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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

No. 290 (8 pusi, laida) Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Gruodžio 10, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Krislai
Trachoma Ėda Lietuva.
Fašistai Turėtų

Džiaugtis.
Jau Rūpinasi LDS Seimu
Prakalbos Svarbiais

Klausimais.
Rašo R. Mizara.

Lapkr. mėn. Kaune į v, 
penktasis Lietuvos akiu gydyto
jų suvažiavimas, “paskirtas tra
chomos klausimui nagrinėti.”

Su referatu išstojo gydytojas 
Kazlauskas, kuris pareiškė se
kamų davinių:

“švęsdami 20 metų Nepri
klausomo gyvenimo, turim de
šimtą Lietuvos gyventoji! da
lį sergančią trachoma. Tas 10 
su viršum procentų yra slenk
stis, skiriąs mus nuo kultūrin
gi! kraštų. Kituose kraštuose 
su trachoma vyriausybės ener
gingai kovoja, o pas mus dar 

x vis tylima. Trachoma yra pa
vojingesnė už venerines ligas, 
kurios graso tik tam tikros 
nuotaikos žmonėms, o ja gali
ma visur apsikrėsti.”

0

O gydytojas Mokys pranešė, 
kad Lietuvoj

“....stoka higienos žinių, 
žrribnės nenori gydytis, gydy
tis pradeda tada, kai ima ap
akti. Kaimuose yra daug bur
tininkų — šeptūnų, pas ku
riuos žmonės kreipiasi; jie 
trachomą “gydo“ įvairiais 
būdais: sodindami ant juodo 
puodo su žarijom, žolėmis, už- 
.kalbinėjimais, sodindami į 
geldas ir it.“

Kadaise, carizmo laikais, tra
chomą tik tie imdavosi rimtai 
gydytis, kurie trokšdavo į Ame
riką važiuoti. Mat, buvo žinoma, 
kad su trachoma akyse žmogaus 
į Ameriką nepriima.

Šiandien, matyt, mažai kas ti
kisi Amerikon pakliūti, tai ir ne
paiso. Kaimiečiai laikomi tam
soj, neturi supratimo (be to, ne
turi ir litų), kaip tą ligą'gydyti.

Be akių trachomos, 
biednuomenę kankina 
trachoma^ Pastarajai 
Lietuvos žmonės turės 
operaciją.
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Lietuvos 
fašistinė 

gydyti 
padaryti

Ty si i a vaFašisti] “Vienybės 
rašo:

“Brooklyne Grigaitis bolše
vikus keikęs susiriesdamas...” 
Ten pat prideda:

“Laisvės” Mizara net pra
dėjęs alpti, klausydamas to
kios piktos Grigaičio kalbos.” 
Kad Grigaitis “bolševikus kei

kęs susiriesdamas,“ tai tiesa. 
Dėlto fašistai j 
Bet kad “Mizara pradėjęs alp
ti,”—nesąmonė.

Grigaitis keikė bolševikus per 
pastaruosius 20 metų. Jeigu ko
munistai dėl to būtų alpę, tai jų 
šiandien nei vieno nebūti! palikę.

Aš andai rašiau, kad Grigai
čio puolimas komunistų (tuomet, 
kada reikalinga visiems demo
kratiniai nusistačiusiems žmo
nėms bendrai kovoti prieš fašis
tinį pavojų) muša jį patį.

Jis dabar, matyti, pagautas 
didelio entuziazmo, kad pas jį 
ant burdos ateina trockistiniai 
sklokininkai.

Komunistai gerai žino, kad 
su jo šitokia reakcine politika 

, nesutinka ir kairesnieji socia
listai, kurieny. rūpi demokratija 
ginti.

Mūsų veiklus darbuotojas 
Clevelande, d. S. K. Mazan, štai 
ką rašo:

“Paskaitęs ‘Tiesoj/ kad 
vienybės AP LA su LDS klau
simas užbaigtas, pamaniau, 
kad didelį ir sunky, darbą mū
są Centro Valdyba atliko.

“Man, kaipo dideliam Lie- 
tuviiį Darbininką Susivieniji
mo patrijotui, tai yra didžiau
sia naujiena. Už tai aš iš savo 
pusės padarysiu ‘amariuką’ 
(kūjelį) Ketvirtajam LDS 
Seimui

Ir Lietuvos .klebonai renka 
peticijas, žinote, kam? Ogi tam, 
kad nebūtų įvesta civilinė met
rikacija Lietuvoj.

Šiandien mudu su “Keleivio” 
redaktorium kalbėsim Brookly
ne, rytoj—Patersone, o sekma
dienį.—Newarke.

S. Michelsonas kalbės apie 
Lietuvos reikalus, o man teks 
kalbėti apie fašizmo pavojų Am
erikai ir kaip su juo .kovoti.

Darbo Žmonių 
Dienraštis , x 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7-00 

Metams

Liaudiečiai Ištaškė 
Fašistų Pėstininkus 
Ir Tankus Granadoj

AREŠTAVO 60 CIO NARIŲ Už LAPELIU USA Ministeris Ickes 
SKLEIDIMĄPRIEFORDOFABRIKO Perspėja Šią Šalį nuo

Dearborno Policija Laužo Darbininkų Teisę, 
Užtikrinamą šalies Konstitucijos Fašizmo Pavojaus

Atmušė Kartotinas Priešą 
Atakas; Sunaikino Būrius 

Ju Itališką Tanką
Madrid. — Fašistų artile

rija bombardavo Ispanijos 
liaudiečių pozicijas prie 
Po it u gos ir Pitres, 22 my
lios nuo Granados. Paskui 
fašistų pėstininkų bangos 
viena po kitos atakavo liau- 
diečius; bet tapo iškapoti 
liaudiečių kulkasvaidžiais, o 
likučiai sudraskyti ranki
nėmis granatomis. Tarp at
akavusių gen. Franco karei
vių buvo daug maurų.

Kuomet fašistų pėstinin
kai liko ištaškyti, tai liau- 
diėčius puolė būriai nedide
lių, greitų Italijos tanku; 
bet liaudiečiai supyškino ir 
priešų tankus.

Tais žygiais fašistai sten
gėsi pramušti sau kelią per 
Herrerias kalnus linkon Al- 
merijos prieplaukos, pieti
nėj Ispanijoj; bet gavo nau
ją didelį smūgį.

Sušalo 18 Žmonių
Atlanta, Georgia.—Kelio

se paprastai šiltose pietinė
se valstijose dabar sušalo 
15 žmonių.

Albany, N. Y.—Jau trys 
asmenys sušalo New Yorko 
valstijoj.

Buffalo, N. Y.—čia mies
to gatvės užgultos 12 colių 
storio sniegu.

2,000 BOSŲ TARIMAS 
PRIEŠ UNIJAS

New Yorker-2,000 milio- 
nieriu, fabrikantų, susirin
kę Waldorf-Astoria viešbu- 
tvj, vienbalsiai priėmė neva 
“devynis principus.” ‘__Bet Pavarė 8 Studentus už Naziu 

gali džiaugtis, faktinai tai tik vienas jų 
r. zl T-im n n va n i lriv\ 4- rJ n i*"principas”—panaikint dar

bo unijas, uždraust valdžiai 
užtart darbininkus ir palikt! verJt"eta"’ sus'pendavo 
kiekvienam darbininkui at- - - -- - ■
skirai derėtis su bosu.

Tada fabrikantai “atnau
jinsią gerovę”...

Knoxville, Tenn. — Per 
gaisra viename name sude
gė 8 žmonės.

Smagu gauti tokius "laiškus! 
Smagu dėlto, kad jie parodo, 
kaip mūsų veikėjai dalykus se
ka ir visais mūsų vargais rūpi
nasi, o džiaugsmais—džiaugiasi!

Svarbu, kad draugai žino, ka
da ir kuo džiaugtis!

LDS seimas įvyks sekančią 
vasarą, bene viduryj rugpjūčio 
mėnesio, Pittsburghe. Vadinas, 
tam seimui draugas Mazan pa
gamins simbolišką vienybės do
vanėlę.

Detroit, Mich. — Policija’sėją Moinetą, kad uždraus- 
suėmė 60 narių Jungtinės1 x-— 1-J—*■

A u t o m o b ilių Darbininkų 
| Unijos už tai, kad jie dali- 

Washington.—Prez. Roo- no lapelius prie vartų For- 
seveltas skiria Amerikos do fabriko Dearborne. Po 
ambasadorium Anglijai. J. trijų valandų darbininkai 
P. Kennedy, pirmininką buvo paleisti, iki pašaukimo 
Jungt. Valstijų laivinės ko
misijos, vieton pasitrau
kiančio R. W. Binghamo..

NAUJAS AMERIKOS AM
BASADORIUS ANGLIJAI

Kalba 120,000 Mitinge

KAIP ŽUVO 300 KARŽYGIŠKU CHINŲ
Japonai Suvarė Juos j Viršukalni, Visom Pusėm 

Padegė Medžius ir Iššaudė Chinus

Vorošilovo Rinkiminė
konstitucines teisės laisvai 
skleisti literatūrą.

CIO vietiniai vadai krei-
Minskas.—Į pirm-rinkimi- peši į federalį distrikto tei- 

nį mitingą suėjo 120,000 
žmonių pasiklausyt Kl. E. 
Vorošilovo, Sovietų apsigy
nimo komisaro. . Jis yra 
kandidatas į Vyriausįjį So
vietą—seimą nuo Minsko 
apskrities.

Į kitų kalbėtojų išreikštą 
pagarbą Vorošilovui už jo 
nuopelnus jis atsakė:

“Visi man pasakyti kom
plimentai pilnai ir visiškai 
priklauso didžiajai mūsų 
(bolševikų) partijai Lenino 
ir Stalino.”

Tai tos partijos vadovy
bėje Sovietų darbininkai ir 
valstiečiai nugalėjo visus 
priešus ir kuria socializmą, 
eidami linkon komunizmo.

“Lenino ir Stalino vado
vybėje,” sakė Vorošilov, 
“mūsų partija apvalė savo 
eiles nuo verkšlentojų ir 
silpnuolių, praradusių pasi
tikėjimą revoliucija; taipgi 
apvalė ją nuo trockistų šni
pų ir išdavikų, tarnaujan
čiu užsieniniams priešams... 
Sąlvdi, vieninga partija yra 
geriausias užtikrinimas to
lesnių SSRS laimėjimų.”

Kryžius Žydams
Newark, Delaware.—Uni- 

i neri-
I botam laikui aštuonis fašis- 
tuojančius' studentus, kurie 
chemikalu sidabro nitratu 
įdegino hitleriškus, svasti- 
kinius kryžius trims žydams 
studentams.

Streikuoja Chinai Mainieriai 
Prieš Japoniją

Singapore. — Sustreikavo 
700 chinų mainierių Johore 
geležies kasykloje, kuri pri
klauso japonam. Iš tos ka
syklos Japonija gaudavo po 
30,000 tonų geležies naugės 
(rūdos) per mėnesį.

Chinai streikieriai pareiš
kė, kad jie negamins Japo
nijai medžiagų naudot ka
rui prieš Ghiniją.

Nusižudė 51 Metą Bedarbis, 
“PersenasGaut Darbo”

Chico, Calif.—Gesu nusi
nuodijo bedarbis H. F. Gil
crest, 51 metų. Pirm to jis 
pasiuntė vienam laikraščiui 
raštelį, nusiskųsdamas, jog 
“šiuo laiku nieks^ nesamdo 
darbah žmogų virš 45 metų 
amžiąus.”

teisman.
Unijos advokatas L. S. 

Davidow žada reikalaut, 
kad gubernatorius Murphy

Nanking, grd. 9.—Japo
nai, atakuodami iš trijų pu
sių, suvarė 300 chinų karei
vių į pačią kalno apvalią 
viršūnę prie Tangshan ke
lio, už 12 mylių nuo Nan- 
kingo. Chinai apsigynimui 
turėjo tik resiverius, o ja
ponai į juos zerė kulkasvai- 
džiu ir kanuolių ugnį.

Chinai atkakliu didvyriš
kumu, tačiaus, laikėsi visą 
dieną prieš daug skaitliu-

Dokininkų Streikas Su
stabdė 17 Laivų

Baltimore, Md. — Laiva- 
krovių streikas prieš Mer
chants and Miners laivų 
kompaniją pasiskleidė iš 
Baltimorės į Philadelphiją, 
Bostoną ir Providence. Nė
ra kam iškraut 17 laivu, at- x v 7
plaukusių į uostus su krovi
niais, vertais šimtų tūkstan
čių dolerių.

Boston, Mass.—Tarptau
tinė Laivakrovių Sąjunga 
reikalauja pridėti po penk
tuką daugiau algos už 
paprastą darbo valandą ir 
pusaštunto cento už* viršva
landį.

Philadelphia, Pa.—Strei
kuoja 500 laiyakrovių prieš 
Merchants and Miners lai
vų liniją.

Nachališkas Jersey Majoro 
Atsakas 26, Kongresmanam

Jersey City, N. J.—Dvi
dešimt šeši pažangūs kong- 
resmąnai atsiuntė laišką šio 
miesto majorui Frankui 
Hague’ui su klausimu, ko
dėl CIO unijistai Jersey 
City j e yra areštuojami, ka
linami bei pagrobiami ir de
portuojami vien todėl, kad 
jie skleidžia lapelius, šauk
dami darbininkus dėtis į in
dustrines unijas.

Majoras laišku atsakė 
vienam iš tų kongresmanų, 
Jerry’ui _ _ v J J. O’Connell’iui, 
kad jis jau “viską suvaldęs” 
savo mieste, ir dabar būsią 
ramu...

Tas neva “demokratas”- 
majoras dar su pašaipa siū- 
.......................... atsakymą įlo įtraukt jo atsakym 
Kongresinį Rekordą. ( 

tų policijai trukdyt skleidi
mą atsišaukimų, raginančių 
Fordo darbininkus dėtis į 
industrinę uniją. Nurodė, 
jog darbininkam užtikrina
tokią teisę Keturioliktas Pa-Jžį°ji taryba” svarsto visiš- 
taisymas Jungt. Valstijų |^ai pasitraukt is Jautų Ly- 
Konstitucijos. Bet teisėjas &’os-.. ^es . ?WKa trukdanti 
atidėjo savo sprendimą. Italijos-Vokietijos - Japom-

Fordūi tarnaujanti polici- Jos kariškus planus, 
ja vėl įsidrąsino po to, kai 
teismas paskutiniu laiku iš-. 
teisino Fordo gengsterius, 
kurie užpuolė ir budeliškai 
sumušė kelis CIO narius už 
lapelių dalinimą gegužės 26 
dieną.

gesnius ir puikiai ginkluo
tus japonus.

Japonai, kitaip bepajėg
dami sunaikint šį karžygių 
būrelį, pagaliaus, uždegė 
krūmus ir medžius aplinkui, 
ir gaisras ansupo narsuolius 
iš visų pusių, be jokio kelio 
pafeitraukt. Japonai tada 
nustatė savo kanuoles ir 
kulkasvaidžius ant liepsnų 
“laižomo” sklypelio ir išžu
dė visus ten likusius chinus.

Japonai Tikisi “Naujos 
Valdžios”. Chinijoj

Shanghai, grd. 9.—Japo
nai sakosi užėmę Kiangyin 
tvirtumas prie Yangtze 
upės, už šimto mylių nuo 
Nankiūgo.

Japonų komandieriai tiki
si, kad gal būsianti nuvers
ta Chiang Kai-sheko val
džia Chinijoj; tada \gal 
“nauja valdžia” neužilgo 
darysianti palankią Japoni
jai taiką. Tai todėl, girdi, 
japonai nenorį sunaikinti 
didmiestį Nankingą.

Bet jeigu tos japonų vil
tys ' neišsipildys, tai naikin
sią Nankingą apskritai; nes 
jie laiko visą Nankingą 
“tvirtove”.

Italą Kulkasvaidžiai Skaldo 
Ethiopą-Koptą Bažnyčią
Addis Ababa. — Ethiopų 

koptų krikščionių bažnyčia 
nuo 15-to šimtmečio buvo 
susivienijus su Aigipto kop
tų bažnyčia.

Dabar, kaip praneša Ai
gipto konsulas iš Addis Ab- 
abos, italų fašistai įsakė 
ethiopų dvasiškiams nu
traukti ryšius su aigiptie- 
čių bažnyčia. O kai religi
niai ethiopų vadai nenorėjo 
to padaryt, italai grasino 
kulkasvaidžiais juos iššau- 
dyt, ir taip privertė atsį- 
mest nuo bendravimo su ai- 
giptiečiais koptais.

Khartoum. — Lėktuvo, ne
laimėj Anglų-Aigipto Suda
ne užsimušė episkopalų vys
kupas H. G. Bullen.

ITALIJA PASITRAUK
SIANTI Iš T. LYGOS

Roma, grd. 9.—Praneša
ma, jog Italijos fašistų “di-

Italijos-Vokietijos - Japoni-

Chinai Sulaiko Japonus 
10 Mylių nuo Nankingo

Nanking, Chinija, grd; 
9.—Siaučia žiauriausia kova 
tarp japonų ir chinų už de- 
sėtko mylių į pietus nuo 
Nankingo, Čhinijos sostinės. 
Mūšių frontas eina pusiau- 
ratu.

Chinai atmušė dvi įnirtu
sias japonų atakas prie Mo- 
lingkwano ir Niushoushano. 
3,000 japonų liko atmesti 
atgal ir chinai suėmė pen
kis jų tankus. Per dieną čia 
krito 14 chinų ofiėierių ir 
370 kareivių; bet ir japonų 
nuostoliai dideli.

Japonai užėmė Chenhua- 
cheną, kurį pirma bombar
davo iš oro, numesdami 
daugiau kaip šimtą bombų. 
Jie užkaldavę ir Tangshaną 
su Čhinijos karine akademi
ja tenai. ' •

Iš kur chinai būna pri
versti trauktis, sudegina vi
sus pastatus.

Cainden, N. J.—Du neži
nomi piktadariai primušė 
automobilistą L. Stewartą, 
išmetė jį iš mašinos, liepė 
jo merginai sėdėti ir taip ją 
sau nusivežė.

Naziai įkyrėjo Amerikos 
Ambasadoriui Dodd’ui

Berlin. — Pasitraukiantis 
Amerikos ambasadorius W. 
E. Dodd sako, kad jam la
bai patiko Vokietija, iki na
ziai susėdo jos valdžion. Po 
to prasidėjo nesmagumai, 
kurių Dodd negalįs ilgiau 
pakęsti.

Sociali N. Y. Apdrauda Ap
leis Ligonius Bedarbius

Albany, N Y.—Po naujų 
metų bus mokama apdrau
da "daliai bedarbių New 
Yorko valstijoj. Bet jeigu 
pradėjęs gaut apdraudos 
pensiją bedarbis susirgs, tai 
pensijai bus sustabdyta tol, 
Jkol jis pasveiks tiek, kad 
galėtų būt vėl darban pasta
tytas. _

Taip valstijos- darbo de- 
partmentas aiškina valstiji- 
nį apdraudos įstatymą.

Naziu Muilas iš Anglies
Berlin. — Vokietijoj ne

užilgo muilas bus gamina
mas aš anglies vadinamų 
“riebalų”. Nes trūksta gy
vulinių ir augalinių riebalų.

(Naziai, matyt, nepaiso, 
jog iš anglies ištrauKiama 
“košė” yra viena iš vėžio 
priežasčių.)

Riksmais prieš Komunizmą 
Fašistai Siekia Pasmaugt 

Demokratiją, Sako Jis
New York. — Jungtinių 

Valstijų vidaus reikalų mi
nisteris Harold L. Ickeš 
smerkė kukluksines “tūlų 
šalių” fašistines valdžias, * 
kalbėdamas vakarinėje Am
erikos Pilietiniu Laisvių Są
jungos, trečiadienio vakare, 
Roosevelt Kotelyje? Jo kal
ba buvo atkreipta prieš Hit
lerį, Mussolini ir Japoniją, 
nors, kaipo Amerikos val
džios narys, jis vengė juos 
įvardyti.

Ministeris Ickes sakė, kad 
fašistinės šalys gręsia karu 
Amerikos demokratijai. Bet> 
ir pačiose Jungtinėse Vals
tijose yra turčių ir šiaip 
“aukštų” asmenų, kurie 
tempia šią respubliką fašiz
mo pusėn. Jie kandžioja der 
mokratiją; persekioja tau
tines ir religines mažumas; 
be pateisinimo naudoja po
liciją ir miliciją streikam 
laužvti, naikiną pilietines 
žodžio ir susirinkimų lais
ves,—nurodė Ickes, supran
tama, galvoj turėdamas ir 
diktatorišką Jersey City 
majorą Hague.

Demokratijos priešai rė
kauja apie “komunizmo pa< 
vojų,” bet komunizmą jie lai-; 
ko kaip “medini arkli, kad iŠ 
io vidurių iššokdami galėtų; 
isibriaut į laisvės šventyk-* 
lą” ir sukriušint demokratui 
ja, sakė Ickes. (Jis čia pri-Jl 
siminė iš senovės “istori-J 
jos”, kaip graikai pasistatė* 
didelį medinį arklį prie Tro
jos miesto sienų, paskui 
staiga iš to arklio “pilvo” 
iššoko ir įsibriovė į Troją.)

Ministeris Ickes priminė, 
kaip didieji laikraščių ir 
žurnalų leidėjai Amerikoje 
cenzūruoja žinias, praleis 
'džia tik tokias, kurios ne- 
i sipriešina atžagareiviškai ių 
politikai. Taip saujelė leidė
jų veda propagandą ir prieš 
demokratinę valdžią.

e
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240,000 JAPONU APSUPA 
NANKINGĄ

Shanghai, grd. 9.—Japo
nų komandieriai sako, kad 
jų 240,000 armija apsupanti 
Nankingą “iš visų pusių.” 
Jie ketina į “sląstus paimt 
ir sunaikint” visą chinų ka
riuomenę toj srityj.

Bet šiuo tarpu patys ja
ponų komandieriai skund
žiasi, jog chinai, dažnai par
tizaniškai kariaudami, aaro 
japonam daug žalos. Japo
nam vis dar lieka 10 mylių 
iki Nankingo.

r

Oregon, Ill.—Glenn Large 
farmos Aamo gaisre sude
gė motina su 5 vaikais.

ORAS i

penktadienis būsiąs

i>#TO

Šis penktadienis būsiąs 
giedrus ir taip pat šaltas, < 
sako N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 25. 
Saulėtekis 7:08; saulėleidis 
4:29.
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Pavojus Amerikos Respublikai
c * Bankininkai ir fabrikantai jau beveik 

neslepia, kad jie ruošiasi nuverst Roo
sevelto valdžią ir nugriauti pačią demo
kratiją Amerikoj.

New Yorko “Sun,” republikonų orga
nas, išspausdino (lapkr. 23 d.) giltinišką 
dviejų puslapių manifestą, kur (P. Cros- 
by’o lūpomis) perstato prezidentą Roo- 
seveltą “gyvate,” ir šaukia: “Niekad ne- 
sužeisk gyvates, bet užmušk ją!” ir tą 

, šauksmą apsivartodamas kartoja, kaip 
I kokioj fašistinėj litanijoj.

“N. Y. Herald-Tribune,” republikoniš- 
ka burna Wall Stryto kapitalistų, gruo
džio 5 d., kursto mažuosius biznierius ir 
savininkėlius sukilt prieš Rooseveltą. 
Meluoja jiem, būk Rooseveltas su Nau
jąja Dalyba įvedąs “pusiau-komunizmą,” 
būk tuomi jis “apvagiąs” juos ir jau “vi
sai šaliai išplėšęs jos naturalę gerovę”.

Iš to savo melo “Herald-Tribune” pa
dirba provokatorišką klausimą:

“Ar galės respubliką išlaikyti dar ket
verius metus Roosevelto vadovybės? Šis 
klausimas gręsia pasiekt aštriausią 
punktą ateinančiais mėnesiais,” — kaip 
maištiškai pranašauja tas republikonų 
organas, ir šaukia amerikiečius užmiršti 
partijinius skirtumus, o “išvien, patrio
tiškai” eit žygin prieš prezid. Roosevel
tą, kaip “priešą” jų ir visos šalies.

Šiuose posmavimuose tik atsargiau iš
reikšta tas pats obalsis, kaip žmogžudiš
kame “N. Y. Sun” atsišaukime—“paša-

i lint Rooseveltą!”
Piniginiai Amerikos caristai mobili- 

’ zuoja senatorius, kad įkaitintų ir išmes
tų Rooseveltą už “šaliai kenksmingus 
darbus” (kaip jie sako).

Žurnalas “Life”, didžiojo bankininko 
J. P. Morgano savas organas, tvirtina, 
kad jau “kongresas esąs sukilęs prieš 
prezidento viešpatavimą.”

Bet jeigu kapitalo caristai negauna 
: senatorių daugumos, reikalingos pava- 

ryt Rooseveltą, kas jiem tada lieka?— 
! Ogi peilis, revolveris’ bomba.

Jie piešia Rooseveltą tokiu “nenaudė
liu,” kad jau tuomi auklėja žmogžudžius 
ant jo galvos. Prie to, jie nesidrovėtų 
pasamdyti gengsterius-galvažudžius, “iš
gelbėt šalį nuo Roosevelto.”

O prezideųto vietai užimt tie ponai 
jau turi “vadą”, savo skelbiamą “gene
rolą” Garnerį, dabartinį vice-prezidentą, 
politinį dvynuką Hooverių-Coolidge’ų.

Wall Stryto šaika, kuri rėkia numušt 
jai taksus, atimt bedarbiams pašalpas; 
šaika, kuri šaukia sukriušint CIO uni
jas, • panaikint Darbo Santikių Įstatymą, 
—ta pati šaika dabar planuoja naminį 
karą ir žudynes prieš demokratiją Jung
tinėse Valstijose.

Ekonominiai caristai stato respubliką 
į pavojų. Ją išgelbėt nuo gręsiančių ame
rikinių Franco’ų tegali tik industriniai 
apvienytas darbininkų unijinis judėji
mas, sąjunga darbininkų, farmerių, 
smulkiųjų biznierių, profesionalų ir pa
žangių žmonių apskritai ir bendras visų 
jų veikimas su Naująja Dalyba.

“Nuomonė, būk darbininkas turi teisę 
prie savo darbo, tai yra tik dar' vienas 
kriminališkas įsivaizdavimas*”

Didieji kapitalistai taiko dirbantiems 
ir bedarbiams savotišką neva “evoliuci
jos teoriją”, kuri reiškia: kas netenka 
darbo ir negali pragyventi, turi išnykti, 
kaip “mažiau tinkamas.” Tuo būdu iš- 
liksią “tinkamiausi”.

Bet tame pačiame milionierių suvažia
vime Lammot du Pont, amunicijos ir Ge
neral Motors fabrikantas, vėl žulikavo, 
iš antros pusės. Jis rėkavo: Tegul val
džia numuša taksus nuo pelnų ir “atsar
ginių” (bergždžiai laikomų) kapitalų, 
tai, girdi, fabrikantai duosią darbus bent 
trim milionam dabartinių bedarbių.

Fašistuojanti du Pontai, Liberty-lygie- 
čiai, stengiasi tokiais prižadais tik ap- 
kirst valdžią ir apmonyt darbininkus. Jie 
ir jų sėbrai visu savo nuodingumu’ne* f 
kenčia prezidento Roosevelto ir CIOųĮirU 
mininko J. L. Lewiso už tai, kad RooseĮ- 
veltas ir Lewis skelbia, jog kiekvienas 
darbininkas turi teisę dirbti ir uz savo 
darbą gaut bent tiek, kad galėtų pra
gyventi. v '

LIETUVOS ŽINIOS
. ‘ •• » I

(. f Į

žeidė darbininkas Levitanas Ici- 
kas; prie “Limos’ ’ fab. statybos

' Baigiasi Žąsų Eksportas '
Visaip, dar.ir prieškariniais 

laikais, iš 7
tas eidavo į Vokietiją) jDabar irgi 
daugiausia mūsų žąsų išvežama 
Vokietijon; Vokietijoj ir kainos 
už žąsis gaunamos ^aukštesnės.

Lietuvos žąsų ekspor-1-Vienažindis Pranas; Soloveiči- 
bnhnriro-i ko ir sūnaus lentpjūvėje—Pet-

ras Petrauskas; ako. b-vės “Au
dimas” fab. — šoferis Repšys 
Pranas; “Livelos” fab. — But-

'šiėmet iš Lietuvos! j ! Vokietiją „kevičius Stasys; Kondratas Pet-
žąsų išvežama apie 150 tūkst. 
Nedideliais kiekiais žąsų dar iš
vežama į čechoslovakiją, Austri
ją ir kt. Už vieną žąsį dabar mo
kama 5—7 lt.

ras ir Bareikis Kostas; prie že
mės ūkio m-jos III ir IV aukšto 
statybos darbų — Julijona Tal- 
kačovaitė; Lietuvių—belgų me
džio. apdirbimo įmonėje “Liet- 
Įnedyje” Stąmpožeckas Teo
doras ir Rlimkauskas Bronius; 
iekstileš ir šilko fab. “Kauno

los nelankyti. Būtinai reikia 
reikalą skubiai sutvarkyti.

Vagys Landžioja į Butus

Šiomis dienomis Kaune įvyko 
dvi stambios vagystės: Parodos 
g. į dr. Tumėnienės butą įlindo 
vagis ir pagrobęs 11 tūkst. Lt. 
grynais pinigais ir dar branges
nių daiktų.

Prieš keletą dienų Miškų g. 
taip pat pro langą naktį vagis 
įlindo į vokiečių atstovybės se
kretoriaus butą ir pagrobė įvai
rių brangių daiktų ir du portfe
lius su dokumentais.

Panemunėje, Vaidoto gatvėje 
buvo rasta su mažomis gyvybės 
žymėmis pil. Karpavičienė, 70 
mt. amžiaus. Buvo iškviestas • 
greitosios pagalbos automobilis, 
bet bevežant į ligoninę pakeliui 
mirė. Pil. Karpavičienė serganti 
buvo savo sūnaus išmesta į gatvę 
ir ten palikta.

Nusišovęs Petrauskas
Šančiuose, nusišovė tūlas Pet

rauskas. Savižudybės priežastis 
esanti meilė.

Petrauskas dirbo “Metalo” 
fabrike ir neblogai uždirbo.

Užginčija Darbininkui Teisę Dirbt
Kai darbininkai streikuoja, fabrikan

tai spiegia, kad valdžia turi apsaugot 
“teisę dirbti”—skebams.

Kuomet kapitalistai per kelias savai- 
f tės išmeta dar milioną darbininkų į gat- 
’ * ves, kaip kad dabar,-^-norėdami priverst 

šąlies valdžią šokt pagal jų dūdą,—jie 
•. užmiršta darbininkų teisę dirbti.

Dar tik užvakar tų ponų profesorius 
L. H. Haney visai užginčijo darbininkui 

; teisę turėt sau darbą. Tas Hearsto laik
raščių bendradarbis profesorius pareiškė 
suvažiavime Šalies Fabrikantų Tarybos 

, New Yorke:

I
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Rinkimai į Aukščiausiąjį Sovietą
12 gruodžio 1937 m. Sovietų Sąjungoj 

įvyks rinkimai į Aukščiausiąjį Sovietą.' 
Aukščiausias Sovietas SSRS susidarys iš 
Sąjungos Sovieto ir iš Tautų Sovieto. 
Tos dvi palatos bus renkamos tuo pat 
laiku. Jos turės vienodą atstovų skaičių 
ir abi bus lygiateisės. Kiekvienas renka
mas atstovas į Aukščiausiąjį Sovietą ga
lės būti renkamu atstovu tik į vieną iš 
tų dviejų Sovietų.

Pagal Stalinišką Konstituciją rinkimai 
bus pravesti pačiu demokratiškiausiu bū
du: slaptu, lygiu, tiesioginiu ir visuoti
nu būdu.

Kiekvienas Sovietų Sąjungos pilietis, 
pasiekęs 18 metų amžiaus, turės teisę 
rinkti ir būti išrinktas. Rinkimų teisės 
neturi tik tie piliečiai, kuriems teismas 
atėmė rinkimo teises ir bepročiai. Jokių 
kitų suvaržymų Sovietų Sąjungos rinki
kai pagal naują Stalinišką Konstituciją 
nežino. Mokslo cenzas, socialė kilmė, 
tautinė kilmė arba religinis išpažinimas 
rinkimuose SSRS į Aukščiausiąjį Sovietą • 
neturi jokios reikšmės.

Stalinišką Konstitucija, pagal ^’-ktlrią 
įvyks tie rinkimai, atvaizduoja visai nau
ją SSRS vidaus gyvenimo laikotarpį, bū
tent tą laikotarpį, kada SSRS yra pasta
tyta socialistinė, beklasinė visuomenė, 
kur visi piliečiai yra lygūs. Kadangi 
SSRS sudaro tik darbo žmonės, tai nėra 
reikalo daryt kokius nors aprubežiavi- 
mus per rinkimus į Aukščiausiąjį Sovie
tą. Seniau SSkS buvo atimtos teisės 
buožėms, buržujams t. y. išnaudotojams, 
o dabar SSRS panaikintas žmogaus žmo
gumi išnaudojimas, ir todėl nebėra dau
giau nei buožių, nei miesto buržuazijos, 
nėra reikalo ir tęst kokius nors suvar
žymus per rinkimus į Aukščiausiąjį So
vietą.

Visa šalis ruošiasi artėjantiems rinki
mams. Eina plati rinkimo agitacija. Rin
kikai studijuoja konstituciją3r rinkimų 
taisykles. Darbo žmonių organizacijų at
stovai svarsto kandidatus rinkimams at
stovų SSRS į Aukščiausiąjį Sovietą.

Per visą plačią Sovietų šalį pirma kan
didatūra eina Stalinas. Lapkričio 16 d. 
Stalino kandidatūra linkimams į Aukš
čiausiąjį Sovietą buvo išstatyta 1,008 
priešrinkiminiuose susirinkimuose. SSRS 
vyriausybės galvos drg. Molotovo kandi
datūra, imant lapkr. 16 d., buvo išstatyta 
419 priešrinkiminiuose susirinkimuose, 
drg. Vorošilovo 351, drg. Ježovo 334, drg. 
Kalinino 244, drg. Andrejevo 184, drg. 
Miko j ano 211, drg. Čubario 188 priešrin
kiminiuose susirinkimuose.

SSRS darbo žmonių organizacijų at
stovai rinkimams atstovų į SSRS Auk
ščiausiąjį Sovietą išstato pačius ištiki
miausius Sovietų liaudies sūnus, geriau
sius darbininkus ir kolchozninkus—sta- 
chanoviečius, šalies didvyrius, mokslo 
žmones.

Ta priešrinkiminė kampanija nematy
tai pakėlė masių aktyvumą. Visi ruošia
si, laukia gruodžio 12 dienos, kuomet ga
lingos mūsų tėvynės rinkikai eis prie ur
nų ir atiduos savo balsus tiems atsto
vams, kurie yra ištikimi; savo tėvynės sū
nūs, kurie nesigailėdami savo gyvybės 
atiduos visas savo jėgas socialistinės vi
suomenės tvirtinimui, jos gerbūvio kėli
mui. Po tokiu obalsiu eina visa priešrin
kiminė kampanija.

V Lietuvos Akių, Qyjytojuj 
SuvažtaV£nk| U : A L ■

T K c . j. i , T4 ; J J 7;■ ! u ’Į Audiniuose” — Pampikaitė Sta-. .■Įwkoi l^lį^2Qd.;:Kaj>p.ei V. Sė ir Klibavičiūtė Vanda; me- 
talo apdirbimo fab.’“Neris” -

A! MoksjZaj-efriba“ - Aleksandras ir Jaki- 
. nešimai: į ;P.Avižonis į AiAags v]a(Jas. F sidrev0
netifiSų • iprwsakmea ^atnt ’̂įįėje-Doris Ričardas;. Jono 
knslų pasahnimas 2 Mį W^veno Autobusui d-vėje-ša-

A Kova ku tracho^į ’tįg st&syšalte. b-vės “šereševs-
kraste, 3.1 M ; AMrĮJ . ir ikd”? fabrike -“Bėko” —
operaeijd akių isphkjmw Bu<<hbihdėrytė Chaja; prie šan-
4. .V,,Avižonis: Myokampter 10 a gimn dal.bų_Ro.
pritaikymas žvairumui ^ydytiį.^^^^ K ir Juozas Ma.
5. A. Jackūnas: Kas daVoma 
Lietuvoje kovai su trachoma. 6.
O. Juškevičiūtė: Akių vaccinola. 
7. P. Kazlauskas: šešias užsie
nio akių klinikas aplankius. 8.
P. Kazlauskas: Būdai kovoti su 
trachoma Lietuvoje. 9. J. Mar
cinkus ir J. Nemeikša : Mūs^ ak
lųjų visuotinio akių patikrinimo 
reikalu. 10. E. Mekys: Tracho
ma Alytaus apskrities pradžios 
mokyklose. 11. L. Pick: Apie 
kovą su trachoma Lietuvoje (Vo
kiečių kalba). 12. Staneikienė: 
Kas yra Kauno Miešto Savival
dybės padaryta kovai su tracho* 
ma. 13. M. Steiblys: Trachomos 
dažnumas akių gydytojo prakti
koje. Klaipėdoje. 14. ;Ųigonių.jir 
preparatų demonstravimas.

B, Draugijos orgąniząciniai 
reikalai. 1. Valdybos,iv Revizijos 
Komisijos pranešimas. 2< .Nau
jų narių priėmimas’.. Valdybos 
ir revizijos komisijos riųkįiųąi.
4. Einamieji "reikalai., Pastabos: 
a) Pirmasis Suvaž^iayįmo posė
dis prasideda lygiai, įTvalaųdą, ‘ 
antrasis—16 valandą, b) posė
dyje organizaciniai reikalais da
lyvauja tiktai Liet, akių gydyto
jų dr-jos nariai, c) Ūž suvažiavi
mo tvarką atsako dr-jos pirmi
ninkas Prof. P. Avižonis.

cas; šameso ir Gefeno d-vėje— 
Juozas Litvaitis; prie Lukšio g. 
grindimo darbų — Vitoldas Lei- 
kauskas ir “Lietmedyje” susi
žeidė darbininkė Veronika Ši
monienė.

i Lietuvos Pasėliai Lapkričio 
Pradžioje

Spalių mėnuo buvo nepapras
tai sausas, žieminiams rugiams 
ir kviečiams ši sausra yra gero
kai pakenkusi. Centralinio Sta
tistikos Biuro duomenimis, rugių 
nukentėjo tik vėlyboji sėja, o 
daugumas anksčiau sėtų rugių 
labai gerai sužėlė, vietomis net 
peržėiė. Blogiau buvo kviečiams. 
Jie taikomi sėti į sunkesnes mo
lines žemes, o šios kaip tik labiau 
buvo išdžiūvę ir kviečiai blogai 
dygo.

Darbininkų Susižeidimai

j • • • . -
Mokiniai Kovoja Del

r Mokyklos
1 ' ' ; • . j

. Raseinių apskr. yidiiklės vals
čiaus, Ylių pradŽ.' mokyklon ne
sutelpa plačios apylinkės vaikai. 
Tėvai jau kelinti metai yra pra
šę įvairias įstaigas, rašę daug 
prašymų, kad įsteigtų gretimai 
kitą mokyklą. Bet iki šiolei nie
ko nesulaukia. Vaikams nesute
pant į mokyklą, jos vedėjas pra
nešė, kad pusę vaikų atleidžiąs.

Cotton” kojinių fabrike susi- Tačiau vaikai nesutinka mokyk -

Advokato Jofes Užpuolikas 
Pripažintas ne Viso Proto

Kaip žinoma, anąsyk Kaune, 
gatvėje, pil. Dovydas Fromanas 
užpolė adv. Jofę ir jį peiliu su
žalojo. Apygardos teismas su 
medicinos ekspertais Fromano 
protą ištyrė ir pripažino jį psi
chiškai nenormaliu. Fromanas 
išgabenamas į psichiatrinę ligo
ninę.

Sūnus Išmetė j Gatvę Sergan
čią Motiną

Lapkr. 17 d. apie 6 vai. ryto A.

Pažangioji Žydų Studentija 
Paėmė Viršų

Įvyko žydų studentų ekono
minio susivienijimo metinis su
sirinkimas. Jau prieš susirinki
mą t. v. “tautiškoji” žydų stu
dentija smarkiai agitavo, nes jau 
keletas metų, kai šitie elementai 
yra atstumti nuo vadovybės. Ta
čiau ir šį kartą nieko nepešė. 
Susirinkimas buvo labai karštas. 
Valdybos rinkimų rezultatai: 
sionistai socialistai gavo 4 vie
tas, nesionistiniai pažangieji 
—3, o “tautiškieji”—4 vietas.

DRo J. J. KAŠK1AUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Užsikimšę Nosys

Gerb. daktarė, aš skaitau 
“Laisvę” ir girdžiu — daug 
sveikatos patarimų skamba 
nuo jūsų dėl margo pasaulio. 
Tai ir aš, pasidrąsinęs, prašy
čiau patarimo dėl mano svei
katos. Už tai išanksto tariu 
ačiū.

Aš esu vyras arti 32 metų, 
sveriu 162 svarus, 5 pėdų ir 4 
colių aukščio. Nevedęs. 3 me
tai, kaip > gyvenu Amerikoj. 
Dirbu ant farmos, ant laukų.

Man nosys beveik visados 
kaip užkimštos yra. Kai aš 
šnypščiu nosį, tai glitės eina 
sudžiūvę viename šmote. O po 
to dažnai kraujas prasimuša 
ir laša, krenta, net sukietėja, 
o potam truputį galvą paskau- 
da. Taip mane kamuoja tan
kiai, o ypač rudenį.

Turiu labai raudoną veidą 
ir sprandą. Taip jaučiuos ge-

Japonijos kareiviai grūdasi per pramuštą garsiąją Chinų Sieną

' /. I I.

Drg. Stalinas yra pats ištikimiausias, 
pats mylimiausias darbo žmonių vadas, 
užtai jo kandidatūra eina pirmoje vie
toje. A

Visa SSRS padalyta į rinkimų apygar
das. Kiekviena • rinkimo apygarda > turi 
teisę išrinkti tik- vieną atstovą į; Aukš
čiausiąjį Sovietą. Renkamas atstovas tu
ri duoti raštišku sutikimą, kad jis sutin
ka būti renkamas toj arba kitoj rinkimo 
apygardoj. - ■ '

Draugas' Stalinas sutinka būt Renka
mas Maskvos miesto Stalino vardu rin
kimo apygardoj. Bet nežiūrint to, kad 
jis jau davė sutikimą būti renkamu virš 
paminė to j s apygardoj, po plačią- socializ
mo šalį jo kandidatūra vis išstatoma.

a:; <■ ?4 -A.' i/.? y\7 L•; ?”

«. h

Tas pats pasikartoja ir su jo artimiau
siais kovos draugais—d. d. Molotovu, 
Kaganovičiu, Vorošilovu, Ježovu, Kali
ninu ir kit.

Tie rinkimai ryškiai parodo, kaip gi
liai yra atsidavusi Sovietų liaudis Stali
nui ir jo kovos draugams, kaip liaudis 
tiki bolševikų partijos ir vyriausybės va
dams.

Sovietų • liaudis išrinks į Aukščiausiąjį 
Sovietą geriausius socializmo tėvynės 
žmones, kurie, draugui Stalinui vado
vaujant, dar aukščiau iškels leninizmo 
vėliavą, po kuria susibūrusi didžioji So
vietų liaudis dar sparčiau žengs prie ko
munizmo,
16. XI. 37 m. Juraitis.

rai. Rūkau cigaretus, nedaug. 
Geriu ir gi nedaug. Patarkite 
man, kas reikia daryti. Manau 
eiti ant operacijos, bet suma
niau pirma pasiklausti jūsų.

Atsakymas
Jums, drauge, veikiausia 

yra įsisenėjusi nosų sloga. To
kia sloga dažniausia esti ne 
vien tik vietinio pobūdžio, bet 
ji turi ryšių su visu organizmu. 
Ir tokios chroniškos slogos ne- 
pagydysi, kol neprašalinsi tū
lų trūkumų visame organizme. 
Net ir operacija daug-nepadė
tų. Operacija galima būtų da
ryti, jei jums nosyse būtų kau
lai ar kremzlės iškraipytos, iš
lankstytos taip, kad jos nebe
duoda vietos orui pereiti. To- 
kis mechaniškas užsikimšimas 
arba obstrukcija galima pra
šalinti operacijos keliu. Gydy
tojas išpjausto, išlupinėja da
lis kaulo bei kremzles, ir tada 
daugiau pasidaro vietos orui 
kvėpuoti.

Gali užsikimšimas paeiti ir 
nuo kokio nosų naujiko, poly- 
po. čia ir gi galima būtų dary
ti operaciją, nor^ ji dažniau
sia palengvina tik trumpam 
laikui, o paskiau nosys ir vėl 
užburba. Norint pagydyt pas
toviai, reikia gydyt netiek no
sys, kiek visas organizmas.

Visam organizmui panašiais 
atsitikimais esti trūkumų. Esti 
permažai kalkių ir kitokių mi
neralų, permažai ir tūlų vita
minų. Dėl vitaminų ir mine
ralų stokos audiniai esti pa
purtę, pabrinkę, greit pasižei- 
džia ir kraujuoja. Kad atpil- 
džius organizmui galimus jo 
trūkumus, vartokite gyvą, na
tūralinį, nesugadintą maistą. 
Tas faktas, kad jūs gyvenate 
ant farmos, dar nepatvirtina 
teigiamai, kad jūs turite visai 
pritinkamą maistą. Bandykite 
daugiau vartoti pieno, sūrio, 
kiaušinio trynių, kopūstų, mor- 
kvų, grieščių (gručkų, sieti
nių), ropių, svagūnų, špinato 
ir šiaip žalių lapuotų daržovių 
ir vaisių.

žiūrėkite, kad viduriai ge
rai valytųsi. . Būkite dažniau 
ore, ant saulės. Gerai prasi- 
mankštykite, pasivaikščiokite. 
Imkite Calcium lactate, 10 
grains, 1OO tablets: po 2 tab
let], ištarpintas vandeny arba 
piene, po valgio. Imkite ir žu
vų aliejaus, po šaukštą po 
valgio. Ir tuo patim žuvų alie
jum tepliokite į nosis, į sky
lutes.

Beje, imkite būtinai iodo 
tinktūros, po lašą, su pienu, 

. kas dieną, per trejetą mėne
sių. Paskiau po lašą kas antrą 
dieną, kad ir per visą gyveni
mą. x
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» Skruzdžių Vergai ir 
Karai dėl Jyjy 

Austrijos mokslininkas 
Maidlis ilgus metus tyrinėjo 
skruzdžių papročius ir pas
kutiniu laiku padarė prane
šimą, ką patyręs.

Anot Maidlio, Europoj 
yra dvejopos skruzdės, ku-

* rios naudoja vergų darbą.
* Tai vadinamos “amazonės” 

ir raudonosios skruzdės.
Raudonosios skruzdės iš

naudoja vergus tik tada, 
kai jos pagrobia svetimą 
skruzdyną. Šiaip gi jos mo
ka be vergų apseiti.

Bet “amazonės” visai ne
galinčios be vergų gyventi. 

. .Jos pačios nepajėgią su- 
kramtyt maisto; kramtymo 
darbą turi atlikti joms ver
gės.

Raudonosios skruzdės 
vergijon grobia tik tam tik
ras juodai pilkas skruzdės. 
Jos kaip kokiu karu užpuo
la skruzdynus juodai pilkų
jų, idant gaut imtinių. Ypač 
įdomu štai kas. Jos ne va
ro pas save suaugusias 
skruzdės, ale tik išsineša jų 
kiaušinėlius. Paskui tuos 
kiaušinėlius išperina savo 
skruzdyne. Šitaip išperintos ; 
skruzdės yra labai klusnios I 
savo šeimininkėms ir dirba Į 
visus darbus: taiso skruz
dyną, neša jam medžiagas, 
renka maistą ir tt.

* Prof. Maidlis nesutinka 
su išleista knyga vieno ang
lų gamtmokslininko, kuris 
blogai kalba apie skruzdės, 
kad jos išnaudoja vergus. 
Pasak profesoriaus Maidlio, 
skruzdės šeimininkės labai 
gerai apsieinančios su savo 
vergais. — A.

Keliavo 13,009 Mylių
Kaip Nebilys

Turtingas pirklys Todoro
vas, Sofijoj, Bulgarijos so
stinėj padarė nepersenai la
žybas su kitu pirkliu, kad 
Todorovas apkeliausiąs 13,- 
300 mylių (amerikoniškų), 
niekur nepratardamas nė 
vieno žodžio.

Taip jis ir keliavo per Ru
muniją, Vengriją, Austriją, 
Italija, Jugoslaviją, ir galop 
sugrįžo Bulgarijon, padaręs 
13,220 mylių kelio. Likusias 
gi 80 mylių žadėjo užbaigt 
pačioj Bulgarijoj.

Bekeliaudamas Todorovas 
sutiko daug gerų pažįsta
mų. Jie visokiais būdais 
stengėsi jį prašnekinti. Bet 
Todorovas nekalbėdavo, o 
tik pirštais rodydavo arba 
parašydavo ant popierėlio.

Paskiau išsiaiškino, kad 
tie geri pažįstami buvo pa-

Tai naujas Soviety jūrinis lėktuvas, kurį pabudavojo A merikoj Martin fabrikai, Baltimore]. Jo sparnai turi 157 
pėdas ilgio. Jis gali be apsistojimo skristi 4,000 myliy. Lėktuvas sveria 62,000 svarų. Jis turės 10 žmonių įgulos 
ir galės vežti 48 keliauninkus. *

ORO SPĖJIMAS SU RADIO IT ♦ „ " cn TV J o o 1 c
bangų pagelba I Lietuve su oiaziausiais

siųsti kito pirklio, padariu-; Iš radio laboratorijos ant 
šio lažybas su Todorovu., Whiteface kalno leidžia ma- 
Anas pirklys norėjo įsiti- žytę elektros bangutę į kitą
kinti, ar Todorovas tikrai 
su nieku nekalbės savo ke
lionėje.

Toj kelionėj jis išleido du 
penktadalius visų pinigų, 
kiek buvo sulygęs; bet vis 
tiek gausias gryno uždarbio 
$4,800.

Nemalonus ir sunkus bu
vo dalykas visur vaidinti 
nebylio rolę, bet noras pa
sipinigauti, svetimus kraš
tus veltui pamatyti ir dar 
per laikraščius išsigarsinti 
nugalėjo Todorovui visas 
pagundas, traukusias ii pra
šnekėti. —N. B.

MOTERIS ATGAIVINTA 
SAVO PAČIOS KRAUJU

Priešistorinis Radinys Prūsų 
Lietuvių Žemėj

Bekasant kanalą Širvin
tos upės kilpai prie Mauru
čių (Grenzfeldės) Rvtų Prū-

* suose, vienas darbininkas 
atrado prieš-istorini kaplį, 
padarytą iš briedžio ratio. 
Kaplys yra 58 centimetrų 
ilgfio (o centimetras—apie 
du penktadaliai colio).

Radinys gulėjo apie 3 
jardu gilumoj durnyne, po 
smėlio ir molio sluoksnių. 
Daktaro H. Gross tyrinėji
mai parodė, kad toj vietoj 
buvo gėloio vandens dube
nis vėlybojoj ledų gady
nėj, anie 8,500 ar 10,000 me
tų atgal.

* Tame pačiame sluoksnvje 
atrasta gausiai pušų ir kith 
liekanų iš anų prieš-istori
nių laikų. Apie tai rašo 
“Preussische Zeitung.”

Ubagų Karalius
Nesenai Varšavoi 

vadinamas elgetų karalius 
Zdislavas Przyselis. Jis ubą- , 
gavimo amatu užsiėmė nuo 
pat mažų dienų. Beelgėtau- 
damas. apkeliavo visą Eu
ropa. Čechoslovakijos sosti
nėj Prahoj buvo įkūręs net 
ubagavimo, mokvkla: bet no-: 
liciia susekė tokio “mokslo” 
ištaiga, uždarė ją ir išbug
dė Przyselį iš čechoslovaki
jos.

Sugrįžęs Lenkijon, Przy
selis įsteigė ubagų organi
zacijas daugelyje didesnių 
miestų, ir buvo vadinamas 
elgetų karalium. Nežiūrint 
seno amžiaus, jis vis nemetė 

i elgetavimo “profesijos”, ir

mirė

laboratoriją ant Washing
ton kalno, už 130 mylių. Jei
gu ęras pastovus, tai elek
tros bangutė sužadina ant
roj laboratorijoj tam tikrą 
jautrų įtaisą brėžt tiesią li
niją, o prieš oro atmainą 

.arba neramiame ore linija 
nubrėžiama kreiva, visaip 
vingiuota.

Mokslininkai Harvardo ir 
New Yorko Universitetų ir 
Rensselaer Polytechnikos 
Instituto, kurie darbuojasi 
tose laboratorijose, tikisi, 
kad toliau galima būsią įs
pėti orą pagal radio-elekt- 
ros bangų veikimą geriau 
negu dabartiniais būdais.

Katras Vertesnis, ar 
Vedęs ar Pavienis?

Anglijos dienraštyj “Dai
ly Mail” svarstoma klausi
mas: ar vedybos pakelia vy
ro vertę ar nupuldo?

Toms diskusijoms pradžią 
padarė Stevens Graham. 
Prisipažįsta, kad ir jis pats 
po vedybų likęs mažiau ver
tingu žmogum. Sako, neve- 
de vyrai turi daugiau ide
alu ir kilnesniu planų; dau
gelis jų nepaiso net savo

Į mirdamas paliko didelį tur-! medžiaginės gerovės, kad1 . x c tt Ir ivvlzrivr nnkotnoninatik įvykdyt aukštesnius sie
kimus arba svajones. Bet 
vedęs vyras dažniausia to 
atsisakąs, kad tik išlaikyti 
savo turimą darbą ar tar- 

N e s e n ai vieno nedidelio nvbą. Jis priverstas tatai

“Vištų Lietus”

Druska Smegenyse
Yra žmonių, kurie įsisva

joję, būk kasdieninė druska 
esanti kenksminga, nors jos 
neperdaug vartotum. Bet 

• moksliniai tyrimai, padary
ti Marylando ir Tennessee 
Universitetuose rodo ką ki
tą.

Kiek tik galima, ištrauk 
druską iš kraujo, bet jos vis 
tiek nepaleidžia celės (nar
veliai) didžiųjų ir mažųjų 
smegenų galvoj. Nugarkau
lio smegenys taip pat stip
riai laiko sau druską. Reiš- 

lį'' kia, jinai labai ten reika
linga.

| Holandijos kaimelio, netoli daryti dėl žmonos. 
Vokietijos sienos, gyvento- j 
jai iš didelio nustebimo net 
išsižiojo: kaiman pradėjo 
Ivti vištomis. Gyventojams, 
žinoma, tąi buvo daugiau ne
gu pasaka—vištų lietus1 
Gyventojai buvo girdėję vie
na pasaka, senovės laikų pa
saką, kurioj buvo pasakoja-

Į m a anie kažkokį stebuklin
gą, tolimą, nežinomą kraštą, 
kuriame lietus lydavęs.... 
keptais karveliais. Gyvento-' 
jams te reikdavo tik tuos kar
velius susirinkti — ir kiek
vienas turėdavo kuo gar
džiausio kepsnio, kuo pui
kiausius pietus. Bet Holan
dijos kaimelio gyventojai ži
nojo, kad taip galėjo būti tik 
kažkokiame tai pasakų kraš
te. Bet štai dabar jie pamatė 
ir pas save pasaką, tik tokiu 
skirtumu, kad iš dangaus 
krito ne karveliai, o vištos,

(Tąsa ant 4-to pusi.)

I tai atsiliepė nemažai 
balsu iš publikos, ir daugu
ma ių patvirtina išvadas 
Stevenso Grahamo. kad di
džiuma vedybų padaro vv- 
rus menkaverčiais asmeniš
kai ir visuomeniškai.

, Vidutinė anglė laikosi to 
supratimo, kad jinai turi 
būt visko pradžia ir galas, 
sako dauguma anglų atsilie
pusiu į tą klausimą. Jinai 
verčia vvra tik medžiagi
niai aprūpinti ją su šeimy
na. Nenorėdamas nrao-aro 
namie, vyras dažniausiai 
nusileidžias. išsižadąs savo 
idealu, valčių ir nėt gar
bės, kad tik išsilaikyti dar
be ar tarnyboje, o jei pa
kilt, tai tik piniginiai. > .

Tuom kaltas netikęs mo
terų auklėjimas buržuazinėj 
“tvarkoj” ir stoka medžia
ginio užtikrinimo milžiniš
kai daugumai jųjų.

Smagenimis
Trejetas savaičių atgal genys svėrė 1357 gramus, o 

Kaune, per nelaimingą at
sitikimą, gatvių sankryžoje 
buvo užmušta lietuvė Elena 
Barauskaitė - Paškevičiene, 
turėjusi nepaprastai didelę 
galvą su stebėtinai sunkiais 
smagenimis. Savo daugiu 
jos smagenys viršija įtalpą 
didžiumos vyrų visam pa
saulyj. Velionė buvo 35 me
tų amžiaus.

Užmuštosios moteries sti
prus sudėjimas ir nepapras
tai aukšta ir plati galva 
tuoj atkreipė dėmesį gydy
tojų ir Kauno Universite
to medicinos profesorių.

Universiteto profesorius 
Žilinskas ir jo padėjėjas 
dr. Masalskis pradėjo ma
tuot Paškevičienės galvą jr 
nustebo. Jos galvos apimtis 
žymiai didesnė negu tūks
tančių vyrų Lietuvoj.

Europiečio vyro galvos vi
dutinė apimtis siekia 55 cen
timetrų, o moteries 52 cm. 
(Centimetras yra apie du 
penktadaliai colio). Profeso
riaus Žilinsko surinktomis 
žiniomis,—kaip rašo Kauno 
spauda,—apimtis galvos vi
dutinio lietuvio vyro yra 55 
centimetrai ir 9 dešimtada
liai, o moteries 52 centimet
rai. Tuos duomenis prof. Ži
linskas gavęs, išmatuoda
mas virš penkis tūkstančius 
lietuviškų galvų.

Bet velionės Paškevičie
nės galvos apimtis turi apie 
60 centimetrų. Tai kur kas 
didesnė negu vidutinio eu
ropiečio vyro.

Pasvėrus Paškevičienės 
smagenis. vėl teko nustebti. 
Jie svėrė du kilogramus. 
(Kilogramasf yra du sva
rai ir. penktadalis. Kilogra- 
man eina tūkstantis gra
mų.)

Tai dar niekur nebuvo iki 
šiol užtikta tokių didelių 
moteries smagenų pasauly
je—2,000 gramų!

Kauno Universiteto ana
tomijos skyriuj yra surink
ta smagenys apie 700 vyrų 
ir moterų. Ir didžiausi vyro 
smagenys tarp ju turėjo tik 
1770 gramų. O didžiausiais 
iki šiol lietuvės moteries 
smagenimis buvo skaitoma 
1550 gramų.

Pagal nuo pirmiau žino
mo - smagenų tyrinę to j aus 
Broco surinktas Žinias, vi
dutinio europiečio vyro sma-

moteries 1245 gr. Mažiau
sias žinomas medicinos pa
sauliui svoris suaugusio vy
ro smagenų buvo 950 gra
mų, o moteries 800 gr.

Rusų garsus rašytojas 
Turgenevas turėjo 2,020 
gramų smagenyną, didžiau
sią iš visų europiečių ar 
amerikiečių, kurie tik buvo 
ištirti. Kiti didžiasmageniai 
buvo vokiečių filosofas 
Schopenhauer; Franci jos 
karžygis Napoleonas, Ang
lijos poetas Byronas. Bet 
smagenys Anatolio Fran- 
ce’o, vieno gabiausių francū- 
zų rašytojo, buvo mažiau 
vidutinių. Daugelis talentin
gų vyrų turėjo tik apie 1400 
gramų smagenis.

Kaip viskas žmogaus kū
ne turi ryšio su šiokiais ar 
tokiais gabumais, taip ir 
smagenų dydis; bet pats 
smagenų svoris dar nenusa
ko žmogaus gabumų. Daug 
priklauso nuo smagenų ko
kybės, nuo sudėties, išsidir- 
bimo. jų sveikatos ir susi- • • n • n i •

Motinystės ir Meilės 
Liauka Galvoje

Pituitarinė liauka (pos-. 
mageninė) išdirba ir leidžia 
i kraują prolactin syvus, 
kurie pas moteris žadina 3 , 
motiniškumo jausmą, o pas 
vyrus—tėviškumo. Nuo tos ,.~,r 
liaukos veikimo taipgi pri-KIA 
klauso vienos lyties trauki
mas prie kitos, sako dr. 
Charles R. Stockard, Cor- 
nell Universiteto profeso- ' ’ 
rius. Jis spėja, kad pituita- ” 
rinė liauka savo siunčiamais 
syvais i kraują lenkia prie 
draugiškumo ir tos pačios 
lyties žmones.

Prof. Stockard primena •• 
tokį bandymą. Jauna, nesu- J., 
brendus žiurkė visai nepai- 
so mažiukų žiurkučių. Bet.,„ 
ileisk jai “po skūra” pro- . ( 
lactino, o ji tuoj pradės pul- ; 
dinėt apie žiurkučius, tarsi 
būtu motina jųjų. Gavus šio 
liaukos šyvo, jauna žiurkėLondon. — Vos gydytojai 

apmigdė vieną moterį po savinsis kaip galint daugiau ’ 
gimdymo daryt jai operaci- žiurkučių ir ' rūpinsis jais 
ją Croydon ligoninėj, kaip kaip motina. —N. M. “

I • • 1 • v • 1 •
■ “Inšiurino” Savo šypseną 

__________ i Gražuole anglė Betty,,,, 
širdį, ir jinai vėl pradėjo Spurlįg apdraudė savo syp- 
tvaksėti_________________ ■sena °dolerių. Jinai tar- m m

| nauja kąin brangių moteris-J'
Bet stokavo kraujo šir-|kų drabužiu modelis, arba'*’ 

džiai pumpuot. Pasirodė, “menekinas”; ir dvidešimt' 
jog kelios puskvortės krau- trijose varžytinėse laimėjo 
jo subėgusios į vidurius perj\^ pirmą dovana. Ir nieks 
sužeidimą laike gimdymo. tiek . nepadėjęs laimėt, 
Gydytojai todėl sėmė krau-' zav,1.n9a -10S svPse.na‘. . .L • . , ., : Jeigu liga ar nelaimingasją is vidurių ir leido mote-■ !atsitjkim;ls sugadintu Kjai 
nai jį atgal pei !ankos hypSena ]3etty gauti; $5,000 
kraujagyslę. Tokiu budu I 
perleido. tris . puskvortės I p>et įaį neperdidelė ap- 
kraujo, ir atgaivino moterį.1 drauda, lyginant su “inšiu-,.

------------- irinu” vienos amerikietės šo- ‘ .
Kaip Prasti Mokiniai idS?Stak7tuSįap

virsta Gerais r™’’

nustojo veikus jos širdis 
Tada įleido gaivinančio vai 
sto ephedrino, pamasažavo

Per trejus metus Vaikui 
Vadovybės Biuras New1 
Yorke ištvrė 3.000 nrastų i 
mokinių pradinėse mokyklo-1 
se; atrado, iou 2,700 iu bu
vo atsilikę todėl, kad neiš
mokinti kaip reikiant skai
tyti. Geriau juos pamoki
nus skaitymo nėr vienus

Tinklai ir Virvės iš 
Moteries Plaukų

juntrimų bei elektros srovių metus Daskui tie vaikai ir 
irmlzimA rrnlxr/M ! , •.•imergaites neatsiliko nuo 

daugumos kitų.
Tik trims šimtams vniku, 

tarp 11 ir 14 metu, nedaug 
tepagelbėio lavinimas ge-l1 
riau skaityti. Jie buvo or-j 

zūs, nervnoti. i________

veikimo galvoj.
Pagal profesoriaus Žilins

ko surinktus duomenis, Vi
dutinis svoris lietuvio vyro 
smagenų siekia 1441 iki 
1446 gramų; o pagal profe
sorių Veinberga—1445 gra

ibius. Tai esą dįdžiausi tau
tiniai smagenys Europoj. 
Vokiečių vyru smagenų vi
dutinis svoris skaitomas 
1425 gr. Paskui einą sma- 
genys švedų—1399 gramu, 
lenkų 1396 gr., rusų 1367, 
anglų 1^46, žydų 1336, fran- 
cūzų 1280 gramu.

Smagenų dydis dažnai 
priklauso nuo žmogaus 
ūgio, bet yra daug išimčių: 
pav., švedai augalotesni už 
vokiečius, bet vokiečių sma- 
genvs daugiau sveria. Kas 
liečia, rusus, gal Kauno pro
fesoriai numušė jiem kiek 
smagepų kaip “bolševikam”.

Ar kuom pasižymėjo di
džiagalvė lietuvė Baraus- 
kaitė-Paškevičienė, dar ne
žinoma. Tyrinėtojai įieško 
jos artimesnių giminiu ir 
pažįstamų, norėdami žinių 
apie jos gyvenimą, gabumus 
ir būdą. — N. M.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

kaiVidurinei Australijoj 
kuriose puslaukinėse taute-1'”, 
lėse vvrai naudoja savo mo-.?" 
toru niaukus, km n medžiaga 
virves vyti ir tinklus nerti ? 
žveioiimui.

Anglas koliantoias Terry.L,, 
rašo, kad moterys tose tau-

itolėse labai paniekintos ir/ . 
turi dirbt sunkiausius dar- 
bus, kuomet vyrai daugiau- 

• šia drybso, kaitinasi priešo- 
nenasitenki- saule arba lengvai sau me— *—■- 

Todėl iiem buvo pa- džioia bei žvejoja. .
Kai moteries plaukai už- 

auga gana ilgi, vyras paima ~ 
akmeninį peilį ir nuplauta •• 
žmonai niaukus dėl tinklo 
ar virvučių. Plaukų pjovi- 
mas tokiu peiliu gana pri- 
kankina moterį. — A.

ne.
rinkta kantrūs, mandagūs 
mokvtojai ir mokėtojos, ku
rie draugiškai elgėsi su mo
kiniais, nerėkavo ant iu, 
bet padėio vaikams viso
kiuose keblumuose. Tuo pa
čiu laiku vaikai kasdien no 
valandą buvo siunčiami i 
klinika, kur žinovas žmonių 
būdo itikinėio iuos. kad jie 
nėra blogi, kad turi nepa- 
prastas'galvas. ir galėtų ge-

• vi
■ » į

Stipendijos Tinriniams "
Paryžiaus b a n k i nirtkas,

- ------  . .. ............... kuris jaunvstėie buvo dide-N*/ 
rai mokintis, tik reikia pa-,lis tinginys ir blogai mokėsi, ' 
sitikėjimo savimi. \ jFrieardas mirdamas savo 1 

Per 6 iki 12 mėnesiu bu- testamente užrašė fiOO.OOO 
vo pataisyta ir 90 procentu franku nuolatine stipendiia
vadinamų “bloginusiu77 mo
kiniu. kad sugrįžo j bend
ras klases su kitais moki
niais f 
užduodamas pamokas.

patiems bloo-iausiems moki-}
niams. Tačiau testamente <K.
yra pažvmėta viena salvga:

k gana gerai atliko siipendi ja gali būti skiriama

. Vėžio Liga Chemikalas
Cane Cod, Mass.—Lanke- 

nan Ligoninės daktaras Fr. 
S. Hammett, no 10 metu tv- 
rinėiimų, įsitikino, kad vė
žio liga paeina nuo pateku
siu kūnan chemikalų iš pyr
rolidone grupės.

tik tokiems tinginiams mo- J 
kiniams, kurių gabumus^ 
nrinažista mokytojai, nors" * 
jie ir blogai mokosi.

K ai n žinia, ik.’ šiol, visos 
pasaulyje skiriamos stipen
dijos eina darbštiems moki
niams.-Dabar gi bent pirmą 
kartą ta laimė teko ir tingi
niams- “L. Ž.”
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Aleksei Tolstoi.

Socialistine Tėvynė
(Į Mano Rinkikus)

Man tenka didelė laimė: 
darbininkai ir kolchoznin- 
kai, raudonarmiečiai, moky
tojai, gelžkeliečiai ir patar
nautojai iš Staro Ruski sri
ties stato mane kandidatu į 
atstovus Sovietų Sąjungos 
Sovieto.

Tą garbę—aš taip supran
tu—aš užsitarnavau tuo, 
kad visas savo jėgas atida
viau ir atiduodu kultūros 
darbui mūsų didžios tėvy
nės.

Tėvynė: Žodis — senas, 
bet mes jį suprantame nau
jai ir naujai mylime savo 
sovietinę tėvynę.

Mes gavome paveldėjimui 
nuo tūkstančio metų istori
jos šeštą dalį pasaulio—pa
čią didžiausią pasaulyje ša
lį. Joj, da nesenai—20 metų 
tam atgal—gulėjo nepajudi
nami neišsemiami šalies 
turtai ir buvo nepajudina
mos mūsų liaudies jėgos.

20 metų tam atgal—vo
kiečiai, anglai, francūzai, 
belgai viešpatavo mūsų ša
lyj, kaip pas save namie. 
Rusai pirkliai, pramoninin
kai ir dvarponiai pardavi
nėjo Rusiją užsienio tur
čiams. Rusiją laukė apverk-

apsišvietusią, turtingą, pa
čią turtingiausią pasaulyj 
šalį. Produkcija žemės ūkio 
ir gyvulių, lyginant su 1913 
metų kiekiu, pakilo du kar
tus. Stambios pramonės 
produkcija padidėjo 8 kar
tus, lyginant jos gamybą su 
1913 metų. Sovietų Sąjun
gos produkcija Europoj už
ima pirmą vietą ir pasauly
je antrą. Tokios pasėkos so
cialistinio ūkio viešpatavi
mo Sovietų Sąjungoj.

Kapitalistinėse šalyse per 
tą laiką visuomenės padėtis 
yra apverktina. Kapitalisti
nių šalių gamyba zigzaguo- 
ja, ji randasi kur tai apie 
1929 metų gamybos laips
nį.

Tuo kartu gamybos kili
mas Sovietų Sąjungoj eina 
stačiai į viršų. Tai reiškia, 
kad pas mus milionų dar
bas tveria visų bendrą tur
tą, lygiai taip, kaip maistas 
jauname kūne auklėja jo 
stiprybę. Gi kapitalistinės 
tvarkos gamybos linija plas- 
dena, kaip pašautas paukš
tis ir negali pakilti. Ten mi- 
lionai žmonių neranda dar
bo, viešpatauja vargas.

Rusų liaudis vaduojantis 
Lenino ir Stalino strategija 
1918—1922 metah neišpasa- 

tinas likimas-pasidalinimo įikytai sunkiose sąlygose ba- 
kolonijas. , Į do ir ligų, prie sugriauto

Vien tik nuošimčių už transporto ir stokos kuro, 
skolas caristinė Rusija į me- laimėjo didžias^pergales ko-, 
tus išmokėdavo 700,000,000 vos lauke, išmetė už savo 
aukso rublių buržuazijai, o i šalies sienų milionines ar- 
užsienio kapitalistai Rusijoj mijas baltųjų generolų ir 
savo fabrikuose darėsi po interventų—vokiečių, lenkų, 
200,000,000 rublių gryno pel- japonų. Kartu*su jais buvo 
no. Rusų liaudžiai—darbi- išvyti visi dvarponiai, kapi- 
ninkams ir valstiečiams—italistai ir užsieniečiai.

buvo išbudavota ir paleista 
darban milžinai fabrikai. 
Vien tik Magnitogorsk, Ku- 
znecki ir Mikeevski fabri
kai daugiau pagamina či- 
gūno, kaip į metus paga
mindavo visi caristinės Ru
sijos fabrikai. Vien tik Ma- 
gnitogorsko fabrikas du 
kartus ir pusę tiek pagami
na čigūno, kaip kad pasi
gamina Lenkija.

Nėra tos gamybos pasau
lyje, kurios Sovietų Sąjun
goj nebūtų. Mes nepriklau
somi! Mes suradome žemėj 
visokių metalų ir medžiagų, 
reikalingų industrijai. Mes 
atidengėm naujas rūšis ge
ležies, anglies, kurių užteks 
tūkstančiams metų.

Vedimui dabartinio karo 
yra reikalinga 32 skirtingos 
rūšys medžiagų — geležis, 
anglis, druska, medvilnė, ir 
kitokios. Vokietija pas save 
tik 2 medžiagas turi iš 32; 
Italija—7 rūšis medžiagų; 
Japonija—8; o Sovietų Są-I 
jungoj yra visos 32 rūšys. jOs panaikinus “karus? 
Mes neprigulmmgi!

Elektros energija , lygi
nant ją su 1913 metais, da
bar jau 17 kartų išaugus. 
Gaminimas apsiavų išaugo 
net 20 kartų! Aš kaip tai 
paklausiau gumos gamybos 
direktoriaus, kodėl nevisą- 
da krautuvėse galima gau-j kultūrą! Už Stalinisti-

1 1 * nę Konstituciją! Už neįvei-sako, kad dabar visi Sovie- kiamą Raudonąją Armiją! 
tų Sąjungoj yaikscioja ba- už gerbūvį mūsų-linkui 
tais ir kaliošais apsiavę, • vįsll tautų lygiai draugiš- 
vyzų daugiau niekas none- kos ir visas tautag lygiai 
šioj a. Išleisi 10,000,000 po- mylinčios, didelės tėvynes!

Tikrasis mokslas, filosofijoj, 
literatūroj, dailėj turi smar
kiai pasistūmėti tarpe pa
čių plačiausių masių, pasi
daryti prieinamas kiekvie
nam.

Lapkričio socialistinės re
voliucijos vėliavą iškėlė Le
ninas ant šarvuočio prie Ki
niškos gelžkelio stoties var
dan to, kad mases ištraukti 
iš vargo, tamsybės ir išnau
dojimo—vardan milionų ir 
milionų rusų liaudies.

Paskui raudoną socialisti
nės revoliucijos vėliavą liau
dis maršavo 20 metų, 20 
kartų žemė apsisuko aplin
kui saulę, ir dabar saulė— 
•ant mūsų galvų. Mūsų liau
dis galinga, laisva ir turtin
ga!

Bet to dar negana. To 
neužtenka. Prieš Sovietų 
Sąjungą—ketvirtas uždavi
nys: mūsų pergalė ant fa
šizmo visame pasaulyj— 

, vardan paliuosavimo visų 
i pavergtųjų, idant, ant visa-

Gimimai ir Mirimai New 
Yorko Valstijoj

Albany, N. Y. — Spalių 
mėnesį šiemet New Yorko 
valstijoj gimė po 128 kūdi
kius kiekvienai dešimčiai 
tūkstančių gyventojų ir mi
rė po 109 nuo to skaičiaus.

taip ir apylinkės visuomenę, 
atsilankyti ir pamatyti šiuos 
gražius judžius. šiuos judžius 
rengia vietinis Spaudos Komi
tetas.

Judžių rodymas prasidės 5 
vai. vakarę.

Užkviečia Rengimo Komisija.

Great Neck, N. Y “VIŠTŲ LIETUS” 
(Tąsa iš 3-čio pusi)

Judžiai “Song of Happiness” ir 
“Charlie Chaplin”

Dar pirmą sykį greatneckie- 
čiai turės laimę matyti šiuos 
taip garsius ir puikius judžius. 
Visi nori ir myli matyti gerus 
judžius, taigi kiekvienam yra ge
ra proga juos matyti ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 12 d., Kas- 
močių svetainėje, 91 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y.

Apie judį “Song of K Hap
piness” (“Daina Apie Laimę”) 
galima tiek pasakyti, kad tai yra 
kalbantis judis ir gamintas So
vietų Sąjungoje. Turi savyje 

I meliodingas dainas ir žavčjan-
Kad nugalėti, tai mes tu- čia muziką. Tie, kurie turėjo 

rime būti patys kultūriš- laimę jį matyti, kada jisai buvo 
kiausia, labiausiai apsišvie-' rodomas didmiesčiuose, New 
tusi liaudis. Su meile, SU pa- j Yorke ir kitur, visi pripažino, 
garba, su nusistebėjimu ir kad tai yra puikus dailės kuri- 
pasididžiavimu lai į mus žiū- nys, kokį retai pasitaiko matyti, 
ri mūsų draugai ir su bai-Į 

•" me priešai.

ir, antra, jos nebuvo Keptos. 
Tačiau šito holandų kaime
lio gyventojų džiaugsmas 
buvo nemažesnis, matant iš 
dangaus krintant ant kelio, 
sodnuos, ant stogų didelius 
būrius vištų, negu kokio pa
sakų krašto gyventojų, nors 
jiems ir iškepti karveliai kri
to. Visi stebėjosi, džiaugėsi 
ir, žinoma, kas tik begalėda
mas gaudė iš dangaus krin
tančią “maną” — vištas.

Tačiau tas d ž i a u gsmas 
neilgai tesitęsė: greitai pa
aiškėjo, kad tai buvo ne ko-

kia stebuklinga pasaka, o 
paprastas atsitikimas. Neto
li šito kaimelio yra nedidelis 
Landsmeero miestelis, kurio 
gyventojai laiko ištisus pul
kus vištų. Netikėtai per 
miestelį perėjo nepaprastai 
smarkus viesulas, kuris įsi
suko irzsu savim nusinešė ir 
didelius būrius vištų. Pasi
rodo, kad viesulas buvo tiek 
stiprus, kad pajėgė įsuktas 
vištas nLunešti net keletą ki
lometrų. Štai iš kur atsirado 
tas dangaus, tas nelauktas ir 
netikėtas vištų “derlius” ši
tame holandų kaimely.

Tuo būdu kaimelio gyven
tojų džiaugsmas nuėjo vė
jais, o vištos, taip iškilmin
gai atkeliavusios padebe
siais, turėjo grįžti namo vi
sai prozaiškai—žemės ke
liais. Netikėtai gyvenime pa
sirodžiusi pasaka buvo pa
baigta.

Kitas labai juokingas judis 
| tai Charlie Chaplino komedija. 
Nėra reikalo apie jį aiškinti, nes 
visi gerai žino ir visi myli jį 
matyti, nes niekur tiek sveiko 
juoko nematysi, kaip kad jo ko
medijose. Todėl, širdingai kvie
čiame visus, kaip Great Necko,

0-

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
F. J. Bagočius

ADVOKATAS
Veda visokias provas

253 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2613
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rų kaliošų—tuo j aus jų ir 
nėra—darbininkai ir kol- 
chozninkai išpirko.

Kolchozų pergalė padidi
no grūdų kiekį veik ant 3 
bilionų pūdų, lyginant su

Verte D. M. š.
FILIPINŲ ORO NELAI

MĖJE ŽUVĘ ŠEŠI

Manila. — Nežinia kur

Casper’s Beauty Parlor
Permanent Wave ir plaukų 

dažymas užtikrintas

1064 DORCHESTER AVE.
Dorchester, Mass.

Tel. 3668

ruošė amžiną vergiją, skur
dą, išmirimą. Prieš imperia
listinį karą Rusijoj buvo, ____________ _c ...
priskaitoma 65% varguolių; džiai teko^.nusiplauti krauju

jv r AAAVAA -A f vy , viz. .u t, v A A? VI A... kA v vy vvz ' J A.vzvy.

žiu ūkiu. [Ant Kulikovo lauko ji nu-
Tie 15 nuošimčiu buožių- galėjo totorių chanus, pa- 

tranų caristinę valdžią aty- siliuosuodama nuo šimtme- 
džiai saugojo ir palaikė, čių vergijos. 
Buožė buvo ramstis caro Nevos upės ir Čudsko eže- 
valdžios kaime, dvarponiui: ro ledo ji sudaužė vokiečių 
jis buvo mylimas kaimynas, 
pirkliui buožė tarnavo tuo, 
kad varė į bankrutą vidu- 
riečius valstiečius, kurie nu- 
bankrūtyti turėjo eiti į fa
brikus, dirbtuves—dirbti už 
algą, kad palaikius skurdų 
gyvenimą.

Nei rusai žemvaldžiai ir 
kapitalistai, ir dar mažiau 
užsienio kapitalistai, valdę 
fabrikus, dirbtuves, kasyk
las, aliejaus šulinius ir gi
rias po visą Rusiją, nežino
jo' ir nesuprato rusu liau
dies.

Jiems atrodė, kad jeigu 
rusų liaudis biedna ir nemo
kyta, tai lengvai ją galima 
valdyti, kaip darbo gyvu
lius. Jie manė, kad pas ru
sų liaudį nėra daugšimtme- 
čių minčių apie laimingą, 
turtingą ir teisingą gyveni
mą—be carų, dvarponių, 
kapitalistų ir užsieniečių. 
Jie tikėjosi, kad pas rusų 
liaudį stoka sveiko protavi
mo ir revoliucinės drąsos.

Lapkrityj, 1917 metais, 
rusų liaudis parodė jiems 
visiems, kad tas viskas pas 
ją yra pakankamame kie- 
Kyje- .

Liaudis susirado sau va
dą Komunistų Partijoj, 
priešakyj su dideliais mąs- 

.iytojais — strategais Leni
nu ir Stalinu. Komunistų 
Partija vedė liaudį prie už
kariavimo niekados ir nie
kur dar nematytos visuome
nės tvarkos — socialistinio 
surėdymo.

Milžiniška Pažanga
Kas tai yra socializmas— 

jūs žinote. Tai kelias, kuris 
per 20 pietų pavertė buvu
sią pusiau-kolonialę Rusiją 
su 65% kaimo biednubme- 
nės su 75% beraščių į pilnai

prieškanniu kiekiu. O ir ca- čhng0 Filipinų armijos šta- 
ristmė Rusija duona apru- • bo galva gen. santOs, 
pino veik visą Europą. Kol-i tryS j0 oficieriai ir du ame- 
chozų pergalė ant visados rikiečiai lakūnai. Spėjama, 
panaikino seną ir “y-—4-" H - .......... *
mą rusų vaizdą”: paskui 
arklą eina nuliūdęs, pilną 

tietis, apsiavęs vyžais. Tokį 
vaizdą dabar jūs galite ma
tyti pro traukinio langą va
žiuojant Lenkijoj.

Pas mus buvęs mužikė
lis dabar važiuoja,—atsi
žvelgiant į šalies kraštą,— 
ant dviračio, automobiliuj 
arba geru arkliu. Dabar jie 
žemės valdytojai ir kolcho
zų pirmininkai, Štai vienas ! 
tokis buvęs mužikėlis, o da-1 
bar vienas jo sūnus trakto
rių aria, kitas—Raudonoj o j 
Armijoj leitenantas, o duk
tė—Aniuta docentė Timiria- 
zevo akademijoj.:.

Draugai, nereikia pamir
šti, kad dar prabėgo tik 
20 metų nuo revoliucijos ir 
tik dvi penkmetinės vals
tiečių kolchozninkų ūkio; 
kad tai tik pradžia, tai tik 
aušra tos šviesios dienos, 
kuri vis daugiau nušviečia 
neapglebiamą mūsų tėvynę.

20 metų kovos ir socialis
tinio būdavojimo buvo ap
vainikuoti paskelbimu Sta
lininės Konstitucijos. Ji pa- 
darė sutrauką visų užka-! 
riavimų ir juos formulavo į 
įstatymą.

Kiekvienas Sovietų Są
jungos pilietis ir pilietė 
slaptu balasavimu renka at
stovus į aukščiausią valsty
bės aparatą — Aukščiausią 
Sovietą. Nuo kiekvieno žmo
gaus, kuriame kampe jis 
negyventų, bus nutęstas gy
vas siūlas linkui išrinkto 
kandidato, prie jo išrinktos 
valdžios.

Kultūros Fronte
Trečia pergale Sovietų 

Sąjungos tautų bus da
bar, kada pasiremiant Nau
ja Konstitucija renkame 
Aukščiausią Sovietą, kada 
padidinsim darbą kultūros 
fronte.

Su tokiu pat pasiryžimu 
ir pasišventimu mes turime 
paveldėti pasaulinės kultū
ros turtais, kurios pavelde- 

Į du Penkių Metų Planus tojais mes save skaitome.

Prisiminus Istoriją
Ne pirmu kartu rusų liau-

20% viduriečių ir 15% buo- už išgelbėjimą savo tėvynės.1 vargų galvą nuleidęs vals

nKieciai lakūnai, bpei 
pažįsta-1 Kad per viesulišką audrą jų 

lėktuvas susikūlė į kalną ir 
taip gal jie visi žuvo.

Gold Seal Coal
$11.00 už toną. Dviejų tonų 

užsakymai 
Užtikrintas pasitenkinimas 

Angliai visi sudega

STETSON FUEL CORP. 
496 FIRST ST. 

SO. BOSTON, MASS.
Sou. 1540 Kir. 6587

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

Roland Ketvirtis & Co.
Taiso laikrodžius ir 

parduoda naujus 
Taipgi parduodame ir išvalome 

aliejinius pečius
322 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 4649

Ant krantų

ricierių legionus ir pastojo 
jiems kelią linkui Ladogos, 
Naugorodo, Pskovo ir Sta- 
raja Russa. Nuliūdimo lai
kais, kada rusų miestai bu
vo paversti į pelenus, o ke
liai baltavo nuo žmonių 
kaulų, kjida - Rusijos žemę 
buvo pardavę Maskvos ba
jorai lenkams ir švedams, 
liaudis nenorėjo priimti tą 
vergiją; ji apsijungė ir iš
grūdo laukan užsieniečius.

Prie Petro Didžiojo, kada 
visoj Europoj neįveikiama 
švedų armija įsibriovė į ru
sų liaudies žemę, liaudis tą 
armiją visiškai sunaikino 
prie Lesnos ir Poltavos/ 
Šimtas metų vėliau Napole
onas patraukė užkariavimui 
Rusijos didelę armiją, užka
riavusią visą Europą (apart 
Ispanijos). Prie Borodino 
Napoleono armija atsirėmė 
į rusų durtuvus. Nei fran- 
cūzų kanuolių ugnis, nei pa
siutę atakos 30,000 raitari- 
jos vadovystėj Miurato, ap
sikausčiusios plienu, negalė
jo įveikti rusų armiją, atsi
stojusią apgynimui savo tė
vynės.

Didžiuose mūšiuose liau
dis išgelbėjo laisvą savo tė
vynę. Ir dabar jau niekeno 
svetima koja negalės per
žengti jos sienos,—kur sar
gyboj stovi pati liaudis— 
jos Raudonoji Armija, apsi
ginklavus politiniai, drąsi ir 
neįveikiama, apsiginklavus 
tokia technika, kurią vien 
pamatę priešai nubąla.

Ekonominės Pergalės
Didžiausios' Sovietų Są; 

jungos liaudies pergalės, tai 
pirmu kartu žmonijos isto
rijoje sudarymas socialisti
nės valdymosi tvarkos.

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atvėsus Gerkite Brockert’s Ale
šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
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 vešiame klimate jis yra naudingesnis gerti, 

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

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

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

Jis

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. 
• 1

Savininkas sutinka namą mainyti ant ūkės.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 9423
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J. P. IDUK-AIDUKAS
Seniausias Kriaučius

So. Bostone
Reikale drabužių valymo, bei 
pasiuvimui naujų kreipkitės:

322 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

JOSEPH W. CASPER
Jauniausias Laidotuvių pa

tarnautojas, reikale 
kreipkitės

494 E. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. 1437

GEORGE C. STUKAS
Vienintelis Liet. Fotografas 

So. Bostone, ir Norwoode 
Reikalui esant kreipkitės:

453 BROADWAY
So. Boston. Mass.

681 WASHINGTON ST.
Norwood. Mass.

Lithuanian Furniture Co.
Geriausi namų rakandai, prieina- 

miausiom kainom

A. ASHMANSKAS
326 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Telephone So. Boston 4618
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Second Street Market
Bučernė ir Grosernė 

Žemesnės 'kainos kaip ant 
Broadway

P. YASINSKAS
365 W. -SECOND ST.

Sb. Boston, Mass.

JOHN ZAKS MARKET
, Tik naujai atidaryta 
Bučernė ir Grpsernė
303 W. 3rd STREET

<So. 'Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2009
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FRANK G. WHITKENS
Norintieji pirkti ką iŠ

Aukso ar Daimontų 
arba, jei jūsų laikrodis sustojo, 

būtinai kreipkitės pas
F. G. WHITKENS

315 E STREET
So. Boston, Mass.

CHARLIE & CHRIS
Automobilių Mechanikai, 

Oficialiai Inspektoriai, 
ALA Patarnautojai 

Atdara per naktj
454 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 4000

THE SUPREME WAVE
Reguliarė kaina $7.00 

Specialė $3.50 nuo lapkr. 20 
iki gruodžio 20, 1937

Casper’s Beauty Salon
83 L St., near 4th St.

So. Boston 
Tel. Sou. 4645

Barrs Joniko Dirbtuvė
Pristatom į namus Toniką, 
Alų ir pervežam kitokius 

daiktus.
220 E STREET

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 9328
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J. DOYLE, Inc.
Parduoda visokius gėrimus 

parengimams ir pristato 
į namus.

303 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.
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