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KRISLAI
Apie Dr. V. Kudirką.
Leipcigo Bylos Sukaktis.
Atrodo, Persilpnai
/ Darbuojamasi.
Keturi Metai Atgal.
Išėjo Abiejų Sveikatom

Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metanui
Brooklyne $7-00 

Metams

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Prieš 38-nerius metus, lapkri
čio 19 d., numirė Dr. Vincas 
Kudirka.

Sekančiais metais sukaks ly
giai astuonios dešimts metų nuo 
jo gimimo. Girdėjau, kad dr. A. 
Petriką ruošia apie Kudirką re
feratą, kurį skaitys sekančiais 
metais.

1933 m., lapkričio mėnesį, 
įvyko garsusis Vokietijos reich
stago “padegėjų” teismas Leip
cige.

Jame d. Dimitrovas parodė 
nepaprastą drąsą, bolševikišką 
apsukrumą, gilų išsilavinimą ir 
labai didelį griežtumą.

Atsimenam, kaip į teismabutį 
atsibeldė liudyti prieš Dimitro- 
vą Goeringas, Hitlerio dešinėj i 
ranka. •

Dimitrovas apipylė Goeringą 
klausimais, nepaisydamas teis
mo pirmininko barimo ir drau
dimo statyti klausimus.

“Argi ne tiesa, kad jūsų my- 
lista bijotės atsakyti į mano 
klausimus?” prisispyręs klausi
nėjo Dimitrovas Goeringą.

“Jūs labiau bijositės, kai iš
eisite iš kalėjimo.. ..” atšovė fa
šistų vadas. • s

Dimitrovas išėjo iš kalėjimo, 
bet Goeringas nieko negalėjo 
jam padaryti, šiandien Dimitro
vas—Komunistų Internacionalo 
vadas ir vadovauja tarptauti
nėms kovoms prieš juodąjį fa
šizmą.

x,

Kaltinamųjų suole, drauge su 
Dimitrovu, sėdėjo ir Torgleris savo 
ir Popovas ir Tanevas.

Torgleris, sakoma, patapo re
negatu. Teisme jis labai blogai 
užsilaikė, nors daug žmonių 
prieš teismą tikėjosi matyti 
Torglerį esant žymiausiu iš vi
sų keturių kalbėtoju.

Popovas ir Tanevas, kai nuvy
ko į Sovietų Sąjungą, taipgi bu
vo kritikuojami dėl ne visai tin
kamo, dėl ne pilnai bolševikiš
ko užsilaikymo bylos metu.

Man atrodo, daugelyj lietuvių 
kolonijų parašų rinkimo darbas 
eina labai silpnai. Turiu galvoj 

' parašus po peticijomis, reika
laujančiomis ' Lietuvos politi
niams kaliniams anti-fašistams 
laisvės. y

Peticijos turėtų rastis kiekvie
nos draugijos, organizacijos 
kuopos, kliubo bei šiaip kokio 
kultūriško ratelio narių susirin
kime.

Kur tik yra lietuvių, reikalin
ga prie jų kreiptis, juos raginti 
pasirašyti po peticija. Atsimin
kim: milžiniška dauguma Ame
rikos lietuvių nusistatę prieš fa
šizmą, už demokratiją.

Jei bus atatinkamai darbuo
tasi, tai į paskirtąjį laiką para
šų bus surinkta daugiau, kaip 
100,000.

turės padėti ir pasaulinės tai
kos išlaikymui.
” šiandien tas pilnai pasitvirti- , 
na!

Tik mūsų spauda tuomet rą
žė tiesą, sakydama: atsteigįmąs 
diplomatinių ryšių'tarp Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos išeis svei- 
katon abiem šalim. Prie to, tas

Prieš keturius mętuš, lapkri
čio mčnesj, buvo užmegsti dip
lomatiniai ryšiai tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos.

Atsimenam, tuomet Čia lankė
si M. Litvinovas, SSSR užsienio 
reikalų liaudies komisaras.

Kiek po to buvo visokių gan
dų ir pasakų.^ Tūli skelbė, būk 
nuo dabar (nuo tada) komunis
tų Amerikoj jau nebeliksią, ka
dangi Litvinovas sutikęs juos 
Čia “likviduoti.”

Kiti pūtė burbulus priešingon 
linkmėn.

Plieno Pelnagrobiai 
Išmetė 185,000 Dar
bininkų į 10 Savaičių

■ ■■     ■ ■■-■* ■ >

Plieno Fabrikantai Šiemet Pasiglemžė 142 Proc. Daugiau 
Pelnų, o Rėkia, būk “Perdideli” Taksai Ardą Jų Pramonę 
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savaičių išmetė iš darbo dar 
185,000 darbininkų, kaip 
pranešta New York Times’-- 
sui iš Washingtono.

Prieš neva “persunkius” 
taksus klykia ir du Pontų, 
amunicijos fabrikantų šei
myna, kuri šiemet pasikuo-. 
pė 71 milioną dolerių gry
no pelno, pusę jo iš General 
Motors automobilių korpo
racijos. Du Pontai taipgi 
ketino samdyt daugiau dar
bininkų, jeigu “turės iš ko”, 
tai yra, jei valdžia numuš 
fabrikantam taksus.

Bet užvakar du Pontai iš
metė 3,000 darbininkų iš sa
vo fabrikų Delaware vals
tijoj, nežiūrint didžiųjų pel
nų, liekančių jiem po visų 
dabartinių taksų.

Pelnagrobiai spiegia, kad 
Roosevelto ' valdžia “per
daug” - išleidžianti pinigų 
bedarbiams- šelpti. Tuo tar
pu jie patys šimtus tūkstan
čių darbininkų šluoja į be- 

per 10 paskutinių darbių armiją.

New York. — Plieno pra
monė šiemet gavo 142 pro
centų daugiau pelnų negu 
pernai, kaip patys fabri
kantai “tyliomis” skaitlinė
mis pranešė lapkričio 17 d. 
Plieno pelnai šių metų lie
poj, rugpjūty j ir rugsėjy j 
buvo $65,000,000 didesni ne
kaip pernai tais pačiais mė
nesiais. Per devynis pirmus 
1937 m. mėnesius plieno ka
pitalistai “pasidarė’’ $204,- 
094,427 grynų pelnų; o pra
eitais metais per tuos pat 
devynis mėnesius jie grynų 
įplaukų pasiėmė $84,405,073.

(Vis dėlto Plieno Trustas 
slaugia, kad kongresas nu
muštų taksus nuo viršpel
nių; rėkia, kad Rooseveltas 
su savo taksais “krikdąs” 
pramonę, ir žada samdyt 
daugiau darbininkų, jeigu 
bus apkapoti taksai didžia
jam kapitalui..

Bet, nežiūrint milžiniškų 
---- 1 pelnų, plieno fabrikan
tai tik per 10 paskutiniu

PELNAGROBIŲ STREIKAS-SABOTAŽAS PRIEŠ 
VALDŽIĄ, DARBININKUS IR KONGRESĄ

General Motors automo
bilių korporacija atšaukė 
savo užsakymus plieno, nors 
jis reikalingas auto, gamy
bai.

Geležinkelių kompanijos 
atsisako pirkti pliehą, kurio 
labai reikia taisyt bėgiams 
ir kitiems įrengimams.

Plieno Trustas uždarinė
ja fabrikus, kad per kelis 
paskutinius mėnesius plieno 
gamyba nupuldyta nuo 90 
procentų iki 40. \

Kodėl fabrikantai taię 
daro?—Jie streikuoją pries 
Naujosios Dalybos valdžią. 
Jie sabotažuoja pramonę, 
idant priversti valdžią nu
mušt jiem taksus. Jie susi
tarę meluoja, būk dabarti
niai taksai “puldą” gamy
bą.

Pelnagrobiams nesvarbu, 
kad per tą jų streiką-sabo- 
tažą nauji šimtai tūkstan
čių darbininkų lieka be duo
nos. Jie laikinai uždaryda
mi fabrikus, dar gali pelny-

JAPONAI ŠTURMUOJA 
CHINŲ. YANGTZE UPĘ
Shanghai, lapkr. 18.—Ja-' 

ponijos karo laivai sprogdi
na chinų užtvaras - užblo- 
kavimus Yangtze upėj, sten
giasi prasilaužt į Chinijos 
sostinę Nankingą, ir jau su
bombardavę kelis chinų for- 
tūs-tvirtumas prie tos upės 
žiočių. )' > s

400,000 chinų armijos gi
na savo naujų linijų už pen
keto desetkų mylių į vaka
rus nuo Shanghajaus. '

tis iš bonų, paliuosuotų nuo 
visokių mokesčių, streikuo
dami prieš taksus,—kaip ra
šė N. Y. World-Telegram fi
nansinis redaktorius Ralph 
M. Hendershot lapkr. 17 d.

Stambieji kapitalistai el
giasi ,kaip gengsteriai-plėši- 
kai prieš šalies kongresą, 
valdžią ir žmones. Savo hu- 
liganizmu tie. politiniai juo- 
drankiai stengiasi priverst 
kongresą pildyt tik pelna- 
grobių valią.

Estija Pavarė Laivą su 
Ginklais Ispanijai

Talin, Estija.Iš Lenki
jos uosto Gdynios buvo at
plaukęs Graikijos laivas 
“Vena” į Estijos uostų Ta
linu su 10 milionų dolerių 
vertės kanuolių, tankų, šau
tuvų ir kulkų, vežamų Ispa- 
nijos liaudiečiams. Laivas 
horėjęs ko tai dar pasiimt 
iš Estijos ir plaukti į Is
panijos respublikų.

Bet Estijos valdžia įsakė 
laivui tuoj grįžt atgal. Ji
nai, be to, darysianti pas
tangų, kad tas , ginklų ir 
amunicijos krovinys nepa
siektų Ispanįjos. s Turbūt, 
kreipsis J Lenkiją, gal ir į 
Vokietijų.

UŽMUŠTAS D><BO FE
DERACIJOJ VADAS,

Minneapolis, Mnn., lapkr. 
18.—Nežinia kas nušovė P. 
J. Corcoranų, sekretorių- 
iždininkų Vežikų Unijų Ta
rybos (Amerikos Darbo Fe- 
deracijęs) prie pat jo namo.

kad jį nužudė uni-

MIESTU MAJORAI REIKA
LAUJA DAUGIAU PINIGU 
BEDARBIAM IŠ VALDŽIOS

——---- r——

Washington.’— Jungtinių 
Valstijų miestų majorų kon
ferencija lapkr. 17 d. pri
ėmė rezoliuciją., kurioj ragi
na šalies valdžią skirt dau
giau pinigų viešiem pašalpi- 
niam darbam ir tiesiogi
niam bedarbių šelpimui? 
Majorai kreipia valdžios dę- 
mesį į tai, kad nedarbas vėl 
žymiai auga. Sako, jeigu be
darbiai negaus viešų darbų 
ir pragyvenimui įplaukų, 
tuomi bus užmušta jiem ga
limybė bet ką pirkti; o nuo 
to juo labiau kriks Ameri
kos pramonė ir susidarys 
pavojus pačiai dabartinei 
“tvarkai.”

Miestų majorai, kurių 
virš 400 dalyvauja konfe-, 
rencijoj, pareiškė, kad jie 
yra įvairių partijų žmonės, 
bet visi supranta bendrą 
reikalą. Jie savo rezoliucijoj 
taipgi pageidauja, kad liau
tųsi tarpsavinės grumtynės 
tarp Amerikos Darbo Fede
racijos ir CIO unijų.

Daug Anglijos Pony Remia 
Hitlerio Karo Planus prieš

Sovietui Respubliką
London. — Anglijos už

sienių reikalų ministerio A. 
Edeno laikraštis “Yorkshi
re Post” primena, kad Hit
leris neatsisako nuo sąvo 
planų atkariaut nuo Sovie
tų Sąjungos Ukrainą ir 
grobt centralinę Europą 
(Čechoslovakiją, Austriją).

Tas Anglijos ministerio 
laikraštis pabrėžė, jog Hit
leris stengiasi gaut Angli
jos talkos savo , planuoja
mam karo žygiui “į rytus.” 
Jis taip pat nurodo, kad An
glijos ministerių kabineto 
daugumos- pasiuntinys lor
das Halifax, dabar nuvykęs 
į Berlyną, matomai, kalbė
sis su Hitleriu apie Anglijos 
paramos galimybę naziams, 
jeigu jie pradės karą prieš 
Sovietus. Už tai, girdi, Hit
leris atsisakytų nuo senųjų 
Vokietijos kolonijų, kurias 
Anglija užvaldė per pasau
linį karą.

Anglų užsieninio ministe
rio organas rašo, kad dau
gelis “didelių žmonių” An
glijoj pritaria tiem Hit
lerio planam.

Į ................. —.................... <’< . .

FRANCUOS FAŠISTAI 
RENGĖSI SUKILIMUI _____ ■ ’/ .
Paryžius, lapkr.7 18. — 

Slaptoji polięija iškrėtė fa
šistų “Cagoulard’ų” liždus 
Paryžiuj; sučiupo daug gin- 
klų ir tiek bombų ir kitų 
sprogimų, kad jais galima 
būtų suardyt “ketvirtą dalį/ 
Paryžiaus.” Suprantama, 
kad fašistai ruošėsi sukili
mui prieš respubliką.

Septyniem šimtam val
džios agentų įsakyta pada
ryt 450 kratų gūštose fašis
tų, vis tiek kokiais vardais 
jie vadinosi.

ORAS
Šiandien bus šalta ir gal pa

vakariais lys.—N. Y. Oro Biu
ras. s

Vakar temperatūra buvo 42 
laipsnių

Pažangūs Kongresmanai Telkiasi 
Išleist Darbininkam Naudingus 
Įstatus, prieš Kapitalo Bloką 

' ________ s------- ---------------------- ’■-----
John M. C. J. T. Bernard, H. 
C. Teigan ir Byron Scott.

Jie reikalauja ne tik pri
imt Roosevelto įnešimus, 
bet padaryt dar tokius žin
gsnius: .

Pataisyt Amerikos “bepu- 
siškumo” įstatymą, idant 
ši šalis galėtų laisvai pra
leist ginklus, amuniciją ir 
kitus k&ro reikmenis šalims, 
kurias užpuola fašistai, 
(kaip kad gen. Franco su 
Italija ir Vokietija užpuolė 
Ispanijos respubliką, o ja
ponai—Chiniją). Jie 
tokiame atsitikime Jungti
nės Valstijos turi nepraleist 
jokių karo reikmenų užpuo
likams; bendrai veikt su ki
tomis demokratinėmis ir 
taiką mylinčiomis šalimis, 
idant atitvert užpuolikus 
fašistus, kaip kad prez. Ro
oseveltas išsireiškė savo 
kalboj Chicago j.

Ne tik palaikyt, bet pra- 
platint viešus pašalpinius 
WPA darbus ir tam pas
kirt $1,500,000,000 per pir
mus šešis 1938 m. mėnesius, 
pagal O’Connell’io įnešimą.

Pirma aprūpint bedar
bius, kurių skaičius vėl 
smarkiai auga, o tik tada 
šnekėti apie šalies iždo iš
laidų sulyginimą su įplauko
mis, kaip sako kongresma- 
nas Scott.

Darbininkų organizacijos 
ir pavieniai, siųskite reika
lavimus savo kongresma- 
nams ir senatoriams, kad 
remtų visus šiuos pažangius 
sumanymus.

Stambiojo Kapitalo Agentai Kongrese Stengiasi Atmest 
Roosevelto Sumanymus ir Tik Numušt Turčiams Taksus

Washington. —, Kongres- 
manai ir senatoriai, tiesiog 
tarnaujantieji fabrikantams 
ir bankininkams, įtempia vi
sas jėgas, idant šioj specia- 
lėj kongreso sesijoj tik nu
mušt taksus nuo didžiųjų, 
pelnų ir nuo dviejų tūkstan
čių milionų dolerių (dviejų 
bilionų) pinigų,, kuriuos ka
pitalistai laikosi, kaip nepa
dalintus pelnus, neva kaip 
“atsargų” pramonei. •

Tie kongresmanai ir se
natoriai stengiasi^ sumušt 
prezidento Roosevelto įneši
mus, kur jis reikalauja: ap
ribot darbo valandas, panai
kint vaikų darbų; nustatyt, 
kiek samdytojai būtinai turi 
mokėt algos darbininkams, 
ir išleist įstatymų farmerių 
naudai.

Atžagareivių demokratų: 
•ir republikonų senatorių ir 
kongre^manu blokas ren
giasi tįk nuin\t žymių dalį 
taksų nuo pęlnagrobių ir iš
skirstyt, pakišus Roosevel-

DARBO KOMISIJA STENGIAS ATIMT ALGŲ 
VALANDŲ BIL1Ų IŠ ATGALEIVIŲ NAGŲ

Washington. — Kongreso 
Komisija t)arbo Reikalais 
19 balsų prieš du užgyrė su
manymų apribot darbo va
landas darbininkams ir nu
statyt, kiek fabrikantai ir 
kiti “darbdaviai” turi būti
nai mokėt algos.

Bet atžagareiviai, kurie 
viešpatauja kongreso v Tai
syklių Komisijoj, stengiasi 
tų sumanymų pasmaugti, 
nepraleidžia jį pačiam kon
gresui "svarstyti.

Japonija Tikrai Grasino 
Karu Francijai

Paryžius.-—Japonija grū
moja ' kariškais veiksmais 
Francijai, jeigu jinai pra
leis bet kiek ginklų &r amu
nicijos per Indo-Chiną, savo 
koloniją, kaimyniškai Chi- 
nijai,—viešai užreiškė sena
torius Henri Berenger, bu
vęs Franci jos ambasadorius 
Amerikai.

Japonija grasino užimt 
didelę Chinijos salą, esamą 
arti Indo-Chinos, ir savo ka
ro laivais užblokaduot visą 
tą Francijos kolonija, jeigu 
Franci j a duos kad ir ma
žiausios paramos Chinijai 
kare su Japonija, sakė Be
renger, pirmininkas Franci- 
jos senata užsienių reikalų 
komisijos, kuriam tie daly
kai puikiai žinomi.

Tuom senatorius pulki
ninkas Berenger iškėlė aikš
tėn Japonijos grūmojimą 
Francijai, kurį šiuo tarpu 
bandė slaptybėj palaikyti 
Japonų ir Francūzų diplo
matai.

to sumahymus po stalu ar
ba, numetus ‘juos gurban.

Lynčiški neva “demokra
tai” senatoriai iš pietinių 
valstijų kelia lermų -prieš 
įnešimų, reikalaujantį įsta
tymo prieš negrų lynčiavi- 
mų; ir nuolatiniais, ardan
čiais ergeliais delei to sten
giasi pastot kelių ne vien to
kiam įstatymui, bet ir Roo
sevelto reikalavimam, kas 
liečia vaikų darbo panaiki
nimų, būtinų algų darbinin
kams ir darbo valandų ap
ribojimų.
Ko Reikalauja Kongreso 

Pažangieji Nariai
s Tuo tarpu darbiečiai ir 
šiaip pažangūs kongresma
nai deda pastangas sutelkti 
visas progrešyves jėgas 
kongreso atstovų rūme ir 
senate, idant primtų prezi
dento sumanymus, taiko
mus darbo žmonių naudųi. 
Tam ypač darbuojasi kon
gresmanai J. O’Connell,

Todėl Darbo Reikalų Ko
misija renka parašus kon- 
gresmanų su reikalavimu, 
kad darbo valandų ir algų 
bilius būtų ištrauktas iš 
Taisyklių Komisijos ir pa
rvestas atviriem' svarstymam 

< kongrese. Jau surinko 105 
tokių parašų. Bet reikia dar 
113, idant šis sumanymas 
galėtų būt atimtas iš Tai
syklių Komisijos nagų ir 
perleistas pačiam kongre
sui.

Kongresmanas Taber, re- 
publikonas iš New Yorko, 
ir kiti atgaleiviai smerkė 
darbo valandų'ir algų nu
statymo Julių; bet kada jiem 
tinkamai atsakė pažanges
nis kongresmanas Ramp- 
seck lapkr. 17 d., tai demo
kratinė kongreso pusė skar
džiai jam delnais plojo.

Bus Atšaukti Penki Narių 
Konsulai iš Sovietuos

Maskva. — Nuo 1938 m. 
sausio 15 d. turės būt at
šaukti iš Sovietų Sąjungos 
penki Vokietijos konsulai: 
iš Leningrado, Tifliso, Char
kovo, Vladivostoko ir Odes- 
sos.
> Iki šiol Vokietija turėjo 
penkiais konsulais daugiau 
Sovietuose, negu buvo so
vietinių konsulų Vokietijoj. 
Dėl to Sovietų vyriausybė 
pereitą pirmadienį priminė 
Vokietijos atstovybei, jog 
skaičius abiejų šalių konsu
lų turės būt sulygintas. Kad 
ir nenoromis, Vokietijos, 
valdžia turėjo su tuom su
tikti.

(Naziai ir Japonija sten
gėsi palaikyti kaip galint 
daugiau savo kohsulų Sovie
tuose, nes tie konsulai eina 
ši)ipų pareigas.)
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GENERAL MOTORS BO
SŲ KERŠTAS IŠMETĖ 14,- 

000 DARBININKŲ
Detroit, Mich.—Kad da

lis darbininkų sustreikavo 
sėdėjimu prieš bosus, lau
žančius sutartį su unija, tai 
General Motors Fisher Bo
dy fabrikas Pontiac, Mich., 
visai tuom tarpu užsidarė, 
išmesdamas laukan 14,000 
darbininkų.

< - .. ...i'
DU ŽMOGVAGIAI SUIMTI, 

TREČIAS MEDŽIOJAMAS

-TUt

<«

Syracuse, N. Y., lapkr. 18.— 
Tapo suimti du žmogvagiai, 
John Oley ir Harold Crowley, 
kurie buvo pabėgę iš kalėjimo, 
pasinaudodami jiem jšmuge- 
liuotais revolveriais. Trečią 
Percy Geary dar medžioja 500 
federalių agentų, valstijos po
licijos ir detektyvų.

Du piktadarius įdavė polici
jai namų džianitorius Ivah 
Whiteford. Jis užtiko visus tris 
skiepe tuščių namų. Norėjo iš- 
vyt, manydamas, kad paprasti 
“bomai.” Bet kai jie, atkišę 
revolverius užklausė, ar jis ži
no, kas jie toki, džianitorius 
suprato, jog tai pabėgę žmog
vagiai Jis tiek jiems prisigeri
no, kad žmogvagiai sutiko eiti 
į džianitoriaus m 
komą namą parsa 
barių. Tuomet, 
pranešė policijai.

Percy Geary iššoko
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Džianitorius gausiąs bent 
$4>000 dovanų iŠ valstijos už ' 
įdavimą policijai dviejų žmog- 
vagių.
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Sovietų Sąjungos Sukakties 
Paminėjimas Amerikoje

Nepaisant visos aršios buržuazinės, fa
šistinės ir tūlos socialistinės spaudos 
šmeižtų ir netiesos kampanijos sukurs
tyti Amerikos žmones prieš Sovietų Są
jungą, šiemet Sovietų Sąjungos dvide
šimties metų sukakties paminėjimas vi
sur praėjo nepaprastai skaitlingai ir en
tuziastiškai. New Yorko paminėjimas 
nustebino visus. Ir oras buvo nepaprastai 
bjaurus ir prie paminėjimo susirinkimo 
buvo pradėta vėlai rengtis, tačiau Ma
dison Square Garden svetainė buvo sau
sakimša, per 20,000 žmonių susirinko, ir 
apie kita tiek nebegalėjo įeiti vidun. Ku
rie atėjo apie aštuntą valandą vakare, 
jau nebegalėjo įeiti.

Panašiai entuziastiškos paminėjimo- 
demonstracijos įvyko visuose didmies
čiuose. Berods San Francisco mieste, 
Californijoje, susirinko dešimt tūkstan
čių amerikonų ir sudėjo per dvyliką tūk
stančių dolerių steigiamam naujam ko
munistų dienraščiui tolimuose vakaruose.

Tas reiškia tiek vieną, būtent, kad 
Amerikos žmonės vis didesniam skaičiu
je 'supranta Sovietų Sąjungos ir komu
nistinio judėjimo vaidmenį kovoje už 
taiką, demokratiją ir progresą. Jie taip 
pat vis geriau supranta, kad Sovietų val
džios naikinimas trockistinių kriminalis
tų ir užsienio fašistų agentų ir šnipų pa
rodo jos ne silpnybę, bet stiprybę. Jie 
supranta, kad ši kova yra būtina sąlyga 
apgynimui ir išlaikymui socialistinės 
santvarkos ir pasiruošimui atmušti fa
šistinio pasaulio paruošto ginkluoto už
puolimo ant Sovietų žemės.

Kodėl Sovietai Pakeitė Savo 
Nusistatymą?

■ ' Sovietų Sąjungos atstovas draugas 
Maiskis Londono taip vadinamam “Nesi
kišimo Komitete” pareiškė, kad Sovietai 
pilnai priima Anglijos ir Francijos pa
siūlymą svarstyti klausimą pripažinimo 
karo teisių Ispanijos kariaujančioms 
spėkoms, kai'geroka dalis svetimtaučių 
karių bus ištraukta iš Ispanijos. Tai 
pakeitimas pirmesnio nusistatymo. Ma
tyt, Sovietų valdžia turėjo pasitarimą su 
Ispanijos valdžios žmonėmis ir su Fran
cijos užsienio reikalų ministeriu ponu 
Delbos tuo reikalu.

Du svarbūs sumetimai galėjo paveikti 
į Sovietų nusistatymą. Vienas, tai gali
mybė, kad, Sovietams griežtai atmetus ( 
tą planą, Vokietija, Italija, Anglija ir 
Francija gali arčiau susiglausti ir visai 
išskirti Sovietų Sąjungą; antras—Ispa
nijos liaudies valdžios pasiruošimas savo
mis spėkomis apsidirbti su gen. Franco 
gaujomis, kai Vokietijos ir Italijos ar
mijos bus ištrauktos. Ispanijos liaudis 
jau turi galingą ir gerai išlavintą armiją 
ir ji jau gali namie pasigaminti ginklų ir 
amunicijos. Pavyzdžiui, jau dabar liau
dies valdžia gali į savaitę pasigaminti ke- 
turius karinius orlaivius ir ji jau turi 
visą tūkstantį gerai išlavintų orlaivinin- 
kų. Taip pat, matyt, liaudies valdžia jau 
spėjo apsiginkluoti daug geriau ir ant 
vandens ir tuo būdu galės taip jau gerai 
užblokaduoti gen. Franco teritoriją, kaip 
pastarasis liaudies' valdžios teritoriją.

Tai, žinoma, yra tik spėjimas. Mes ne
žinome, kokie ištiesų galėjo būti sume
timai pakeitimui Sovietų pirmesnio nu
sistatymo. Vienas dalykas, tačiau, aiš
kus, būtent tas, kad Sovietų Sąjunga 
nuolatos tariasi su Ispanijos liaudies val
džia ir ji pastarosios niekados neapleis. 
Kaip iki šiol, taip ateityje Ispanijos liau
dies geriausiu draugu ir tvirčiausia pa
rama bus socialistinė Sovietų žemė.

Komunistų Balsas į Amerikos 
Žmones

Amerikos Komunistų Partijos oficialis 
organas “Daily Worker” ragina Ameri- ’ 
kos žmones atkreipti savo akis į kongre
są ir užlieti ant jo masinio karščio.

“Didelis pavojus grūmoja Amerikos 
žmonėms,” sako komunistų dienraštis. 
“Biznio susmukimas, kurį dar daugiau 
pasunkino ekonominių rojalistų sabota
žas,* jau atnešė rykštę naujo nedarbo 
šimtams tūkstančių Amerikos žmonių.

“Vargas plinta po visą žemę. Baimė 
naujų 1929 metų daužo Amerikos milio- 
nų krūtines, kai jie pažiūri į specialę 
kongreso sesiją, kuri tapo sušaukta vei
kimui prieš trustų godumą ir plėšikiš- 
kumą.

“Bankieriai ir stambieji pramoninin
kai, ignoruodami žmonių reikalus, ban
do varu priversti kongresą, prezidentą ir 
visą šalį pildyti jų reikalavimus.

“Ko Amerikai reikia šioje sunkioje va
landoje, tai ne mažiau taksų tiems, kurie 
viską kontroliuoja, bet daugiau pirkimo 
pajėgos tiems, kurie turi labai mažai ar
ba nieko neturi.

“Tiktai pakeliant žmonių pirkimo pa
jėgą yra vilties sulaikyti biznio smuki
mą ir išvengti rimtos depresijos.

“O tas reiškia:
“Praplėsti WPA.—DABAR.
“Išleisti platų minimum algų ir maksi- 

mum darbo valandų įstatymą—DABAR.
“Išleisti įstatymą, kuris laiduotų far- 

meriams jų produktų gaminimo vertę, 
atnaujintų morgičius žemais nuošim
čiais ir pradėtų tikrai teikti pagelbą 
randauninkams farmeriams—DABAR.

“Praplėsti namų statymo programą, 
idant suteikus tūkstančiams darbu— 
DABAR.

“Įsteigti dar septynius distriktinius 
TVA (Tennessee Valley Administra
tion), idant suteikus daugiau darbų ir 
aprūpinus žmones žema kaina elektra— 
DABAR.

“Numušti monopolistines aukštas kai
nas—DABAR.

“Tiktai šiomis priemonėmis Amerika * 
bus pastatyta ant kelio linkui atsisteigi- 
mo.”

“Daily Worker” nurodo, kad preziden
tas Rooseveltas svyruoja, kad. kongre
sas nus’ileidžia stambiajam bizniui. Žmo* 
nes turi pabusti ir subrusti. Dienraštis 
sako *

“Dabar laikas VEIKTI. Tai vienintelis 
būdas sulaikymui bandymo teroru , pri
versti kongresą, kad jis nušluotų viską, 
už ką Amerikos žmones balsavo 1936 
metų lapkričio mėnesį.

“Tegul žmonės reikalauja kongreso 
pildyti jų valią.

“Nei jokios pašalpos Wall Strytui, vi
sa pašalpa tiems, kuriems ji daugiausia 
reikalinga, būtent, bedarbiams, farme
riams, mažiems namų savininkams, ne- 
damokamiems ir sunkiai dirbantiems 
darbininkams.

“Subalansuokite budžetą, priversdami 
turtuolius mokėti taksus.

“Pasakykite savo senatoriams, savo 
kongresmanams, ko jūs norite. Pasaky
kite jiems tokiais žodžiais, kokių jie ne
galėtų ignoruoti. Apverskite juos laiš
kais ir telegramomis. Tegul veikia kiek
viena darbo unija, kiekviena farmerių 
organizacija, kiekviena liberališka gru
pė

“Sulaikykite Wall Stryto gemblerius 
nuo gembleriavimo Amerikos / žmonių 
sveikata ir gerove!”

Didvyrio Mirtis
Kelios dienos atgal pasiekė mus iš Is

panijos liūdna žinia. Karo lauke fašistinė 
kulka nuskynė gyvybę jaunam brangiam 
draugui, worcesterieciui draugui Baub
liui. Tai bene bus pirmoji amerikiečių 
lietuvių auka, kritus garbingoje kovoje 
prieš kruvinąjį fašizmą. Mes žemai nu
lenkiame galvas prie kritusio karžygio 
kapo. Tegul jam bus lengva Ispanijos 
juoda žemė, nulaistyta didvyringų kovo
tojų krauju, o mes atminkime mūsų pro
letarinio poeto Juliaus Janonio eiles: 
“Geresnio paminklo didvyriams nebus, 
kaip vykdymas jų idealo.”

Dirbkime daugiau,» dirbkime nuošird
žiau, idant užpildžius vietas draugo Bau
blio ir kitų didvyrių, kritusių Ispanijos 
laukuose kovoje už demokratiją ir už 
laisvę.

Shanghajus Paimtas
Per ištisus tris mėnesius 

Chinijos. nepriklausomybės 
gynėjai drąsiai ir didvyriš
kai gynė Shanghajaūs mie
stą, kuris turi, per 3,000,000 
gyventojų. Jo apgynimas 
buvo labai sunkus. Shang- 
hajuj Japonija turėjo savo 
koncesijas. Pirm pradėjus 
mūšius ji ten privežė karei
vių ir į Whangpoo upę, kuri 
plaukia per vidurį miesto, 
susirinko apie 30 Japonijos 
karo laivų. Bet chinai ko
votojai parodė tiek daug 
pasišventimo ir sugabumo., 
kad visi karo specialistai 
stebisi.

Užsienio karo specialistai 
sako, kad Japonija užimda
ma miestą tik antros eilės 
atsiekė laimėjimą iš karinio 
taško. Kas dėl dvasinės pu
sės, tai visi sutinka, kad Ja

kų.. Jos sąjungininkas Hit
leris pasisiūlė, kad jis bus 
“bešališkas” taikintojas Ja
ponijos ir Chinijos. žinoma, 
ką reiškia Hitlerio “bešališ
kumas.” Japonijoj eina 
kampanija už oficialio karo 
paskelbimą • Chinijai, bet 
veikiausiai jis nebus pas
kelbtas, nes taip Japonijai 
vesti karą parankiau. Šiau
rių Chinįjoj jau ilgas laikas 
eina mūšiai ties Taiyuan. 
Buvusi Raudonoji Armija ir 
partizanai ten pridarė daug 
Japonijai žalos.

D. M. š.

sovietųšĮjūngoj
Sugavo šnipą

Tolimuose Rytuose, netoli 
Spasko, kolchozninkė Marė Si-

rą. Jo atspausdino 10,000 egzem
pliorių. Daug maž tokio pat dy
džio bus ir du sekami tomai. 
Trijų tomą kaina yra 600 rublių. 
Jie turės ne vien smulkmeniškus 
pasaulio žemlapius, bet ir .kito
kias informacijas.

Sveikatos Maudynės
Leningrade, Stalino vardo 

fabrikas, minint 20-ties metų 
revoliucijos sukaktį, atidarė 
sveikatos maudynes. Jos turi 
penkis skyrius, bendrai 250 
keturkampių metrų įtalpos. 
Jų įrengimas atsėjo 120,000 
rublių. Viso šis fabrikas svei
katos ir kultūros reikalams 
šiemet išleido 500,000 rublių.

Hartford, Conn.

yra pasimokėję sayo metines 
duokles. Komisija raportavo 
apie nesenai įvykusią pramogą 
(Ispanijos respublikos gynėjų 
naudai). Pelno liko $§6.63.

Nubalsuota ALDLD Centro 
Komitetas. Į kuopą įstojo vienas 
narys. Taipgi buvo plačiai svar
stoma, kokiu būdu ir kaip pa^ 
sėkmingiau prieiti prie visuome
nės ir gauti naujų skaitytojų 
mūsų spaudai.

Pavyzdinga Parė
Lapkr. 9 d. buvo suruošta P. 

Krikščiui, Jr., surprizo parė jo 
21 m. amžiaus sukaktuvių pro
ga. Nors susirinko maža grupe
lė. P. M. Krikščių draugų ir 
draugių, besivaišinant ir besi
kalbant apie Šiandieninius dar
bininkų klasės uždavinius, d. J.Visko Po Biskį

Laisvės' Choras jau turi Margaitis pasakė trumpą pra- 
naują mokytoją, d. Visockį, ku- kalbėlę. Jis kalbėjo apie patį va
ris nemažai susipažinęs su cho-1 karėlį, jo tikslą, ir podraug prj- 
rų mokymu. Drg. Visockis grei- siminė Ispaniją, prašydamas 
toj ateityj užaugins Laisvės aukų. Surinkta $5.65. Aukojo

ponija yra pralaimėtoja. Ji 
skaitė, kad į savaitę laiko 
galės iš ten chinus išmušti. 
Tam tikslui sutraukė du 
trečdalius viso orlaivyno, 
pusę jūrų karo laivyno ir 
apie 150,000 kareivių. Bet 
chinai taip gerai kovojo, 
kad jie sugadino kelis karo 
laivus, daug Japonijos orlai
vių numušė, tūkstančius ge
riausių japonų kareivių iš
mušė ir pasitraukė nepalik
dami jokių karo medžiagų. 
Japonai net belaisvių nega
lėjo suimti, nes chinai, kur 
buvo apsupti, pasitraukė į 
Anglijos, Francijos ir Ame
rikos Jungtinių Valstijų 
koncesijas. S h a n g h a jaus 
mūšiai parodė, kad Japoni
jos armija nėra taip perga
linga, kaip jos ponai gyrėsi. 
Shanghajaūs mūšiai parodė, 
kad chinai gali sėkmingai 
ginti savo tėvynę. Shangha
jus dar nėra Ghinija. Japo
nija šiais laimėjimais nega
li daug girtis.

dorovna pamiškėj pastebėjo be- Chorą nariais ir sugebės duoti po $1: P. Krikščius, Jr., P. M. 
sislapstantį chinietį. Ji pasišau-1 visuomenei įvairių dailių paren- Krikščiai, J. M. Margaičiai, J. 
kė savo dukrelę ir jai liepė bėgti girnų, kurių jau senai čia buvo M. Pilkauskai; po 50 c.: O. Vi-
j kolchozą ir apie tai pranešti.1 
Mergaitė kulka nubėgo. Marė 
neleido iš akių “svečią.” Greitai 
pribuvo kolchozo pirmininkas 
Poleščuk ir miestelio Sovieto 
pirmininkas Bezveršenko. Chi- 
nietis sulaikytas. Pasirodė, kad 
tai stambus japonų šnipas, ku
ris per keturias dienas slapstė
si pasienyj, kad pereiti į Man- 
džuriją ir perduoti Sovietų ša
lies priešams žinias.

pageidaujama.
Pastaruoju laiku choras na

riais gerokai paaugo. Suaugu
sieji, kurie negalės dainuoti, pa
sižada dirbti organizacinius 
darbus.

sockienė, J. Bernotas; A. Ber
notienė 40 c.; po 25 c.: O. Ru- 
dzinskienė Tai gražus pavyzdys 
visiems, kuųie ruošia tokias pa
res.

Susirinkimas
Dsrgg. Mulerankams,' Lais

vės Choro nariams, gimė dukre
lė. Linkiu jai laimingai augti.

Mirė Lenino Kūno 
Balsamuotojas

Charkove po trumpos ligos 
mirė Sovietų akademikas Vladi
mir Petrovič Vorobjov. Jis pla
čiai buvo žinomas visoj "šalyj. 
1924 metais jam vadovaujant 
atliktas Lenino kūno balsamayi- 
mas, kuris ilgam laikui apsaugo
jo Lenino kūną1 ir suteikė progą 
būsimoms gentkartėms matyti 
tą didelį darbo žmonijos vadą.

Lapkr. 6 d. įvyko balius, su
ruoštas lietuvių komunistų frak
cijos anglų kalba spaudos nau
dai. žmonių prisirinko nemažai. 
Gera dalis buvo jaunuolių, ir vi
si gražiai laiką praleido.

Lapkričio 8 d. įvyko ALDLD 
viet. kuopos narių susirinki
mas, kuris buvo skaitlingas. 
Sekr. raportavo, kad visi nariai.

Lapkr. 11 d. Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija laikė savo 
narių susirinkimą. Paaiškėjo, 
kad nemažai randasi sergančių 
narių. Valdyba pranešė, jog 20 
d. š. mėn. yra ruošiamas metinis 
balius. Buvo atsišaukimas rei
kale angliškos darb. spaudos 
stiprinimo; draugija paskyrė $5. 
Taipgi buvo platus raportas iš 
atsibuvusio parengimo, kurį ren
gė bendrai Ispanijos respubli
kos gynėjų našlaičių naudai. 
Pelno liko $66.63.

Nemunas.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Dabar Chinijos armija 

pasitraukė į vakarus nuo 
Shanghajaūs, kur ji turi ga
lingą apsigynimo liniją tar
pe Yantze upės, didelio Tai- 
hu ežero ir Hangchow užla
jos. Karo specialistai sako, 
kad tai neįveikiamos pozi
cijos. Japonijos imperialis
tai turėdami laisvas rankas 
ant jūrų bando,chinus iš šių 
pozicijų išmušti, išsodinda
mi desantus kareivių ir ap
eidami chinų pozicijas. Pra
nešama, kad jie jau išsodi
no 50,000 kareivių ant pieti
nio kranto Hangchow užla
jos, kad per Hangchow mie
stą užėjus chinų pozicijoms 
iš užpakalio. Kažin ar pa
vyks jų tas manevras. (

Brusselyj susirinkę devy
nių valstybių delegatai 
svarsto Japonijos-Chinijos 
karą. Vargiai kas iš tos 
konferencijos, išeis, nes tar
pe buržuazinių demokrati
nių šalių nėra susitarimo. 
Jos bijo fašistų agresorių. 
Tas gi eina Jajionijos, Vo
kietijos ir Italijos agreso
rių naudai. Buržuazinės de
mokratinės šalys ne tik ne
kenkia agresoriams, bet dar 
padeda. Lapkričio 7 _ d. iš 
Bilbao miesto pranešė, kad 
iš Jungtinių Valstijų peri 
Panamos Kahala į savaitę 
pervęžė 40,000 tonų • senų 
geležų Japonijai. Kartu per
vežė zdaug plieno, čiguno, 
alumino, vario ir kitą ka
rui reikalingų medžiagų. Tą 
vežė pirmiau buvęs Ameri
kos laivas, bet nesenai par
duotas Japonijai ir pava
dintas “Harcuvar-Maru” iš 
Norfolk, Va.; kitas japonų 
laivas “Yawata” iš Bosto
no; norvegų laivas “Thqrs- 
holm” nuvežė Japonijai 13,- 
201 tonų orlaiviams gazoli
no. Tai matote, kiek tik 
per vieną savaitę ir tik tuo 
keliu Japoniją gavo-iš Ame
rikos paramos! Gėda Ame
rikos demokratijai!

Japonijos Imperialistai 
grobia Chiniją, bet tuom 
pat kartu j ieško ir talkinin-

Daktarai Naudoja Lėktuvus
Sovietų šalyj daktarai naudo

ja lėktuvus pasiekimui tų punk
tų, kur kitokis susisiekimas sun
kus arba reikalinga greita pa- 
gelba. Voroniežiaus miesto grei
tos pagelbos ligoninė turi 5 lėk
tuvus. Į pastaruosius 6 mėne
sius laiko lėktuvais suteikė 170 
asmenų pagelbą.

Sugavo Vagį
Liepos pabaigoj, Maskvoje, į 

vieną banką buvo priimtas nau
jas kasierius vardu M. V. Koz
lov. Už dviejų dienų pietums ei
nant jis pasiėmė 12,500 ir din
go. Pasirodo, kad jis turėjo 
Kozlovo dirbtinus dokumentus, 
o tikrumoj tai buvo senai jieš- 
komas vagis F. D. Matvejev. Da
bar Liubercuose sugavo tą žuli- 
ką ir viskas pilniausiai paaiškė
jo.

Kolchozninkų Palocius
Kolchozninkai iš “PobediteF ’ 

ir “$erp i Molot” miestelyj 
Bolšaja Kunalia įrengė dviejų 
aukštų kultūros palocių. Ten yra 
įrengta kalbinių judžių skyrius, 
radio priimtuvas ir išleistuvas, 
mokslo skyriai, sporto skyrius 
ir kiti skyriai.

Grįžta Sovietų Didvyriai
Lapkričio 2 dieną ant Novają 

Zemlia salos nusileido Sovietų 
didvyrių Vpdopijanovo, Aleksė
je vo ir Molokovo keturmotori- 
niai lėktuvai. Jie grįžta į Mas
kvą nuo Rudolf salos, kur veik 
per du mėnesiu^ laiko buvo ir 
jieškojo Levanevskio ir jo drau
gų. Jų vietą užėmė 'kita Sovie
tų lakųnų grupė priešakyj su 
Čuknovskiu ir Babuškinu.

Sovietų Didysis Atlasas
Sovietų Sąjungos Mokslo Aka

demija išleidžia Didelį Pasau
lio Atlasą. Jis bus išleistas tri
juose tomuose. Pirmas Tomas 
jau gatavas. Jis turi 350 žem- 
lapių. šis tomas sveria 21 sva-

Išdeportavimas Ateivio, Ku
ris Nubaustas Kalėjimu
Klausimas: Mano fraternalės 

organizacijos narys, ateivis, bu
vo pasodintas kalėjimai! ant 16 
mėnesių dėl kokios apgavystės. 
Ar jį dhbar galės išdeportuoti?

Atsakymas: Po dabartiniu 
įstatymu, tas priguli nuo to, kaip 
ilgai jis šioje šalyje yra išgyve
nęs ir ar šitas yra jo pirmas ar 
antras nubaudimas. Ateiviai, 
kurie per jų pirmutinius penkis 
metus apsigyvenimo šioje šalyje 
yra nubausti dėlei morališko

prasižengimo ir pasodinti kalė- 
jiman ant vieno meto ar ilgiau, 
turi būti išdeportuoti, kaip tik 
užbaigia pilną laiką kalėjime. 
Ateiviai, kurie išgyvenę Suv. 
Valstijose ilgiaus penkis metus, 
bus išdeportuoti, tik kuomet 
antru kartu nubausti už rimtą 
prasižengimą, dėl kurio jie pa
sodinti kalėj imant ant metų ar
ba ilgiaus. Kongresas svarsto 
bilią, kuris išdeportuotų ateivį 
už morališką prasižengimą bile 
kada, nepaisant kaip ilgai jis Čia 
išgyvenęs.

F LIS.

DR. J. J. KAŠKIAUčtUS
530 Summer Ave. Newark, N. J. •

Tel.s Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Naujikas.
Drauge gydytojau, malonė

kite man duoti atsakymą per 
“Laisvę” apie mano ligą. Aš 
esu vyras, 52 metų amžiaus, 
153 svarų, vidutinio ūgio. Esu 
nevedęs. Mano liga tokia. Man 
tarpe pečių netoli sprando išsi
kėlė guzas didumo, kaip du 
kiaušiniai, ir kietas, ir nelabai 
skauda, tik nesmagu. Aš norė
jau permainyt savo darbą, eiti 
kiton dirbtuvėm tai kompani
jos daktaras mane išbrokijo. 
Sako, kad tai yra navikaulis.

Tai aš buvau pas savo dak
tarą. Aš maniau, kad išpjaus, 
bet jis sako, kad nereikia 
pjauti. Tik elektriką pakratė. 
Tai aš nežinau, kas gali būti ir 
ar tas yra pavojinga. Kiti žmo
nės sakoi kad tai vėžys. Tai 
malonėkite man patarti, "kas 
daryti ir kaip gydytis, už ką 
tariu daug kartų ačiū iškalno.

ATSAKYMAS
Kompanijos daktaras sakė, 

kad jums yra navikaulis, va
dinas —• navikas,/ naujikas. 
Pasakyta teisybė----naujikas.

Tačiau, drauge, naujikų esti 
visokių: piktų ir nepiktų — 
blogybinių ir gerybinių. .Jums 
veikiausia nėra jokis blogas, 
pavojingas naujikas, nėra vė
žys. Jums, tur būt, yra rieba
linis naujikas ■■Rl ■ fatty tumor. 
Arba galėtų būti ir7inkštiras—- 
sebaceous cyst.

Gaila, kad nepranešėt, kada 
jisai pradėjo jums augti, ar 
jau daug metų. Jei labai senai, 
sakysim, kokia 20 metų, tai 
bus inkstiras. Inkštirai auga 
labai išlengyo. liet riebaliniai 
naujikai kartais ;gana sparčiai 
auga. Jūsų gydytojas, atrodo, 
netiksliai jums darė, čįia elek
tra pakratymas nieko nepada
rys. O išpjauti jis neapsiėmė. 
Eikite pas kitą gydytoją, ir te
gul jis jums dspjauna tą nau- 
jiką. Operacijukė menka, jo
kio pavojaus, bet .išimti vis v’^- 
na reikia. Neišleisi — tai gąlęs 
didelis išaugti, ir tada kebliau 
bus išpjauti.

Todėl, draugę, RQatid$lįoda- 
mį, eikite pas gydytoją, arba 
kur į ligoninę: tegul jums tą 
naujiką prašalina.
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■ .1Sužeistų Celių Syvai—Vėžio Priežastis

“Dar nėra tikro vaisto nuo 
vėžio ligos,” tvirtina prof. 
George Sperti, direktorius 
Divino Tomo Instituto Cin
cinnati, Ohio. Dešimt metų 
jis su prof. J. L. Loofbou- 
rowu ir Cecilia M. Dwyer-ai- 
te nuolat tyrinėjo vėžio prie
žastis, be j ieškant, kaip su- 

t laikyt vėžio plėtojimąsi kū
ne. Po viso to dabar sako:

“Gal praeis vieni ar de
šimt metų, gal ir šimtmetis, 
iki bus surasta gyduolė prieš 

' vėžį, bet mes atradome vie
ną dalyką, kuris, mums re
gisi, bus žingsnis linkui tos 
ligos gydymo.”

O jie surado iš tikro ne 
vieną, bet kelis dalykus, bū
tent:

Jeigu per-ilgą laiką būna 
vis sužeidžiama didelis skai
čius kūno celių (narvelių), 
jos išduoda tiek ir tokių sul
čių, kad gali iššaukt vėžį.

Syvai iš sužeidžiamų ce
lių veikia kaip akstinas, nuo 
kurio kitos, sveikos gretimos 
celės pradeda smarkiai dau
gintis, panašiai kaip daugi
nasi begyjant žaizdai. Jeigu 
toki syvai iš sužeistų celių 
vis plauks į sveikąsias, o jos

Kaip Ištvirkėlis Virto 
Politiniu “Šventuoju”
Viduryj didžios Saharos 

dykumos Afrikoj paskutiniu 
laiku buvo pastatyta katali
kų bažnyčia ant sklypelio že
mės, kur yra biskis žolės, 
vandens ir šiek tiek medžių. 
Jinai pabudavota ant žuvu
sio misionieriaus kun. de 

• Foucauto kapo. Bet ne' tiek 
įdomi bažnyčia, kaip pats 
misionierius, kuris dabar 
laikomas ten “šventuoju.”

Jaunystėje de Foucaut bu
vo Francūzų armijos oficie- 
rius ir didelis padauža, kilęs 
iš senos ponų veislės. Jis iki 
devinto desėtko pereito šimt
mečio gyveno trukšmingai ir 

' labai palaidai. Apie jo lėba
vimus ir skandalus kalbėjo 
visas Paryžius.

Tokiais palaidavimais jis 
išeikvojo savo jėgas, nupuo
lė dvasioj, tad pasinešė jięš- 
kot “aukštesnio gyvenimo”: 
įstojo į vienuolyną ir išėjo į 
kunigus misionierius. '

Nuvykęs Afrikon tarp 
juodaspalvių “pagonų” tua- 
regų jis dirbo ne tik kaip re
ligijos veikėjas, bet kaip 
F ra nei i os imperialistų 
agentas. Tuomi sudarė gali- 

1 mybę Franci j ai pasiekt toli- 
5 miausią oaze Saharoj ir tai

kiai ją užimt ir įsitvirtint 
joj.

Vietiniai gyventojai, ma
tydami, kad de Foucaud ve
da juos į svetimųjų jungą, 
pradėjo kilt prieš'jįjį, ir taip 

'jis liko užmuštas laike pa
saulinio karo. Bet Francijos 
buržuazija ir katalikų dva- 
siškija paskelbė, būk tas 
“šventas” žmogus nukautas 

J ' susirėmimuose tik su “pa
prastais plėšikais.” —A.

taip augs ir bujos, gali išsi- 
vystyt vėžys, sako dr. Loof- 
bourow.

Kaip tatai patyrė Tomo 
Instituto mokslininkai? Jie 
darė sekamus bandymus:

Jie ėmė tokias plėveles ar 
kitas plonutes medžiagas, 
per kurias persisunkia su
žeistų celių syvai. Vienon 
pusėn dėjo sveikas celes, o 
antron—sužeistas. Ir svei
kos celės, kurios gavo sužeis
tų celių syvų per plėvelę, vi
suomet augo ir dauginosi 
kur kas smarkiau negu nor
maliai.

Kada vienon ir antron pu- 
sėh plėvelės buvo padėta 
sveikų, nesužeistų celių, tai 
jos dauginosi tik vidutiniai, 
kaip ir paprastai, nors per 
plėvelę vienų syvai pasiekė 
antras.

Kai vienoj pusėj plonytės 
pergenamos medžiagos bu
vo padėta sveikų celių, o an
troj nieko, tos celės taip pat 
dauginosi tik normaliu grei
čiu.

Buvo sužeista dideli dau
giai celių ir jų syvai per tan
kiausius koštuvus išsunkta. 
Tos sunkos paskui buvo pri
dėta prie sveikų celių, ir jos 
tuoj ėmė augti nepaprasta1* 
smarkiai, panašiai kaip vė
žio celės.

Iškošta syvai iš sveikų ce
lių ir pridėta prie kitų svei
kų celių; bet sveikosios ce
lės nuo šių syvų neaugo grei
čiau.

Pirmiau buvo manoma, 
kad vėžio celės dauginasi 
nuo jau mirusių celių me
džiagos. Taigi D. Tomo In
stituto mokslininkai pasiry
žo įrodyt, jog tuom kalti yra 
produktai gyvų, bet sužeistu 
celių, o ne mirusiųjų.

Vienas iš tų bandymų da
rytojų dr. Sperti yra nuo 
pirmiau žinomas mokslinin- 

|kas, išradėjas vadinamos 
“saulines lempos” ir ištobu
lintojas muilo su vitaminais.

—N. M.

Neskelbt Karo be Visuotino 
Balsavimo, Sako du 

Senatoriai

Priešorlaivinės Kanuolės 
Ir Lėktuvai-Tvirtumos

Patrankos šaudyt priešo 
lėktuvus dabar taip ištobu
lintos, jog didieji ketur-mo- 
toriniai Amerikos bombinin- 
kai nedrįstų skrist 10 ar 15 
tūkstančių pėdų aukštumoj 
virš priešų pozicijų. “Tos le
kiančios tvirtumos turėtų 
skrist 20 ar 25 tūkstančių 
pėdų aukštyj, tai yra, ketu
rias ar penkias mylias nuo 
žemės,” sako Jungtinių Val
stijų armijos orlaivyno ma
joras A. W. Stevens. -

Kad prieš orlaivinės ka
nuolės nuo žemės nelabai pa
taikys į bombininką keturių 
ar penkių mylių aukštyje, 
todėl kovai su “lekiančiomis 
tvirtumomis” yra išranda
ma greiti “virš-lėktuviai,” 
ginkluoti kanuolėmis. Skris
damas už kokios mylios nuo 
bombininko, toks “virš-lėk- 
tuvis” savo kanuole galėsiąs 
neblogai pataikyt i bombi
ninką; taigi aukštis jo ,ne
apsaugosiąs.

Provo, Utah.—Mokslinin
kai atkasė kaulus senovės 

konstituciją, idant ši šalis drambliu-mamontu, kurių 
tik pagal visuotiną piliečiu vilnos siekdavo 15 coliu il- 
nubalsavimą galėtų skelbt

I I
I

Washington. — Senatoriai 
LaFoDette ir Capper įteikė 
kongresui sumanymus pa
taisyt Jungtinių Valstiių

gio. Jie patys būdavo iki 12 
pėdų aukščio.

IŠ KUR LAIVAI IMA GERIAMA VANDENI?
Dauguma laivų iki šiol 

vežasi geriamąjį vandenį 
tam tikrose statinėse. Bet 
tai užima daug vietos laive 
ir labai apsunkina jįjį. Taip 
antai, 9,000 tonų įtalpos lai
vas, plaukiąs iš Baltijos Jū
ros į rytine Chiniją, galėtų 
900 tonų daugiau krovinio 
paimti, jeigu nereikėtu jam 
geriamojo vandens vežtis.

Kai kurios šalys yra išlei
dusios patvarkymus, kad 
jų laivai tam tikrais prie- 
taisiais pasigamintų geria
mojo vandens iš paties jūrų 
vandens. Ir daugelis toli ke
liaujančių laivų dabar turi 
prietaisus, kuriuose išgari
na jūros vandenį, kitaip sa
kant, išdestiliuoja jįjį.

Bet iš tokių garų surink
tas vanduo yra neskanus, 
neturi jokių mineralinių 
druskų, kurios randasi pa
prastame geriamame vande
nyje. Išgarintas jūrų van

duo kartais įvaro net vidu
rių kraujavimą keleiviams.

Išgarinus vandenį,7 prie
taisų dugne pasilieka savo
tiškas šarmas, turtingas 
įvairiomis druskomis. Vie
nos jų būtų reikalingos van
dens skoniui, bet kitos ža
lingos.

Svetimuose uostuose lai
vai turi geriamąjį vandenį 
pirkt, ir ne visada jis būna 
gana švarus ir sveikas. Be 
to, keliaujant per jūrą tas 
vanduo pagliaumyja, lyg sa- 
vaimi užsiteršia.

Tik paskutiniu laiku yra 
atrastas būdas jūrų vande
nį perdirbti į tinkamesnį 
gėrimui vandenį. Naujuose 
prietaisuose jūrų vanduo 
garinamas prie palyginamai 
n e a u k š tos temperatūros, 
apie 125 laipsnių pagal Cen- 
tigrado termometrą.

Taip kaitinant, žūsta bak
terijos, pasilieka vandenyj

šiek tiek druskos ir pašali
nama angliarūgštis; ale ge
ro skonio jam vis dar trūk
sta. Todėl jis yra perkošia- 
mas per tam tikrus anglių 
koštuvus (filtrus). Tada jis 
gauna iš koštuvų kai kurių 
druskų, ir sykiu dingsta ne
malonūs vandens “kvapai”.

Toliau toks vanduo dar 
turi būt pervėdintas. Pusę 
valandos per jį pučia dirbti
nas vėjas, kuris ir “prisoti
na” vandenį oru ir druska. 
Nes jūros oras turi druskos. 
Šitaip apdirbto vandens 
skonis jau prilygsta svei
kam geriamam vandeniui.

Vienas Holandijos laivas 
bandė per pusantrų metų 
naudotis tik šitaip apdirb
tu vandeniu, ir patyrė, kad 
jis yra geresnis už tą, kurį 
laivai laiko savo bakuose, 
plaukdami į tolimas kelio
nes. —J. C.

Mikroskopas Parodąs Vidujinių 
Organų Veikimų Gyvame Kūne

jo organų veikimo, o vis 
tiek jų žvilgėjimas parodo 
žiūrinčiam per mikroskopą, 
kaip gyvuoja ir dirba įvai
rūs vidujiniai kūno audi
niai.

Taigi dar pirmą sykį pa
naudojant šį išradimą, ga
lima padaryt vidujinį gyvo 
kūno “žemlapį”, ypač re

Dar nieks iki šiol, turbūt, 
Tedavė tokios vilties ligo
niams, kaip dabar išrastas 
naujos rūšies mikroskopas. 
Tuom galima tiesiog tėmyt, 
kaip veikia įvairūs organai 
gyvame kūne ir tokiame 
stovyje, kokiame kūnas ran
dasi tuo laiku.

Tas išradimas buvo na-- . ,. x 
rodytas New Yorko Medici-. mian^ls tuom, kaip įvairino-
nos Akademijos susirinki
me praeitos savaitės gale.

Svarbiausioji savybė nau
jojo mikroskopo yra ta, 
kad jis aiškiai rodo tūlas 
medžiagas, kurios savaimi 
žvilga tamsoj. Šis mikrosko
pas Įžiūri tokių medžiagų Mehlerio. 
skiedinius įleistus i žmo
gaus kraujagysles. Šie skie
diniai gali būt toki silpni, 
kad jie visai nekenkiu žmo
gaus kūnui ir nepe'rmainą

se organuose veikia pozity
ve (teigiamoji) ir negatyve 
(neigiamoji) elektra.

Tai yra išradimas Cornell 
Universiteto medicinos pro
fesoriaus Edwardo Singe- 
rio ir dalinai d-ro Leopoldo

Šuva Apmulkindavo Net “Filosofus”
Paskutiniu laiku nudvėsė per visą abėcėlę ir numerius 

šuva vardu Kurvenalis Vei- iki 10. Iš amtelėjimų skai- 
mare, Vokietijoj, plačiai iš
garsėjęs kaip “keturkojis fi
losofas.”

čių susidarydavo žodžiai ir 
numeriai.

Tik dabar, kai “stebėtina-
To_ šuns pamatyt ir pasi- sis keturkojis filosofas” nu-

kalbėt su juom kasmet atva
žiuodavo bent po 500 keliau-

dvėsė, išėjo aikštėn paslap- 
—.  -------- ; tis jo “išminties.” Pasirodo,
ninku iš Europos ir Ameri-1 kad j0 šeimininkė išmokino
kos. Ir jis gudriai “atsakinė
davo” į jų klausimus. Pavyz
džiui, jei kas paklausdavo, 
ar tu bijai mirties, šuva at
sakydavo: “Nesibiiau, nes 
mirtis neturi baidyklių.” Jei 
kas pavaišindavo tą šunį sū
rių ar pyragaičiais, jis gir
davo: “Tai puikus ponas.”

Vienas profesorius pa
klausė šunį, kokia jo pasau
lėžiūra. “Tokia kaip ir ta
vo,” atsakė šuva. Jei kas pa
statydavo politinį klausimą, 
keturkojis filosofas atsaky
davo: “Į politiką aš nesiki-

Aukso Danty Svoris 
Teisme

Iki šiol tegalima buvo 
moksliniai, smulkmeniškai 
tyrinėt žmogaus kūno audi
nius ir celes tik po to, kai 
jie išimti iš gyvojo organiz
mo, atskirti nuo paprastos 
savo aplinkumos. Be to, rei
kėdavo juos nudažyti, delei 
aiškesnių tėmijimų; o dažai 
bent dalinai keisdavo pačius 
tyrinėjamus audinius ir ce-

Pozityve ir Negatyve 
Elektra

Duodantieji žvilgėjimą 
skiediniai' ir įvairūs kūno 
organai turi ne vienodos rū
šies elektrą. Skiedinys turin 
tis pozityvės (plus) elektros 
daro žvilgėjimą tik tuose 
kūno audiniuose, kurie neša 
negatyvų (minus) elektrą. 
Priešingai, skiediniai, turin
tieji negatyvės elektros, 
žvilgina tik tuos kūno orga
nus, kurie neša pozityvę 
(plus) elektrą.

Kokios rūšies elektrą tu
ri koki skiediniai, tatai iš- 
anksto žinoma. Todėl, įlei- 
džiant žmogui, pozityvį ar 
negatyvį skiedinį, tuoj aus 
yra patiriama, katros rū
šies elektra veikia viename 
ar kitame kūno audinyje.

/(Tąsa ant 4-to puslp.)

SU.

Tas šuva sakydavo gra
žius komplimentus moterims 
lankytojoms. Kai kas pada
rydavo pastabą, kad štai tos 
moteries vyras; todėLąfsar- 
giau kalbėk. Šuva tada abe
jingai atsakydavo: “Man 
vis tiek pat.”

Jei būdavo užklaustas, 
kaip jis žiūri į gyvų gyvulių 
pjaustymus dėlei mokslinių 
patyrimų, šuva pats klaus
davo: “O tamstai ar patik
tų, jeigu kas tamstą gyvą 
pjaustytų?”

Tais ir kitais atsakymais 
šuva stebindavo ir vadina
mus mokytus, filosofus.

Nazių1 “mokslinčiai’’

savo šunį sulot tam tikrą 
skaičių sykių, kada jinai 
duoda jam ženklą akimis, 
pirštais, kojomis ar kitais 
kūno judėjimais. Taigi šuva 
tik stebėdavo savo ponios 
duodamus jam ženklus ir 
tiksliai atsiliepdavo į juos 
reikalingais amtelėjimais, iš 
kurių taip ir susidėdavo žo
džiai ir skaitmenys.

Savininkė duodavo šuniui 
ženklus tokius mažus, kad 
svečiai jų nepastebėdavo; ir 
taip jinai su šunim apgavo 
visą eilę nazių galvočių.

O vis dėlto reikia pripa
žint, kad ji buvo puiki šuns 
mokytoja, o jis nepaprastai 
gabus keturkojis mokinys, 
kad įsitėmijo, kaip atsiliept 
į desėtkus skirtingų ženklų, 
reiškiančių įvairias raides ir 
numerius. —N.

f)

Nesenai viena moteris, J. i -
K. Varšavoj apskundė teis- ^es- 
mui dentistą, kad jis įdėjęs -- ------- -- -...... —............. .
jai perlengvus auksinius BAISUS GINKLAS TIKTAI
dantis. Sako,tie dantys vi
duj tušti, o jinai tikėjosi, 
kad jie būsią ištisiniai auk
so lietiniai, be jokių kiaury
mių.

Parodyt teismui, kad tie 
dantys turi negana aukso 
svorių, moteris turėjo juos 
išlupti.

Kaltinamas dantų gydy
tojas paaiškino, kad ne'jis 
pas tuos dantis lie jo, bet spe
cialistai mechanikai, kurie 
žino, kaip ir kokius dirbti
nus dantis gamint; ir jis 
įmąs iš visų vienodą mokes
tį už tekių dantų dėjimą.

Teismas dentistą išteisi
no. —A.

Baltimore, Md. — Teisia
ma 14 jūrininkų neVa kain 
“maištininkų” už tai. kad 
jie streikavo laive “Algic”.

Washington.—šalies pre
zidentui Rooseveltui ir vice
prezidentui Garneriui tuo 
pačiu laiku gelia dantis.

Nežinia kas išsinešė mi- 
lionų dolerių vertės brange- 

įnybiu iš Raguzos vienuoly- 
Ino, Jugoslavijoj.

“ŽAISLO DYDŽIO”
Jungtinių Valst. armijos 

manevruose dabar Texase 
yra išbandyta nauja mažiu
kė kanuole, šaudanti 75 mi
limetrų kulkomis. Bet šios 
nepilnai trijų colių storio 
kulkos yra tokios smarkios, 
kad gali kiaurai pi*akirst 
abidvi plienines tanko sie
nas, arba jeigu šovinys tai
komas sprogt viduj, tai pa
darys ten tikrą “kratinį.”

Tai tokios mažos kanuolės, 
jog atrodo beveik vaikų žais
lais; todėl jas paranku pas
lėpti. Jos taip lengvai tava- 
liojamos, kad per 50 sekun
dų galima tokįą kanuolę at
kabinti nuo troko ir jau 
pliekti iš jos po šešias kulkas 
kas minutę.

Šių kanuoliukių šoviniai 
nulekią toliau kaip penkias 
amerikoniškas mylias. Pas
tabius tokią “žaislinę” pat
ranką ant žemės, galima, pa
ties pastolo nejudinant, krai- 
pyt vamzdį 44 laipsnius de
šinėn bei-kairėn ir 46 laips
nius aukštyn bei žemyp.

A

M;

Bet ar tai galimas daik-

siekiamas, sako lakūnas ka-

U ii ra

Ar Galima Bus Skrist 
Garso Greitumu?

Galima būsią lėktuvais 
skraidyti aukštyje 100 tūks
tančių pėdų ir taip smarkiai, 
kaip garsas keliauja,—sva
jojo kai kurie orlaivininkys- 

Nazių‘ “mokslinčiai’’ net entuziastai.
savo žurnaluose rimtai dis-1 Bet ar tai galimas daik- 
kusuodavo to šuns Kurvena- tas?—Toks greitis yra nepa- 
lio atsakymus. I siekiamas, sako lakūnas ka-

Jis, suprantama, žodžiais • rininkas Albert W. Stevens, 
kalbėt negalėjo, ale tiksliais , amerikietis tyrinėtojas di- 
s u 1 o j i m a i s atsakydavo į džiausiu aukštumų: “Mes 
klausimus. Vienas amtelėji- savo armijos lėktuvais nega
nias reiškė raidę “ą” arba į Įėjome -akilt aukščiau kaip 
numerį “1”; du amtelėjimai j 54,000 pėdų. Kuo aukščiau 

£ o 4* r* — 1  JI * J — J ‘ 1 - 1 1 V. J"! X.—“b” arba “2”; trys amte
lėjimai—“c”, taip ir toliau

Fameriy Unija Planuoja 
Platų Organizavimo Vajų
Oklahoma City, Okla. — 

Visos Šalies Farmeriu Uni
jos suvažiavimas išrinko 
specialę komisiją išdirbti 
planus dėlei plačiausio far
meriu traukimo į uniją iš
tisoj šalyj.

Trys ketvirtadaliai dele
gatų yra pažangūs ir tik 
vienas ketvirtadalis—atža? 
reiviai, vadovaujami Kęn- 
nedy’o, pirmiau buvusio 
unijos prezidento, kuris re
mia fašistinio kunigo Co-

Profesorių Vaidentuvė 
Neišdirbta?

Profesoriai abelnai neturį 
gana išlavintos vaidentuvės 
taip aprašyti dalykus, kad 
skaitytojas juos ^matytų, 
girdėtų ir jaustų,” sakė Du
rnas Malone, vienas iš re
daktorių Amerikiečių Bio
grafijų Žodyno, kalbėdamas 
knygų parodoj New Yorke. 
O gal profesorius pančioja 
jų paprotys nieko nerašyt, 
kas nepatvirtinta tikrais iš
tyrimais?—pridūrė Malone.

Bet galima ir grynus fak
tus taip pavyzdžiuot ir pa- 
veiksluot iš patyrimų, kad 
skaitytojui padėt juos “re
gėt, girdėt ir jaust”; tik rei
kia tam veiklios vaidentu- } - „,T
vės ir lanksčios, gy vDs kai- P.oml iuomene u eme. v- bos ’ • _ q nausią pastą Shanghaiur

Suvažiavime buvo pasa
kyta kalbų prieš imperialis
tinius karus.

Shanghai, lapkr. 16.—Ja-

_ _ J ,
___ rengiasi įvest griežtą žinių 

KRAUJO SPAUDIMAS leenzūr%-

rius H. O. Mosenthal:
Kraujo spaudimą pavojin

gai didina inkstų ligos. Per
daug geriant alkoholio, taip
gi kraujo spaudimas didėja.

Riebumas nereiškia krau- 
perdaug kraujo. Dadėjus jo n e n o r m a lio spaudimo, 
žmogui puskvortę svetimo Bendrai pasakius, dar nesu- 
kraujo, negalima pastebėt žinota tikra priežastis per- 
skirtumo kraujo spaudime, didelio kraujo spaudimo, ku- 
Taip sako Columbijos Uni- ris yra viena iš tankiausių 
yersiteto medicinos profeso- mirties priežasčių.

Vidutinis 'alkoholio gėri
mas nedidina kraujo spaudi
mo. Mėsos, kiaušinių valgy
mas nėra priežastis nesveiko 
kraujo spaudimo. Kraujo 
spaudimas nepakyla nuo

skrendi, tuo didesni turi būt 
lėktuvo propeleriai,” varan
tieji sparnai.

Propeleriai sudaro 3 pro
centus viso svorio papras
tuose lėktuvuose. Norint pa
siekt 54,000 pėdų aukščio, 
reikia tokių didelių propele
rių, kad jie sveria 14 procen
tų visos mašinos. Tai viena 
kliūtis, kuri aprėžia skridi
mų aukštį.

O nenugalima skerspainė 
norinčiam skristi garso grei
tumu tai oro pasipriešini
mas. “Garso greitis ant že
mės yra apie 1,100 pėdų per 
sekundą, bet tiktai 950 pėdų 
stratosferos aukštyje,” sako 
tas oficierius, padaręs išsa
mius mokslinius ir praktiš
kus tyrinėjimus:

“Kada lėktuvas artinasi 
prie tokio greičio, kaip bal
sas, tuomi smarkiai suspau
džia orą iš priekio, kad oras 
lyg spirte spiria atgal, ir pa
galiau sustoja vietoj, tartum 
būtų atsirėmęs i mūro sieną. 
Geriausia, ką tokiame atsiti
kime galėtum padaryt, tai 
lėkt vingiais dešinėn ir kai
rėn, tik laikantis bendros 
krypties ton pusėn, kurion 
skrendi; o taip vingiuojant 
nenulėksi daugiau kaip 4§0 
mylių per valandą,” tai yra 
tik biskį daugiau kaip pusę 
garso greičio stratosferoje. 
' Bet praktiškiem skridi
mam karininkas Stevens ne
mato daugiau galimybės 
kaip 400 mylių per valandą

i
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LIETUVOS ŽINIOS
Siaučia Difterito Epidemija

Marijaihpolė. — Paskutiniu 
laiku daug nerimo Marijam
polėje kelia difterito epidemi
ja, įsimetusi daugiau į netur
tingas šeimas. Yra daug šeimų 
kur difteritas suguldęs į lovas 
po 3-4 vaikus. Daugelis susir
gimų baigiasi mirtimi. Šiai vai
kų pabaisai užkirsti kelią im
tasi visų priemonių, tačiau ko
va su difteritu yra labai sunki, 
nes daugelio šeimų neturtas 
sudaro geras sąlygas ligai plė
stis. Sąryšy su gausiais susir
gimais difteritu Marijampolė
je pradžios mokyklų darbas 
laikinai sustabdytas.

nų vagių gaują, kuri gastro
liuodavo po kelias apskritis, 
vertėsi arkliavagyste. Ta gau
ja pavogus per 50 arklių; 38 
tos gaujos padarytos arklių 
vagystės jau išaiškintos ir apie 
20 vogtų arklių surasta; kiti 
vogti arkliai jau primušti, nu
gyventi, kiti parduoti ir sun
ku surasti. Dėl tų vagysčių jau 
suimti 9 čigonai arkliavagiai.

turi griežtai reaguoti į tą žmog
žudystę. Turime reikalauti, kad 
visi darbininkai būtų įrašyti į 
ligonių kasą ir apdrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų. Turime 
reikalaut, kad būtų vietoj tei
kiama medicinos pagalba. Turi
me reikalaut, darbo dienos su
trumpinimo ir užmokesnio pakė
limo. Komaro Darbininkas.

Garvežys Sutrynė Žmogų

Alytus.
gelžkelio šaką, įvairi reikalin
ga medžiaga vežiojama gazo
linu varomu motoru. Spalių 22 
d. apie 10 vai. to motoro mon
teris Petras Gasiūnas, norėda
mas išjungti vagonus, lipo nuo 
savo motoro žemėn, bet, kojai 
paslydus, po garvežio ratais 
pateko jo koja ir drabužiai, 
kurie jį pritraukė prie bėgių ir 
mašina jį visai sutrynė. Nelai
mingasis paliko žmoną ir vie
ną vaiką.

Tiesiant naują

Žemėse Rado Sidabrines 
Statulas

Lazdijai. — Spalių 22 d. 
Lazdijų mieste, pil. B. Paulano 
kieme darbininkai, kasdami 
duobę, maždaug 1 m. gilumoj, 
rado dvi sidabrines statulas.

Statulos apie 20 cm. aukš
čio, masyvaus darbo, gana ge
rai išsilaikę, vaizduoja jojantį 
raitelį. Vienoje yra inicijalai

Terorizuoja Darbininkus.
Kaunas. — Kauno Artilerijos 

Dirbtuvėse įvestas tikras kator- 
giškas režimas. Darbininkams 
uždrausta priklausyti bent ko
kiai organizacijai, išskyrus šau
lių sąjungą. Užtenka darbinin
kui kuo nors neįtikti dirbtuvių 
“viešpačiams”, ir jis tuoj atlei
džiamas iš darbo. Prieš porą mė
nesių vienas darbininkas buvo 
atleistas tik už-TaS^kad pasakė, 
jog Karnausko laidotuvių meti
nių sukaktuvių dieną kapuose 
buvo daug darbininkų. Įmonės 
vadovybė skaito beveik valstybės 
priešu kiekvieną kas reiškia bet 
kokias simpatijas Ispanijos vy
riausybei. Darbininkai tokiu 
dirbtuvių administracijos elge
siu labai nepaterikinti, bet dėl 
savo neorganizuotumo nepajėgia 
pasipriešinti šiam nežmoniškam 
terorui. Darbininkas.

Tirkšliai. — šiemet užėjus 
sausroms išdžiūvo viskas. Neku- 
rie valstiečiai žaliųjų pašarų pa
lyginus kitus metus šiemet te
gavo tik trečdalį, o gyvulius ga
nyti yra priversti ant juodos že
mės. Tuo tarpu visur apylinkė
je pilna valdiškų miškų, kuriuo
se yra geriausių pievų, bet juo- 
se valstiečiams gyvulius ganyti 
uždrausta. Ir jei nors vienas gy
vulys į tuos miškus įkelia koją 
fašistinė vyriausybė tiek nubau
džia, kad ir tas gyvulys tiek ne
vertas. Todėl valstiečiai sukrus
kim ir organizuokimės prieš fa
šistinius varžymus.

Tirkšliškis.

sandėlių savininkai j ieškojo 
priemonių darbininkų laimėji
mams likviduoti. Jie surado sau 
ištikimą šunį Ivanauską, kuris 
suorganizavo iš labiausiai atsili
kusių darbininkų artelę ir pra
dėjo dirbti žemiau nustatytų ta
rifų Johanseno firmai. Netrukus 
tuo pasinaudojo kitos firmos ir 
šiemet jau numušė uždarbius. 
Ivanauskas nusiduoda esąs kai
rus, bet uosto darbininkai kal
ba, kad jis yra žvalgybos agen- 

i tas. Uosto darbininkai turi vie
ningai išstoti prieš darbininkų 
skaldytojus ir samdytojų tarnus.

Lietuvos Visuomenė Reiškia 
Simpatijas Sov. Sąjungai ir

Draugui Stalinui

Ryšyj su spalių mėn. “Kapi- 
tol” rodyta sovietine filmą kle
rikalinis “XX amžius” pasi
piktinęs ir išsigandęs rašė: 
“Čia atsitinka mums nelaukti 
dalykai, kai tik filmoj pasirodo 
Stalinas, kūjus su pjautuvu ar

kiti sovietiški ženklai, tuoj kyla 
triukšmingi aplodismentai, ova
cijos figi nenutrūkstamo staugi
mo, lyg revoliucijos išvakarė
se.”

Mikroskopas Parodas Viduji
nių Organų Veikimą 

Gyvame Kūne
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Tyrinėjimai sergančių gy
vulių parodė, kad liga ma
žina skirtumą tarp elektros 
rūšių, esamų įvairiuose or
ganuose; ir liga veda prie 
to, jog pozityve elektra ir 
negatyve lyginasi, eina į 
“bepusiškumą”.

Tokiame atsitikime, bent 
teoriniai kalbant, galima 
būtų įleist žmogui tūlų 
druskų skiediniu su priešin
gų rūšių elektra; pastip
rint kūno elektros sriovelių

veikimą ir tuo būdu patai
syt sveikatą. Taip jau yra 
daręs daktaras Rudolph 
Keller, Pragoj, Čechoslova- 
kijoj ir gavęs puikių vaisių 
begydant ligonius.

Ėe to, yra žinoma, jog 
tūlų ligų perai nešiojasi ne
gatyvę elektrą, o kiti perai 
—pozityvę.

Pozityve gi elektra nesu
tampa su pozityve, stumia 
šalin viena kitą. Negatyve 
elektra taipgi “spiria” šalin 
negatyvę. Tik priešingų rū
šių elektra jungiasi. ’ Taip 
ir ligos perai turintieji ne

gatyvę elektrą užpuola tuos 
kūno organus, kurie turi 
pozityvę elektrą, o pozity
viai ligos perai atakuoja ki
tus organus, nešančius ne
gatyvę elektrą.

Taigi, norint nugalėt po
zityvius perus, prisieitų 
įleist į kūną skiedinių su po
zityve elektra, o negatyvius 
perus vyt laukan su pa^elba 
negatyvių skiedinių, naudo
jant tinkamą tokių skiedi
nių daugį ir stiprumą, sulig 
įžiūrimo tų perų-bakterijų 
savotiškos elektros daugio.

—N. M.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis I Antanas Penkevičius

Prezidentas | Sales Manager

Radinys saugomas vietos po
licijoj. .. ,

Kada Atidarys Žemaičių 
Plentą

. žemaičių plentu nuo Rasei
nių ligi Kryžbarko (Šiaulių— 
Tauragės plento ruožas) judė
jimas pradėtas jau nuo pava
sario, bet dabar jau baigiamas 
plentas dirbti ir nuo Kauno 
ligi Raseinių, šių metų gruo
džio mėn. pradžioje esą numa
tomą atidaryt judėjimią visu 
plentu nuo Kauno per Rasei
nius ligi pat Kryžbarko.

Komaro Urėdų Sauvaliavimas
Baisogala. — Rugpjūčio pa

baigoj Komaro dvaro darbinin
kas Jankauskas kreipėsi į urėdą 
Paulauską su Komaro raščiuku, 
kad duotų jam arklius parsivežti 
savo mergaitę iš vaikų kolonijos. 
Paulauskas atsisakė arklių duo
ti, puolė Jankauską mušti ir tuo
jau atleido nuo darbo, jį ir jo 
giminaitį. Komaro dvaro darbi
ninkai turi vieningai pasiprie
šinti urėdų sauvaliavimui.

Komaro Darbininkas.

Smarkiai Padidėjo Fabrikantų 
Pelnas

Oficialiais daviniais pernai 
Lietuvoj veikiančios akcinės 

! bendrovės davė 9 su viršum mi- į 
lijonų litų pelno (1934 m. —7,5 1 
mil. litų pelno). Kauno elektros 
stotis—2 mil. litų pelno, tekstilės 
fabrikas “Drobė”—300,000 lt. 
pelno. Akc. B-vė “Liteks” savo 
akcininkams pernai išmokėjo 
35 nūoš. dividendo, “Gelumbė” 
—25 nuoš. dividendo. Tikrai 
“ūkiškas atkutimas”, bet tik ka
pitalistams.

Kovokite Prieš Vienybės 
Skaldytojus

Klaipėda. — Dėka vieningo 
lietuvių įx\vokiečių uosto darbi-' 
ninku streiko darbininkai pernai 
iškovojo didesnius tarifus. Bet

South Bostono Bargenai!
Parsiduoda penkių šeimynų 
kampinis namas, kuriame krau
tuvė yra išnuomuota vaistinei.

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

©

Randų įplaukia $1,438.00 į metus.

Savininkas sutinka namą mainyti ant ūkės.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės P(į£:

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

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

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmones 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., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.

Kiek Lietuvoj Radio Abonentų

Žvalgybos Teroras
Alytus. — Rugpjūčio pabaigoj 

Alytaus žvalgyba padarė daug 
kratų ir areštavo didelį skaičių 
darbininkų iš Alytaus, Varėnos, 
Daugų ir Merkinės. Mariampo- 
lėj areštuoti 7 darbininkai, iš 
jų keturi nubausti nuo 2 iki 3 
mėn. kalėjimo. D-kas.

Bridgewaterio Darbininku Ko-operatyvės Draugoves Fabrikai

Pašto Valdybos duomenimis, 
šių metų rugsėjo 30 d. radio 
abonentų Lietuvoje buvo: 
Kaune — 438 detektoriniai, 
272 baterijiniai ir 8,851 tinkli
niai; Klaipėdoje — 46 detek
toriniai, 403 baterijiniai ir 4,- 
356 tinkliniai; kitur — 8,965 
detektoriniai, 7,455 bateriji
niai ir 9,055 tinkliniai. Tokiu 
būdu rugsėjo 30 d. radio abo
nentų iš viso buvo 39,840.

Baigiasi Melioracijos Darbai

Kaunas. — Nuo špalių 15 
d. melioracijos darbai baigia
mi ir kultūrtechnikai atšaukia
mi į centrą.

Vasaros metu prie rdeliora- 
cijos darbų dirbo apie 5000 
darbininkų, kurie, baigus me
lioracijos darbų sezoną, nuo 
darbo atleidžiami.

Palaidi Pavojingi 
NepilnaproČiai

Kaunas. — Žaliakalny vaik
štinėja tūla Z-ienė, nesenai 
paleista iš Kalvarijos psichi
atrinės ligoninės. Ji įsikrausto 
nejučiomis į svetimus triobė- 
sius, turi susikirtįmų su namų 
saugotojais ir... daug kas bi
josi, kad ji norėdama nakčia 
pasišildyti arba keršydama 
kam gali namus padegti. Ji 
neturtinga, vyras patsai pa
vargėlis ir mėgstąs išsigerti 
savo silpnaprote žmona nesi
rūpina. 

-
Išaiškino Didelę Arkliavagių 

. Gaują

Paskutiniu laiku Kauno, 
AlytaUs, Trakų, net Ukmergės 
apskrityse buvo nuolat vagia
mi arkliai. Vogti arkliai iš 
vienos apskrities būdavo gabe
nami į kitą apkritį ir ten iš
mainomi arba parduodami.

Šiomis dienomis kriminale
policija išaiškino didelę čigo-

Fašistinės Policijos Sauvalė

Židikai. — Rugpjūčio 29 d. 
Židikuose šauliai surengė savo 
10 metų sukaktuvių minėjimą. 
Vakare buvo gegužinė, kurioje, 
tarpe kitų, ypač daug buvo po
licijos, kuri pasižymėjo su gu
minėm nagaikom. Policininkas 
Ramanauskas, vieną jaunuolį už 
liaudies dainų dainavimą paga
vęs užvertė švarką ant, galvos 
ir tol plakė, kol tas vargšas apsi
pylė kraujais. Subėgę draugai 
jį tik beišgelbėjo.

Eglaitė.

Žiaurus Išnaudojimas Komaro 
Dvare

Baisogala. — Komaro dvare 
dirbam 200 darbininkų (uždir
bam—vyrai po 1.5 lt., moteris 
po 1 lt, per dieną su savo mais
tu). Dirbame nuo tamsos iki 
tamsos. Darbo, inventorius blo- 
gaą. Apie medicinos pagalba ir 
kalbos nėra. Urėdų atsinešimas 
pasibaisėtinas.

štai rugsėjo mėn. pradžioj 
darbininkė Rimšytę baigė darbą 
jau saulei nusileidus. Skubėda
ma pavargusi namo, pradėjo lei
stis kopėčiomis. Netikusios ko
pėčios krito kartu su Rimšytė. 
Ji krito ant šakės ir persidūrė 
pilvą. Mergaitė apalpo, bet urė
das pradėjo iš to juoktis, saky
damas, kad tai niekis. Rimšytė 
buvo palikta gulėt klėtyj. Urė
das neddvė arklių, sakydamas, 
kad kai atsigaus pati hueis.

Atėję tėvai pusgyvę nuvedė 
namo. Tik ant rytojaus ją nuve
žė į Kėdainių ligoninę, kur ji po 
keturių valandų mirė. Ųigoriinęs 
gydytojai sake, jei. būįų įvykio 
vietoj suteikta gydytojų pagėl- 
ga, mergaitė liktų išgelbėta. 
Darbininkai tuo įvykiu lakai pa
sipiktinę. Komaro darbininkai

'“v.- L.

LIETUVIŲ FABRIKAI KUR YR*A GAMINAMI OVER GLOBE ČEVERYKAI: 

vėliausio ištobulinimo mašinerija, ilgos praktikos darbininkų ir geriausios skūros. kuo tik 
žmonės, 

kūrie kartą įsigijo Over Globe čeverykūs kitokių jau neperka. Kodėl? Užtai, kad Oyer Globe gerai tinka ant kojų, stiprūs 
ir sulig jų gerumo kainos gana žemos.

Over Globe čeverykai Krautuvėse parsiduoda sekamom kainom:
Nuo $4.00 iki $5.00 Bridge-O-Flex Nuo $56.00 iki $6.00

yra gaminami Viskas,Jie 
reikia prie padarymo čeveryko yra geriausios rūšies. Todėl Over Globe čeverykų fabrikai dirba pilnų laiką, nes

Nešilėiskitė savęs apgaut kitokiais čevęyykais 
vietoje OVER GLOBE, žiūrėkite, kad ant 

pado būt antspauda OVER GLOBE arba 
BRIDGE-O-FLfeX. .p|A ĮTj

Jeigu OVER GLOBE čeverykų negalite gaut 
krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite 

j g iš dirbtuvės. Rašykite žemiau 
paduotu vardu ir antrašu
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