
Krislai
Palydint Senus Metus.
Po Penkis Puslapius

Kasdieną.
Numirė Biednatvėj.
J u Pelnai.
Korespondentams.

Rašo /?. Mizara.

Pas žmones yra priimta paly-
dint senuosius metus i arnžinat- i 
vę padaryti rezoliucijas, pas i-! 
brėžimus naujiems metams. Ne Į 
visi pasižadėjimus, tačiau, pildo, j

O vis tik man rodosi geras 
daiktas padaryti pasižadėjimus. 
Tik jie turėtų būti nedideli, kad 
nesunku būtų išpildyti. J

Kas mūsų skaitytojams rei
kėtų pasibrėžti ? Man rodosi, 
reikėtų būtinai nusitarti sekan
čiais metais daugiau skaityti. 
Skaityti ne tik laikraščius, žur
nalus, bet ir knygas.

Kaipo taisyklė, mūsų draugai 
permažai skaito parnatiogesnių 
raštų.

Todėl su naujais metais reikia 
daugiau skaityti. P a d a r y k i t 
kiekvienas pasižadėjimą per
skaityti kasdien po penkis pus
lapius (nemažiau) knygos. Skai
tyti reikalinga sistematiškai.

Po tiek kasdien.skaitant, bū
tų galima per metus perskaityti 
arti 2,000 puslapių.

Galima sau įsivaizduoti, kieki 
tokis darbininkas skaitytojas 
galėtų išmokti, kiek daug suži
noti, ko nežinojo.

šiomis dienomis numirė žy
mus laikraštininkas ir rašytojas, 
Don Marquis. Jis turėjo 59 me
tus amžiaus. Ilgą laiką rašinė
jo laikraščiams. Taipgi rašė no
veles ir poeziją.

Savais laikais šis rašytojas 
buvo labai populiarus, žymiau
sias tarpe Amerikos kolumnis- 
tų.

Deja, jis numirė biednatvėj.

Retas rašytojas numiršta tur
tingas. Didesnė jų pusė miršta 
biednatvėj bei trūkumuose. O 
dirba jie daug, dirba sunkiai.

šiuo tarpu, tiesa, Amerikos 
rašytojų tūzai, kaip Dreiseris ir 
Sinclair Lewis, yra turtingi. 
Dėlto Lewisas kadaise pasakė: 
"Jei šiandien man Teikė tą susi
tikti su Edgar Allan Poe, tai ne
drįsčiau jam į akis pažiūrėti.''

Mat, Poe buvo talentingas po
etas, bet numirė skurde.

Darbo Žmonhj 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams

___J - _ ■ --   1- r-r-------------------------------n———— '

. J
Visų šalių Darbini!
Vienykitės! Jūs Ni»
Nepralaimėsit, Tik J 

težius, o Išlaimesit
Pasaulj 1 ą

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIXNo. 307 (8 pusi, laida) Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Gruodžio 31, 1937

150,000 FAŠISTU ARMIJOS BR1AUJASI 
PRIEŠ TERUEL!; TIEK PAT L1AU- i 

D1EČ1ĮJ ATREMIA PRIEŠUS 
 a----------------------------------------------

Saragossa, Ispan. —Apie 
150,000 fašistų armijos, ko
manduojamos generolų J. 
Varčios ir M. A raudos, me
tasi ant- liaudiečiu Teruelio 
fronte. Prieš fašistus su
telkta apie 150,000 respubli
kos armijos. Numatoma bai
siausias viso'šio karo mū-

Juotų “civilių” Teruelyj 
(vienuolyne, gubernatoriaus 
name ir viename banko).

nos fašistai neatgriebs Te- 
' mėlio, tai liaudiečiai sunai
kinsią ar suimsiu visus te- 
naitinius gen. Franco ka
rius,—rašo N. Y. Times ko
respondentas W. P. Carney 
iš fašistų stovyklos.

EXTRA!
NUŠOVĖ (TUNU KAPI
TALISTĄ, KATALIKĄ JA

PONŲ PATAIKŪNĄ •
Shanghai, grd. 30.—Du 

chinai, apsirengę kaip Grin
džių pardavinėtojai, revol
veriais nušovė Loh Peh- 
hongų, chinų katalikų vada, 
vieną stambiausių Chinijos 
kapitalistų, prie jo palo- 
ciaus, Prancūzų koncesijoj. 
Jis nuo senai buvo žinomas, 
kaip Japonijos pataikūnas. 
Šovikai pabūgo.

BAISIAUSI MŪŠIAI PRIE 
TERUELIO

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — SiaučiaMan rodosi, kad prasčiausiai 

apmokami yra Amerikoš lietu-! žiauriausi mūšiai tarp fa- 
viškų laikraščių redaktoriai ir šistų it* liaudiečiu Teruel 
bendrai spaudos darbininkai. Jie fronte, 25 mylių ilgio Uni
tai nei biedniausiam rašytojui joj. 
nesisarmatytų pažiūrėti į akis.

1932 metais trys tūlos chemi
kalų kompanijos padarė pelno dalvi 
27,000,000 dolerių, o 1936 me ' * 
tais tos pačios kompanijos 
darė pelno 96,000,000 dol.

1932 metais trys žemės ūkio 
mašinų gaminimo kompanijos 
turėjo nuostolių $15,000,000, o 
1936 metais tos pačios kompani
jos padarė pelno 44,000,000 dol.

Panašios skaitlinės 
kia beveik kiekvienoj 
joj.

Betgi kapitalistams 
permaža. Pakelti darbininkams 
algas jie nenori, darbininkų uni
jų pripažinti nenori. O pastaruo
ju laiku tie patys stambieji ka
pitalistai dargi apšaukė sėdėji
mo streiką!

Jie mano tuomi priversią pre
zidentą Rooseveltą atsisakyti 
nuo kai kurių reformų, kurias 
jis pasišovė pravesti.

pa

I b

Laimingiausių Naujų

Amerika Užgriebs Nužiūrėti- 
nus Japonu Žvejų Laivus
Washington. — Jungtinių 

Valstijų muitinės valdinin
kai pasirengę užgriebt pen
kis japonų laivus, neva “ne
kaltai” žvejojančius Cali- 
f o unijos pakraščiuose.

Tie laivai visai nėra už-

reikalauja šios šalies laivi-

japonų “žuvininkų” tuose 
vandenyse yra kariniai šni
pinė to j ai.

Naziai Grasina Atimti 
Alzace iš Francijos

London.—Kai buvęs-Frarf 
cijos ministeris pirminin
kas P. E. Flandin nesenai 
atsilankė į Berlyną, jam 
Hitlerio ministerial Goeb
bels, Neurath ir kiti štai ką 

7 V
pareiškė:

Franci ja turi pripažint 
Vokietijai pirmenybę Aust
rijoj, pripažint Čechoslova- 
kijos vokiečiams savivaldy
bę ir žiūrėt, kad Vokietijai 
būtų sugrąžintos afrikinės 
kolonijos, kurias jinai pra
rado per pasaulinį karų. O 
jeigu ne, tai Vokietija-rei
kalaus, kad Franci j a su
grąžintų turtingą kasyklo
mis Alzace, kuri per pasau
linį karą prijungta Franci- 
jai.

Flandin perkalbinėja Fran
ci jos valdžių daryt Vokieti
jai nusileidimų, ypač kad 
Franci ja negana stipri ore. 
Sako, Francijos fabrikai pa
gamina dar tik po 60 kari
nių lėktuvų per mėnesį; 
naziai tokių lėktuvų pasi
dirba po 300, o Italija po 
200 kas mėnesį.

Fašistai skelbiasi, kttd jie 
liaudiečius “atstūmę mylių 
atgal” šiaurvakarinėj fron- 

. I aaudiečiai sako, 
!jog fašistai atmušti visoj TURČIUS NUŽUDYTAS 
nuožmios kovos linijoj.

pasireiš-. vo 
kompani- i(n

dai* ir to

PAGROBĖ IR APIPLĖŠĖ 
KONGRESMANĄ

Washington, grd. 30.-Koks 
tai piktadarys įsivarė į sa- 

automobilį demokratą 
Tesmanų G reen wooda 

išsivežė užir jo žmona, 
miesto, išplėšė $40 ir palei
do.

MetųVisiems mūsą Bendradarbiams, Vajininkams ir Skaity
tojams linki

“LAISVĖS” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.

11vS
2

Chinietė žmona globoja savo sužeistą vyrą.'Jį sužeidė at
skridę Japonijos orlaiviai. Tokią vaizdų šiandien Chinijoje 
yra šimtai tūkstančių.

M. Woll prieš Darbo 
Santikių įstatymą

Philadelphia, Pa.—Suva
žiavime Amerikos Politinių 
Mokslų Draugijos kalbėjo ir 
M. Woll, fašistuojantis vice
prezidentas Amerikos Dar
bo Federacijos. Jis plūdo 
valdiška -Šalies Darbo Santi
kių Komisiją, kad jinai, gir
di, esanti “vienpusiška,” su
prask, “palaikanti” CIO in
dustrines unijas prieš Fe
deracijos amatines unijėles.

Woll reikalavo “pataisy
ti” Šalies Darbo Santikių Įs
tatymų ir šaukė, kad val
džia “turi būt tik tarpinin
ke” tarp vienos ir kitos uni
jos arba tarp samdytojų ir 
unijos, bet pati neveikti iš 
vienos ar kitos pusės.

N. J. D. Federacijos Vadai 
Remia, Kapitalą prieš CIO

GRESIA ŽMONIŲ RŪSTYBĖ IRUSIAM 
STREIKUOJANTIEM PRIEŠ NAUJĄJJ 
DALYBA IR DAUGUOMENES REIKALU!
Nuo Kalėdų Eglės Gaisro 

Žuvo 2 Viešbučio Tarnai
Jersey City, N. J.—Blogai 

suvestos elektros vielos į 
žaislinio traukinėlio bėgius 
padegė kalėdinę eglę Plaza 
viešbutyje, Journal Square, 
kur tuo laiku buvo 100 žmo
nių ir darbininkų-tarnauto
jų. Nuo medžio gaisras 
apėmė patį viešbutį. Gaisro 
dūmai užtroškino vienų neg
rę tarnautoja ir balta tarnų. 
Dešimt asmenų sužeista.

Atšaukė Paryžiaus Dar
bininką Gener. Streiką

» w

Paryžius, grd. 30. — Po

Philadelphia, Pa. — “jjį 
dieji kapitalistai išvysto sa 
vo poniška anarchijų ir ve 
da savo visuotinų streiką 
idant sunaikint Naująjį 
Dalybų,” idant priverst da 
bartinę valdžia duot mono 
poliams-trustams visų va 
lių, idant panaikint sociali 
bedarbių ir nusenusių dar 
bininkų apdraudų ir numuši 
taksus nuo stambiųjų pel 
nų,—kaip pareiškė JungP 
nių Valstijų generalis vice, 
prokuroras R. H. Jackson, 
k a 1 b ė d a m ps susirinkime 
Amerikos Politinių Mokslų 
Draugijos. ‘ *

Jis nurodė, jog Naujosios 
Dalybos valdžia stengėsi 
pagelbėt žmonėms abelnai, 
bet negana suvaldė pelnagro-

derybų tarp miesto darbi- ^ius trustus, monopolius; 
ninku unijų vadų ir Fran- todėl jie dar labiau pasipū
ri jos ministerių, tapo at- te. Jackson privedė skad 
šauktas visuotinas streikas, lines, kaip kapitalas pralo!
ei jos ministerių

požeminių geležinkelių,., el
ektros, geso, vandens ir ki
tų miestinių įmonių darbi
ninkų.

Valdžia prižadėjo-įasi- 
stengt, idant miestiniams 
darbininkams būtų pridėta 

Cali, Columbia. — Trys daugiau algos, negu pir- -1__ ___ • __ I . . .. XX. .

Susikūlė Trys Lėktuvai 
Ore; Žuvo 7 Lakūnai

Kubos lėktuvai susikūlė 
vienas į kitų ore ir eksplo- 
duodami nukrito.
7 jų lakūnai. Jie skrido į 
Pietinę Amerika parinkti 
aukų statyt paminklų Santo 
Domingo prieplaukoj Chris- 
topherui Columbui, Ameri
kos atradėjui. Su jais skri
do ir vienas Dominican res
publikos lėktuvas, kuris iš
liko sveikas.

Nelaimingi lėktuvai buvo 
pavadinti vardais trijų ne
didelių laivų, su kuriais Co
lumbus perplaukė Atlanto 
vandenynų: “Santa Maria”, 
“Nina” ir “Pinta”.

Žuvo visi

miau sutiko Paryžiaus val
dyba. Priedas reikalingas, 
atsižvelgiant į gyvenimo 
reikmenų pabrangimų.

Ispanijos-Amerikos Draugiš 
kūmo Paštaženklis

Barcelona, Ispanija. — 
Respublikos valdžia nutarė 
išleisti specialius paštaženk- 
lius (štampas), kur tinka
mu paveikslėliu ir parašu 
bus atžymėta “draugiški ry
šiai tarp Jungtinių Valsti
jų ir Ispanijos žmonių.”

*net prie Naujosios Daly* 
bos:

Chrysler ir General 
tors automobilių korpora* ’ 
jos 1932 m. turėjo $11,00.. . 
000 nuostolių, o 1936, m. jau 
$301,000,000 grynų pelinę* 
United States, Crucible, Na-‘ 
tional ir Jones and Laugh* 
lin plieno kompanijos 1932 
m. prarado $82,000,000, bet 
1936 m. jos gkvo grynų pel
nų 72 milionus dolerių. Du 
Pont, American Cyanamid 
ir Monsanto chemilyjlfc 
kompanijos 1932 m. tu/ejo 
$27,000,000 pelnų, o 193U m. 
jau $96,000,000. Panašiai ir 
kiti trusted ir didžiosios^ 
kompanijos.

Jackson persergėjo tuos 
pelnagrobius, streikuotojus 
prieš Naujųjų Dalyba, kad 
jie galės susilaukei “žmo 
nių rūstybės.”

DAUGIAU AMERIKOS

Kai tik žiema, daugiau veiki
mo, tai ir daugiau mūsų dienraš- 
tyj korespondencijų.

Smagu, kad mūsų draugai ne
tingi sistematiškai aprašyti vis
ką, kas jų miestuose atsitinka.

Laimingiausių jiems naujij 
metų. Tebūva jie tiek pat duos- 
nūs ir energingi sekančiais me
tais, kaip šiais!

Senatoriai T/rinėja General 
Motors Korporaciją^ Ne

darbo Didintojų
Washington. — Senatoriuj 

komisija, kuri tyrinėja ne
darbu, pašaukė W. S. Knud- 
sena, General Motors auto
mobilių korporacijos pirmi
ninkų, pasiaiškint, kodėl ta 
korporacija paleidžia 30,- 
000 darbininkų, nežiūrint, 
kad šį mėnesį jai įplaukė 
$64,000,000 gryno .pelno.

Roma, grd. 30.—Mussoli- 
nis pasirašė prekybos 
tartį su Japonija.

su-

SAVO LAIVE
Los Angeles, Calif.—Tapo 

užmuštas turčius Dwight 
Faulding, išplaukęs' nuosavu 
motorlaiviu “Aafage” su 
trimis jaunomis moteriškė
mis ir dviem vyrais pasi
linksmint ant jūros,—kaip 
pranešta Jungtinių Valstijų 
prokurorui.

Pasiųsta valdžios greitieji atsišauks “į visa šalį gelbė- 
laivukai suimt nužiūrimų tisjiuo CIQ pavojaus.” 
žmogžudį.

Jersey City, N. J.—Mies
to Prekybos Rūmas priėmė 
rezoliucijų, šaukdamas “vi
sus” kovon prieš CIO indus
trines unijas. Toj rezoliuci
joj vietiniai kapitalistai 
karštai užgiria majoro Ha- 
gue’o batalijų prieš CIO. Po 
naujų gi metų jie per radio

Chamber of Commerce su 
ypatingu džiaugsmu prane-

Naziai Šluoja Žydus Daktarus n’G7 ! ,’ . J Darbo Federacijos vietinio
Iš Apdraudos Kompanijų
Berlin. — Hitlerio val

džia išleido patvarkymų, 
kad žydai gydytojai dau
giau neturi teisės būti dak
tarais jokių apdraudos (in
surance) kompanijų. j

centro prie karo prieš in
dustrines unijas. .

10-14 Daugiau Šarvuotlaivių 
Jungtinėms Valstijoms

SHANGHAJŲ
San Francisco, Calif. — 

Jungtinių Valstijų laivas 
“Shaumont” sausio 5 d. iš-

Lėktuvui Nutūpus ant Ledo 
Nuskendo Trys Keleiviai

Shanghai, grd. 30.—Chi- 
nai smarkiai kertasi su. ja
ponais 100 mylių fronte 
Shantungo provincijoj.

KOMUNISTAI SUSTIPRĖ
JO CHINŲ VALDŽIOJ
Shanghai. — Komunisti

niai darbininkai ir valstie
čiai sudaro trečių dalį ge
riausios Chinijos armijos; 
komunistų jėga valdžioj la
bai sustiprėjo, kaip rašo N. 
Y. Times korespondentai H. 
Abend.

Washington. — Jungtinių
Valstijų karo laivyno vai-!veš dar 600 Amerikos ka- 
dyba sako, kad reikėsią dar 
10 iki 14 naujų šarvuotlai
vių. Jie būsią po 10,000 to
nų įtalpos ir kiekvienas lė- 
šuosiųs po 20 milionų dole
rių. Laivyno programoj 
numatoma ir du nauji mil
žiniški karo laivai, du leng
vi šarvuotlaiviai, 8 naikin
tuvai ir 6 submarinai.

Pasak prezidento Roose- 
velto, Amerika turinti stip- 
rint savo laivynų, atsižvelg
dama į “pastaruosius įvy
kius pasaulyje?’

reivių 'į Shanghajų, Chini
jos didmiestį, užimtą japo
nų.

Chinai Naikina Tsingtao, Kad
Nieko Neliktu Japonam ,

New Brunswick, N. J.— 
Besipraktikuojant šautuvu, 
J. Szali, 12 metų, netyčia 
nušovė savo draugų R. Co- 
noverį, 13 kietų.

Shanghai, grd. 30. — Chi- 
nų armija degina ir sprog
dina japonų fabrikus ir na
mus Tsingtao mieste, kurį 
japonų karo laivai bloka- 
duoja. Taipgi naikina til
tus, telegrafus ir kt., kad 
japonaųis “nieko neliktų, 
tik plika žemė,” kada ateis 
laikas chinų kariuomenei 
pasitraukti iš Tsingtao.

Toledo, Ohio. — “Apakin
tas” tirštos ūkanos, lakūnas 
Wm. Somogy, nepataikė nu
sileisti ant aikštės ir stai
ga nutupdė lėktuvų ant eže
ro Erie ledo. Ledas sutriu& 
kėjo, ir vandenin paniro 
lėktuvo pirmagalis su 3 ke-. 
leiviais, dviem vyrais ir vie
na moteria. i

Pats lakūnas išsigelbėjo, 
pasprukdamas pro lėktuvo 
dureles ir įsikibdamas į jo 
uodęga, kyšančių virš ledo.

$1,000,000 Apgavys“
Boston, Mass. — Suimta 

trys žulikai už apgavingų 
$1,000,000 loterijų; valstijos 
agentai j ieško dar 14 suk
riu. • c*

Belmont, N. Y.—Per far- 
mos namo gaisrų, sudegė 
Theodore Oestrich ir 3 ma
ži jo vaikai.

“LAISVĖ” RYTOJ 
NEIŠEIS

Dėlei Naujų Metų šven
tės “Laisvė” rytoj, sausio
1 d., neišeis.

Šis penktadienis 
apsiniaukęs • ir šaltesnis 
spėja N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 3£ 
Saulėtekis 7:20; saulėleidi 
4:37.
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Ką Padarėme ir Kas Dar Laukia
Šiandien uždarome 1937 metų duris ir 

žengiame per slenkstį į 1938 metus. Lai
kraščių redakcijos, paprastai, pasiraito
ję rankoves rašo taip vadinamą peržval
gą prabėgusių metų ir filozofuoja apie 

: užduotis ir problemas ateinantiems me- 
I tams. Mes irgi nenorime laužyti tos ne- 
, laimingos tradicijos. ,

Bet kas rašyti apie tuos prabėgusius 
dvyliką mėnesių? Kuomi dejuoti ir kuo- 
mi džiaugtis? Jie prabėgo taip greitai, 
tartum netikėta viesulą švilpte prašvil
pė pro mūsų ausis ir akis. Vieniems jie 
buvo kupini didelių įvykių, kitiems visai 
tušti—tušti tiems, kurie atsidavę liki
mui nesidairo aplinkui, turi ausis, bet 
negirdi, turi akis, bet nemato. Jiems tai 
buvo tik dar vieni metai, dar kiti dvy- 

) lika mėnesių prie jau ilgos virtinės pra
bėgusių metų ir mėnesių. Tokių žmone
lių esama dar labai daug. Pilkas jų gy
venimas, paskendęs mažuose asmeniš-

| kuose dalykėliuose.
Kas kita su tais, kurie stebi gyvenimą 

ir kurie joja audromis. Tokių armija 
kasdien auga, nes tos pačios audros ža
dina iš miego imliomis miegančiųjų ir su
ka savo verpetam Tik pažvelgkime šian
dien į Ispaniją, kiek daug naujų milionų 
darbo žmonelių tenai didžioji audra šiais 
paskutiniais metais pažadino iš miego ir 

' traukė savo verpetam Arba pažiūrėki
me į didžiąją Chiniją, kiek milionų tenai 

tfjs audros tapo atplėštų nuo “gerosiom 
^emėš,” išvilktų iš nejaukių bakūžių 
mieste ir kaime ir sublokštų į baisią, bet 

y.garbingą kovą už savo šalies laisvę. Ga
ilime taip pat nuskristi savo mintimis 
Francijon ir ten rasime tikrai nepapras
tą plačiųjų masių sąjūdinį, kuris yra 
paėmęs formą liaudies- fronto kovų ir 
laimėjimų.
4 Gi čia, mūsų šalyje, Amerikoje kaip 

I .niekada pirmiau nauji skaitlingi darbo 
lužmonių milionai susiglaudė po C.I.O. vė- 
’ A lia va ir įrašė klasių kovos istorijon daug 
^gražių laimėjimų.

O ten, labai toli geografiniai; bet la- 
bai arti prie širdies kiekvienam laisvės 
mylėtojui ir kalviui naujo gyvenimo, So- 

. vietų Sąjungoje netoli du šimtai milionų 
| darbininkų ir valstiečių, kaip tos darbš- 
f čios skruzdės, da įdėjo vieną didelę plytą 
i į naujojo, socialistinio gyvenimo palo- 

cius. Jų gyvenimas palengvėjo ir palink
smėjo. >

Negalima sakyti, kad prabėgusiais 
1937 metais visai tylėjo atsidavę skau
džiam likimui ir mūsų gimtinės Lietuvos 
žmonelės. Ir ten pažangos ir laisvės jė
gos mieste ir kaime pradeda geriau su
sikalbėti ir kiečiau apsijungti. Šiais pas
kutiniais metais garsiau ir drąsiau aidė
jo Lietuvos darbininkų protestai ir strei
kai prieš nežmonišką išnaudojimą ir

• prieš kruvinąją smetonininkų diktatūrą. . 
(.v Ne atgal, bet pirmyn pasistūmėjo ir 
\Amerikos lietuvių revoliucinis judėjimas 
i ir visa pažangioji visuomenė. Mūsų plati 
' spauda, mūsų organizuotos komunistinės 
L eiles paturtėjp naujais rekrūtais. Už

baigtas suvienijimas Augščiausios Prie-
I glaudos su Lietuvių Darbininkų Susivie- 
i nijimu, šiek tiek pasidarbuota dėl jauni- 
> mo žurnalo “The Voice of Lithuanian 
»Americans”. Tai vis laimėjimai, nors, 
tiesa, nemilžiniški. Svarbu tas, kad 1937 
metais mes neprakišom nei vieno mūšio 
nei vienam fronte.

j Trumpiausioj, suglausčiausioj formoje

pasauliniu ir amerikiniu baru galime api
budinti atsisveikinančius su mumis me
tus sekamai: Fašizmo ir reakcijos mestą 
kovos pirštinę plačioji liaudis priėmė.. 
Nebebėga ji atgal pakrikime ir sumiši
me, bet didvyriškai ginasi ir net, tūluose 
atsitikimuose, kaip Ispanijoje ir Jungti
nėse Valstijose, pereina į užpuolimą. Jei 
kai kur ir pasitraukia, kaip Chinijoje, tai 
tik po tikrai didvyriškų mūšių, tiktai 
prieš keleriopai didesnes priešo spėkas. 
Bet ir tenai tie pasitraukimai gali trum
poje ateityje virsti dideliais smūgiais 
pačiam priešui, nes kiek Chinijos liau
dis dabar išmoksta per dieną, tiek ra
miais laikais negalėdavo išmokti per de
šimtį metų. Ji geriau apsiginkluoja ir 
kiečiau, apsijungia. Jos revoliucinė tau
tinė sąmonė subręsta. Tiesa, kad šitie 
metai buvo Chinijos žmonėms metai bai
sių kančių, bet taip pat ir labai didelių 
pamokų.

Ką gi žada naujieji 1938 metai? Neap
simoka būti pranašais. Pagyvensime, pa
regėsime. Daug geriau ir sveikiau bus, 
jeigu kiekvienas padarysime sau nuo
širdų prižadą, arba rezoliuciją, jog dau
giau ir geriau veiksime, tęsime tuos dar
bus, kuriuos pradėjome 1937 metais, bet 
nepabaigėme ir griebsimės naujų, kurie, 
mūsų gęriausiu supratimu, užduos smū
gį fašizmui, o pastūmės pirmyn darbo 
liaudies reikalus. Pasižadėkime stiprin
ti mūsų revoliucinę spaudą, padidinti Ko
munistų Partijos eiles, įtraukti naujus 
šimtus lietuvių į Literatūros Draugiją, 
į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą, į 
Meno Sąjungą, daugiau ir geriau padėti 
mūsų jaunimui savo žurnalą įsikurti. 
Nepamirškime būti pavyzdingais, veik
liais unijistais. Traukime į darbo unijas 
tuos savo brolius, kurių dar yra labai 
daug ir kurie tebenesupranta darbininkų 
klasės vienybės degančio reikalo. Nepa
mirškime sunkiai kovojančių ir kraują 

•liejančių Ispanijos ir Chinijos žmonių ir 
savo brolių ir seserų, vargstančių ir vai
tojančių po nuožmios fašistinės diktatū
ros letena Lietuvoje.

Tai va kokie mūsų darbai ir uždavi
niai 1938 metams, kurie, kaip ir pra
bėgusieji, žada būti nemažiau įvykingi 
ir audringi.

ir

A r Generolas Franco Yra 
Lietuvos Draugas?

Lietuvių fašistinė spauda ir barasi 
pyksta ant pažangiųjų, kam mes smer
kiame Lietuvos valdžią už rėmimą Ispa
nijos fašistų prieš Ispanijos liaudį. Pav., 
Brooklyno smet. “Vienybė” šauna į mus ‘ 
sekamu labai svarbiu pareiškimu: “Jeigu ! 
Sovietų Sąjunga, Franci j a ir kitos vals- 1 
tybės siunčia ginklų ir amunicijos savo 1 
draugams Ispanijoje, tai kodėl to paties 
negali padaryti Lietuva?” Vadinasi, kru- • 
vinasis generolas Franco, kurį Smetonos j 
valdžia ir Amerikos lietuviški fašistai 
remia, yra Lietuvos draugas! |

Dėkui “Vienybės” redaktoriui už tokį | 
atvirą išsiplepėjimą. Dabar bus visiems 
aišku, kokio plauko žmonės susispietę 
“Vienybės” štabe, būtent, gen. Franco ir 
Hitlerio agentai. Juk šiandien niekas ne- ; 
abejoja, kad generolą Franco karštai pa
laiko ir visais būdais remia hitlerinė Vo
kietija, kaip ir fašistinė Italija. Niekas 
tap pat nebeabejoja, kad Ispanijos fa
šistų laimėjimas reikštų milžinišką lai- j 
mėjimą hitlerinės Vokietijos. Hitleris da- 1 
bar kaip tik ir laukia Ispanijos fašistų 
kruvinosios avantiūros rezultatų. Jei jie 
prakištų, tai ilgiems metams būtų ragai 
aplaužyti Hitleriui ir Musšoliniui.

O ką reikštų Hitlerio ir jo režimo su
stiprėjimas Lietuvai? Kur atsidurtų 
Klaipėda? Juk Lenkija jau susigiminia
vo su Vokietija. Vadinasi, hitlerinės Vo
kietijos laimėjimas reikštų baisų smūgį 
Lietuvai.

Tai ot ką reiškia Smetonos valdžios 
ir “Vienybės” rėmimas generolo Franco 
karo prieš Ispanijos žmones. Jau daug 
sykių mes pabrėžėme tą faktą, kad ir 
Kaune valdžioje ir ant Grand Stryčio 
“Vienybės” štabe sėdi Lietuvos priešai, 
pardavikai. Šis “Vienybės” pareiškimas 
dar sykį patvirtina to musų įsitikinimo 
teisingumą.

Į Atlantic City, N. J.—Har-i reikią numušt darbininkam 
vardo Universiteto atgalei- 

‘vis profesorius O. Sprague 
'pasakojo susirinkimui 60 
t buržuazinių ekonomų, būk

algas ir dirbinių kainas, tai 
girdi, sugrįšią gerovės lai
kai.

O Jungtinių Valstijų teis-

darystės ministerija atran
da, kad fabrikantai daugiau 
kaip antra tiek pabrangino 
savo produktus negu buvo 
pridėta darbininkam algų.

Karo Laivynų Pajėga
Gruodžio 23 dienos “Lais- tytojus, minų šlavikus, sub- 

vės” klausimuose ir atsaky- , marinų “motinas,” plauki
muose buvo paduotos skait- jančias bazes, kuro prista-

1 tytojus,.taisytojus, ligoninių
laivus, katerus ir kitokius?tai pradėjus

lines apie įvairių šalių kari
nius laivynus.^ Nors tos 
skaitlinės buvo paimtos i® Visi ūe kare yra svarbūs. i Petrašiūnuose, tokių darbininkų 
žurnalo Photo-Histoiy j£aro betų dažnai ’
trecio numerio, specialiai į pasažierinius laivus apgink- 
pasvęsto karo reikalams, ta-į |uoja įr paVerčia į antros 
dau toli gražu nepilnos. iragies kruizerius. Taigi, ti- 
- Literary Digest, nuo 9 Rra karo laivyno dydį, net 

jeigu ir jis būtų neslepia-

“Aleksoto” Stiklo fabriko1 gero vieškelio Pilviškiai—-Gižai. 
Darbininkai Susirūpinę; kad I Dabar tai mokyklai pradėjo ne- 
Nebūtų 'Paruošta per daug

Naujų Stiklo Pūtejų
KAUNAS. — Kadangi Lietu

voje yra jaučiamas darbininkų 
—stiklo pūtejų trūkumas vie
nam stiklo fabrikui “Aleksotui”, 

veikti antrajam

sisekti, nes vis stinga mokytojo. 
Pernai nuo pradžios mokslo me
tų atvyko mokytojauti p. Lietuv- 
ninkienė. Pradžioj lapkričio Lie- 
tuvninkienei buvo duota apie 8 
savaitės atostogų ir mokykla pa
siliko apie pustrečio mėnesio be 
mokytojo. Pagalios po Kalėdų, 
šačkų mokykla susilaukė jaunos 
energingos mokytojos p. Lazaus
kaitės. Ji moksle atsilikusius 
vaikus, kiek galėdama, stengėsi 
damokyt iki programoje numa- 

' tytos normos, ką savo dideliu

I

greitus ' trūkumas bus dar labiau pajus
tas. Todėl skubiai numatyta ruo
šti naujus tos srities specialis
tus. 

“Aleksoto” stiklo fabriko
_____ ________ . darbininkai — stiklo pūtėjai yra darbštumu jr pasišventimu be

rnas, tai negalima pasakyti, surūpinę, kad tokių speciahs- veik ir atsiekė. Sulyginant per 
Dažnai tūlos salys budavoja 
antros klasės kruizerius tik
sliai, kaipo prekybos ir ta- 
vorų vežiojimo laivus, kad 

(savo apsiginklavimą paslė
pus nuo kitų.

Sovietų Sąjunga karo lai
vyno dydį smulkmeniškai 
neskelbia. Jos karo laivyno 
pasiuntinys d. Oras, kuris 
pribuvo į Washingtona,

d. sausio, 1937 metais buvo 
padavęs sekamas skaitlines 
didžiausių karo laivynų:

Anglija turi 1,545,473 to
nų įtalpos karo laivyną. 
Jungtinės Valst. 
Japonija....... .
Franci j a ...............
Italija ....................
Vokietija ......... .
Sovietų Sąjunga ..

Kiekviena šalis nuo’ to lai
ko išsibūdavo jo ir pradėjo 
budavoti daug naujų laivų. 
Jungtinės Valstijos 
metų į 
apie 100 naujų karo laivų. 
Daug jų baigė budavoti. Vi
so ši šalis dabar būdavo j a 
iki 400,000 tonų įtalpos nau
jų karo laivų.

Anglija, pagal “New 
York Times” nuo 26 d. 
gruodžio, 1937 m., būdavo j a 
86 naujus karo laivus, ben- SSSR turi iki 500,000 tonų, 
drai iki 500,000 tonų įtal- Bet ir tada jos laivynas 
pos. Vokietija budavoja 53 permažas apgynimui taip il-

1,429,740
. 882,172

793,086'
. 521,045
. 323,748

204,762

--j 1937,1933 metais, sakė, kad lai-
pradžioj"” budavojolyy«ils tuy l)er 4100.-,000(?f?"«

karo laivus, bendrai 262,000 
tonų įtalpos.

Į virš paduotas karo lai
vų įtalpos skaitlines imama 
tik šarvuočiai, kruizeriai,

įtalpos. Nuo to laiko SSSR 
karo laivynas daug paaugo.

H. W. Baldwin rašė 19 d. 
balandžio, 1937 metais, “N. 
Y. Timese,” kad Sovietai 
turi 151 submariną, kurie 
bendrai sudaro 78,000 tonų 
įtalpą. Galima prileisti, kad

gų vandens sienų. Sovietai 
priversti turėti atskirus ka
ro laivynus Tolimuose Ry
tuose ir ant Amūro upės 
flotiliją prieš Japoniją; Bal-

orlaivių vežikai, naikinto- tijos Jūroj — prieš Vokie- 
jai ir submarinai. Gi karo tijos fašistus ir kitus prie- 
laivynai dar turi kitų rūšių šus; Juodose Jūrose, Balto

tų nebūtų perdaug paruošta 
, Jie yra įsitikinę iš praktikos 
kad du stiklo fabrikai Lietuvoje,! 
dėl mažos stiklui rinkos, negali . . . . . I člllipclll J Čįj ULCl .IYV IX 11LVIX.111A kį

išsilaikyti. Todėl vienam iš jų skaičius žymiai padidėjo.
i Po visų šventei p. Lazauskai
tė tėvų komitetui pranešė, kad

I šačkų mokyklą apleidžianti. Pa
sirodo, ji prašėsi Šviet. minis
terijos, kad jai duotų vietą kur 
Kaune ar Kauno apylinkėj, iš 
kur galėtų siekti aukštesnio 
mokslo. Kadangi ministerija jos 
prašymo nepatenkino, tai nuo 
mokytojavimo ir atsisakė, nes 
liaudies mokytojas geresnės at
eities nenumato.

Dabar vaikai leidžia brangų 
mokslo laiką be mokslo ir ne
žinia kada mokytojo sulauksim.

’ trumpą mokytojavimo laiką, pas 
visus mokinių tėvus, o taipgi ir 
pas pačius mokinius įgijo dide
lę simpatiją, dėl .ko ir mokinių

bankrutavus, arba sudarius sin
dikatą, t. y., vienas dirbs, o an
tras— ne, daugelis senų ir jau-, 
nu stiklo putėjų liks be darbo, 
kas neigiamai veiks Į stiklo pu
tėj ų uždarbį bei kitus jų intere
sus.

Mokykla be Mokytojo
ŠAČKAI, Pilviškių vai.—Po 

karui, apylinkės gyventojų rū
pesčiu pas ūkininką J. šačkų ati
daryta pradžios mokykla. Apy
linke labai graži, prie upelio ir 
tarpe dviejų miškų, o taipgi prie

ŠYPSENOS

Saugios Kalėdos
Po Kalėdų vienas rašeiva

mui pirm, negu bausmė bus 
paskirta?”

Teisiamasis: “Ne, jūsų 
mylista, iš manęs paskutinį 
dolerį atėmė mano advoka
tas.”

karo laivų, būtent, monito- se Jūrose, Kaspijos Jūroj ir j skundžiasi sav0 kamarotui;
rna Lrraerii anaano'na 7ua. onr Inianrn nnna l . . .rus, kraštų apsaugos, žval- ant Dniepro upės, 
ginius, minininkus, minų sta- ]D. M. š.

LIETUVOS ŽINIOS
“Pienocentras” Gabena |emę požymį, grąžina Didžiosios 

Palestinos Oranžių
KAUNAS. — žydų spauda rai

šo, kad “Pienocentras” šiomis 
dienomis parsigabena iš Pales
tinos bandymui apelsinų ir kitų 
vaisių. “Pienocentras” tuos vai
sius pirko -pas Palestinos žydų 
sodininkus kompensaciniais pa
grindais už nuolat vis didėjantį 
Lietuvos sviesto pardavinėjimą 
Palestinoj.

Lietuvos pasą.
Atimant požymį, kartu atima

mos ir visos teisės teikiamos 
Klaipėdos krašto gyventojui.

Darbininkai tuo yra labai su
sirūpinę, nes šis dalykas dau
giausia liečia juos.

Atiminėja Klaipėdos Krašto 
Požymius

PAGĖGIAI. — Pagėgių kai
mo seniūnas šiomis dienomis 
gavo iš direktorijos parėdymą 
atimti iš visų darbininkų Klai
pėdos krašto požymius, kurie ne
uždirba 120 lt. per mėnesį. At-

Elektros Stotis Mašinas 
Varys Garu

UTENA. — Iki šiol elektros 
stotis naudojo gazolį, kurio per 
metus išeidavę už apie 29,000 lt.

Dabar nupirktas lokomobilis, 
kuris tas pačias mašinas varys 
garu.

Naudojant lentpjūvės kurą, 
manoiųa, kad lokomobilio išlai
dos per metus amortizuosis.

“Baisiai prastas Kalėdas tu
rėjau. Prieš pat šventę ga
vau stambią konstituciją ir 

' įsakymą kuo greičiausiai iš
verst ją į kitą kalbą; tai ir 
prakaitavau per visą šven
tę, net ašarodamas ...”

Draugas: “Giliukingas
jūs, drauguti! Per tokią pa
vojingą šventę su konstitu
cija bei įstatymais reikalą 
turėjot;—o tas, aišku, r" 
saugojo jus nuo visokių, 
prasižengimų ir nelaimių, 
kas švenčių laike taip dau
geliui pasitaiko...”

Juodvarnis.

Kiti Laikai, Kiti Jausmai
Motina: “Kas yra, dukre

le, — atrodai lyg verkusi?”
Duktė (tik ką po vestu

vių) : “Jonas išvažiavo biz
nio reikalais ir net per dvi 
dienas negrįš ... Tai ver
kiau, verkiau ...”

Motina (po kelių metų): 
“Kaip ilgai tavo vyras išbus 
kelionėje?”

Duktė: “Aš pamiršau jo 
paklausti.”

Gerai Viens Kitą Supranta
Jonas: “Vis vien, tamsta M
Onytė: “Tamsta taip ne

manai, bet tik taip sakai.”
Jonas: “Bet tamsta vis 

vien taip manai, kad aš ir 
nesakyčiau.”

^P’1 atrodai daili mergina. Iri i i *—'

Ne Ten Pataikė
Policistui stovint ant šali

gatvio, prieina moteriškė,1 
kumšteri jam į pašonę ir sa- sį šiandien gera, tai aš tau 
ko: “Ar čia bankas?” dešimtuką duosiu.”

Viskas Pabrango
Motina: “Onyte, jei tu bū-

n

ko: “Ar čia bankas?”
Policistas: 

čia mano šonkauliai.
“Ne, tamsta, Onyte: “Turėsit duot kvo- 
miliai ” H • _____ -x^.z

Sovietų Sąjungoje valstiečių kolektyvai turi įkūrę tūks
tančių vaikų pionierių kliubus. Šis 
n‘ą iš tokių kliubų.

. -i

Jis Jau Apvalytas
1 Teisėjas: “Ar tamsta
i turi pasiūlyt ką nors teis-!

jterį, mamyte; aš neištesė
siu visą dieną būti gera už 

'dešimtuką, kuomet viskas 
ne- taip labai pabrango.”

Jaunutis.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Vienam angliškam laikraštyj j Vienas milionas darbininkų 

skaičiau labai įdomius duomenis į laimėjo mokamas atostogas. 
apie didelius atsiekimus < 
unijinio judėjimo, čia prisiun
čia ir iškarpą? Kodėl tų skaitli
nių nepastebėjau “Laisvėje?”

Detroitietis.

CIO | 1,500,000 darbininkų laimėjo 
laiką ir pusę arba dubeltavą 
laiką už viršlaikio darbą.

Vienas milionas darbininkų < 
gavo seniority teises.

Devyni šimtai tūkstančių dar
bininkų laimėjo keturias meti
nes šventes su apmokėjimu. Į

Penki šimtai tūkstančių darbi
ninkų laimėjo prašalinimą pas’> 
kubos. • ’

Devyniems šimtams tūkstan
čių darbininkų kontraktai ap
saugo sveikatą darbe.

| 1,250,000 darbininkų laimėjo
Iš tų darbininkų 1,500,000 tu- geresnį darbo užtikrinimą ir pa

ri pilniausį unijo's pripažinimą, žebojimą bosų sauvaliŠkumo. 
arba taip vadinamą “closed 
shop.”

Du milionai darbininkų laimė- ($1,000,000,000) formoje pakel- 
jo trumpesnes darbo valandas. į tų algų.

ATSAKYMAS
Labai ačiū už iškarpą, štai 

! čia ir paduodame tas labai svar
bias skaitlines:

CIO (Komiteto dėl Industri
nio Organizavimosi) unijos turi 
pasirašę apie 30,000 kontraktų, 
kurie apima apie 3,200,000 dar
bininkų.

vie-

CIO judėjimas davė darbinin- 
j kams vieną bilioną dolerių

0
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Šis Tas iš Gyvių Pasaulio
Rašo Senas Vincas

MONGOOSE
Mongoose tai yra mažiu-

net ir Jamaica salos gyven
tojai (ši sala randasi apie 
90 mylių į pietus nuo Ku
bos) importavo mongoosų

kaš, apie 15-18 colių Algio, iš Indijos, kad apvalytų jų

jam parodyti, nes jis pra
rys ir žmogų ir šautuvų.

Tokių plėšrių aligatorių 
randasi ir Chinijoj ir Pietų
Amerikoj. O apart gerai

labai tankia vilna apžėlęs, į 
lietuvišką barsuką panašus

laukus nuo apnikusių juos 
dideliu žiurkių ir driežų, v v ‘

žvėriukas, kuris gyvena In
dijoj. Tai geriausias tos ša
lies gyventojų draugas.

Indijoj kas metai išmiršta 
apie 5,000 žmonių nuo nuo
dingų gyvačių įkandimo. 
Toj šalyj, tarp daugelio vi
sokių nuodingų gyvačių bei 
žalčių, randasi ir pikčiau
sia bei nuodingiausia gyva
tė—kobra. Jeigu kobra jau 
kam, žmogui ar gyvuliui, 
įkando, mirtis neišvengia
ma.

Bet štai ateina Indijos 
gyventojui į pagelbą mažu
tis, niekam nieko blogo ne
darantis žvėriukas, meta 
dvikovos pirštinę kobrai į 
“veidą” ir stoja su daug už 
save stipresniu, vikresniu ir 
mirties nuodų pilnais danti
mis priešu į kovą.

Pasidėkavojant to žvėriu
ko tankioms, švelnučių plau
kų vilnoms, kobra jų neper
kanda. Gi žvėriukas, vik
riai aplink gyvatę ratu bė
giodamas, stengiasi ją įer
zinti iki pasiutimo ir paal- 

• sinti, kad paskui, progą pa
gavus, šokti jai ant galvos 
ir suleisti savo baisiai aš
trius dantis į gyvatės spran
dą. Taip apgalėjęs priešą, 
žvėriukas atkanda jos nuo
dingą galvą, pasivalgo iki 
soties ir eina kur jam pa
tinkama.

Šis žvėriukas tiek sunai
kina nuodingų gyvačių bei 
žalčių, kad ir patys tos ša
lies gyventojai, didžiausias 
pastangas dėdami, nepajėg
tų tai padaryti. Žvėriukas 
muša gyvates, nors ir ne
būtų alkanas, ir tuom savo 
instinktu mažina Indijos 
gyventojų mirtingumą nuo 
nuodingų gyvačių įkandimo.

Apie pora metų atgal,

Sparnai Nusklęst Žemyn 
Iš Orlaivio

Amerikietis Manos Mor
gan pasidirbo sparnus leis
tis žemyn iš orlaivio. Jie pa
našūs kaip šikšnosparnio.

Tų sparnų spyriai paga
minti iš nestorų plieno vam
zdelių. Tarp jų ištempta or- į 
laivinis audeklas. Atsklei-! 
dus, tie- sparnai yra 
virtos pėdos pločio, žmogus 
juos pririša prie pečių, nu-

ginkluoto žmogaus, nesiran
da kito gyvūno, kuris tokį
bjaurybę apgalėtų.

CORMORANT
Tai]) vadinasi gan didelis 

paukštis, su kuriuom japo- 
*nai gaudo žuvis. Mat, Ja- 
i ponijos vandenyse randasi 
silkės didumo, “ayu” vadi- 

’ narnos ir labai brangios žu
vys. . Šią žuvį negalima su
gauti nei su meškere nei su 

i tinklu.
Todėl japonai prisijauki

na tuos jūrių paukščius, 
“cormorants” vadinamus, ir 
tie paukščiai tas žuvis jiems 
gaudo. Japonas su laiveliu 
išsiveža į jūrą keliolika to
kių paukščių, užriša palei i

Tai ve, šitam žvėriukyj, 
ypatingai šiltų šalių gyven
tojai, kur veisiasi visokį 
nuodingi šliaužiai, gali su
silaukti sau tikriausio drau-■ 
go, kuris sumažins ne tik! 
pačių žmonių mirtingumą,' 
bet apvalys kaip miškus, 
taip ir laukus nuo ne tik 
žmones, bet ir nekaltus gy
vūnėlius. naikinančio priešo 
—nuodingos gyvatės.

UNA LAGARTA Į 
Tai pavojingiausias iš 

aligatorių veislės draskū- 
nas, kuris gyvena mūsų 
saulėtos Floridos upėse. 
Jam šį vardą “ima lagarta” 
ispanai davė todėl, kad jis 
turi kiek panašumo ir į li- 
zardą. Jo bjaurus, bukas, su 
retais dantimis ir visuomet 
prasižiojęs snukis, mažu
tės akys bei raukšlėta kak
ta, rodosi, tik ir laukia ko- j 
Rios aukos, kad sutraiškinti | ištraukia žuvį iš jo gerklės 
ją savo besotiškose žiotyse, ir vėl paleidžia paukštį į

Šios veislės aligatoriai tik 
išimtinais tarpais palieka 
ramūs. Šiaip jie, dienomis 
ir naktimis, plaukioja pul
kais upėse, truputį savo 
snukius iš vandens iškišę ir 
puola ant aukos organizuo
tai. Jie ryja ne tik žuvis, 
bet rėplioja ir sausžemiu, 
puola žmones, avis,- ožkas, 
stirnas, šunis ir kas tik sumeta paukščius į užtva- 
jiems papuola gyvas. O kai 

| išalksta, tai ėda ne tik su
puvusius medžius, bet ir pa
tys pradeda vienas kitą ėsti.

Jo oda labai kieta, diržin
ga, o galva dar kietesnė. 
Todėl ir visų gyvių karaliui- 
žmogui sunku nuo jo atsi
ginti. Jį dar ir ne bile iš 
revolverio nušausi, o pap
rastą šautuvą nė nemėgink i jau gėrė 4-tame šimtmety].

| Dabar chinai ir japonai tik 
verdančiu vandeniu užsipila 
ant arbatos ir taip ją geria. 
Kazokai ir kalmukai arbatą 
verda su lašiniais ir sūdo. 

I Anglijoj arbatą ilgai verda 
ir baltina ją.

Daugiausiai arbatos pa- 
; gamina Chinijoj, Japonijoj 
i ir Indijoj. Sovietų Kaukazi- 
joj 1935 m. buvo arbata ap
sodinta 34,000 hektarų že
mės. Kasmet plotas didina
mas.

Carai, Kunigija Ir Skra
jojimas Rusijoj

Jau aštuonioliktame šimt-1 
metyje žmonėš bandė skra-l 
joti. Kunigija skrajojimą! 
skaitė velnio prasimanymu. | 
Carienė Katrė Antra išleido i 
net specialį įsakymą, drau
džiantį bandyti skrajoti.

Devynioliktame šimtmę- 
i ousket- tyje Rusi^ Pasiekė žinios 

p ‘ apie pasekmingus bandy
mus Francijoj. Profesoriai 

,- Čerespanov ir Strachov juo-ąaros ir rankų is abiejų pu- kug J to darg Bet reV0Jliu. 
cionierius Kibalčicas kalėji
me būdamas padarė mode-

šių.
Iššokus iš lėktuvo, tie 

sparnai atsiskleidžia, ir ta- iįuką, pagal kurį buvo gali- 
da žmogus sklendžia žemyn. ma jšbudavoti lėktuvą. Bet 
Bet su jais dar nesaugu ‘ ‘ ‘ *“*
tūpt ant pačios žemės. To
dėl artinantis prie žemės, | Tik dvidešimtame šimt- 
prisieina timptelėt tam Tik- metyje caras paskyrė gene
ra virvutė, kad atsiskleistų rolą Kovanko orlaivininkys- 
ir parašiutas. ‘ f tės reikalų vedėju. Tas car-

Taip ir pats / išradėjas bernis sakė: “Pirm negupa- 
Morgan, iššokęs iš orlaivio L- F.ei^a
10,000 pėdų aukštyj, Sioux 
Falls, S. Dakotoj, per 90 se
kundų sklendė sparnais že
myn, bet uz 1,400 pėdų nuo kambarius,

jo projektas taip ir pasiliko 
už kalėjimo sienų.

1 organizuoti oro policiją.”

Yonkers, N. Y. — Tėvam 
išėjus ir dūmų prirūkus į 

užtroško G.

Sovietu žemės vandenys šiemet davė puikų žuvų derlių. 
Šis paveikslas parodo darbininką, diriguojantį 

žuvų išliodavimą.

Juodi, Geltoni Lietūs
b?

Anglijos meteorologijos 
stotys per kelerius paskub

tus. Vėliau tą lietų ištyru 
pasirodė, kad jame yra ne

nius metus užregistravo net, paprastai daug raudone 
keletą atsitikimų, kai lijo žemės dulkelių, kurios i 
juodas arba geltonas lietus, nuspalvino vandenį raude

Varis-Vaistas Cukraligėj, Bet Pavojingas
rias išduoda virš-inkstinės 
liaukos. Tos sultys, gausin- 
giau plaukdamos į kraują, 
sukelia pyktį ir mobilizuoja 
kūną apsigint, kai gręsia 

adrenalino 
daugiau įplaukia į 

; atsiranda ir 
daugiau cukraus. Panašią 
veikmę daro ir gyvulių ad- 

ryta žuvia, japonas prisi-! renaline syvai, įleisti į žmo- 
traukia prie savęs paukštį, 'gaus kraują.

IMU. JJClLllXOVltl, penui I '
paukščio gūžį ant jo kaklo PavoJus- Kada 
ploną virvelę ir paleidžia syva. . - 
paukštį į vandenį. Kuomet jame
paukštis pasineria ir vėl iš-

Su tokiu vienu paukščiu 
žuvininkas japonas per die
ną sugauna virš 100 tokių,didės daugis cukraus, nors 
žuvų. Jis tol gaudo, tol ka- ir bus po oda leidžiama ad- 
muoja neląimingą paukštį, I 

 

iki jis vi/ai .'.nusikamuoja. 

 

Kada jai/ paukščiai, kiek jis 
jų atsiv visai nusika
muoja, pailsta, tada atrai- 

 

šioja nuoAų kaklų virveles,

žuvin
viena ar dviem 

airių tas pats pauk
štis (sugavo virš šimto, ir 

 

iriasi\ namu link dainuoda
mas.

Kaip Geria Arbatą
Ne visi ir vienodai arba-

Plaučių Įdegimas Daugiau
sia Numarina Paprastų 

Darbininkų.

Nuo plaučių uždegimo 
daugiau miršta vyrų negu 
moterų.

Iš skaitlinių surinktų de
šimtyje valstijų pasirodo, 
kad plaučių įdegimas nuva
ro į kapus paprastų darbi
ninkų ir raštinių tarnauto
jų 13.6 nuošimčių, paskui 
farmų darbininkų — 4.3 
nuoš., ip advokatų, daktarų 
ir kitų profesionalų 3.9 
nuoš.

Dainavimas gerina kraujo 
apytaką veide, saugoja nuo 
perankstyvų raukšlių, sako

žemės atsiskleidė parašiutą Duschų dviejų metų mer- grožės žinovai. — Choristai 
ir taip saugiai baigė nusi- ...... s . . . •
leidimą.

gaitė. — Nepalikite bejėgių,ir choristės, neapleiskite 
I kūdikių vienų! chorų!

Adrenalinas’yra sultys, ku- didėja kiekis cukraus jų 
kraujyje.

Jeigu duosi diabeto ligo
niui po 10 iki 20 gramų va
rio per dieną, tai jis apsi
eisiąs be insulino, kuris iki 
šiol laikomas svarbiausiu 
vaistu cukraligėje. — Insu
linas yra pagamintas iš gy
vulių kepenų syvų.

Visa tai nereiškia, kad 
varis pagydys žmogų nuo 
cukraligės, bet jis, jei bus 

Dr. Schnetz trejetas me- reguliariai diena iš dienos 
tų atgal atrado, kad jeigu naudojamas, palengvinsiąs 
duosi žmogui po biskį vario, ligą tiek, kad žmogus galės 
alavo (švino) arba cadmium maž-daug normaliai gyvent, 
metalo, tai kraujyje nepa-

renalinas.
Iš to Schnetž padarė išva

dą, jog varis ir kiti du mi
nimi metalai gali būt nau
dingi sergantiems cukralige 
(diabetu).

Gydytojai paprastai už
draudžia tokiem ligoniam 
naudot cukrų ar saldainius; 
užgina ir krakmolinius val
gius, kai]) bulves ir kit.

Bet kai duodama trupu
tis vario sergantiems cukra
lige, jie gali valgyt cukri
nius valgius, ir vis tiek ne-

Bet štai kur keblumas ir 
pavojus. Į kūno organus pa
tekę metalai jame paprastai 
ir palieka. O naudojant 
varį arba alavą reguliariai 
per ilgesnį laiką, pusėtinai 
jo susikųoptų kūne. Gi su- 
sikuopusieji kūne metalai, 
galų gale, užmuša patį kū
ną.

Todėl niekam dar nepa
tartina naudot varį ar kokį 
kitą metalą nuo cukraligės. 
Nors jie tuo m tarpu ir pa
lengvintų ligą, bet gali juo 
greičiau pasiųst į kapus li
gonį.

—N. M.

KVARANT1NA IR JOS ISTORIJA
New Yorko Valstijos Svei- žmonės gali išlipti iš laivo, 

katos Komisionierius kalbė- > Panašiai ir su kvarantina 
jo per radio apie 
nos istoriją.

Kvarantina tai 
mas ijuo kito 
žmogaus, j

kvaranti- namuose — sulaikymas ser
gančių nuo kitų šeimynos 

atskyri- narių, pakol visas pavojus 
-------- Yį0! pranyksta. Praeityje kva- 

kuris tokia liga ran tina uždėdavo ant viso 
serga, kuri kitiem gali būti, na.mo į šiandien papras-

atskyri- 
sergančio

tai ligonį laiko viename 
kambaryje, ir kiti šeimynos 
nariai iš ir į namus gali ei
ti, kiek tik nori, jeigu tik 
neis į sergančio kambarį.

Kvarantina yra lengvas 
daiktas, kuomet ligonis lo
voje, bet kuomet ligonis jau 
truputį pasveiksta, jau no
ri daugiau pasikalbėti su 
kitais, ir per tą laiką turi

perduodama. ą
Net ir bibliškais laikais 

raupuočius laikė atskirose 
kolonijose. Kvarantina pra
sidėjo Venecijoje ir kituose 
uostuose keturiolik
tame- šimtmetyje, kuomet 
laivai buvo sulaikomi ketu- 
riasdešimts dienų, kur' bu
vo manyta, jog kas nors 
laive užkrečiama liga serga. 
Žodis “kvarantina” paeina būti kuo geriausia prižiū- 
nuo itališka “quarante,” ar- rimas, kad ypač jauni prie 
ba keturiasdešimt, kas reiš- jo neitų, 
kia sulaikymo dienų skaičių.

Šiandien daugelis šalių vis 
prisilaiko kvarantinos uos
tuose, bet nevartoja 40 die
nų. Jeigu laivas atvažiuoja 
iš uosto, kur randasi kokia 
epidemija arba ant pat lai
vo randasi kokia baisi liga, 
laivas sulaikomas, pakol li
ga išnyksta. Kur nesiran
da jokių užkrečiamų ligų, 
gydytojai peržiūri keliau
ninkus, ir jeigu visi sveiki,

Kuomet užkrėstas yra 
vaikas, nors tik truputį ser
ga, jau yra svarbus klau
simas, kaip sulaikyti nuo 
kitų. Yra* sunku jiems su
prast, jog jie kitiems pavo
jingi. Iš tikro jie pavojin
giausi iš visų.

' Kuomet mažiausias vai
kas, motinos išlepintas, pa
sveiksta ir atrodo sveikas ir 
nori eiti laukan ant tyro

(Tąsa 4-tam pusi.)

Seniau tokie lietūs buvo lai
komi stebuklais, kuriuos 
dangus rodąs žmonėms. Mū
sų laikais, ištyrus tokių lie
tų priežastis, jie laikomi 
paprasčiausiais gamtos rei
škiniais, kurie mokslininkų 
visiškai nebestebina. Išaiš
kinta, kad didžiulės audros, 
kurios kartais siaučia Saha- 
ros, Gobi ir kitose dykumo
se, pakelia į padanges tie
siog milžiniškus stulpus dul- 
khi ir jas nuneša kartais 
šO*us ir tūkstančius kilo
metrų. Tos dulkės susimai
šo su lietaus lašais—ir štai 
žemėn krinta nebe švarus 
lietus, *bet nuo dulkių, smė
lio, žemių pajuodavęs arba 
pageltonavęs.

Mokslininkams pavyko 
net nustatyti, iš kokio kraš
to yra tas smėlis ar dulkės, 
kurios kartu su lietum krin
ta. Ištiriama nukritusiojo 
smėlio dulkelių sudėtis ir 
lyginama, kokio krašto smė
lio sudėčiai ji atitinka. Ir 
pasirodė įdomių dalykų. 
Sakysim, 1932 m. palei Lon
doną lijusio spalvuoto1 lie
taus smėlio dulkelės buvo 
atneštos net iš Pietų Ame
rikos. Kitą kartą lijusio 
spalvuoto lietaus dulkelės 
buvo atneštos iš Andų kal
nų (Amerikoj palei Didįjį 
Vandenyną). Pietų Ameri
koj lyja spalvuotas lietus, 
kurio smėlio priemaišos yra 
atneštos iš Chinijos; Švei
carijoj lijo lietus, kurio 
smėlio dulkės buvo atneštos 
iš Saharos ir t. t. Tos dul
kės, kai]) nustatyta, ore iš
silaiko nepaprastai ilgai, 
kartais ištisus metus. Be to, 
jų kartais yra atnešama ne
paprastai daug. Sakysim, 
1863 m. vien tik Anglijoj 
nukrito su lietum, apie 10 
milionu tonu Saharos smė
lio.

Mažai kultūringuose kraš
tuose pasitaikęs toks lietus 
gyventojams ir dabar įvaro 
nemažai baimės. Sakysim, 
1928 m. Mongolijoj lijo be
veik kruvinai raudonas lia

nai. Bet nekultūringi Mor 
golijos gyventojai ^palaik 
tai dangaus kerštu už kc 
kias nors žmonių negerove? 
Tuojau imta j ieškoti prie 
žasčių, kurios galėjo tai; 
užrūstinti dangų. Ir gyver 
tojai nusprendė, kad či. 
kalti yra chinų ateiviai. De 
to įvyko daugybės pogromi; 
per kuriuos buvo nužudyt, 
nemažai žmonių. Mongole 
moterys, kad perprašyti 
užrūstintus dievus, paauko 
jo jiems savo vaikus, o pa 
čios apsikabinėjo įvairiai 
amuletais, tam tikrais daf 
teliais, kurie neva saugoj: 
nuo blogųjų dvasių.

“L.
v ‘ ‘ ■•I 

. ----------- n

Moterys Chinijoj J 
1

Chinijoj moterys labai bu 
vo pavergos. Darbininkė! 
dirbdavo po 12-16 valandi 
į parą. Net Kuomintangc 
(Chiang Kai-sheko) valde 
moj Chinijoj buvo ir y 
tam tikri namai, kur vz 
gingi tėvai parduoda sav\ 
dukteris už kokia $15, o jas 
gali sau už pačias nusipirk 
ti, kas tik pinigų turi. C?1*’ 
nijoj buvo daugpatystė 
kas turtingas, galėjo turėti 
kelias pačias. 1927 metaįs 
kada chiangkaišekiniai su
naikino Kantono Komuną, 
tai šimtus moterų sudegino 
vien už tai, kad jos buvo 
apsikirpę plaukus.

Chinijos Sovietuose mote
ris laisva, kaip ir vyras. Da
bar, susidarius bendra.**' 
liaudies frontui prieš Japo
niją, Sovietų Chinijos tvar
ka vis’daugiau apima ir ki 
tas Chinijos dalis. Jeigi 
Chinija apsigins nuo Japo, 
nijos, liks laisva nuo impe
rialistų priespaudos, tai 
daugiau išsilaisvins ir Chi
nų moterys. D. M. š.

Liaukų Ryjimas
Vien tik thyroidinės gj 

vulių liaukos, nuryjanu 
žmogaus, reikale tarnauj 
lygiai gerai, kaip į krauj 
įšvirkščiamos. Visas kita 
nuryjamas liaukas sunaiki 
na syvai skilvio ir žarnų.

35 Pėdy Aukščio Dino- Kaip Veiklūs Gyviai Iš 
saurai, Išnykę Milžinai sivystę Į Parazitus^,

Į Amerikos Gamtinės Is-1 Parazitai, gyvenantiej 
torijos Muzėjų New Yorke kūnuose aukštesniųjų gyvir 
buvo paskutiniu laiku par- arba mintantieji iš jų kūn^ 
vežta didokas daugis palai- kadaise, šimtai milionų me 
kų senai pranykusių milži- tų atgal gyvendavo savisto 
niškų žvėrių, vadinamų di- viai; patys vesdavo kovą u: 
nosaurų. Jie pargabenti iš būklę,—sako dr. Horace W 
tariamos “dinosaurų dau- Stunkard, New Yorko Uni 
bos,” kuri randasi prie Rock versiteto profesorius. Jis i) 
Springs, Wyoming valstijoj, gą laiką tyrinėjo ypač sep 
ir iš Edar Edge, Colorado, tynias rūšis plokščių kirmi 
angliakasyklų. Apart dino- nu, kurie gyvena viduj auk- 
saurų, ten surasta likučiai štesnių gyvūnų kūnų, 
dar iki šiol nežinomų did
žiulių driežų.

Kokiais evoliucijos keliais 
tie parazitai virto iš buvu- 

Sprendžiant iš parvežtų siu veiklių gyvių tingiar 
kaulų, matosi, jog ten dino- veltėdžiais, dar nesą galim 
saurai buvo iki 35 pėdų au- pasakyti, kaip pareiški 
kščio. Vienu žingsniu jie nu- prof. Stunkard. Bet am 
žengdavo po 15 pėdų. Palik- rikoniški laikraščiai jo t 
ti, suakmenėję jų pėdų ant-į rinėjimus jau šitaip pava 
spaudai yra po 34 colių ii- dino: “Parazitai Suteik 
gio.

“Parazitai Suteik 
Raktą į Evoliuciją!”

- g’

S
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Mith Bostono Žinios
RADIO

r ———
aujų metų programa 

rtį WORL, Jan. 2, 1938, 9:30 
U 10:00 vai. ryte bus sekanti:

1—Antano Partiko orkestrą iš 
Žorcesterio.
' 2—Seserys Alikoniutės, dal
ininkės iš Worcesterio.
3— Antanas Partikus iš Wor- 

esterio pagrieš Saxophone solo.
4— Dainininkė Ma r.g arėta 

artikienė iš Worcesterio.
Po programos prašome para-

per

“Mes, čia susirinkę draugai, 
prisiminkime mūs draugus ko
votojus Ispanijoj, kad jie per 
šaltį-sniegą grumiasi su priešu 
už laisvę mūs ir viso pasaulio 
darbininkų. Pasiųskime linkėji
mų su naujais metais ir finan
sinę auką, kad jie būtų dar ener- 
giškesni pradėtą kovą laimėt.”

Aukojo sekančiai: draugė A. 
Kvederavičienė $10. Po dole
rį: P. Niukas, J. žeimis, G. Li
kas, K. Jasius, J. Vitkauskas, A. 
Dambrauskas. J. Vasnis — 50c;

>t laiškeli ar atvirutę į stotį j Naujokaitis _ 25c, K. Kalau- 
VORL, Lithuanian Program, 
iyles Standish Hotel, Boston, 
lass., pranešant kaip patiko ši- 
a programa.

Steponas Minkus,
garsintojas.

šius—25c ir vieną dolerį smul
kiais. Viso $18.00.

Visiem aukotojams nuo savęs 
tariu širdingą ačiū.

Nemačiau spaudoj keliant 
Jausimo apie dailydžių ir ma
donų (painterių) amato dar- 
ininkų organizavimąsi į uni- 
as. Aš duoda propoziciją 
ad mes, dailydės ir malioriai, 
usiorganizuotum į uniją, kad 
•»alėtum pasekmingiau suderinti 
>avo profesijos reikalus. Norė- 
iiau, kad tuo reikalu pasisakytų 
eiti malioriai ir dailydės.

Pagalvokime gerai apie šį 
’aušimą visi dailydės ir malio- 
.ai. (Mes manome, kaip visuo

se miestuose taip ir Bostone to- 
ria unija veikia, todėl tverti at
skirą uniją nėra jokio reikalo. 
—“L.” Red.)

M. Tylūnas.

“Džinga bei, džinga bei...”
Mass, valstijos sostinėj, Bos

tone, brooklyniečia'i suskambino 
'“Kornevilio Varpus,” fturie nu
skambėjo per visą Naująją An
gliją.

Brooklyniečiai išvažiavo, bet 
“Kornevilio” vaizdas ir “Varpų” 
skambėjimas ilgai, ilgai pas mus 
svečiuosis!

Jaunutis.

Boston, Mass

tuvės .^nei/ginos, dirbančios 
krautuvėse, pasakoja, kaip dau
gelį8 įžymių žmonių, atėję pir
kti daiktų, klausinėja, ar šilki
niai ir kiti daiktai nėra' daryti 
Japonijoje. Jei merginos nepa
sako, kur daiktai gaminti, tai 
patys j ieško žymės, suradę — 
neperka tų daiktų, žmonės žino, 
kad pirkimas Japonijoj dirbtų 
daiktų, tai rėmimas Japonijos 
puolimo ant Chinijos ii’ 
mas jos nekaltų žmonių.

Prastas Biznis
Nors miestas prieš kalėdas 

išsagstytas su žibančiom lempu
tėm ir krautuvių langai išda
binti su žibučiais, bet bedarbei 
apsireiškus, biznis krautuvėse 
nuopuolęs. Daugelis krautuvnin- 
kų labai skundžiasi, kad mažai 
kas ateina pirktis daiktų.

Kliubo Rinkimai
i

Lietuvių Apšv. Piliečių Kliu
bo metiniam susirinkime bandy
ta reakcinis tarimas padaryti, 
apsunkinant ligoniam gavimą iš Prie kapo kalbėjo drg. S. Sasna, 
Kliubo pašelpos. Pasiūlytas įne
šimas išrinkti komisiją bent iš 
penkių narių, 
rio ligos laike 
šelpos, kuri 
klauso pagal 
Bet įnešimas 
gerai, juk yra tam konstitucija, 
kurios laikantis išmokama pa- 
šelpa be jokios komisijos spren
dimo.

Skaitytojų Balsai Bet čia yra juntamas kas karš
to, tai leidžia žmonėms dūmus į 
akis, nestreikuokite, nes bus ne
darbas.

žudy-

ku r i spręstų na- 
išmokėjimą pa

klek vienam pri- 
jo ilgumą ligos, 
neperėjo. Tai ir

ĮDOMI PASKAITA

Mo-Gruodžio 19 d. ALDLD 
i erų Skyrius buvo surengęs pa
kaitą sveikatos klausimu. Bre
zentu buvo nesenai baigęs sa- 
profesiją Dr. Pilka.

Gal nepadarysiu klaidos, kad 
southbostoniečiai pirmą sykį tu- 
r#o progos pažinti tą svarbųjį

(Ogaus organą—širdį. Dr. Pil- 
.^nertili-kad-savo dailia, aiškia 
ialba apie šį svarbų organą aiš
kino, bet jis turėjo tam tikrą 
braižinį, ant kurio buvo išbrai- 
E’a širdis ir širdį jungiančios 

erijos ir venos, žiūrint į 
tižinį ir žodžius, kurie apie 

juos aiškina, tai, kad ir nemo
kytam, vienok buvo proga su ši
tuo organu susipažinti.

j Pabaigus paskaitą, buvo duo
ta daugybė klausimų, į kuriuos 
iaktaras atsakydamas visus pa
tenkino. '■
j Nereikia komentarų, aišku 

kiekvienam, kaip sunku pasiekt 
tokią aukštą profesiją, kuomet 
iš šalies niekas 
Vienok, nežiūrint 
kumus, daktaras 
70s nugalėjo ir
rofesiją kaipo širdies specia- 
stas.

neprigelbsti. 
į visus sun-

“Kornevilio Varpai” 
Bostone

Lietuvių Meno Sąjungos An
tras Apskritys Kalėdų dienoje 
suteikė Naujos Anglijos lietu
viam tikrą Kalėdų dovaną, bū
tent, progą pamatyt ir išgirst 
Aido Chorą iš Brooklyno, ope
roj “Kornevilio Varpai,” pui
kioj Jordan Hall svetainėj, 
Naujos Anglijos Konservatori
joj, Bostone.

šiuo perstatymu lietuviai ga
li didžiuotis, kad dasiekė laips
nį, kur drąsiai bet ką iš svetim
taučių gali pasikviest pamatyt, 
ką lietuviai gali atlikt, nes kaip 
dainoj, taip ir lošime, šis veika
las buvo vykusiai perstatytas.

Didžiausias kreditas dėl šio 
pasisekimo, tai yra veikalo atli
kimo, be abejo eina Bronei ša- 
linaitei, muzikos dirigentei, ir 
režisieriui Jonui Valenčiui. Ai
do Choras be galo puikiai išla
vintas, dainos taip plaukte plau
kė, žodžiai negalėjo būt aiškiau 
tariami, lošimas buvo ant tiek 
geras, kad lengvai atitraukė 
atydą nuo nekuriu silpnumų, 
kurie niekuomet neišvengiami.

Būtų gerai, kad ateity dau
giau tokių puikių parengimų 
galima būtų matyt, nes kiekvie
nas kultūringas pasirodymas 
kelia mus svetimtaučių tarpe,

Valdybė išrinkta veik ta pati, 
išskyrus susinešimų rašt., ku
riuo išrinktas naujas, jaunas 
žmogus V. Vitkauskas, ir vice- 
pirm. J. Pitkevičia. Į Sąryšį iš
rinkta šeši atstovai: trys čia 
gimę jauni žmonės, F. Norkus, 
M% Plukas ir K. šiupšinskas, o 
iš senesnių palikti tie patys, V. 
J. Valaitis, P. Kupstas ir B. 
Griškevičia.

Senai sergantiem kroniškom 
ligom nariam paskirta dovanų 
po penkinę, po kurią aplaikys 
šie nariai: K. Aluška, J. Čepo
nis, I. Jurkiunas, V. Valinčius, 
A. Jonavičia ir J. Šimanskis, šį 
sezoną ligonių veik nėra, < tai 
naujiena, o pačiam Kliubui ant 
sveikatos. Su pradžia 1938 m. 
bus nariam lengvatų, nereikės 
prie mirusio kūno po 12 nakties 
stovėti.

Pilka visus i k0 mum labai reikia, 
užbaigė savo ■ Valentina MValentina Minkienė.

čuberkienė. New Britain, Conn

Gėrimo, Kaip Vandens
Sakoma, kad New Britain© 

mieste alkoholinių gėrimų par
davinėjimo įvairių vietų esą 
188. Jei tas tiesa, tai vandens 
rezervuarui kompeticija.

Gelbsti šunis
The Dog Welfare Association 

of Conn, nesenai paskyrė 10 
dol. šunims, nukentėj tįsiems nuo 
karo Ispanijoje. Tai rūpestin
ga draugija, tik tame bėda, kad 
tie žmonės neatjaučia žmonių, 
kuriuos fašizmas žudo, bet 
nis. Nors nesijuokite.

Vikutis.

su-

PAVYZDINGASMAŽAS, BEV PAVYZD. 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 22 d. ALDLD 2 kp. 
laikė savo susirinkimą, į kurį la
bai mažai draugų atsilankė; net 
valdybos rinkimus turėjom ati- 
dėt kitam susirinkimui. Tai 
r u pas mus ne naujiena, 

kad taip mažai atsilanko į susi
rinkimą. Stačiai prasižengi
mas, kuomet kuopai priklauso 
x<<20 narių, o susirinkiman neat- 
lilanko nei tuzinas.

Šis susirinkimas, kad ir ne
skaitlingas, ’ bet pasekmingas 
tuo, kad aptarus bėgančius rei
kalus, draugė A. Kvederavičienė 
atsišaukė į susirinkimą, kad pa
rinkti aukų ir pasiųst pasveiki
nimus Ispanijos laisvės kovoto
jams. Pati draugė Kvederavi
čienė paaukojo $10, o perėjus 
per susirinkimą, da surinko $8. 
Tai šitas susirinkimas ir skai
tosi pavyzdingas tuomi, kad ne 
pik Ispanijos kovotojai gaus pa-‘ 
.įveikinimą ant naujų metų, bet 
.ir paramos, kuri dabar jiems la
bai reikalinga.
< Argi gajime pamiršt tbkį iš
sireiškimą, kokį pareiškė drau- 

A Kvederavičienė, sakydama:

Pasidarė Dovaną
Artinantis kalėdų šventėms 

daugelis artimiem savo drau
gam davinėjo dovanas, bet 
American Hardware Co. ketu
riose dirbtuvėse, darbininkai pa
darė visai kitaip, jie patys sau 
pasidarė gražią dovaną, tai yra 
nusibalsavo per NLRB rinki- 

Jmus, kurių unija reikalavo pen
ki mėnesiai tam atgal, kad kom
panija būtinai pripažintų 
CIO uniją ir dabar turės 
pripažinta.

’Kompanija darė- viską, 
tik darbininkus nugązdinus, kad 
jie nebalsuotų už savo uniją; 
daugelį kofriiteto narių prieš 
rinkimus atleidinėjo, o rinkimų 
dieną kompanijos studžiai palei
do paskalas, kad jei būsią nu
balsuota už CIO uniją, tai kom
panija dirbtuves uždarysianti ir 
tt. Bet smirdančio šeško baubai 
ir kiti gązdinimai nenugązdino 
darbininkų; jie balsavo už uni
ją. Rinkimai įvyko gruodžio 22 
d.

Elizabeth, N. J
PALAIDOJOM JOSE FINĄ 

BRAZIENE
Gruodžio 18 d. Josefina Bru

žienė buvo gražiai palydėta į 
Rosedale kapines. Susirinko

būt

kad

Boikotas Jaučiamas
Nors tykus Japonijos gami

nių boikotas, bet jis kasdien 
plečiasi vis į reikšmingesnį. Lie

Padėka ir Sveikinimas 
“Laisvei”

Gerbiama “Laisvės” Redak
cija! Mes, dvidešimts lietuvių, 
Warensville, Ohio sanatorijos ir 
prieglaudos namuose, Imkime 
“Laisvės” redakcijai ir adminis
tracijai laimingų naujų metų ir 
nuoširdžiai ačiuojame už siun
tinėjimą mums dienraščio. 
Ačiuojame ir tiems, kurie į 
dienraštį “Laisvę” rašo ir ją 
visokiais būdais remia.

Mes dienraštį “Laisvę” visi 
noriai skaitom ir ją įvertina- 

; mai branginame todėl, kad 
“Laisvė,” darbininkiškas dien
raštis, kuris darbininkuose

gražus būrelis palydovų. Drg. 
A. Skairus pasakė trumpą pra- 
kalbėlę iš namų išvežant. Į ka
pines lydėjo apie 35 mašinos.

iš Brooklyno. Ji kalbėjo apie ve
lionės Josefinos gyvenimą, pa
liesdama velionės gyvenimą. Ne- 
kurios moterys pradėjo kalbėto
jai daryti obstrukcijas, pradėjo 
garsiai verkti ir prisiėjo kalbė
tojai nutaukti kalba.

Josefina Brazienė paėjo iš 
Lietuvos, po tėvais buvo Čer
niauskaitė, iš Tytuvėnų apielin- 
kės. Amerikoj išgyveno 32 me
tus. Mirė 51 metų. Paliko dvi 
dukteris ir du sūnus, Antaną ir 
Willie, Oną ir Stellą. I

Josefina nepriklausė į orga
nizacijas, bet šiaip buvo laisva, 
atsikračiusi nuo religinių burtų, 
ir mirdama neprisileido kunigo, 
nors kunigas bandė penkis kar
tus lysti. Mirė laisvai. Nuo ka
pinių visi palydovai ir giminės 
susirinko L. Paulausko svetai
nėje, kur buvo padaryta užkan
džiai, ir vėliaus skirstės kas sau. 
Laidotuvėmis rūpinosi graborius 
Edvardas Petrikas.

Ukrinus.

Waterbury, Conn
ŽIŪRĖSIM, KAS BUS TOLIAU

Susikibus tautininkams su ka
talikais į didelį konfliktą, tarp 
jų santikių ryšiai įtempti, gali
ma sakyti, kad tai ne katalikų 
visų, o vieno tik asmens (A. 
Aleksio) konfliktas su tautinin
kais. Plačiai tąjį konfliktą pa
minėjo vietiniai Waterburio am
erikonų laikraščiai. Visi žino A. 
Aleksį, kaipo ignorantą ir kata
likų diktatorių. Teko kietas 
riešutas už jo perkąsti ir kuni
gams.

Atgyjant tautininkams, atgi
jo ir jų veikla. Tautininkai ša
linasi nuo katalikų ir pradeda 
veikti savystoviai. Įvykus to
kiam konfliktui, tautininkai pa
sijuto smarkiai įžeisti ir pradė
jo kelti per spaudą ilgų metų 
padarytus katąlikų nešvarius 
darbelius; kiek teko tėmyt spau
doj, tai tų nešvarumų katalikai 
turėjo ir turi gana daug. Nesu
sipratimams galo nematyti.

Katalikų Federacija
, Tūli Waterburio lietuviai .ka-

Tai skaitlinga, entuziastiška maskviečių minia susirinkus 
prie Didžiojo Teatro ir klausos draugo Stalino prakalbos.

skleidžia tokią apšvietą ir susi
pratimą, kuris eina visiems dar
bininkams ant naudos.

Mums, ligoniams ir senatvės 
suspaustiems darbininkams, 
skaitant dienraštį “Laisvę,” lin
ksma girdėti, kad 1937 metais 
Komunistų Partija žymiai narių 
skaičium paaugo ir visam abel- 
nam darbininkų judėjime atsie
kta nemažai laimėjimų. Linkini 
visiem darbininkų klasės dar
buotojam tame darbe nepavarg
ti ir 1938 metais atsiekti dar 
didesnių laimėjimų savo klasės 
gerovei.

Sanatorijos ir prieglaudos 
namų gyventojai.

talikai svarsto, kas bus su Kat. 
Federacija? Kadangi A. Aleksis 
yra “Kat. Fed.” diktatoriškas 
pirmininkas, o su tautininkais 
suėjus per A. Aleksį į didelį ne
susipratimą, svarsto, ar ne ge
riau būtų prašalinti A. Aleksį 
nuo pirmininko vietos? Tada, 
mat, gal tautininkai būtų su Fe
deracija geruose santūriuose. 
Manoma, kad A. Aleksis bus 
greitu laiku geruoju ar bloguoju 
išmestas iš Federacijos pirmi
ninko vietos.

Puikios Paskaitos
žymiausias Waterbury lietu

vis daktaras Jonas Stanislovai- 
tis yra davęs eilę svarbių pa
skaitų džiovos klausimais. D-ras 
J. Stanislovaitis apibūdino džio
vos atsiradimą, jos vystymąsi, 
jos kenksmingumą, ir kaip nuo 
jos apsisaugoti. Tas labai atsi
liepė į žmones, ir visi be galo su- 
siinteresavo apie tokias paskai
tas. Laukia jų daugiau.

Plojas apie Streikus ,
Tūli, žinoma, gali būt, kad'tai 

“kompanberniai” (bosai), palei
do paskalus, kad darbai suma
žėjo dėl visur nuolatinių strei- j 
kų. Kas gali tikėti tam? žino-1 
ma, neišmanėliai kokie, o ypa
tingai, kurie neskaito laikraščių 
ir nesusiorganizavę, tai tiki, 
kad čia streikų kaltė. Bet kaltė 
ne streikų. Juk 1936 kokie buvo , 
dideli streikai automobilių išdir- 
bystėj ir kitur, o ar nėjo darbai? i

Tr.d. Mwk K<«. V. S. I«L Of.

Muskulų skaudčjimas/^^=S 
kuri sudaro persidirbimas, 
drėgnumas ir nuovargis — 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. ir 70c.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T»L Triangle 1-362S 

Brooklyn, N. Y.

168į Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parnamdau automobilius vestuvėm 

l>arėm, krikštynom ir kitokiom 
reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy , Avenue) - 

BROOKLYN. N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

1

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-43SS

Blofas, daugiau nieko!
Apie “Laisvę.”

žino, kad /‘Laisvė” tai 
populiariškiausias laik-

Visi 
vienas 
rastis lietuvių kalboje Ameriko
je. “Laisvę” paima į rankas ne 
tik darbo klasė, bet ir “stam
bieji” žmonės (niekam nema
tant). “Laisvė” Waterbury tu
ri pasiekti gerą būrį prenume
ratorių, bet sunku tas, kad lyg 
tyčiomis vajaus metu užpuolė 
bedarbė. Bet nors kitas ir ne
turėjo už ką užsirašyti; bet už
tat skolinasi iš draugų ir noriai 
skaito. Bet laikui pagerėjus, 
reik tikėtis, kad kiekvienas pre
numeruos “Laisvę.”

Juozelis.

Franco Liepia Saviškiams, 
Žūt-Biit, Atgriebt Teruelį
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Generolas 
Franco įsakė savo armijai 
atimt iš liaudiečių Teruelį 
ir paliuosuot porą tūkstan
čių fašistų karių, kuriem 
ten gresia sunaikinimas.

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

253 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 
Tel. -, So. Boston 2613

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta 

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY
* So. Boston, Mass.

Paul’s Men’s Shop
Lion Brand Marškiniai
Manhattan IJn der wear 
(Apatiniai Drabužiai) 

Skrybėlės ir Kaklaraiščiai
Mūsų Speciališkumas

456 BROADWAY
■ So. Boston

Liepia tatai padaryt, nežiū
rint, kiek lėšuos tas žygis. 
Fašistai skelbia, kad jie jau 
atgriebę kiek ploto į šiau
rius nuo Teruelio.

Patikrinta, kad alkoholio 
negeriančios merginos il
giau būna gražios.

Kvarantina ir Jos Istorija
(Tąsa iš 3-čio pusi) 

oro, motina duoda jam va
lią. Bet tas vaikas neap
saugotas, ir kiti maži drau
gai apie jį apspinta, klausia 
lapie ligą. Gal tokiu pat ba
idu ir jūsų vaikas apsirgo?

Kvarantinos reguliacijos 
įvestos nukreipti perdavimą 
ligų perų nuo užkrėsto ne
užkrėstam. Nors ir jūsų 
vaikas tik lengvai sirgtų 
perduodama liga, kitiem ji
nai gali tapti pavojingesnė. 
Nors ir tiki, jog jūsų vai
kas visiškai pasveikęs, vis- 
tiek dar ji prižiūrėkit. Lai
kykitės kvarantinos taisyk
lių, kurias vietinis sveika- 
tos skyrius pataria.

CHARLIE & CHRIS
Automobilių Mechanikai, 

Oficialiai Inspektoriai, 
ALA Patarnautojai 

Atdara ]>er naktį
454 W. BROADWAY 

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

THE SUPREME WAVE
Reguliarė kaina $7.00 

Speciale $3.50 nuo lapkr. 20 
iki gruodžio 20, 1937 *

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

t So. Boston
Tel. Sou. 4645

Barrs Toniko Dirbtuvė
Pristatom Į namus Toniką, 
Alų ir pervežam kitokius 

daiktus.
220 E STREET

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 9328

J. DOYLE, Inc.
Parduoda visokius gėrimus 

parengimams ir pristato 
į namus.

303 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis

Prezidentas

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

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

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

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

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

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

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

I’enkevičiui bravoro antrašu:

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

Antanas Penkevičius
Sales Manager




