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Ramybė žemėje geros va
lios žmonėms!” skambės žo
džiai krikščioniu bažnyčiose 
Kalėdų dieną.

Bet kiek tos ramybės iš tik
rųjų žmonės turės?

Ispanijoj palaiminti švento 
tėvo fašistai su dvarponiais ir 
fabrikantais jau pusantrų me
tų terioja demokratijos šalinin
kus.

Chinijoj Japonijos budeliai 
imperialistai naikina milionus 
žmonių ir jų turtą tokiu bruta- 
liškumu, kokio pasaulis nėra 
matęs.

Amerikoj milionams žmo
nių, neturinčių darbo, taipgi 
ramybės nebebus.

Ramiai gyvens tik tie, x ką 
tąjį obaJsj taip labai skelbia, 
—kunigėliai. Ramiai Kalėdas 
švęs gavę milžiniškus pelnus 
kapitalistai.

Darbo žmonės ramybės su
silauks tik tuomet, kai jie pa
šalins išnaudotojus su jų visa 
sistema.

Chicagos kunigų “Draugas” 
sako:

“Dėka komunistams, di
džiosios unijos nemoka mo
kesčių j CIO centrą . . .” 
Kunigai bando įrodyti, kad 

didžiausias Amerikos darbo 
unijas jau valdą komunistai. 
Tai, žinoma, netiesa. Tą žino 
ir kunigai, bet jie turi ką nors 
pameluoti!

Ispanijos demokratijos gy
nėjai parodė pasauliui, kad jie 
yra gerai organizuoti, discipli
nuoti ir pasirengę lupti fašis
tus.

Tai liudija jų paėmimas to
kios svarbios pozicijos, kaip 
Teruel miestas.

Pas mus Ispanijos klausimas 
po biskio tampa lyg ir pamirš
tas. O jis neturi nei minutei 
būti pamirštas.

Ispanijos respublikos gynė
jams visko trūksta, visko rei
kalinga. Mes privalom jiems 
gelbėti!

Atsimenant, ką pereitais me
tais šituo kartu Ispanijos (ir 
Amerikos sykiu) fašistai skel
bė?

“Kalėdas mes švęsim Madri
de”, teigė jie.

Praėjo metai. Fašistai nuo pa
ėmimo Madrido šiandien toliau, 
kaip tuomet. Dar už metų laiko 
ir jų, veikiausiai, Ispanijoj ne- 
bepasiliks.

Lietuviški fašistukai kadaise 
taip jau labai šūkaliojo, būk jų 
sėbrai Ispanijoj greit laimėsią 
Madridą.

Šiandien jie tyli, kaip muilą 
praryję.

61 Memorial Dienos (Chica- 
goj) demonstracijos dalyvį, t. v. 
to miesto “felony” teismas nu
baudė už tai, kad jie dalyvavo 
demonstracijoj.
„ Daugiausiai tai vis plieno 
darbininkaį arba jų žmonos bei 
giminės. Vienas nubaustasis yra 
be kojų; jas Chicagos polici
ja jam nukirto; ir tas podraug 
tapo nubaustas!

Bet policija ir šnipai, kurie 
nužudė kelioliką ramių dar
bininkų h- daug jų brutališkai 
sužeidė, .tebevaikšto .laisvi! 
JiemsK nei plaukas dėlto nuo 
galvos nenukrito.

Tokis tai kapitalistinis tei
sėtumas!

Senatiškas La Folleto šni
pams tyrinėti komitetas skel
bia, kad jis suradęs, jog išnau
dotojai - fabrikantai palaiką 
tūkst. šnipų veikiančių darbi
ninkų organizacijose. Jiems 
išleidžiama milionai dolerių 
per metus

Bet kai darbininkai parei
kalauja didesnių algų, tie pa
tys samdytojai pareiškia: “Nė
ra iš ko.”

Liaudiečiai Žygiuoja į 
Albarraciną, už 15-kos 

Mylių nuo Teruel _ ®--------
Ištaškė Fašistų Kontr-Atakas Dar 3 Dienos Badant Vai- 

Teruel Srityje kam; Todėl Pasikorė Motina

Valencia, I s p a n i j a. — 
Liaudiečiai visiškai sukriu- 
šino fašistus Teruelyj ir žy
giuoja į Aįbarracin, 15 myl. 
į vakarus nuo Teruelio. Fa
šistai pradėjo smarkias 
kontr-atakas iš šiaurių ir 
vakaru, bet liaudiečiai su- 
triuškino jąsias ir maršuoja 
pirmyn, taškydami krintan
čią gen. Franco kariuome
nę.

Teruelyj dar bandė atsi- 
laikyt 500 fašistų, sulindu
sių į katedros bažnyčią, pas
tatytą 16-me šimtm. Astu- 
rijos dinamitieriai buvo 
pasinešę išsprogdini kate
drą ir taip nušluot paskuti
nį priešų lizdą mieste. Bet 
liaudies karo ministeris Ind. 
Prieto tatai uždraudė. Tad 
neužilgo buvo katedra už
imta ir be sprogdinimo.

Berlin. — Vieton kalėdų 
naziai apvaikščioja “pago
nišką” saulėgrąžos žieminę 
šventę.

Kas Valanda Miršta po 20 
Chinų Pabėgėlių

Shanghai. — Per keturis 
mėnesius, nuo japonų karo 
pradžios, Shanghajuj mirė 
nuo bado ir įvairių ligų 41,- 
045 chinai pabėgėliai, taigi 
po apie 20 žmonių kas va
landą. Tokias skaitlines 
skelbia chinų labdaringos 
draugijos, kurios palaidojo 
juosius.

Ragina Kongresmanus Bal
suot už Darbo Bilių

Washington. — Jungtinių 
Valstijų žemdirbystės mi
nisteris Wallace patarė kon- 
gresmanams, atstovaujan
tiems farmeriškas valstijas, 
balsuot už bilių dėlei darbo 
valandų apribojimo ir būti
nos algos nustatymo, atei- 
nančioj reguliarėj kongr. se
sijoj. Jeigu jie to nedarys, 
tai, girdi, darbininkus atsto
vaujanti kongresmanai ga
lėsią pasipriešint sumany
mams, siūlomiems farmerių 
naudai.
Liaudiečiai Paskandino Fa

šistų Amunicijos Laivą
Gibraltar. — Keturi Is

panijos valdžios lėktuvai 
bombardavo fašistų prie
plauką Cadizą ir nuskandi
no tavorinį laivą pirma, ne
gu fašistai iškrovė iš jo at
vežtas * karines medžiagas. 
Respublikos orlaiviai bom
bardavo ir priešų prieplau
ką Seville j.

Mūsą bendradarbiams, vaji- 
ninkams, skaitytojams ir vi
siems dienraščio “Laisves” 
draugams ir prieteliams šitos 
kolumnos rašytojas siunčia 
nuoširdžius linkėjimus praleis
ti gražiai žiemos šventes ir lai
mingai pradėti naujuosius me
tus!

Cheynne, Wyoming.—Tik 
trys dienos buvo telikę iki 
kalėdų, nuo kurių vietinė 
vyriausybė žadėjo pradėt 

i duot pašalpos šeimynai be- 
• darbių Holtmanų. Bet ketu- 
Iri išbadėję vaikai taip ver- 
Įkė valgyt ir dejavo, kad mo
tina negalėjo iškentėt iki 
kalėdų; nuėjo sklepan ir pa
sikorė. Be vaikų, paliko ir 
bedarbį vyrą.

SSRS STATO DIDŽIAUSIA 
PASAULYJ VANDEN-ELEK- 

TROS DIRBYKLA
Maskva. — Sovietų Są

junga pradeda statyt di
džiausią pasaulyj tvenkinį 
Kuibyševe (buvusioj Sama
roj) prie Volgos upės, kur 
bus įrengta galingiausia 
vanden-elektros dirbykla; 
jinai gamins 2,500,000 kilo- 
wattų elektros jėgos. Nau
jasis tvenkinys bus toks mil
žiniškas, kad prieš jį atro
dys menkutis ir garsusis 
Dnieprostroi.

Elektros energija iš Kui- 
byševo stoties, keturis kar
tus didesnės už Dnieprostro- 
jų, bus naudojama ne tik 
Uralu pramonės centrams 
ir miestams, bet bus perleis 
sta ir Maskvon. O didžioko 
tvenkinio vanduo pravesti- 
nais kanalais tarnaus Pavol- 
gės laukų laistymui, kurie 
tada duosią po 3,000,000 to
nų daugiau kviečių per me
tus negu dabar.

Tam darbui bus naudoja
ma ir kaliniai. Statyba tęsis 
5 iki 6 metų. Kurie kaliniai 
sąžiningai dirbs, bus išlais
vinti. Juk šiomis dienomis 
Sovietai davė laisvę dešim
čiai tūkstančių kalinių, ku
rie užbaigė 1,300 mylių an
trųjų bėgių Sibiro geležin
keliui. Bebūdavojant Kuiby- 
ševo tvenkinį ir elektros dir
bykla, kaliniai galės dovanai 
lankyt gerai įrengtas ama
tų mokyklas.

Nušovė Briedį Alkanai Pa
čiai; Nuteistas Kalėjiman 
Rutland, Vermont. — Su

vargęs farmeris Ph. Wim- 
ett„ 24 metų, nušovė briedį 
alkstančiai savo žmonai, ir 
už tai liko nuteistas 60 die
nų kalėti, nes dabar ne 
briedžių medžioklės sezonas.

Bet teisėjas C. A. Webber 
suspendavo bausmę, o vals
tijos valdininkai paragino 
miestelio vyriausybę duot 
maisto tai pavargėlių porai.

Motina Du Savo Vaikus Nu
šovė ir Du Sužeidė

Waverly, Iowa. — Bertha 
Watters, žmona medžių kir
tiko, nušovė du miegančius 
savo mažus vaikus ir du su
žeidė todėl, kad jie “neklau
sę” josios, kaip jinai suimta 
aiškinosi policijai. Be to> 
apšaudė butą kaimyno, su 
kuriuom pykosi.

“LAISVES” VAJUS PASIBAIGĖ
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų jau pasibai

gė. Nors vajui prasidėjus pasireiškė masiniai atleidinė
jimai žmonių iš darbų, tačiaus vajus pavyko*vidutiniai. 
Gražų skaičių gavome naujų skaitytojų ir daūgelis senų 
skaitytojų atsinaujino prenumeratas laike vajaus. Do
vanas šiemet laimėjo šie kontestantai:

A. Stripeika, Elizabeth, punktų 5872, Emą dovaną 
Philadelphia Veik. Kom., punktų 4081, 2-rą dovaną 
S. Reikauskas, Hudson, > punktų 2218, 3-čią dovaną 
K. Žukauskienė, Newark, punktų 2046, 4-tą dovaną 
A. Kavoliūnas, Montreal, punktų 1743, 5-tą dovaną

$50

$10

$20 
. $18 

L. Žemaitienė, Waterbury, punktų 1734, 6-tą dovaną $15 
Pittsburgho ir Apylinkės

Vajininkų Biuras; punktų 1592, 7-tą dovaną $12 
S. Penkauskas ir J. Kasparavičius

Lawrence, Mass, punktų 1581, 8-tą dovaną
S. Kuzmickas, Shenandoąh, punktų 1491, 9-tą dovaną
J. J. Bakšys, Worcester, punktų 1476, 10-tą doyaną

Širdingiausia dėkuojama draugams, kurie laimėjo 
vanas. Jūs, draugai, sunkiai darbavotės ir pasiekėte 
vanų laipsnį. Tai didelė garbė pasižymėti taip prakilnia
me darbe.

Dėkuojame taipgi visiems dalyvavusiems vajuje ir pa
sidarbavusiems platinime dienraščio, pasižymėjusiems 
apšvietos darbe. Geras skaičius draugų ir draugių gavo 
po vieną skaitytoją savo dieraščiui, ačiuojame ir už tai.

Vajus pasibaigė, bet platinimas dienraščio neturi baig
tis su pabaiga vajaus. Kur tik eidami, kur tik dalyvau
dami, verbuokime savo dienraščiui naujus skaitytojus.

“Laisvė” yra lietuvių liaudies dienraštis. Ji atsako 
kiekvieno doro Amerikos lietuvio interesams. “'Laisvė” 
yra niekuom nepavaduojamas apšvietos ir mokslo šalti
nis. Jos platinimas yra garbingas apšvietos darbas.

Sveikiname draugus ir drauges laimėjusius dovanas 
konteste, sveikiname visus dalyvavusius konteste ir reiš
kiame jums didelės pagarbos už atliktą taip svarbų ir 
taip didelį darbą. “Laisvės” Administracija.

$5

do
do-

JaponaidGinasi, būk Ne- Rooseveltas Reikalauja 
šaudę į Jungtinių Vals- Taupyt Iždą, bet Aprū-

ti jy Karo Laivuką pint Bedarbius
Tokio. — Japonijos val

džia pripažįsta, kad jos lėk
tuvai bombomis paskandino 
Amerikos karinį laivuką 
“Panay” ir tris Standard 
Oil kompanijos laivus Yan
gtze upėj grd. 12 d. Bet 
Japonijos užsieninė minis
terija užginčija, kad japo
nų motorlaiviai tik
sliai apšaudė “Panay” ir jo 
žmones, kurie bandė išsigel
bėti.

Japonų vyriausybė pasa
koja, būk tie jų motorlai
viai šaudę tik j vieną “arti
mą chinų laivą,” todėl, girdi, 
“gal tik nuklydusios japo
nų kulkos netyčia pataikiu
sios į Panay.”

Užsieninė Japonijos mi
nisterija šneka, būk japonų 
lakūnai “per klaidą” bom
bardavo amerikinius laivus, 
palaikydami juos Chinijos 
laivais (nepažindami didžiu
lių-Amerikos vėliavą). Pri
pažįsta, kad japonų karei
viai buvo atėję į “Panay” 
pirm jo nuskandinimo, bet, 
esą, “draugiškai” (nors su 
atkištais durtuvais).

Japonijos valdžia giriasi, 
būk jos kareiviai padėję iš
sigelbėti “Panay” žmonėms. 
Tačiaus amerikiečiai paro
do, kad japonai šaudė į no
rinčius išsigelbėti.

būsiąs- Šis penktadienis 
apsiniaukęs ir vidutiniai 
šaltas, sako N. Y. Oro Biu
ras.

Vakar, temperatūra 44.'tarptautinę Nobelio dovaną 
Saulėtekis 7:17; saulėleidis už pasitarnavimus taikos 
4:33. / 'idėjai.

Washington. — Demokra
tų dauguma Jungtinių" Val
stijų kongrese turi pasi- 
stengt sumažint tokias val
džios lėšas, kurios nėra bū
tinai reikalingos, jei nori 
lygint šalies iždo išlaidas su 
įplaukomis, sako preziden
tas Rooseveltas: o jeigu jie 
to nedarys, tai po kelių me
tų “galės visai melikt demo
kratų partijos ir valdžia ga
lės atsidurt bankrute.”

Tokį perspėjimą Roose
veltas davė savo laiške kon- 
gresm. W. Cartwright’ui, 
pirmininkui kongresinės ke
lių komisijos: Rooseveltas 
nurodė, jog dabar išleidžia
ma po 200 iki 300 milionų 
dolerių iš šalies iždo per me
tus valstijų ir apskričių ke
liams; bet prie tų kelių ma
žai tesamdoma bedarbių. 
Todėl prezidentas reikalau
ja numušt $113,000,000 nuo 
tų kelių paramos, o valdžios 
iždą naudot tokiem darbam, 
kurie ištikro tarnauja be
darbių .pašalpai. Roosevel
tas primena, jog šalyje yra 
keli milionai bedarbių.

Mirė F. B. Kellogg, Darbuo
tojas už Pasaulinę Taiką
St. Paul, Minn. — Mirė 

buvęs Amerikos užsieninis 
ministeris Frank B. Kel
logg, vienas iš sumanytojų 
Kellogg-Briand’o nekariavi- 
mo 'tarptautinės sutarties, 
pasaulinei taikai palaikyti. 
Jis buvo 81 metų amžiaus.

1930 m. Kellogg gavo

Chinijos Valdžia Ima 
Savo Kontrolčn Pra
monę Karo Reikalam ------------- H _

Raudonieji Organizuoja Nau
ją Armiją prieš Japonus

Aplaksuot Būsimus Valstybės 
Bonus, Sako Roosevelt

Washington. — Preziden- 
4a s Rooseveltas savo laiške 
senatoriui Lonerganui rašo, 
kad pirkikai valstybės pas
kolų bonų, kurie bus išlei
džiami ateityj, taipgi turėtų 
mokėt taksus j šalies iždą. 
Iki šiol valstybiniai bonai 
buvo laisvi nuo taksų. Todėl 
turčiai juos taip daugmeniš- 
pirko, idant išvengt mokes
čių valdžiai.

CHINAI TIESIA 3,000 MY
LIŲ VIEŠKELI, APSIGYNIMUI 

NUO JAPONU
Shanghai, grd. 23. — Chi- 

nija visu smarkumu tiesia 
didį naujovišką vieškelį, ku
ris prasidės nuo Sovietinio 
Turkestano ir eis į centrali
nę Chiniją, Kansu provinci
ją. Viena šio vieškelio šaka 
bus pravesta į Išlaukinę 
Mongoliją, Liaudies Respu
bliką. Vieškelis bus 3,000 
mylių ilgio. Prie jo jau- dir
ba milionas chinų. Tikimasi; 
jis užbaigt iki pavasario.

United Press praneša, kad JuodmarŠkiniai Tenielyj 
Sovietų Sąjunga duoda me
džiaginės ir techniškos pa- publikiečiai, 
ramos vieškeliui statyti. O Teruelį, nukovė kelis tūks- 
kai jis bus užbaigtas, Chini- tančius fašistų kareivių, 
ja tuo keliu galėsianti lais- Tiesioginiuose mūšiuose 
vai gaut karinės pagelbos iš mieste respublikiečiai dur- 
Sovietų prieš Japonija. Šio,tuvais ir rankinėmis grana- 
kelio japonai negalėsią už
kirsti.

Naujasis vieškelis yra 
toks milžiniškas darbas, kad 
jis lyginamas su Chinų Di
džiosios Sienos pastatymu.

MIRĖ GARSUS KUMŠTI
NINKAS J. KILRAIN

Quincy, Mass. — Mirė 
Jake( Kilrain, savais laikais 
garsus kumštininkas, 78 me
tų amžiaus. Jis 1889 metais 
boksavosi plikais kumščiais 
75 raundus vienu pradėji
mu, iki buvo pripažinta lai
mėjimas jo oponentui J. L. 
Sullivanui.

Varguolė Paliko Savo Kūdikį 
Su “Pasveikinimais”

Philadelphia, Pa. — Ko
kia tai pavargėlė motina 
įdėjo į popierinį maišiuką 
savo dviejų dienų mergaitę 
ir paliko ant laiptų vieno 
apartmentinio namo Pieti
nėj Philadelphijoj. Ant mai
šiuko užrašė: “Sveikinu sir 
šventėmis.”

Mergaitė paimta į ligonio 
nę; yra labai graži ir atrodo 
sveika.

RUMUNŲ VALDŽIA PRA
KIŠO RINKIMUS

Bucharest, Rumunija. — 
Tatarescu valdžia į seimą 
tepravedė tik 38 , ir pusę 
nuošimčio visų savo atsto
vų; taigi neturės daugumos. 
Be kitko, 78 išrinkti nuo 
valstiečių partijos ir 62 nuo 
fašistų “geležinės” gvardi
jos.

Shanghai, grd. 23.Shanghai, grd. 23. — Chi
nijos valdžia paėmė į savo 
žinybą visas kasyklas,,,fa
brikus, dirbtuves ir lauko 
ūkį, kad galėtų sėkmingiau 
aprūpint karo reikalus ppieš 
Japoniją.

Chinų komunistų vadas 
Chou En-lai praneša, jog 
Wei Li-huang, komandie- 
rius raudonosios Aštunto 
Ruožo armijos, per mėnesį 
suorganizuos dar naują^ąr- 
miją kovai prieš Japoniją.

Chinijos kariuomenė atė
mė iš japonų Wuhu, Yang
tze upes prieplaukos mies
tą, už 100 mylių į vakarų 
pietus nuo Nankingo, ir at
metė japonus atgal iki 
Kwangteh. 

1

Japonai dabar sutraukė- 
didžiąsias savo jėgas prieš 
Foochow. Abejojama, ar jie 
drįs tuoj lįst gilyn Chinijon 
iki Hankowo, dabartinės so- JĮ 
stines. r-4

Skaudžiai Nukentėjo ItH

Valencia, Ispanija.—Res; 
šturmuodami

tomis išžudė kelis šimtus 
italų “juodosios strelos” ka< 
nu.

Katinas Išgelbėjo Šešis nuo
Mirties Ugnyje j

_____ ' «
Detroit, Mich. — Kai kilo 

gaisras skiepe Aid. Stonges 
buto, katinas “Jerry” pra
dėjo smarkiai nagais dras-
kyti skiepo duris. Tuomi pa
budino šeimininką. Taip, 
ačiū vienų metų amžiaus 
katinukui, ir liko išgelbėti. 
šeši žmonės nuo mirties ug
nyje.

Už kelių minučių po to 
jau visas namas skendo, liep
snose. Gaisro priežastis'’-— > 
perkaitęs pečius. _ A
3,000,000 NAUJŲ BEDAR

BIŲ AMERIKOJ ; j
Washington, grd. 23. — 

Viešųjų WPA darbų admi
nistracija praneša, kad šį 
rudenį nuo rugsėjo mėnesio 
iki šiol neteko darbų 'dar 
2,000,000 darbininkų; o iki 
1938 m. vasario galėsią pra
rast darbus dar milionas iki 
dviejų milionų. Tada būsią 
apie 11,000,000 bedarbių. '

Washington. — Perkūnas 
per metus užmuša apie 2,000 
žmonių Jungtinėse Valstijo
se, — 90 procentų kaimuose 
ir mažuose miesteliuose. • -

ŠĮ ŠEŠTADIENI ‘LAISVA 
NEIŠEINA . ..U

“Laisve” šį šeštadienį ne
išeis, nes kalėdų dienoj paš
tininkai laikraščių neisite- 
šioja.
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jos eilėse nepakankamai buvo išsivystęs 
judėjimas už vienybę. Nuo dabar visų 
pažangiųjų unijistų, Federacijos narių, 
darbas bus pasiraičius rankoves „kovoti 
už vienybę ir versti savo vadus priimti 
C. I. O. vienybės pasiūlymus. Tai 'bus 
nelengvas darbas, tačiau anksčiau ar vė
liau jis turės apsivainikuoti pasisekimu. 
Tuo tarpu C. I. O. unijos ir unijistai turi 
darbuotis laimėjimui į savo eiles dar 
daugelio milionų neorganizuotų darbi
ninku. V

Kas Buvo Frank 
Kellogg?

tu pasigirdo šūvis ir Ličkūnaitę 
čia pat sukrito. Atvežus ją į 
Telšių apskr. ligoninę ir buvo 
padaryta operacija. Sunkiai su
žeisti jos viduriai. Nors tikima
si, kad nukentėjusi pagis, ta
čiau jos būklė labai rimta.

Canada and Brazil, six months... $3.00
Cntered as second class matter March 11, 1924, at 
ifte Post office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

y - Nerimas Japonijos Užfrontėje
'••'./„.Ne taip jau viskas ramu pačioje Ja- 

; -ponijoje, kaip svietas įsivaizdina. Pasiro- 
” do, kad opozicija militaristų plėšikiškam 

|/- karui Chinijoje smarkiai auga, taip au- 
j ga, jog imperatoriaus Hirota valdžia ne- 
i begalėjo pakęsti ir pravedė ablavas 
I .prieš opozicijos žmones. Gruodžio 21 d. 
..... Tokio buvo masiniai areštai ir sulaikyta 
I -370 žymių žmonių — mokslo vyrų, pro

fesorių, rašytojų, ir net aukštų valdi- 
' :ninkų.

. ~ Matyt, opozicija turi plačiai išvysčius 
** ’ savo veiklą. Iš Chinijos praneša, kad už

muštų japonų kareivių kišeniuose ran- 
dama prieškarinių lapelių. Vadinasi, opo-

• "zicijos prieškarinė veikla pasiekus yra
ir armiją.
•• Vargiai ir šie areštai nuslopins prieš
karinį judėjimą Japonijoje. Šis milita- 

/ristų karas prieš Chinijos žmones Japo- 
„nijai labai brangiai kaštuoja. Žmonės ap- 

; . takšuoti, turi sumažinti jau ir taip mažą 
/ duonos kąsnį, idant palaikyti armiją ir

• • vesti karą.
r ---Kol Japonijos armijai sekasi Chinijoje, 

'tol militaristams nesunku namie žmones
*' palaikyti “ramybėje.” Bet lai tik ta ar- 
’ ’ /-mija prakiša vieną kitą svarbų mūšį, ir 
,'-4ie žmonės, tuščiais pilvais, atsipeikės iš 

patriotinio svaigulio. To ir reikia tikė
tis ir laukti.

—-^Derybos Pakriko, Bet Kova už 
Unijų Vienybę Tebeis

Amerikos Darbo Federacijos biurokra- 
' tai pakrikdė derybas su Komitetu dėl 
L .k .Industrinio Organizavimos (C. I. O.), 

jie griežtai atsisakė priimti Federacijon 
beveik tris milionus naujai suorganizuo- 

L /tų darbininkų. Jie sutinką priimti atgal 
t-...Federacijon tas aštuonias unijas, kurias 

suspendavo du metai atgal, bet dvidešimt 
■"/ trys ar keturios naujos industrinės uni- 
<•" jos turi būti paliktos ir apleistos — jei 

tose pramonėse gyvuojančios Federaci- 
'. jos siauros amatinės unijos ant jų susi- 

/mylės ir priims, tai gerai, o jei ne — tai 
;/" suk jas velniai.

Bet, žinoma, John L. Lewis ir kiti C.I.O. 
vadai atsisakė šitaip išduoti tris milio- 

v-žk nūs naujai suorganizuotų darbininkų ir 
‘■' .'su teisingu pasipiktinimu atmetė Fede- 

v •/‘■facijos biurokratų begėdišką pasiūlymą.
"Lewis teisingai pasakė: Arba mes visi 
keturi milionai C. I. O. narių einam Fe- 
'deracijon ir jūs visus mus priimate, arba 

’ r Negaunate nei vieno! - •
Mūsų supratimu, C.J. O. vadovybė la- 

z‘z liai puikiai ir nuoširdžiai užsilaikė per 
■ r.. visas derybas. Derybas pakrikdė ne 

John Lewis, Murray ir kiti iš C. I. O. 
vadovybės, bet William Green, Woll, 
Harrison, Frey ir kiti biurokratai iš 

’Amerikos Darbo Federacijos.
Bet ar darbo unijų vienybės idėja jau 

J-' galutinai palaidota? Ar jau tas reiškia, 
j kad. judėjimas už Federacijos ir C. I. O. 

-u vienybę turės apsistoti? Anaiptol ne. Jei 
» • Federacijos biurokratai drįso derybas 

r* pakrikdyti, tai tik dėlto, kad Federaci- 
_ 1 n j

Kongreso Nepaprastoji Sesija
Taip ir mirė, arba užbaigė savo gyve

nimo dienas prezidento Roosevelto su
šaukta nepaprastoji kongreso sesija. 
Kaip reguliarė sesija, taip ši taip užsino- 
tūrino, jog nei iš vietos prezidentui nepa
vyko kongrosmanus ir senatorius paju
dinti. Viskas, ko tik jis prašė arba rei
kalavo, buvo atmesta, arba palaidota 
saldžiai miegoti įvairiose komisijose.

Roose veltas, šaukdamas šią sesiją, rei
kalavo farmerių būklės palengvinimui 

' įstatymo, nustatymui minimum algų ir 
maksimam darbo valandų visos Ameri
kos darbininkams įstatymo, perorgani
zavimui federalės valdžios išpildomosios 
šakos įstatymo ir dar vieno kito, liečian
čio paprastosios liaudies interesus. Ta- 
čiaus nei vienas tų pasiūlymų nepraėjo. 
Už tai kongresmanai neužmiršo savęs: 
jie nusitarė iš valdžios iždo išmokėti 
$225,000 savo kelionei į sesiją ir atgal 
namo iš sesijos.

Paviršutiniai žiūrint, kai. kam gali at
rodyti, kad Rooseveltas moraliai aplaikė 
labai skaudų smūgį. Nebeklauso jo kon
gresas. Nebegali jis vadovauti tai šalies 
atstovybei. Susivienijo dešinieji demo
kratai su republikonais ir pasakė: Nei iš 
vietos!

Tačiau, rimčiau pažvelgus į visą pa
dėtį šalyje, šis kongreso reakcionierių 
žygis Roosevelto vardą labai išpopuliari- 
zavo Amerikos žmonių akyse. Moraliai 
pralaimėjo ne Rooseveltas, bet reakcio
nieriai. Jis puikiai numaskavo stambiojo 
kapitalo atstovus. Jis reikalavo nors ne
didelių nuo jų stalo .trupinių papras
tiems žmonėms, darbininkams ir fame- 
riams,. devyniems dešimtadaliams šalies 
gyventojų, o jie atsisakė ir tai suteikti. 
Jie viską laikys pasiglemžę, o liaudis te
gul kenčia ir dejuoja.

Ir kentės ir dejuos... Bet kaip ilgai?

Ar Drg. Cacchione Laimėjo?
Komunistų Partija New Yorke planuo

ja reikalavimą visuotino perskaitymo 
Brooklyno balsavimų į miesto tarybą. 
Mes manome, kad drg. Cacchione, Ko
munistų Partijos kandidatas į koncilma- 
nus, ištiesų gavo balsų daugiau už repu- 
blikoną Surpless, kuris buvo paskelbtas 
išrinktu, nes jis būk gavęs 245 balsus 
daugiau už komunistų kandidatą. Per
skaitymas iš naujo tik tam tikrų balotų 
jau davė draugui Cacchione 145 naujus 
balsus, o nuo Surpless nuėmė 50 balsų. 
Vadinasi, skaitytojai nusuko nuo Cac
chione, o uždėjo Surpless. Dabar Surp
less* beturi 50 balsų daugiau už Cachio- 
ne. Beveik netenka abejoti, kad perskai
tymas visų balotų parodytų, jog d. Cac
chione yra išrinktas į New Yorko miesto 
tarybą.

kriminalistų, vagių, žulikų ir sukčių 
skaitytojų tarpe būta labai daug. Pati 
miesto valdžia paskelbė, kad 47 balsų 
skaitytojai buvę kriminalistai. Iš jų yra 
30 demokratų ir 17 republikonų.

Beje, peržiūrinėjant balotus, rasta vie
noj vietoj du šimtai balotų, priklausan
čių Amerikos,Darbo Partijos kandidatui 
Armstrong, bet jam nepriskaitytų. Vadi
nas, sukčiai vogė balsus ne vien nuo ko
munistų, bet ir nuo darbiečių.

i
J

I

- , Planuoja Deportuot Naziu
* Vadą Fritzą Kuhną

[ Washington. — Kongresi- 
ateivybės komisija vien- 

4; balsiai pareikalavo, kad tei- 
siiarystės ministerija ištir- 

. , tų, kaip Fritz Kuhn, Fordo 
automobilių fabriko chemi
jas, organizavo vokiečius 
hitlerininkus Amerikoj pir- 

• fina, negu jis išsiėmė šios ša
lies pilietybės popieras 1934 

•m. Jis dabar yra vadas na-

f’.

zių Vokiečių- Amerikiečių 
Sąjungos (Bundo).

Ateivybės komisija sako, 
jeigu jis darbavosi Hitle
riui pirm Amerikos piliety
bės gavimo ir dabar vado
vauja naziams, tai reiškia, 
jis kreivai prisiekė, priža
dėdamas ištikimybę Jungti
nėms Valstijoms.

Ištyrus jo veiklą pirm 
1934 m. ir dabar, todėl, ga
lima būsią Fritzą Kuhną de
portuot atgal į Vokietiją.

Trockistai Išvalyti Iš SSRS 
Saugumo Policijos

Maskva. — Minint 20 me
tų sukaktį nuo Sovietų vals
tybinės policijos (vadin. Og- 
pu) įsteigimo, M. P. Frin- 
kovski, vidaus reikalų vice- 
komisaras, priminė, kad ir 
į šią policiją taipgi buvo 
prasiskverbę trockistai-bu- 
chariniečiai, norėdami ' šni- 
piškai patarnaut užsieni
niams Sovietų priešams. Bet 
tie išdavikai tapo išvalyti.

• tLi v ■ i .i ■ ..**.,'* „L . į ||||Į Inman....

Gruodžio 21 d-, St. Paul jaus pradėjo vartoti ginklus 
mieste, mirė Frank B. Kel- prieš tų kraštų žmones. An- 
logg sulaukęs 81 metų am- glija smaugė Indijos gyven- 
žiaus. Jis gimė 22 d. gruo- tojus, bombardavo Palesti- 
džio, 1956 metais, Postdame, no j sukilėlius. Jungtinės 
New Yorko valstijoj. Devy- Valstijos neoficialų karą ve- 
nių metų būdamas su savo dė prieš Nicaraguą. Po to i 
tėvuku išvyko į vakarus ant greitai Pietų Amerikoj pra- 
farmų, kur jis ir mokėsi ir sidėjo karas už Tacną tarpe 
pralobo, įsisteigė popieros Bolivijos ir Paraguay,
gaminimo fabriką. Vėliau Pirmąją rėmė Jungtinės
tapo dalininku aliejaus kom- Valstijos, o pastarąją—An- 
panijos ir kitokių biznio glija.
įstaigų. Tai buvo kapitaliz
mo žydėjimo laikai ir dau
gelis sparčiai kilo aukštyn, 
lobo, žinoma, kitų prakaitu.

1916 metais Kellogg buvo 
išrinktas į Jungtinių Vals
tijų senatą, kur jis ir buvo 
iki 1923 metų. Vėliau prezi
dentas paskyrė jį Jungtinių 
Valstijų ambasadorium į 
Angliją. 1925 metais Coo
lidge pašaukė jį eiti Jungti
nių Valstijų valstybės sek
retoriaus pareigas, kas lygu 
kitų šalių ministerių pirmi- 
ninko pareigoms. 1930 me
tais Kellogg buvo išrinktas 
į laikinojo tarptautinio teis
mo teisėjus.

Kelloggo Taikos Paktas

Paskutinės Žinios Iš Vilniaus

Lapkričio mėn. 17-20 dieno
mis, tiksliau, naktimis, Vilniuje 
ėjo kratos. Tarp kita ko iškrėsta 
visos lietuvių įstaigos ir privati
niai lietuvių butai Didžiojoj g. 
Tai yra Vilniaus Lietuvių Lab
darybės d-jos nuosavi namai su 
apie 40 butų; čia pat yra ir 
išvardytos d-jos centro buveinė. 
Po kratos įėjimas į L. L. D-jos 
patalpas buvo užantspauduotas. 
Dėl to rytą atėję tarnautojai ir 
klijentai negalėjo įeiti į Lietu- 

Šhanghajuje su laužydama ;V1M ukl» d-jos, Lietuvių Koope- 
Kelloggo-Briando S u t a rtį. i‘'acin‘° /nk° lst*Igt/Be 
Tautu Lyga, kuri buvo pasi-it0’ *skrest‘ dldeh bendrabučiai 
ėmus ją globoti, nepanaudo- ///“į ///« 
jo r e i k a Ii n g ų priemonių 
prieš agresorius.

1933 metais Vokietijoj 
prie galios atsistojo fašistai. 
Jie nusispjovė ant visų Ver- 
sailės sutarties punktų, Kel- 
loggo-Briando Sutarčių ir 
pasitraukė iš Tautų Lygos, 
kad geriau galėtų ruoštis už
puolimo karui.

1935 metais Italijos fašis
tai užpuolė Ethiopiją. Tau

1931 metais Japonija už
puolė Chiniją Mandžurijoj, 
o sekamais metais Jahole ir.'

čiuose, o taip pat d-ro J. Šlape
lio ir kt. butai. Liet. Labd. d-jos

kunigo visai' nesylleisdamas. 
Automobiliui s^adžyti prieki
niai sparnai ir sudaužyti žibin
tai.

Praėjusią savaitę tam pačiam 
mieste, Tilžės ir Pagyžių gatvių 
kampe, kunigas Daukantas, va
žiavęs savo automobiliu Nr. 889, 
susidūrė su Amalerio vairuotu 
automobiliu, kurį apvertė ant 
šono, o pats užvažiavo ant ša
ligatvio ir atsitrenkė į elektros 
stulpą.

Arklys Užmušė Žmogų v
ŠIAULIAI — X-24 d. vakare 

pil. Norkus Gasparas, 70 m. 
amžiaus, važiavo arkliu iš Šiau
lių turgaus į namus. Radviliš
kio vieškely, ties Bertuičių kai
mu jo arklys kažin .ko pasibaidė, 
šoko į griovį ir išmetė iš ratų se
nuką, kuris vietoj užsimušė.

Projektuojama Visai Uždraust 
Streikuoti

KAUNAS. — Ateityje, 
numatoma visai uždrausti strei-

esą

'veikimas sulaikytas nuo š m. 201kus; Numatoma įsteigti privalo- 
d. Plinta gandai, kad būsiąs pa 
skirtas komisaras d-jai likviduo 
t i i

Kunigams Šoferiauti Nesiseka
ŠIAULIAI. — Lapkričio 23 d. 

apie 12 vai. dieną Vilniaus g-ve 
Kuršėnų link važiavo automobi- 

vc*x x m,, o. vi- hu žukančių parapijos kunigas
tų Lyga kelis kartus" bandė 1 Jurkus. Ant siaurojo geležinke- 
pritaikinti savo įstatus ir

4

! mojo arbitražo instituciją, ku- 
i riai bus pavedama taikiu būdu 
išspręsti kilusius tarp darbinin
kų ir darbdavių ginčus.

Nusinuodino Vyras
A. Panemunėje, Pušų gt. 2 nr. 

vasarnamio sargas ir artilerijos 
dirbtuvių darbininkas Leonas 
Strumskys lapkričio 13 d. dėl 
nežinomos‘.priežasties pats kaž
kuo nusinuodijo, nežinia kodėl.

Nugabentas į Karo ligoninę 
išgyveno iki lapkričio 25 d. ir

liuko pervažos jis susidūrė su 
važiavusiu į Šiaulius garvežiu, 
kuris trenkė j automobilio priekį 
ir nusviedė jį į šalį, šoferiavusio nepasveikęs mirė.

Frank B. Kellogg ląbiau-'Kelloggo-Briando Sutartį' 
~ bū- Pries Italiją, kaipo uzpuoli- 

n" kę, bet didžiosios demokrati
nės šalys to nepravedė- 

1936 metais Italijos, Vo
kietijos ir Portugalijos fa
šistai pradėjo karą prieš Is
panijos liaudį. Čia jie sulau
žė Kelloggo-Briando Sutar
tį, bet ir čia demokratinės 
šalys nepanaudojo savo au
toriteto prieš užpuolikus.

19,37 metais Japonija vėl 
užpuolė Chiniją sulaužyda
ma tą, sutartį ir kitą, specia
liai; Chinijos reikalais,.- kuri 
vadinosi Devynių Valstybių 
Sutartimi. Bet ir čia denio-' 
kraitinės šalys nieko nedarė žiaus, vedęs, gyvenu su moteris.

I prieš užpuolikę. Dirbu pieno kompanijoj. Jau ko-
' Taip laipsniškai ir mirė kie 5 mėnesiai, kaip man skau-

šia pagarsėjo, kada jis, 
damas valstybės sekreto
rium, sumanė paktą, kurio! 
tikslu buvo palaikyti pasau
lyj taiką ir pasmerkti karą. 
Prie to pakto (sutarties) 
prisidėjo Francijos ministe- 
rių pirmininkas Briand ir 
jie abu išdirbo sutartį, ku
rios skyrius pirmas nurodė, 
kad žemiau pasirašę_ atsto
vai iškilmingai pareiškia' 
varde ją atstovau jaučią 
žmonių, kad jie- atmeta karo 
priemones, kaipo' savo tautos 
politikos įrankį tarptautinių 
nesutikimų išrišimui su ki
tomis pasirašiusiomis tauto-, 
mis.

Skyrius antras: Virš su
tinkančios šalys pan 
kad visi ginčiui iv._____
mai, bent kokio pobūdžio ir 
turinio, kurie tik kiltų tarpe 
pasirašiusių valstybių, gali 
būti išrišami ir suderinami 
ne kitaip, kaip tik taikos ke
liu.

Pirmiausia po sutartimi 
Paryžiuje, rugpjūčio 27 d., 
1928 metais, pasirašė seka
mų valstybių atstovai: Vo
kietijos, Jungtinių Valstijų, 
Belgijos, Anglijos, Air i jos;

prieš užpuolikę

DR(. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Skauda dRanką ir Nutirpsta ni^0. nuslėgimo neretai užeidinė-
Gerb. daktare, aš šaukiuos per / 

“Laisvę.” Aš esu 45 metų am-

eiškia Kelloggo-Briando S U tartis, da kairę ranką. Aš nesakau, kad 
.•i / n fl RT11 PV*l<innti karus, D3,sista-' rlmio- sknuda bed naktine lailzn Inesutiki- Pasmerkianti karus, pasista-' daug skauda, bet nakties laiku

čiusi už tikslą palaikyti pa- 
jsaulyj taiką. Dabar senat
vėj mirė ir jos autorius 
Frąnk B. Kellogg.

UETUVOS ŽINIOS
Cerkvė Nugriauta

ZARASAI. — Viešojoj aikš
tėj buvusi stačiatikių cerkvė jau 

krūva jos 
šventorių 

augę aukšti medžiai. Nugriauti 
cerkvę buvo atiduota iš varžy
tynių Makauskui, kuris už tą 
darbą gaus apie 1500 lt. Naujai 
cerkvei statyti yra asignuota 
apie 15,000—17,000 lt. ir bus 
duota nemokamai medžiaga. 
Būgos gatvėje jau pradėjo dirbti 
pamatus.

Kanados, Australijos, Nau- nugriauta, liko tik 
jos Zelandijos, Apvienytos j trupinėlių ir aplink 
Pietų Afrikos, Indijos, Ita
lijos, Japonijos, Lenkijos ir 
Čechoslovakijos.

Vėliau prie jos prisidėjo 
veik visos pasaulio šalys, vi
so 52- Sovietų Sąjunga pri
sidėjo prie Kelloggo-Briando 
Sutarties padarydama tam 
tikrų nurodymų, numatan
čių sutarties silpnas puses.

Kelloggas gavo kelias do
vanas už šią sutartį, o vy
riausia jų buvo 1930 metais, 
kada jam teko Nobelio Tai
kos Dovana.

Sutartis ir Karas 
t 

Kaip matome, sutartį pir
mosios pasirašė Vokietija, 
Italija ir Japonija, pasmerk- 
damos karą, atmesdamos jį, 
kaipo priemonę bent kokių 
ginčų rišimui. Mat, tais lai
kais Vokietija buvo visai 
silpna ir troško taikos. Ita-: amžiaus tarnavusią 
Ii jos fašistai dėjo visas j ė- mergaitę — piemenę iš Telšių 
gas savo šalies žmonių pasi
priešinimo smaugimui. Ja
ponijos imperialistai buvo 
karui peprisirengę, žemės 
drebėjimo nuostoliai dar te
bebuvo nepadengti. Tada ir rį pradėjo jį vartyti ir įėjęs į 
jie “stojo prieš karą.” kambarį, kuriame Ličkūnaitę 

Kelloggo-Brįando Sutartį prieš veidrodį šukavosi savo 
supurtė kolonialiai sukili- plaukus, jai sušuko: “Ar nori, 
mai, kur pasirašiusieji tuo-kad nušaučiau”? ir tuo pat me-

Maža Švaros Krautuvėse
BIRŽAI. — Biržuose, dau

giausiai skersgatviuose ir prie
miesčiuose; yra smulkių maisto 
ir įvairių prekių krautuvių, ku
riose dar gerokai trūksta šva
ros.; Reiktų atitinkamiems orga
nams prižiūrėti švaros.

Peršovė Mergaitę
TELŠIAI. — Lapkričio 21 d. 

Rubežaičių k., Telšių v., gyven
tojos žilevičienės 15 m. amž. sū
nus revolveriu peršovė tokio pat 

pas juos

m. Bronę Ličkūnaitę. ( 
žilevičienė slaptai be leidimo

laikė revolverį, apie kurį žinojo 
jos sūnus ir tą dieną, motinai 
išėjus iš namų, paėmęs revolve-

ja/skaildot klfeiiį šlaunis, kojas.
Pamoka čia štai kokia. Įsi

taisykite patogią lovą—čiūžinę 
I ir sprenžinas, kad galėtum sau 
gražiai suliaunėt ir pasilsėt, pa- 
miegot. Miegas iegas ir energi
ją atgaivina. Ir, guldamas, pri- 
prask rankas 
reikia, laikyti, 
ninkas, laikyt 
sęs, visai arti 
nervai neatsispraus į lovą. Jei 
ant šono atsigulsi, laikyt abi 
rankas paskersai krūtinę, tai ne
bus slėgimo į paviršutinius ner
vus.

Kai guli aukštielninkas, pa
galvės nie nereikia. Kai apsi
verti ant to ar kito šono, pasi- 
kišk pagalvę, kad tau galva bū
tų lygiai sulyg petim. Nereikia 
galvos labai aukštai laikyt.

O šiaip—tai rankai atgaivin
ti, dienos metu galite dėti karš
tus ir šaltus kompresus, pakai
tomis. Labai gerai yra trumpų
jų bangų dijatermija. Dijater- 
mija perdėm, giliai peršildo au
dinius, išmankšto, išbombarduo- 
ja nusistovėjusias žalingas me
džiagas, išvarinėja, išjudina 
kraują. Ir bile kuri vieta nuo 
dijatermijos eina geryn. Labai 
dažnai dijatermija pataiso ir to
kias vietas, kur reikėdavo daryt 
operacija. Ultra - vijoletiniai 
spinduliai ir gražiai visa ką gai
vinai

bei kojas, kaip 
Jei guli aukštiel- 
abi rankas ištie- 
šonų, tai alkūnių

man diegia kairėj rankoj raume
nis, ir paskui nutirpsta ir tos 
pačios rankos pirštai. Dirbu 
diena dienon. Daktare, aš norė
čiau, kad jūs man duotumėt at
sakymą per “Laisvę.” Aš var
tojau kokias piles ir tepalą trinti 
—nieko negelbėjo.

Atsakymas
Darbas, kaip darbas, bet gali 

būt ir miegas kaltas. Jūs, Drau
ge, sau gražiai, regulingai dirba
te diena dienon. Turbūt, jau to
kį darbą dirbate keletą metų. 
Bet Jums paskauda ir nutirpsta 
kairė ranka—nakties metu. Ar 
tik Jūs, Drauge, kaip nenuspau- 
džiate, nenugulite tos rankos? 
Labai daugeliui akurat taip ir 
pasitaiko. Apie alkūnę, kai iš
tiesi ranką, gali užčiupt tris gur
nelius, tris kauliukus bei kaulų 
iškišulius. /Tarpe vidurinio ir 
vidujinio gurnelio, vadinas, ma
žojo pirščiuko pusėj, palei alkū
nę galėsite užčiupti labai jautrią 
“gyslą.’’’.‘Tai yra vieno nervo ša
ka, įterptk tarpe kaujo iškišulių. 
Angliška tarme ją vadinama ■ 
“funny bone.” Jeigu tą nervą 
kaip stukterėsi, tai taip tau ir 
nueina, kaip elektros, diegliai 
net iki pat mažučio piršto.

Vat šitas nervas labai dažnai 
ir tenka nuspausti per miegą. 
Jei guli aukštielninkas, sulenkęs 
rankas per alkūnes, tai į lovą 
pasispaudžia kaip tik ta “kutui” 
vieta, kur yra įsiglaudęs nervas. 
Ir nuo to^slėgimo, nors ir neilgo 
slėgimo, nervo veikimas pasiga
dina . Pradeda nervą skaudėti — 
ir patį nervą ir jo kontroliuoja
mas raumenų grupes. Nuo daž
nai pakartojamo slėgimo arba žiniškas, jog apskaitymas iki pa- 
šiaip nuo smarkesnio slėgirho skutinio žmogaus bei paskutinio 
nervų gali net; ir suparalyžiubt. dolerio tiesiog neįmanomas.' To
li* nestik tą alkūnės nervą. Nuo,dėl ir tos‘skaitlinės nėra vieno- 
nugul&jimo, nuo nusėdę j imo—' dos.

Klausimai ir Atsakymai
Kiek ištiesų pereitas pasauli

nis karas lešavo žmonėmis ir pi
nigais? Aš esu matęs visokių 
skaitlinių, bet jos vienos su kito
mis nesutinka.

Skaitytojas.
Vargiai kas yra tikrai atskai

tęs tuos baisius nuostolius, ku
riuos žmonija aplaikė pereitam 
kare. Naikinimas buvo toks mil-
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Lietuvos Laivai
žmonės sako, kad|vą ir iš Lietuvos įvairios 

prekės.
Lietuva turi keletą jūri

ninkų, kaip tai, kapitoną Z. 
Domeiką, kuris plaukioja 
laivu “Friesland”; K. Dau
gėlą, kapitoną “Maisto” lai
vo; B. Krikštopaitį, kapito
ną “Marijampolės” laivo; 
K. Limbą — locmaną; F. 
Marcinkų, kapitoną “Šau
lių” laivo; kapitoną B. Mon
kevičių ir dar keletą kitų.

Jau 1923 metais apie 30 
lietuvių išvyko į Holandiją, 
Švediją ir į kitas šalis, kur 
jie 7 mokėsi jūrininkystės. 
1933 metais Lietuvoj susi
kūrė Lietuvos Jūrininkų Są
junga Klaipėdoj. Tais pat 
metais Lietuva nusipirko ir 
pasisamdė keletą laivų. Kaip 
matome iš aprašymo, laivai 

i maži.

Lietuva turi gerų laivų, kiti 
visai užginčija. Dabartinė 
Lietuva turi keletą laivų. 
Turi karinį laivelį vardu 
“Antanas Smetona”. Tai 
mažas laivas ir mažomis ka- 
nuolėmis ginkluotas. Gal 
dar kiek turi ir mažiukų 
“cutter’ių” krašto apgyni
mui, tačiau apie tai žinių 
stoka.

Tavorinių laivų Lietuva 
turi kiek daugiau. Štai jie: 
Vardas laivo 
Kretinga ...........
Utena .................
Šauliai ........... . .
Maistas ....... •..
Marijampolė ....

Šiuos laivus, arba gėriai! 
pasakius laivukus, Lietuva 
pirko užsieny j. Prie to ji 
dar randavoja kelis užsienio . 
laivus, rodosi, Danijos ir į 
Holandijos, kurie plaukioja; Yra laivų ir Nemuno 
po Lietuvos vėliava. Jie yra: upėj, kurie plaukioja tarp 
Friesland ....... 1,029 tonu Kauno, Druskininku ir kitų
Holland ......... 991 “ ..............................
Longa ............. 945
Gotland ......... 990

Šie Lietuvos laivai plau
kioja tarp- Holandijos, Da
nijos, Švedijos, Anglijos ir 
kitų Baltijos Jūrų ir Šiauri
nių Jūrų prieplaukų ir Klai
pėdos. Jais vežama į Lietu-1 lyti.

Įtalpa
541 tonu 
514 
939 
641 
941

v
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i miestų, bet kaip tai upių 
laivai.—

David Karger, Milwau- 
keej, išrado pirštinę, kurios 
priekis tarnauja kaip šluo
telė dulkėms nuo baldų va-

“Ginklą Karalius’-Lietiivos Žydas?
Kada mirė Bazilius Za- 

charov, didelis milionierius, 
Anglijos karo pabūklų „ka
ralius”—rangovas, tuoj pra
sidėjo spaudoj ginčai, ar jis 
buvo graikų kilmės ar ku
rios kitos tautos. Mat, Grai
kija buvo paskutinė vieta, iš 
kur jis nuvyko Anglijon ir 
ten apsigyvenęs leidosi į 
ginklų kontraktoriaus biznį.

Savinosi Zacharovą ir 
Lietuvos laikraščiai, kaip 
žydų tautos žmogų, kilusį 
iš Ukmergės. Dabar “Lietu
vos Žinios” apie tai rašo 
štai ką:

būdu jis iškilo į tokią pui
kybę, tai yra apgaubta di
dele paslaptimi. Jo Lietuvoj 
gimusi duktė pasimirė ank
sti. Tačiau jo sūnus išmoko 
batsiuvystės, atsidūrė jau 
labai senai Londone ir skur
džiai gyvena. Batsiuvys su
žinojo, kad jo tėvas yra B. 
Zacharovas, bet pastarasis 
to nenorėjo pripažinti. Pra
sidėjo painios bylos ir kai

WW *
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Tai Jungtiniu Valstijų karinis laivas Panay, kurį nesenai Chinijoje ant upės Yangt
ze nuskandino Japonijos karo orlaiviai.

AR RAUMENYS DALYVAUJA PROTINIAME DARBE?
Bandymai, padaryti In

dianos Universitete, rodo, 
jog kai žmogus dirba sma- 
genimis, tai protiniam dar
bui pritaria raumenys ran
kų, kojų ir, suprantama, ki
tų kūno organų, arba tik
riau pasakius, raumenys 
bendradarbiauja su smage- 
nimis.

Tai dar pirmą kartą mok
sliniai patikrintas faktas 
apie “galvos” ir raumenų 
sutartinę.

Žmogus, mintinai moky
damasis kokį eilėraštį arba 
darydamas apskaitliavimus 
galvoj, gali sau ramiausiai 
sėdėti arba gulėti; gali pats 
nejausti- nė mažiausio judė
jimo jokiame savo muskule; 
visi jo raumenys gali jam 
pačiam atrodyt pilname po- 

I ilsio stovyje, be jokio įtem-

graph o plunksna arba ada
ta.

Kada asmuo kelis kartus, 
vieną po kito, sprendžia pa
našius uždavinius arba da
ro panašias protines pastan
gas, tai vingiai sumažėja, o 
vis dėlto jie yra didesni, ne
gu kai protas nieko nevei
kia. Vingių mažėjimas reiš
kia protinio darbo paleng-' 
vėjimą, ačiū įpratimui.

Bet štai tyčia daromas 
koks trukšmas iš lauko pu
sės; kas tai dainuoja, rėkau
ja, beldžiasi. Asmuo savo 
klėtkoj-patalpoj riša tą patį 
uždavinį, mintija apie tą pa
tį dalyką; bet oscillographas 
tuoj pradeda brėžti stam
besnes linijos bangas. Reiš-

ir raumenys turi eikvot

Vėžys iš Smalos
kus vėžio liga. Bet šis vėžio 
nešėjas yra padirbamas' ir 
iš anglies dervos.

Treji metai atgal Harvar
do Universiteto profesorius 
L. F. Fieser pradėjo plačiau 
tyrinėt, kaip susidaro me- 
thylcholanthrene; ir nuo to

Jau desėtkai metų žino
ma, kad daugelis žmonių, 
kurie dažnai čiupinėja der
vą, arba smalą bei neapva
lytą naftą-aliejų, užsitrau
kia vėžio ligą. Ypač pavojin
ga smala, pagaminta iš ka
syklų anglies.

Kad derva ir neapdirbtas laiko pagamino iš anglies 
naftos aliejus būna priežas- dervos 68 naujas sudėtines 
tis vėžio ligos, patikrino medžiagas, panašias į šį ve- 
skaitlingi bandymai, pada- žio nešėją, 
ryti ant pelių ir kitų gyvu- 7 
nėlių. Pradėk nuolat tept padirbtų medžiagų ‘dvide- 
pelei kailiuką tokiu aliejum šimt dvi taipgi prikibdo pe- 
bei derva, ir beveik visada :lėm vėžį. Kai kurios šių “vė
jai prisimes vėžys. įžiškų” medžiagų yra pana-

Toliau, anglų chemikai iš-: šios į tūlus lyties liaukų sy- 
skyrė iš dervos ir iš neda-įvus ir sukelia lytišką karštį 
valytos naftos (crude oil), (aistrą) pas pataites. Kas 
tūlas dalis, kaip ypatingas dar, turbūt, įdomiau, tai-kad 
vėžio skiepintojas. Viena to- 'estrin, vienas iš gamtinių 

1 kia dalis, vadinama 1:2- lytiško karščio syvų, irgi iš- 
benzypyrene, pasirodė kenk-'vysto vėžį, kuomet išmirkš- 
smingiausia. Tik užtepk pe- čia estrino į krūtį. . 
lei šios medžiagos, ir greitu 
laiku jinai jau sirgs vėžiu, damiesi, kai kurie tyrinęto- 
Išmirkšk jos pelei po oda, ir 
netrukus pelės kūne susida
rys vėžio skaudulys.

Andai Municho Universi-

Iš ^naujų prof. Fieserio

Šitokiais atradimais rem

daugiau energijos, pritarda-1 teto profesorius H. Wieland
mi galvai laike protinio dar
bo. Kada tie vingiai-bangos 
aukščiausiai pakilo, bando
mieji asmenys pripažino, 
kad darosi sunkiau uždavi
nius spręsti arba logiškai 
protauti.

Skirtingame b a n d y m e 
profesoriai. tyrinėjamam 
žmogui liepė įsivaizduot, 
kad jis darąs ką nors —ju
dinąs rankas, kojas, rašąs 
“taipraiteriu”, dainuojąs ir 
tt. Bet jis tuo tarpu turėjo 
nejudint nei ranku nei kojų 
nei gerklės; ir sužiniai jis 
nejudino jųjų. Bet oscillo
graphas parodė, kad

: jai spėja, kad ir žmogaus 
viduriuose gali susidaryt 
medžiagos, sirgdinančios yė- 
žiu, kada viduriai dėl kokios 
priežasties blogai veikia/ 
kada maistas viduriuose ne
sveikai chemiškai keičiasi, o 
nėra normaliai, sveiku būdu 

■perdirbamas į kūno energi-

perdirbo vieną gyvulių tul
žies rūkštį į chemikalą va
dinamą methylcholanthrene. 
Juo taip pat galima lengvai 
susirgdint įvairius gyvuliu- ją ir jo audinius.—N. M

Atidavė Savo Akį Šv. Petro Grašis
New Orleans mieste, 

Louisianoj, farmerio sūnus 
Frank Chabina,

“Lietuvos Aide” skaitom^ 
tokią žinią:

“Jo šventenybės popie-

įrodymui^ jau reikėjo daryti ipimo. Bet' ko pats žmogus 
kraujo ištyrimą, B. Zacha- nežino, ta parodo labai jaut- 
rovas pasimirė. rus ‘ ‘

Graikijos atstovybė,,lai- vadinamas, 
<kydama mirusį graiku, jieš- prie kurio prijungtas didin- 

Paryžiaus spauda vis dėl- ko j o savo krašte giminių, tavas.
to įkandin tvirtino, kad Ba- bet nieko nerado. Dabar Prie rankos, kojos ar ki- 
zilius Zacharovas iš tikrųjų “mūsų” londoniečio batsiu-, tokio raumens prilipdo me- 
yra buvęs Lietuvos žydas, vio proga sustiprėjo ir be-įtalinę blekutę (skardos ga-

rovas pasimirė. rus mokslinis prietaisas, 
oscillograph.

Prie rankos, kojos ar ki

Dabar atrodo, kad ir Anglų veik tikra, kad jis paveldės 
teismo įstaigos pradėjo rim-jB. Zacharovo ^stambiuosius 
tai žiūrėti į tariamą Bazi- • turtus. Nemaža taip pat
liaus Zacharovo žydiškumą 
ir jo ukmergietišką kilmę, 
nes iš Anglijos telegrafiškai 
užklaustas Ukmergės rabi
nas —. ar nepasisektų suži
noti mirusiojo Baziliaus Za
charovo vardą ir pavardę. 
Jonavoje atsirado artimas 
B. Zacharovo pirmos uk- 
mergietiškės žmonos gimi
nė, 103 metų amžiaus Šulo- 
mas Kleinas, atgyvenęs ve
žikas, ir jis turėsiąs galuti-

gausiąs mūsų senyvas Jona
vos vežikas Šulomas Kleinas 
ir jo aleksotiškiai anūkai ir 
praanūkai.

<(T ”

Frank Chabina, 19 metų v< _ . ,
amžiaus, per nelaimę išside-i ?ja?s Bijaus XI-jo iždas 
p-inn nki npo^infonn^ kai slais metals gerokai nuken- gmo. alų negesintomis a t-. nes «petragrašio” rin
kėmis Nuėjęs i ligoninę, po kliava labai sumažejus£ Is- I r T za I r I ta i I r- i «i i z-J 1 1 1 O' T ▼ ZX 1 --

... _ ni}° i ligotu pclYcviSA
, . 4. - 1 v . - , minties apie tu kūno narių; Ąn.lnyil /•<?kia nuo truksmo pasunkėjo judgjiniQ pradcjo daligi:w Amosu> met'.L 
ne tik protinis darbas, bet eĮįj elektros; vadinasi, susi- ! 

jarg benį vi(įujinis raume-'.. ,---------- -------- -------- , _ ..
1 nu veikimas. Tačiau, dar ne o gal daktarai galėtų vieną negauna is Rusijos. Nedaug 

naiB DlOllia UZmil“ viskas. Nes pasirodė, kad, mano akį įdėt tau? i tegauna is Europos cenfri 
i pakilo vidujinė veikla ne tik I Taip gydytojai ir išėmė nių valstybių, Vokietijos 11 

organų, apie

šiais metais gerokai nuken- 
tėio, nes “Petragrašio” rin-

paniia paprastai gausiai 
įsiusdavo į Romą šv. Petro 
| skatikų — dabar Vatikanas 

Senis taip pamilo draugiš- iš ten nieko nebegauna.. Ne
ką jaunuoli, kad pasisiūlė, gauna nieko iš. Meksikos,

kiek laiko susidraugavo su
i pavargėliu J. W. •

šė Liūtą

sakojimų apie keistus atsiti
kimus. Pirmą dovaną laimė
jo šitokia istorija: ,

Senis vedė jauną, gražią 
vargšę mergaitę. Protesto- 
nu kunigas, pirm duodant 
šliūbą, atkalbinėjo perseną 
vyrą, savo bičiulį:

—Tik pamąstyk. Esi taip 
senas, kad vos paeini. Žiū
rėk, kad neapsiriktum su 
tokia jauna gražuole.

Praslinko vieni metai, 
tokią dalelę dar per milioną. Nueina senukas pas tą patį 

mųo yra uždarytas tokioj į —Be reikalo tamsta bau- 
patalpoj, kad iš niekur jo ginai mane. Aš esu labai 
nepasiektų jokia pašalinė laimingai vedęs, ir štai įro- 

i dymas: mano žmona laukia- 
Prijungia. žmogui oscillo- si kūdikio.

m, ic i cm- ---------i>a, ucci Jįcvi ii UUXHJ vicvbi,

Žmogus tuo —atsiliepė dvasiškis.—O da-

(tų organų, apie kuriuos priekinę dalį senio akies Austrijos. Kritus* Prancūzi- 
žmogus mąstė; nuo minties obuolio (cornea) ir [ 

jaunuoliui.
Vienas chirurgas toj ligo

ninėj yra sėkmingai įdėjęs 
pryšakines dalis akių ką tik 
mirusių žmonių keliems ne
grams, kurių akys buvo taip 
sužeistos, jog nebegalėjo 
begalėjo matyti. Tos “sveti
mos akys” jiem prigijo ir 
neblogai tarnauja.

----- — v apie veikimą vienų organų 
Vienas Paryžiaus žurna- pradėjo žymiau vidujiniai 

las suruošė varžytines pa- veikti ir įvairūs kiti raume-
nys; ir kuo arčiau buvo ku
ris raumuo prie pirmo rau
mens, apie kurį žmogus mą
stė, tuo labiau anas veikė. 
Tolimesnių raumenų gi vei
kimas buvo jau silpnesnis.

Per ilgus metus moksli
ninkai ginčydavosi tuo klau
simu. Vieni tvirtindavo, kad 
protinis darbas esąs atlieka
mas tiktai smagenyse ir be palutes . su 
jokios pagelbos iš bet kur 
kitur. Kiti gi sakydavo, jog 
prie protavimo darbo prisi
deda ir vieni ar kiti raume
nys, žiūrint, į kokį proto 
veikimą leidžiasi smagenys.

Dabar padaryti bandymai 
Indianos Universitete duoda 
paspirties antrajai nuomo
nei, kad ir raumenys daly
vauja protiniame darbe. — 

tarpu nieko protiškai nedir- bar aš pasakysiu vieną nuo- N. M. 
ba, visai ilsink Šitokiame tikį iš savo jaunystės. Aš 
stovyje oscillographo tada buvau misionierium 
“plunksna” brėžia banguotą Afrikoj. Sykį einu per dy- 
liniją, su ramiais daug maž kurną ir skaitau sau bibliją, 
vienodais linijos pakilimais 
ir nusileidimais. Tie linijos 
bangavimai yra tik ženklas 
savaimi einančio fizinio vei
kimo raumenyje.

baliuką); prie blekutės pri
kabinta viela, kuri ir veda į 
oscillographą. Jis ir priima 
elektros sriovelę, einančią 
iš raumens, o didintuvas ją 
pastiprina. Tokiu būdu šis 
prietaisas parodo net tokias 
silpnas elektros srioveles, 
kaip kad jeigu padalintum

Atkaklus Meškeriotojas Y0.1}? ?e.r?,e‘

Nesenai Budapešte, Ven- Pe,r? P«- milioną ir’paskui 
, , , _ *■ 7 , f-n Iri h rl a I aIa rJn ii iaa^> vvi i h ait a

gnjoj, atrado ant Dunojaus. , . —. - OnVn.
kranto vieną meškeriotoją!m£rl®,2°’ YiVT L/V L, „>? 
apalpusį, be sąmonės; o jo 
rankos dar tebelaikė meš-

lis milionus ir vieną jos am-

• '• j t» rz i ii alinus užu Ltueižune inus-nai įrodyti Baziliaus Zacha-1 kerkotį. Pasirodė, kad jis .
/i u mevr.^le^lsM. kilmę, dešimt dienų meškeriojo be elektra.

Tad dabar sis senis ir gabe- ioV™ nprtrauknq nenašią-—; T damas P meFS iš rankų. ^aphą, sakysim, prie ran- i -Na, tai gal .ir suklydau
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v« • i t t mi a Ir a vmeškeriotojų ilgumo rekor
dus.

Tas vengras meškerioto
jas buvo įsitaisęs ant kran
to palapinę ir apsirūpinęs 
maistu; bet, bijodamas pa
leist meškerę iš rankų, sten
gėsi visai neužmigt.

namas į Londoną. .
Žydų spauda plačiai rašo 

apie senio anūkus ir kitus 
gimines, kurie gyvena Alek
sote. Jie pasakoja, kad jie 
tikrai žiną, kad ginklų ran
gos “karalius” Zacharovas 
gimęs prieš 88 metus Uk
mergėje žydų neturtėlių šei
moj. Ten pat ir buvo vedęs 
tūlą Chają-Etę, su kuria 
turėjo sūnų ir dukrą. Ne
trukus jie persiskyrė ir vė
liau Zacharovas buvo paim
tas tarnauti rusu kariuome- x . . .
nėję 25 metus. Už savo vir- Quick atranda, jog tiem., siminti arba galvoti linkui liau... ir matau medžiotoją, 
šininko sumušimą buvo iš-'kurie perdaug rūkomo turi tam tikros išvados,, tuoj žv- bežiūrmėjant savo šautuvą, 
tremtas į Sibirą, o iš tenai jautrias burnos 
dingo nežinia kur. Kokiu gręsia vėžio pavo

Kur buvęs, kur nebuvęs, 
kad puls ant manęs liūtas. 
Kas man buvo daryt? Jokio 
ginklo neturėjau. Taigi kir
tau biblija Hutui per galvą, 

Bet kada žmogus pradeda ir jis krito negyvas. Padė- 
kokį aritmetikos uždavinį kojau dievui už apsaugoji-

Rūkymas ir Vėžys
New York. — Vėžio ligos 

specialistas dr. Douglas' galvoj spręsti, bando ką at- mą nuo mirties, einu sau to-

BIJO POLITINIAI-EKO- 
NOMINIŲ MOKSLŲ

Cambridge, Mass.*4- Har
vardo Universiteto prezi
dentas Conant bijo, kad jau 
perdaug studentų pasiren
ka politiniai-ekonominiuš 
mokslus. Susirūpinęs, kad 
tokie studentai nevirstų so
cialistais ar komunistais.

Tokio, grd. 21. — Japoni-

i plėveles, miai padidėja vingiai toj Ii- Dar teberūko dūmai iš šau- 
pavojus burnoj.i nijoj, kurią brėžia oscillo-< tuvo...

.A?-/-

New York.— Margerie C. 
Rhodes išrado kūdikiams 

“zipperiu”, kad 
nereiktų špilkų. r '

įsiuvo los franko kursai, pajamos' 
(iš prancūzų žemės taip pat 

. .. 'gerokai sumažėjo.
Bet popiežius šiandien ne

besirūpina savo iždo reika
lais taip, kaip būtų rūpinę
sis tais laikais, kada Vati
kano išlaidas reikėdavo pa
dengti iš aukų, suplaukian
čiu į Vatikano iždą. Dabar, 
1932 metų Laterano sutar
timi, popiežius kas metai 
gauna iš Italijos valdžios 50 
mil. lirų Vatikano reika
lams.”

“Išminties” Danty Pavojus
Maudymosi Naujiena

L. H. Bachelis, iš LosyVn- 
geles, Calif., užpatentavo 
savo išrastą “zipperinį” 
maudymuisi “siutą”, 
riuom galima apsivilkt, ne- 
nusivelkant drabužių. Jis 
galima ir nusinert iš po pa
prastų drabužių. Tas mau
dymosi kostiumas esąs labai 
gudriai suplanuotas. Bet 
spaudai dar nėra žinių, kaip 
jis atrodo.

ku-

Sunaikinta Ašarų Fabrikas
Nesenai įvykęs potvinis 

Hollywoode, Californijoj, 
suardė fabriką, kuris gami
no “ašaras” iš glicerino ir 
kitu chemikalu mišinio. Tai •- 4,' *—' X. 1,

jos ministerių kabinetas iš- tokiomis ašaromis verkia 
dirbo planą ilgam karui judamųjų paveikslų žvaigž- 
prieš Chiniją. dės. >

Paskatiniai išdygstą krū
miniai dantys, vadinami A,iš-, 
minties dantimis”, dažniau
sia genda ir būna užsikrėti
mo lizdais,—sakė dr. Doug
las Quick susirinkime New 

(Yorko dentistų grd. 8 ČL Iš 
tokių dantų gręsia ir vėžio 
pavojus, pridūrė jis; ir pa
tarė išlupt juos, jeigu tik 
įžiūrima, kad jie gali būt 
užsikrėtę. Dr. Quick, be kit
ko, nurodė, kad “išminties 
dantis” sunku pasiekt visa
pusiškai pačiam žmogui iš
valyt. - r

VIRĖJŲ VARŽYTINES 
LAIMĖJO VYRAS

Vienos mieste, Austrijoj, 
valgių gaminimo varžytines 
laimėjo senbernis Eugenijų 
Edelmann prieš daugelį nu 
terų, laikomų geriausiom] 
virėjomis.

.moiirA ,T>
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Turime turėti omenyje, kad šis visas 
procesas, kurį man virš minėtas mecha
nikas nupiešė, atsilieka šimtą sykių grei
čiau, nei perskaitymas paragrafo, išaiš
kinančio tą procesą. Tikrenybėj, ta ma
šina padaro lempą į tris sekundas. Kaip 
visos kitos darbininkės prie tos mašinos, 
taip ir ta ketvirtoji, turi atlikti tą visą 
darbą prie kiekvienos lemputės per tris 
sekundas. Jos turi suspėti atlikti savo 
darbą, kitaip tas siaubūnas pats savo 
produktu užspringtų ir sustotų. Jį su
stabdyti, nei jo eigos greitį sumažinti ne
valia. Jei kurios darbininkės nespėja jo 
tempui, tai jos randasi išstumtos į be
darbių eiles ir pastatomos kitos, kurios 
turi jam paspėti.

Jaunos moterys ir mergaitės, kurios 
ten dirba ir kurios tankiai yra duonpel- 
nėmis net visos šeimos, neriasi iš skūros, 
kad pasilaikius darbe. Žiemos metu dar 
šiaip bei taip, bet vasaros karščiuose, ir 
kuomet dar gaso liepsnų karštis ir dujos 
troškinte troškina darbininkes, tai neku- 
rios apalpsta prie mašinų. Kitos įpuola į 
histeriją ir pradeda nesavu balsu klykti, 
kuomet mašinos tempo nebepajėgia da- 
laikyti.

Kad kompanijos užveizda tikisi tokių 
histerijų arba apalpimų savo darbinin
kių, tai yra faktas. Kompanija turi pa
skyrus tam tikrą kambarį, kaipo ligon- 
butį, kui' laiko daktarą ir slaugę, kurie 
tokias apalpusias darbininkes gaivina ar
ba ramina histeriškąsias. Bet viešai kom-

industrijos tempo ir prie dabartinio dar
bininkuose apriboto- vartojimo produktų, 
dėl priežasties nedarbo ir žemų algų, in
dustrija niekuomet negalėsianti dirbti 
pilną laiką arba susamdyti visus bedar
bius.

Toliaus jie palietė svetimų šalių indus
trijų kompeticiją su šios šalies industri
jomis. Čia jie neplūdo komunistų ir ne
keikė svetimšalių. Jie faktais įrodinėjo 
mūsiškių kapitalistų demagogiją. Jie pri
minė faktą, kad svetimų šalių industri- 
jalistai, ypač Japonijos, užverčia šią šalį 
savo produktais ir kad mūsiškiai kapita
listai gvoltu šaukia, kad jie negalį atsi
laikyti prieš Japonijos kompeticiją tex
tiles ir automobilių industrijoj. Bet tuo 
pačiu sykiu jie įrodė, kad Japonijos au
tomobilių industrijoj Amerikos kapita
listai turi aštuoniasdešimtą nuošimtį ka
pitalo, o japonai yra tik dvidešimto nuo
šimčio savininkai. Tas aiškiai parodo ar
ba baisų žioplumą mūsiškių finansierių, 
arba jų begėdišką demagogiją.

Bet galutinai' diskusantai priėjo prie 
išvados, kad tai ištikrųjų esanti begėdiš
ką demagogija. Japonijoj ir kitose ori- 
entalėse šalyse darbininkai yra neorga
nizuoti, begėdiškai išnaudojami ir jų gy
venimo sąlygos labai žemos. Ten darbi
ninkas lindi paprasčiausiam lauže ir su 
ryžių svaru maitinas pusę savaitės. At
lyginimas už jo darbą baisiai mažas. 
Bet Amerikos kapitalistams tokie neiš
dirbti darbininkijos dirvonai yra vaisia-

resavo, žada lankytis daug dau-1 
giau. Buvau dėl viso ko nuėjęs 
į mokyklą, mokytojas tikrai ga
bus ir daug žadantis, tik reik 
netingėti, lankytis, o kiekvienam 
bus proga išmokti puikiai lietu
viškai.

Knyga
Kaip buvo minėta pirmesnė

se “Laisvės” korespondencijose, 
kad Waterburio miesto knygyne 
yra ir lietuviškų knygų. Lietu-! 
viai sukruto tame dalyke, ir da
bar galima gauti visokių lietu
viškų knygų pasiskaityti. Dėka 
to, kad į knygos komisiją įėjo ir. 
keletas pažangesniųjų lietuvių,' 
tad pravedė ir pažangesnių kny
gų. Galima rasti ir “Laisvės” 
spausdintų keletas knygų.

Reikalinga
Dabar turint gražaus laiko, 

privalo kiekvienas susipratęs 
lietuvis darbininkas savo laiką i 
tiksliai sunaudoti, tad reikia vi
sų pirma susiburti į stiprią vie
nybę ir nutarti, kas reik pir
miausiai veikti, o to darbo ga
na daug.

Reik gauti daugiau narių j 
LDS, į ALDLD ir tt. Galima iš
rinkti specialė asmenų komisija 
ilgesniam laikui, kad rūpintųsi 
parengimais, o mūsų parengi
mai visuomet būna gana pasek
mingi. Tai bus progresas ir nau
da darbininkų judėjimui. Tai 
bus graži parama darbininkiš
kame judėjime ir finansinė ir

moralė. Tiesa, Waterburis šie
met gana gražiai pasirodė, bet 
toli gražu, kaip galėtų pasirody
ti. Tad, draugai, nustatyk it gai
res tolimesnio užsibrėžto tikslo. 
O darbas bus tikrai geras ir pa
sekmingas. Linkiu to ir aš, kaip 
ir visi.

Juozelis.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielarikus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tek Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
tŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai* 
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisyti Koplyčią 
ir salę del po iermeni pietą 
Teikiam nemokamai v61iau»io> 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieft Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. I.

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Te). Evergreen 7-8886

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 j metus.

Savininkas sutinka namą mainyti ant ūkės.
•

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas:

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

panija giriasi, kad jai darbininkių svei
kata tiek rūpi, kad ji jas net medikaliu 
patarnavimu aprūpina darbo valando
mis veltui.

Bet tas mechanikas perspėjo savo 
klausytojus, kad darbo sąlygos toj kom
panijoj yra skaitomos vienomis iš geriau
sių, ir mokestis vienas iš aukščiausių. 
Tam mieste moteris už keturiasdešimt 
darbo valandų savaitėj uždirbanti nuo 

“^septyniolikos iki dvidešimt dolerių.
I "čpverykų darbininkai nei kiek nebuvo 
nustebinti to mechaniko pasakojimais. 
Jie pareiškė, kad ir Čeverykų dirbtuvėse 
yra panašios aplinkybės. Bet jie visi 
vienbalsiai sutiko, kad prie dabartinio

medžių daržais. Jų ten įvesdintas kapi
talas auga ir bujoja, pasidaugindamas 
keleriopai į metus laiko; dėlto jie jį ten 
ir kiša.

Vienas iš to būrelio darbininkų paste
bėjo, kad tokis kišimas amerikoniško ka
pitalo į svetimų šalių industriją sukelia 
tarptautinius kivirčius ir sukuria karus; 
todėl, kad jei tenykščiai darbininkai, ne- 
bepakęsdami svetimšalių kapitalistų re
žimo, pasipriešina ir jei vietinės valdžios 
nebepajėgia jų numalšinti, tai kapitalis^ 
tinės šalys ir siunčia savo šarvuotlaivius 
ir garizonus kariuomenės, kad padarius 
tvarką ir apgynus kapitalą.

(Bus daugiau)

ČIGONĄ! KLAJŪNAI
TRIJŲ AKTŲ KOMIŠKA OPERETĖ

Lowell, Mass.
Gruodžio 10 d. prisigirdė A. 

Nealon, gyvenusi Stackfale gat
vėj. Jos vyras parėjo namo nak
tį girtas ii’ smarkiai susibarė su 
žmona. Pastaroji, nieko nesakiu
si, išėja Iš stubos. Kadangi gy- 
venozant upės Merrimack kran- 
tcv'Jai niekeno nepastebėta ir į- 
Šoko upėn. Atsipagiriojęs, vyras 
ryte pradėjo jos j ieškoti, bet jau 
buvo vėlu. Vadinasi, vyro girta
vimas privedė prie savižudybės.

kai atėmė iš smulkių savininkų. 
Dabar nuomos labai pabrango. 
Tai vietinė valdžia ir susirūpino 
statyba.

Lapkr. 17 d. Suffolk Knights 
Co. paskelbė nukertanti po 12 
ir pusė nuoš. darbininkams al
gas. Nukirtimas paliečia apie 
1,200 darb. Tai Kalėdų dovana. 
Ši įmonė veik visą mėnesį už
daryta'buvo.

Dabar, kai atidarė, tai su nu- 
žemintom algom.

, Gruodžio 5 d. įvyko masinis 
mitingas dėlei dabar kongrese 

\esančio valandų ir algų regulia
vimo biliaus. Kalbėjo unijų at
stovai ir kt. ir reikalavo, kad šis 
bilius būtų priimtas, nes tuo
met, kai minimumas algose ir 
valandose bus pravestas, tai 
darbininkams bus lengviau gy
venti.

Gruodžio 11 d.’įvyko LDS 110 
kp. susirinkimas. Gauta peticijų 
blankos rinkimui parašų dėl pa- 
liuosavimo Liet, politinių kali
nių. Taipgi išrinkta kuopos val
dyba iš sekančių draugų: R. Čiu- 
lada, pirm.; vice-pirm. Mikola, 
fin. rast. S. Paulenka, prot. rast. 
J. Daugirdas, ižd. Andriulionis, 
kasos globėjais Daugirdienė ir 
J. Karsonas, maršalka M. Pau
lenka.

metų amžiaus. Jo kūną į ka
pus palydėjo apie 40 automo
bilių. Tas liudijo, kad jis tu
rėjo daug draugų ir pažįsta
mų. Prieš sklokos atsiradimą 
skajtė “Laisvę” ir gausiai rė
mė aukomis darbininkišką ju
dėjimą. Yra buvęs ALDLD. 
nariu. Vėliaus, atsiradus sklo- 
kai, nuėjo su jais. Vėliaus, 
kilus vienybės klausimui, me
tė skaitęs “Naują Gadynę” ir 
užsiprenumeravo “L a i s v ę”. 
Vietoje buvo žinomas kaipo 
biznieriškas -žmogus. Laikė 
restauraną, sykiu dirbo ir dirb
tuvėj. Dėl darbininkiško ju
dėjimo ginčuose, yra daug 
nukentėjęs pinigiškak Iš Lie
tuvos paėjo iš Padubisio, Sere
džiaus parapijos. Paliko nu
liūdime savo moterį ir dvi 
dukteris, viena 10, o antra 22 
metų amžiaus, Lietuvoj senus 
tėvus, ir vieną seserį. Priklau- , 
sė pašelpinci šv. Roko drau-1 
gystei. Šalna.

Gruodžio 11 d. Unemployment 
Compensation oficialai pranešė, 
kad su sausio 3 d. atsidarys 
ofisas, kuriame bus registruoja
mi bedarbiai, kurie turi teisę 
gauti nedarbo apdraudą. Lo* 
wellyj bedarbių yra apie 10,000, 
o visoj Mass, valstijoj apie vie
nas milionas. Iš to skaičiaus ne
darbo apdraudą galės gauti tik 
apie 125,000 darbininkų.

Lapkr. 17 d. miesto gaspado- 
rius paskelbė per spaudą, kad 
miestas dėl nedarbo randasi kri
tiškoj padėtyj. Kasdien užsire
gistruoja šimtai žmonių, reika
laujančių pašalpų. Na, o pinigu 
nėra. Miestas reikalauja iš val
stijos pagelbos.

Griaustiniu.

Waterbury, Conn.

Vienpjį iš šio miesto didžiausių 
krautuvių Gofauf Co., eina 
Streikas, kuriame dalyvauja 50 
darbininkų. Jie reikalauja pri
pažinti uniją ir pagerinti darbo 
sąlygas.

Montello, Mass.

Pranešama, kad. vietinė val
džia gavo iš Washington© $3,- 
000,000 namų statybai. Lowelly 
labai daug išgriovė senų gyvena
mųjų namų, tad vietoj jų bus 
statomi nauji. Kitus namus ban

Mirė Lietuviai
Gruodžio 9 d. su bažnyti

nėmis apeigomis, tapo palai
dotas, Liudvikas Vaitkus, am
žiaus turėjo su viršum 60 me
tų. Paliko nuliūdime savo šei
myną, moterį ir 2 dukteris. 
Darbininkiškam judėjimui bu
vo nežinomas.

Gruodžio 10 d., antrą valan
dą po pietų, atsibuvo laisvos; 
laidotuvės Jono. Pilypausko, 44.

Kas Darosi Katalikuose?
šiomis dienomis labai susipjo

vė tarp savęs katalikai, bet tai 
ne paprastieji katalikai, bet tai 
tikri jų lyderiai. Daugiausiai tai 
teko susiimti už tilpusią lapkri
čio 27 d. korespondenciją “Ame
rikos Lietuvyj”, nes ten buvo pa
liesta opiausia žaizda to, kurs 
teisybės nemyli. Skandalas ir 
skandalas, gakne gana to, kad 
tik vieną kartą, bet per ištisą 
savaitę net anglų vietinė spau
da rašė apie tai. Tai bent susi- 
krūtavo Waterburio lietuviai ka
talikai! (Drg. waterburieciai 
turėtų “L.” parašyti, dėl ko tos 
peštynės eina.—Red.).

I

Mokykla
Lietuviška mokykla jau senai 

pradėjo veikti, dar lankosi ne 
taip daugel, daug kas susiinte-
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STATO SCENON LYROS CHORAS Iš PHILADELPHIA

Lyros Choras vadovystėje J. Bulaukos, Jr.

Šeštadienį, 25 d. Gruodžio (Dec.)
MERCANTILE HALL Broad & Master Sts. PHILADELPHIA, PA.

Pradžia 7:30 Vai. Vakaro

MUZIKOS DIREKTORIUS IR VEIKALO REŽISIERIUS J. BULAUKA, JR.

Įžanga į operetę ir šokius $1.00, 75c, 50c. Vien tik šokiams 50c.

TUOJ PO OPERETĖS BUS ŠOKIAI
į Lyros Choras kviečia visus, jaunus ir suaugusius atsilankyti ir pasilinksminti šia operete.
į šokiams turėsime labai gerą orkestrą.
t ■ ' ■ . . - .
I Lošimas prasidės lygiai 7:30 vąl. vąkaro. Prašome nesiveluoti.
t \ - - - - ..




