliui pen septynerius 
metus išnaikino apie 1,000 
elnių, tačiau jų skaičių vėl 
papildė naujai atvesti jau
nikliai, tain kad į vietą nu
keliavo apie 3,000. Buvę at
sitikimų, kad elnių kaimenę

sinėjama, ji sakė, kad temo
kanti tik anglų kalbą. Kitą 
kartą ją apmigdžius, gydy
tojas Wood suprato, kad ji
nai kalba senoviškai aigip- 
tiškai.

Tada į sekanją apmigdy- 
mą jis pasikvietė profeso
rių Howardą Hume, žino
vą senovės Aigipto dalykų. 
Jinai ir vėl pradėjo aigip- 
tiškai kalbėti.

Baisi Karo Mašina
Amerikos Jungtinių Vals- ■ 

tijų valdžia pasibudavojo iri 
išbandė naują lėktuvą bom- 
bininką. Jis pagamintas 
Curtiss išdirbystėj. Yra mo
noplanas su dviem motorais, 
kurie turi po 1,000 arklių 

Profesorius jėgų. Lėktuvas bus žinomas, 
įdavė jai į rankas pieštuką; kaip “Curtiss—A-18”. Jis 
ir mergaitė parašė eilę hie- yra labai m e c h a n izuotas; 
roglifų, tai yra, senovės Ai- vien viduje turi per 200 įvai- 
gipto raštaženklių.

Toliaus profesorius Hume 
nutraukė į rekordus-plokš-

1929 metais iš kiekvienų 
9,634 keleivių arba ant kiek
vienų 183,514 mylių įskra- 
jojimo užmušta po vieną ke
leivį; 1937 metais iš kiekvie
nų 24,950 keleivių, arba 
ant kiekvieno skaičiaus 1,- 
047,197 mylių įskrajojimo 
užmušta tik po vieną kelei
vį.

Jeigu tą palyginti su auto
mobilių nelaimėmis, tai ga
lima pasakyti, kad labai ma
žai nelaimių įvyksta lėktuvų 
kelionėse. Jeigu paimti aty- 
don, kad automobilių nelai
mėse pereitais metais žuvo 
per 38,000 žmonių, tai lėk
tuvų nelaimės bus mažas 
ženklelis.

Bet kodėl gi žmonės mano, 
kad lėktuvais yra pavojinga 
keliauti? Viena, todėl, kad 
mažai kas jais keliauja;, o 
antra, todėl, kad apie''lėktu
vų nelaimes daug rašo spau
da. Kada lėktuvas susikulia 
ir žūva keli žmonės, tai po vi
są šalį laikraščiai apie tai 
rašo dideliais antgalviais ir 
deda paveikslus. Reiškia, vi
si apie tai žino. Kitas klau
simas automobilių nelaimės.

New Yorke kiekvieną die
ną keli žmonės žūva automo
bilių nelaimėse, bet apie tai 
kitų miestų spaudoj nieko 
nerasime, o ir New Yorko 
spaudoj rasime tik labai ma
žai. Iš tos priežasties ir susi
daro tokis supratimas. Jeigu 
spauda- tiek ’ daug rašytų 
apie automobilių kiekvieną 
nelaimę, kaip rašo apie lėk
tuvų, tai j.i neturėtų vietos 
apie nieką kitą rašyti, kaip 
tik apie jas. —D. M. Š.

Asbestos
A s b e s tos buvo atrastas 

apie du tūkstančiai metų at
gal Graikijoj, bet jo svarbi 
reikšmė technikoj tapo pa
tirta tiktai viduryj pereito 
šimtmečio, kuomet asbestos 
pradėjo būt vartojamas, kai
po šilumos izoliuotojas-ati- 
tvėrėjas. Bėgiu pastarųjų

AMERIKOS INDĖNŲ CIVILI
ZACIJOS PALAIKAI

Rocheste rio Muzėjaus 
mokslininkai nesenai atkasė /
civilizacijos palaikus seno
vės indėnų kaimų prie Onei
da ežero, New Yorko valsti
joj. Pasirodo, kad jau 15 
šimtų metų atgal tenaitiniai 
indėnai naudojo vario įran
kius. O giliau žemėj atrasta 
kaulinių adatų, gana aštrių 
akmeninių kirvelių, akmens 
peilių, grąžtų ir kt. įnagių.

riaušių prietaisų, jų tarpe 
bombų metikų. Lėktuvas 
ginkluotas^ dviem kanuoliu-! penkių metų asbestos pradė

jo būt vartojamas kaipo ne
degama medžiaga.

Anglijoj jau išdįrbinėja- 
ma tam tikras audeklas iš 
asbesto, iš kurio siuva spe
cialius rūbus gaisrininkam. 
Bandymai parodė, jog apsi
vilkęs iš asbesto padarytais 
drabužiais žmogus gali bū
ti karštyje iki 900 laipsnių 
pagal Centigrado termomet
rą. Užsimovus ant rankos 
iš asbestos pagamintą piršti
nę, galima čiupinėti įkaitin
tą metalą. —V. R.

kėmis ir dviem kulkasvai- 
džiais. Prie to, turi nuodingų 
dujų paleidimo prietaisus.

Sako, kad 15 tokių lėktu
vų į vieną minutę laiko ga
lės paleisti iki 200,000 kul
kų. Tai baisus švino lietus! 
Lėktuvas išvysto per 200 
mylių į valandą. Amerika 
gaminasi ir daugiau šios rū
šies lėktuvų. Jie bus naudo
jami ne vien bombardavi
mui, bet ir taip puolimui 
ant kareivių. - —D.M.Š.

Pernai Jungtinėse Valsti
jose išleista 446 milionai do
lerių įvairiem bizniam-gar
sinti. , _

Naminio alaus “karalystė- pasikvietė savo prietelių iš 
Daujėnų Krinčino valse., Vytautų 

kaimo Antaną Narvydą.
Vaišės, kaip paprastai, už

truko iki vėlaus vakaro. Ge
rokai įsilinksminus, apie 11 
vai. Petras Prakapas pasiū
lė Narvydui mainytis žmo
nomis. Narvydas, būdamas 
neblaivus ir linksmam sto
vy.!, ši pasiūlymą priėmė la
bai šiltai. Nieko nelaukda
mas, Prakapienę čiupo į 
glėbį ir taikėsi pabučiuoti, 
bet pastaroji užsigavo ir 
“naująjį vyrą” atstūmė. 
Petras Prakapas iš Narvy
do teprašė, kad prisiųstų 
savąją žmoną, bet kadangi 
Narvydienės vaišėse nebu
vo, jos sutikimas nebuvo ži
nomas.

Vaišės tęsėsi toliau. Pra
ėjo Prakapienės pyktis, visi 
pradėjo dainuoti. Apie 12 
vai. Narvydas pradėjo ruoš
tis į namus. Priėjo laikas 
galutinai išspręsti žmonų 
mainybas.

Petras Prakapas Narvy
dui liepė pasiimti jo žmo
ną ir vežtis į namus, o die
nai išaušus, prisiųsti savą
ją. Dėl šio pasiūlymo Pra- 
kapienė vėl subjuro, o Povi
las Prakapas, supykęs, kad 
taip išmainoma jo mvlima 
ir ruošiamasi ją išvežti, pa
griebė kirvį, smogė juo Nar
vydui taip, kad pastarasis 
krito vietoje be sąmonės. 
Nuo šio smūgio viduaslyj ir 
mirė.

Prakapienė, pasekdama 
savo mylimą, mažesniu kir
viu pradėjo tašyti savo vy
rą. Šis, vargais negalais iš
trūkęs, pabėgo į laukus, bet 
mušeikų buvo greit atrastas 
ir sulaikytas. Jį vos gyvą 
mušeikos atvilko prie gri- 
čios slenksčio; kai pamatė 
gyvybės žymes, pridėjo dar 
viena smūgi. įneštas į grį- 
čią Petras Prakapas atgavo 
sąmonę ir paprašė uždegti 
žvakes. Šioms sužibėjus, 
sumuštasis amžinai užmer
kė akis.

Prakapienė, kaip nieko 
dėta, iškratė mirusio wro 
kišenes ir radus 160 litų, 
juos paėmė ir padavė vyro 
motinai, bet ^pabūgusi, kad

•> _ _
valse., Baliečių kaime ma-

dojama koks c h e m i k a las žame ūkyje gyveno Prakapų 
prieš bakterijas. Bet pašau-’šeima: motina ir du sūnūs, 
liniame kare patirta, jog1 Motinai pasenus, namų ruo- 
žaizdos, apiplaunamos sūdy- ^i pi itrūko š e i m j n inkės. 
tu vandeniu kai kada net ge- Petrag Praįapa/Vedg greti. 
riau gyja, negu naudojant mo kaimo gyventoją Emiliją- nnnvYii Ir n Ino n ■nrionnti Iziic _ _ _ » c ” cchemikalus, antiseptikus.

Dabar T a r p t a utiniame 
Gydytojų Suvažiavime St. 
Louis mieste daktaras J. J. 
Moorhead, Columbijos Uni-

Čivaitę.
Nors vedybos įvyko iš ide

alios meilės, bet jaunoji Pra- 
kapų pora gyveno netaikiai. 
Po vieno kito kivirčo, Pet- t' 'l.VUU, VV1U1UV1JV0 v... I > vw 1X1 T AX *- VĮ

versiteto profesorius, paro-! ras Prakapas ilgesniam lai
dė, kodėl daugelyj atsitiki- kui apleisdavo savo namus, 
mų jau tik muilu su vande-,bet, kada pasigesdavo seno- 
niu apiplauna žaizdas prie 
operacijų. Sako, jei naudo
jama chemikalas gana stip
rus naikint bakterijas, jis 
užmuša delikatnus kūno au-

sios motinos, grįždavo. Taip 
įtemptai tęsėsi septyniolikos 
metų gyvenimas.

Toks Petro Prakapo nesu- 
gyvenimas su žmona dalinai

dinėlius, ir kartais daug ža- j patiko jo broliui Povilui, ku- 
los padaro. į ris, naudodamasis Petro

Pirm pasaulinio karo, jei 
žmogus nusilauždavo rankos 
ar kojos kaulą ir būdavo dar 
šalutinių įlaužymų, pusėje 
atsitikimų būdavo nupjau
nama sužeistas kūno narys 
iki reikiamos vietos.

Nuo to laiko chirurgijos 
mokslas tiek pažengė, kad 
dabar sudėtiniuose kaulų 
nulaužymuose tik vienam ar 
dviem žmonetn iš šimto pri
sieina nupjaut ranką ar ko
ją. ' -J.K.

pasišalinimu iš namų, įsimy
lėjo jo žmoną Emiliją. Jau 
keletą metų jie gyveno. Šis 
nelemtas susiporavimas Pet
rą įvedė į dar didesnį nusi
vylimą. Jis kentė sukandęs 
dantis. Tai matydama, moti
na kartais jaunesnįjį sūnų 
subardavo, bet pastarasis 
mažai jos teklausė.

Žiemos pcilsio proga 1937 
m. sausio 2) d. Petras Pra- 
kapas pasidarė statinę nami
nio alaus, parsivežė degtinės, 
prisigamino užkandžių ir

KAI KUR NEAPSIMOKA BŪT GRAŽUOLE
Pastaruoju laiku buvo su

rengta rinkimai grožio ka
ralaitės Beirute, Syrijoj. 
Sugužėję svetainėn žmonės 
išreikalavo, kad tokia gra
žuole butų skiriama ne ko
misijos sprendimu, bet vi
suotinu balsayimu.

Susidarė dvi priešingos 
grupės. Vieni piršo savo 
kandidatę, juodai apsirengu
sią, kiti būtinai norėjo pa
daryt grožio karalaite antrą, 
mėlynai apsirengusią mer
giną.

“Juodosios” šalininkai už
sivertė ją ant pečių, užnešė 
ant scenos ir paskelbė grožio 
karalaite. Kiti vyrai išplėšė

ją aniem iš rankų, nusitem
pė žemyn ir ėmė ją pliekti. 
Tada juodosios patronai pa
sigrobė mėlynąją ir pradėjo 
pert jai kailį. Teko ir kitom 
kandidatėm.

Kilo didžiausios muštynės, 
iki policija atbėgo, “rinki
kai” gražuolių sudaužė vi
sus svetainės baldus.

Dabar apie naują gražuo
lių kontestą Beirute jau ne
benori girdėt nei pačios gra
žuolės nei darantieji biznį iš 
tokių kontestų. —A.

Gaisrais Iššauks Lietų?

New York. — Park Vete
rinarijos Ligoninė įtaiso au
sinius klausytuvus apkurtų- jrali šių pinigų nebeatgauti, 

iš motinos paėmė ir paslėpė 
namu pastogėje. Taip, susi
tvarkius, išėjo naikinti pėd
saku, kurie galėtų įrodyti 
jos kaltę.

Antrasis mušeika—Povi
las Prakapas nuėjo pasaky
ti kaimynui K. Mačiūnui, 
kad jo namuose besimušda
mi brolis Petras su Narvy
du mirtinai vienas kitą už
mušė.

Muštynių liudininkais bu
vo tik senutė motina Praka- 
pienė ir mažametė jos anū
kė, žuvusiojo Petro Praka
po duktė. Sena ir maža ne
galėjo numalšinti sužvėrė
jusių mušeikų. Kadangi Ba
liečių kaimas retai išsidrai
kęs, kaimynai šio triukšmo 
negirdėjo.

Narvvdienė, nesulaukda
ma grižtančio savo vyro, 
rytmetį atvažiavo j ieškoti, 
bet rado tik lavoną. Ji liko 
vargti su dviem mažame
čiais vaikais.

a Panevėžio apygardos teis
mas išvažiuojamo j sesijoj 
Biržuose, spalių 11 d. nagri
nėjo šią bylą. Povilas Pra
kapas žmogžudystėje kaltu 
prisipažino, bet Prakapienė 
tvirtino pirmuosius parody
mus: esą, jos vyras ir Nar-

(Tąsa ant 6-to puslp.)

šiem šunim. Tada jų daugu
ma vėl girdi.

Ohio Valst. Universiteto 
profesorius E. J. Crane pa-Du vengrai B u d a p este, _

Aladaras Rovo ir Henrikas taria“moksliniams" rašyto-
Gorog pastebėjo,_ kad po di- jams mokytis iš apysakinin-
dėlių gaisrų susidaro debe
sys, ir dažnai iš tokių debe
sų staiga papliumpąs lietus.

Amerikos indėnai tyčia 
padegiodavo plačiųjų lygu- 
mų-pręrijų didelę žolę, gin
damiesi nuo sausros.

Tie reiškiniai padavė mi
nimiem vengram mintį, kad 
panašiu būdu galima sukelt 
lietų sulig reikalo. Tuo tiks
lu jiedu išrado ir tam tikrus 
prietaisus.

Sako, dviem milionais sva
rų žibalo-aliejaus galima bū
tų iššaukt tiek lietatis, kad 
tuo tarpu užtektų visai Ven
grijai. Tiesa, tai lėšuotų 
daug pinigų, bet penkis kar
tus mažiau, negu 1934 m. 
sausra padarė Vengrijai 
nuostolių.

Kodėl dideli gaisrai veda 
prie lietaus, nėra išaiškinta. 
Bet spėjama, kad ugnis pa- 
liuosųoja tūlas elektroniškas

kų perduot žinojimą lengvai 
imvaizdingai.

Teisingas protavimas yra 
“skaudus darbas,” sako 
prof. G. E.'Vincent.

Perdidelis rūpesnis yra 
viena priežasčių, kodėl 
kraujo spaudimas nesveikai 
pakyla. '

ŽMOGAUS IR AUGALŲ 
ELEKTRA

Žmogaus nervuose elektra 
veikia visai panašiai kaip 
augaluose, nurodinėjo gam- 
tamokslininkas H. S. Gasser, 
kalbėdamas P e nnsylvanijos 
Universitete, lapkr. . 4 d. 

' Idant nervų elektra sveikai 
veiktų, j ų celėm (narve
liam) reikia įvalias potas- 
sium. Tų celių viduryj dau
giau randama potassiumo 

medžiagos daleles, apie ku- negu paviršyj. Taigi celėsAmerikos plieno pramonė i _
vėl taip nuopuolė, kad te- rias ir kaupiasi oro drėgmė. Vidurys laikomas lyg mažyte 
dirba tik 41 procentu. —A. elektros batareja.elektros batareja.
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Ar Kun. Kneižis su Kapitalistais 
Ar Darbininkais?

mas darbuotojas draugas Bokas 
darbuojasi ruošiamame persta
tyme veikalo iš Kanados liet, gy
venimo. Veikalas smagus lošti, 
ir gana įdomus. Tikimasi, kad 
bus sulošta dar prieš Kalėdas, 
bet tas viskas priklausys nuo to, 
kaip lošėjai išmoks savo roles ir 
dar nuo kitų aplinkybių.

Linkėtina, kad viskas eitų šuo
liais pirmyn.

Momentas Su D-gu Boku
Teko susitikti su d-gu Boku ir 

trumpą momentą teko pasikalbė- 
' j ti bėgamaisiais dalykėliais. Bo

kas tik nusiskundė, kad reik 
daugiau draugų, kad sukrustų 
prie darbo, o tuomet 100 nuoš.- 
būtų tikslas pasiekiamas. Sako, 
yra vilties, kad dalykai tame ju-j 
dėjime pasitaisys. Reik visiems! 
pajudinti tas darbas, ir nieko 
nelaukiant stoti talkon, nes dir-

reik tikėtis, kad gyvenimas iš
mokys visus kaip gyventi ir kaip 
tvarkytis.

nerašo, nes netilptų į laikraš
čius jų vardai, kiek jų Stalino 
budeliai sušaudė.” Čia mano 
yra užduotis kun. Kneižį tei
singai painformuoti, nes, mĮa- 
tyti, kad Kneižis iš kur tai 
ima neteisingas žinias ir jas 
svietui skelbia.

Tiesa, kad yra buvę bandy
mų nušauti, kaip kun. sako, 
“komunizmo tūzus”, kaip ir 

tinki su organizuotų darbinin- N. Leniną bandė nušauti; Ki- 
kų kovomis prieš besotį kapi- ■ rovą nušovė, bet tik ne Stali- 
talą. Kun. Kneižis, neturėda- nas arba jo draugai tą bjaurų 
mas ką atsakyti į mano kriti-1 darbą atliko, o svetimų valsty- 
ką, nei iš šio nei iš to prade
da įrodinėti, kad jis, kun. 
Kneižis, rėmęs Norwoodo odos 
darbininkų streiką. Juk aš nie
kur ir niekada nerašiau, kad

Todėl yra užtikrinta proga 
kiekvienam katalikui stoti į 
virš pažymėtas organizacijas. 
Nes stojant nėra klausimo, į 
ką tiki ar netiki, bile tik su-

Norwood, Mass.—“Laisvėj” į 
už 8 d. spalio parašiau kun. 
Kneižio kritiką, faktais įrody
damas, kaip kun. S. Kneižis 
mulkina savo parapijonus. 
Kneižiui ta kritika labai nepa
tiko ir jis, pasislėpęs po slapy
vardžiu “Parapijietis”, “Dar
bininko” No. 81 bando atsaky
ti į mano kritiką.

Bet teisybę atremti nėra 
lengvas dalykas, todėl ir kun. 
Kneižis vietoj atsakyti į kriti-, 
ką, išeina į laukus ir rašo aPieikun. Kneižis nerėmė streiko.
tai, ko mano rašte nebuvo ra
šyta. Nebūtų kunigu, jeigu ne
bandytų kitus apmulkinti. Kas

Kurmis.

Waterbury, Conn

va plati, dirvonais užžėlus; reik 
dirbti ir kitus raginti.

Kurmis.

$25,000 UŽ STREIKO 
LAUŽYMĄ

New Haven, Conn.—Ske- 
bų karalius P. Bergoff ga
vo apie $25,000 nuo Re
mington-Rand^ taipraiterių 
kompanijos už streiko lau
žymą, kaip parodo liudiji
mai teisme.

Budapest, Vengrija. — Iš 
Vengrijos užsienio ministe- 
rio de Kanya deklamacijų 
prieš bolševizmą yra su
prantama, kad Vengrija ga
lės prisidėt prie Italij os-Vo
kieti j os-Japoni jos sutarties 
“prieš komunizmą.”

Džiugu.
Bokas ir Žemaitienė Waterbu

ry “L.” vajininkai. Jie darbuo
jasi dėl dienraščio “Laisvės” 
pakėlimo. Jau du kartus iš Wa- 
terburio drg. Bokas buvo pasie
kęs pirmą vietą punktais “Lais
vėje”.

Taipgi ir kiti dirba, kaip ten
ka tėmyti. “Laisvėj beveik dar 
niekuomet taip uoliai nebuvo ju
dama lietuviuose darbininkuose, 
kaip šiemet. Linkėtina, kad šie
met būtų istoriniai metai Ame
rikos lietuviuose darbininkuose. 

Losimas
Waterburio lietuvių nenuilsta-

Madrid. — Amerikiečiai, 
anglai ir Riti tarptautiniai < 
liuosnoriai turėjo įvairių 
sportų lošius, dienoj minė
jimo Madrido apsigynimo 

| metinės sukakties.

Albany, N. Y.—Šiemet 
automobiliais New Yorko 
valstijoj užmušta 2,170 
žmonių.

bių šnipai-provokatoriai. O 
ką eina šaudyti Sovietų val
džios įsakymu, tai čia jau yra 
šaudomi ne komunizmo tūzai, 
bot Vokietijos bei Japonijos fa
šistams parsidavę šnipai-provo- 
katoriai-revoliucijos išdavikai. 
Ir tokių, kaip aš, nėra nei vie
no sušaudyto, už tai negali ir 
laikraščiuos tilpti.

Kun. Kneižis, atrėmimui 
~.... > nesąmonių, sakosi, kad

už unijos suorganizavimą. Tik Ūs skelbiąs^ne savo, o Kristaus 
todėl, kun. Kneiži, Norwood©: 
katalikai tave padarė rėmėju 
streiko, nes kitokios išeities 
kunigužiui nebuvo. Jei būtum 
pasirodęs streiko priešu, ku
riame veik visi parapijonai ak
tyviai buvo streiko lauke, ir 
jei būtum išėjęs prieš streiką, 
tai, aišku, kad jums vietos 
Norwoode nebūtų buvę, nežiū
rint, kad ir ilgą sijoną nešioji.

Argi jūs stojate už darbi
ninkus? čia parodysiu, kad 
kun. Kneižis stoja prieš 90% 
visos dirbančios liaudies inte
resus, o už 10 nuoš. dykaduonių 
—darbo žmonįų išnaudotojų in
teresus.

To paties kun. Kneižio bu
letine už rugpjūčio 22 d., 1937 
m., kun. rašo:

“Laisvamanybė iškėlė neti
kėjimą į padanges tam., kad 
leistų žmonėms nevaržomai 
naudotis kūniškomis ir žemiš
komis gerybėmis. Socializmo 
tėvas Marksas tuomet parodė, 
kad 90 nuošimtis žmonių ne- 
pritelpa prie gerybių geldos 
ir tik 10 nuošimtis tinginių 
turi rojų ant žemės. Socialistai 
organizavo minias ir stūmė jas 
į revoliucijas”. Vadinasi, ką 
Marksas mokino, tą komunis
tai ir revoliuciniai socialistai 
vykdo gyveniman. Mes norim 
atimti tą gerybių lovį iš sau j e-’ 
lės tinginių, parazitų ir pavesti 
tą gerybės lovį 90 nuošimčių 
dirbančiųjų. O kun. Kneižis 
tam pačiam “Darbininke” sa
ko : “Dieve saugok nuo tokio 
likimo.” Juk čia aiškiausiai 
pasisakai prieš visą liaudį, 
prieš 90 nuošimčių darbininkų, 
o šauki, kad būtų išgelbėti tie 
10% parazitų.

Toliaus Kneižis rašo: “La
bai abejojame, kad Grybo įsi
tikinimas būtų nuoširdus, nes 
šiandien Rusijoje net komu
nizmo tūzai gavo nuo Stalino 
kulką į pakaušį, o apie pana
šius komunizmo garbintojus, 
kaip Grybas, tai laikraščiai nei

Aš visuomet, kada tik pasitai
kė apie streiką rašyti, atiduo
davau lygų kreditą Norwoo doliečia bendrą pikniką, dviejų katalikams'dal.bin inkams, kaipnelaimingų katalikų sušelpi- 

mui, ar netiesa, kad apie pik
niką prašė parapijonų komisi
ja, kad įdėtum į parapijos bu- 
letiną? Bet dėl kun. ignoraci- 
jos, buletine pikniko negarsi
nai. Ar netiesa, kad tie patys 
žmonės tavęs, kunige, prašė 
apie pikniką priminti per pa
mokslą? O kun. Kneižis dėl 
savo ignoracijos pikniko ne
garsinai. Ar tai tas reiškia, 
kad esi Kristaus “mokslo” 
sklebėjas? Ar bendro pikniko 
surengimas sušelpimui nelai
mingų katalikų reiškia bend
ras frontas prieš bažnyčią ar
ba prieš dievą ? O kurgi paki
šai obalsį: “mylėk artimą sa
vo, kaipo pats save” ?

Labai gerai, kad kun. Knei
žis sutinkat ir pavelijat sa
vo parapijonams dalyvauti 
bendrai vienose unijose. Ir tik 
todėl Kneižis unijų neatakuo
ja, kad jos esą sutvertos ne 
kovai prieš bažnyčią. Tikra 
tiesa, kad unijos nėra organi
zuojamos, kad kovot prieš 
bažnyčias. Unijos yra organi
zuojamos tam, kad kovot 
prieš kapitalistus už pagerini
mą darbininkų kasdieninio gy
venimo—būklės. Bet kun. ne
tiesą sako “Darbininko” skai
tytojams: “Taigi unijos skiria
si nuo bedievių bolševikų ir 
.visų laisvamanių bendro fron
to, kuino tikslas kovoti prieš 
katalikų bažnyčią, jos vadus 
ir tikinčiuosius.” Čia arba kun. 
Kneižis nežino, ką kalba, arba 
sužiniai savo pasekėjus mulki
na. Visų pirma lietuvių judėji
me nėra jokio bendro fronto 
kovai prieš bažnyčią arba 
prieš tikėjimą, jos vadus ir ti
kinčiuosius. O gal Kristaus 
“mokslas” taip mokina mul
kinti žmones? Turiu pareigą 
kum Kneižį painformuoti, kad 
didžiosios lietuvių organizaci
jos, kaip Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas, net ir Amerikos 
Komunistų Partija savo pro- 
gramosę-konstitucijoj neturi 
tokių punktų, kaip kova prieš 
bažnyčią ar tikėjimą.

ir bolševikams-komunistams,1
nes ištikrųjų Norwoodo kata-1 
likai pasirodė geri kovotojai savo

“moksla”. Juk Kristaus laikais 
nebuvo nei komiunistų, nei so
cialistų, nei bendrų frontų. 
Taigi Kristus negalėjo nei to
kių mokymų duoti. Dar to- 
liaus, kun. Kneižis bando už- { 
ginčyti, būk Kristus nebuvęs 
žydas. Bet kas Kristus- buvo,1 
Kneižis nepasako. Raštai apie 
Kristų įrodo, kad jis buvo žy
delis, dargi karingas žydelis, 
nes jis kovojęs už didžiumos 
reikalus, tik už tai tuolaikinė 
buržuazija Kristų nulynčiavo, i 
kaip dabar daugelyj atsitiki
mų, net šioje šalyje kapitalis
tų samdyti gengsteriai-linči- 
ninkai nulinčiuoja darbininkų 
organizatorius. Kun. Kneižiui 
patarimas: jei dar tęsi kritiką, 
tai meldžiu paduoti faktus, 
kad būtų galima remtis tuo, 
ką rašai. j

Ar nebūtų geru daiktu, kad 
čia ant vietos surengtumėm 
viešas ..diskusijas tam tikrais 
klausimais? Kad ir tuo klausi
mu, kurio kun. Kneižis labai 
bijosi, tai yra, ar galima ko
munistams su katalikais tam 
tikrais klausimais bendrai 
veikti, dievą ir bažnyčią ne
kliudant? Komunistų nuomo
nė, kad galima. Nes kaip ka
talikų, taip ir komunistų ben
dras priešas yra kapitalistas, 
ir per diskusijas plačiaus ir 
nuosekliaus tokius klausimus 
galėtum išgvildenti.

J. Grybas.

Waterbury, Conn.

South Bostono Bargenai!
LIETUVIŲ BRAVORO ALUS

ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atvėsus Gerkite Brockert’s Ale
Parsiduoda penkių šeimynų 
kampinis namas, kuriame krau
tuve yra išnuomuota vaistinei.

NAMAS NAUJAI PERTAISYTAS IŠ VIDAUS IR LAUKO
Labai geroj vietoj, tirštai apgyventoje lietuviais 
ir kitataučiais. Išrandavotas geroms šeimynoms.

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

mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo 
Lietuvio Brevv-Masterio Oskaro Brockerto

Randų įplaukia $1,438.00 į metus.

Savininkas sutinka namą mainyti ant ūkės.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, So. Boston, Mass.
, Tel. So. Boston 9423

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl vėsiame klimate jis yra naudingesnis gerti, 

jis priduoda kūnui šilumos.
Lietuvių bizniai, kurie verČiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

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

Brockert Brewing Co., Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

Bridgewater Darbininku Ko operatyve Draugovė
Lietuvių Čeverykų Išdirbystė 
Pagarsėjo gaminimu Stiprių 

OVER GLOBE. SHOES
Jie gerai tinka ant kojos.

Atsiekė aukštą laipsnį Am
erikos Čeverykų Industrijoj. 
Įsitėmykite šią emblemą ir 
reikalaukite čeverykų su ja.

Sis paveikslas parodo vaizdą “sapos” Sovietų Sąjungos 
didžiojo plieno fabriko yard u “Stalinas,” kuris randasi 
Magnitogorsk*.

Rinkimuose Waterbury šiemet 
nepaprasti, du kandidatai į 
miesto majorus išsijuosę dirbo. 
Kiek burnojimų opozicija ant 
opozicijos priburnojo! O sviete
lis tik maudėsi gėrimuose. Gerk, 
pilieti, tegul nors pilvas plyšta! 
Mokėti nereik.

žinoma, kandidatai į miesto 
sostą yra svetimtaučiai, bet da
bar buvo geriausia proga pama
tyti ir lietuvius kai kuriuos, o 
svarbiausiai tai du .viešai pasi
rodė : J. Bendleris už Heyes, o A. 
Lazdauskas už Culman; tik' 
viens kitą piemenimis išvadino 
ir daugiau nieko. O tie majorai 
mums nieko gero nepadaro ir 

Į neduoda,-vien tik balsus meške-j 
1 rieja. O tų prakalbų graudingu
mas, kur tau, o gi ir žmonių 
skaitlingumas, dėl ko? Dėl 
alaus.

Kad taip .lietuviai skaitlingai 
lankytų savas prakalbas, kur jie 
suprastų savoj kalboj viską ir 
savus reikalus suprastų!

Visgi dėlto liko išrinktas ma-> 
joru demokratas Heyes.

žiemą įr pavasarį Waterbury 
buvo geri laikai, dirbo visu tem
pu, žmonės pinigus švaistė, pra- 
leisdinėjo, pirko, kas tik papuo
lė, sumokėdami tik dalį pinigų; 
toliau sako dirbsim, tai atsily
ginsim ; kadangi kasdien šimtais 
už vartų atsiranda, tai ir centas 
nekur imasi. Ką' jie darys da
bar? Be abejo iš krautuvės viską 
paims, o sumokėti pinigai dings/ 
Buvo laikas organizuotis į uniji- 
jas, bet laiką leido vėjais; dabar 
ne tokia proga, kadangi darbo 
ir taip nėra, tai kas kompanijai 
—mėnesiui kitam dirbtuvė • už
daryti, jeigu matytų pavojų. 
Gaila, kad dar nesusipranta. Bet

i

jS/fOVs
Kojų Atšalimas Gręsia Mirtį!

Rudenį labiau negu bent kada reikia saugoti kojų atšalimo. 
Visokios slogos, gripas, influenza, plaučių uždegimas gaunami 
nuo kojų atšalimo. O tos ligos gręsia žmogui mirtį!

Dėvėkite Over Globe Čeverykus
Jie yra geros medžiagos, stipraus darbo, nepersisiunkia į vidų 

vanduo, jie saugoja jūsų sveikatą ir taupo jums pinigus.

Nešiokite Over Globe Shoes.

žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu savo gyvenimo. 
Todėl kankinimas savęs netinkamais čeverykais, gadinimas kojų 
eikvoja žmogaus sveikatą.

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki 
pilno mokslinio supratimo, 31 metai praktikos čeverykų gamy
boje. Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmonių 
kojų, jų gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimą 
ir čeverykus padaro taip, kad jie tinka ant kojų, kaip pirštine 
ant rankos.

Sulyg Čeverykų 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 čeverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu:

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




