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Amerikoje važinėja ir renka 
ūkas Vilniui Vaduoti Sąjungos 
tstovas ponas Uždavinys. Jisai 
■ęai tyli apie tos Sąjungos ly- 
?rio M. Biržiškos sumanymą, 
id Sąjungos skyriai Lietuvoje 
atytų savo pinigais kryžius. Iš 

ą kryžių, žinoma, Vilniui jo- 
:ios naudos nebus. v

Ar ponas Uždavinys pritaria 
Biržiškos projektui? Ar jis is- 

’ tikrųjų čionai surinktus pinigus 
siunčia ne Vilniaus vadavimui, 
bet kryžių statymui Lietuvoje?

Pora ar kiek metų atgal tū
las Henri parašė knygą “Hitler 
Over Europe” (Hitleris Ant 
Europos). Jis nurodė nacizmo 
pavojų Europos žmonėms ir pa
saulio taikai. Daug kas iš jo 
pranašavimų išsipildė. Hitleris 
jau leidžia nagus į Ispanijos 
liaudies kūną.

Dabar šis pats autorius para
šė knygą “Hitler Over the So
viet Union” (Hitleris ant So
vietų Sąjungos). Jis pranašau
ja Hitlerio karą prieš Sovietų .
Sąjungą. Bet taip pat, girdi,Ivas-draskunas. Reikalauja, 
šiame kare, susirėmus sočia- kad Ispanijos valdžia ati- 
listinėms armijoms su fašisti^ duotų karines medžiagas, 

Hitleris pralaimės ir užgrobtas nuo Vokietijos 
prekybos laivo “Palos,” ir 
paleistų vieną ispaną fašis
tą, kuris buvo suimtas sy-

šiame kare, susirėmus sočia-

Naziai Karo Laivais
Blokaduosią Bilbao, 
Ispanijos Prieplauką

________ 'J. '_____ .

Reikalauja Atiduot Karines 
Medžiagas ir “Svečią,” Suim

tus nuo Nazių Laivo.

$

Buvęs Karalius Geriau An
glam Patinka uz Dabartinį

BERLYNAS. — Į talką 
Vokietijos karo laivui “Ko- 
enigsberg’ui,” stovi nčiam 
Bilbao, šiaurinės' Ispanijos 
prieplaukoj, tapo nusiųsta 
antras Vokiečių karo laivas 
“Karlsruhe” < ir vienas lai-

. London. — Judamuose ži
nių paveiksluose teatruose 
Londono publika 1936 m. 
įgale labiau plojo, kada bu
vo parodoma paveikslai bu
vusio Anglijos karaliaus 
Edwardo, negu dabartinio 
Jurgio šešto.

kad Ispanijos valdžia ati-

nėmis,
pajs sprandą nusisuks.

Bet kas per vienas šis Hen
ri? Jo asmenybė nežinoma, tai|kiu su kariniu kroviniu. Tas 

krovinys buvo gabenamas 
Ispanijos fašistams.

Jeigu Ispanijos vyriau
sybė nepatenkins tų Hitle
rio reikalavimų, tai Vokie
tijos karo laivai užbloka- 
duosią Bilbao uostą Ispani
jos respublikos', laivams, 
kad jie negalėtų ten įplauk-

yra, žinoma gal tiktai labai 
mažam būreliui žmonių. Ma
noma, kad jisai turi ryškumu 
labai ąugštais Vokietijos naciz
mo vadais. Bet jo simpatijos 
yra darbininkų pusėje.

, Gruodžio mėnesis buvo labai 
nelaimingas Amerikos orlaivys- 
tei. Ištiko trys didelės nelaimės. 
Paskutinėje, orlaiviui lekiant išjti nei išplaukti.
Califomijos į rytus ir nukritus 
žemėn, žuvo dvylika žmonių. Ki
toj nelaimėje žuvo septyni žmo
nės.

Oru susisiekimas ir lekioji- 
mas tebėra labai nesaugus. 
Žmogus išmoko lekioti kaip 
Paukštys, bet dar toli gražu 
nuo paukščio sparnų.

Man labai gaila filozofų. Sa^ 
vo laiku aš bandžiau į jų “mol<s 
]ą” įsigilinti. Skaičiau, prakai 
tavau ir pykau. Perdaug smul-jįvį saVaites išlaikė jį nelais-

Sukilėlis C h i n y Generolas 
Nuteisėtas 10 Metą, bet...

NANKING, Chinija, grd. 
31.—Karinis Chinijos teis
mas paskyrė 10 metų kalė
jimo sukilėliui generolui 
Chang H^ueh-liangui už tai, 
ad jis suėmė Chinijos dik- 
atorių Chiang Kai-sheką ir

i

SSRS ATSAKYMAS I BEPU- 
SIŠKUMO PASIŪLYMĄ

MASKVA. — Sovietų už
sienių reikalų komisaras 
Litvinov pasiuntė pareiški
mus Anglijai ir Franci jai, 
kad Sovietai sutinka nepra
leis! daugiau savanorių ka
rių į Ispanijos 

'šitokiomis sąlygomis:
Turi būt tuojaus sudary

ta tinkama tarptautinė kon
trolė, kad nebūtų iš kitų ša
lių gabenami savanoriai, 
ginklai ir amunicija Ispani
jos fašistams;

Turi būt tuoj sustabdytas 
savanori^ plaukimas iš kitų 
jsalių. talkininkaujančių Is
panijos fašistam.

kiai jie skaldo plauką. Ne visi, 
bet labai daug jų gyvena tik 
dausomis.

Štai dabar jie susirinko 
Cambrige, Mass., ir paklydę! 
savo vaizduotės sutvertoje tam
sioje girioje. Suaugę ir mokyti 
vyrai, bet pasidėję ant stalo th- 
šo, abliavoja ir skaldo vięną 
plauką. Pav., jie nesupranta, 
arba negali išrišti tokio klau
simo: kas yra vienutė. Daleip- 
kime, Jungtinės Valstijos bus 
vienutė, kaipo šalis, tauta, kras^ 
tas. Betgi Jungtinės Valstijos 
susideda iš 48 valstijų J Taigi, 
ar galima Jungtines Valstijas 
vadinti vienute, kuomet jos su
sideda dar iš 48 dalių bei vie
nučių? Ir ginčijasi, ir filozofuo- 
ja!

Arba ve kitas pavyzdys. Da- 
leiąkime, Jonas ir Jurgis myli 
Oną. Kaip čia dabar išrišti ši
tą “filozofiją”: ar čia mes turi
me tris'vienutes—Joną, Jurgį ir 
Oną, ar dvi vienutes—Joną ir 
Jurgį iš vienos pusės ir Oną iš 
kitos, ar vieną vienutę — visus 
tris daikte, nes jie visi ben
drai sudaro vieną didelę trilypę 
meilę! Vėl ginčai, vėl būrimas 
ant pirštų.

vėje Sian mieste, Shensi 
provincijoj.

Pats Chiang Kai-shekas 
reikalavo, kad švelniai teis
tų Chang Hsueh-liangą. 
Dabar sakoma, kad Chiang 
Kai-shekas tuoj dovanos 
jam bausmę. Chang Hsueh- 
liang, todėl, už dienos kitos 
būsiąs išlaisvintas ir 
skirtas gubernatorium ko
kios provincijos.

pa-

Chinijos Valdžia Atmetė C.
Kai-sheko Rezignaciją 

i NANKING, Chinija. - 
Valdiškas Chinijos <____

Ispanijos Fašistams

Karo Laivynu Lenktynės

Ispanijos

šią juos suvaldyt.

kad pervaryt 
įstatymą, kuris 
gabent bet ko- 
reikmenis Ispa-

Roma. — Matyt, pats Mū- 
ssolinis rašo “Popolo d’Ita
lia,” kad žydai “perdaug

HITLERIS REIKALAUJĄS SUSTABDYT NET MORĄLĘ IR T> _ __ o Q ‘
FINANSINĘ PAĘAMĄ ISPANIJOS RESPUBLIKAI IWLIld, INdZldl OlUI lCld

Naujus Pulkus TalkonSakoma, būk Nesą Skirtumų tarp Vokietijos ir Italijos 
Valdžių, Kas Liečia Jų Politiką Linkui Ispanijos

ROMA. — Dar ir gruod. ■ fašistam dar porą tūkstan- 
31 d. buvo tęsiamos derybos ;čių nazių “savanorių,” ku- 
tarp Vokietijos,' Portugal!- rje yra sumobilizuoti Bava

rijoj.
Jeigu Vokietija ir sutik- 

“iš principo” su An-

jos ir Italijos valdžių atsto
vų, kaip daug maž vienodai 
atsakyt į "Anglijos ir Fran
cijos reikalavimą—kuo grei- sianti 
ęiausiai sustabdyt savano- glijos ir Francijos pasiūly- 
rių karių praleidimą iš visų mu neleist daugiau 
šalių į Ispaniją.

Berlynas. — Nėra jokio Jausianti, kad visi Ispanijos 
patikrinimo kalboms, kad valdžiai padedantieji užsie- 

iMussolinis pataręs Hitleriui nių 
būti atsargiam su karine v 
parama Ispanijos fašistams. 
Tvirtinama, kad Italijos ir 
Vokiętijos valdžios esančios 
vienddai nusistačiusios, kas 
liečia pagelbą Ispanų fašis
tam.

Numatoma, kad Hitlerio 
valdžia praleis Ispanijos

“sava-
norių” Ispanijon, tai reika-

* j “bolševikai” būtų pra
šalinti iš Ispanijos ir kad 
būtų sustabdyta visokia ko
munistinė propaganda tame 
krašte. Dar daugiau. Naziai 
reikalausią, kad iš jokios 
kitos šalies nebūtų duoda
ma nei moralė (pritarimo), 
nei finansinė parama Ispa
nijos Liaudies Frontui.

Influenzos Epidemija Kaip Naziai Siaurina
respubliką Europoj ir New Yorke Mokslą Gimnazijose 
ic ai id «a I

Išveja Prancūzus Streikierius 
Iš Darbaviečių

- -J ------
PARYŽIUS. — Francijos 

valdžią pagrūmojo prievar
ta išmest streikuojančius 
darbininkus-t a mauto jus iš 
maisto sandėlių. Tada strei- 
kieriai patys išėjo iš tų pa
talpų. Valdžios paskirtas 
tarpininkas taikys streikie
rius su samdytojais.

Dešinieji senato nariai la
bai pasitenkinę tuom strei- 
kierių*išvijimu iš darbavie
čių. . n.

Pernai Automobilių Nelaimė
se Amerikoj Žuvo 37,450 

•- i --
CHICAGO. — Nationals 

Sauąumo< Taryba skaitliuo-
Valdiškas Chinijos Centro ja, kad 1936 m. automobilių 
Pildantysis Komitetas grd. nelaimėse šioje šalyje būsią 
30 d. atmetė antrą diktato- užmušta iki 37,450 žmonių, 
riaus Chiang Kai-sheko re- tai yra 450 daugiau 1935 m.
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Berlynas. — Vokietijos 
gimnazijose (vidurinėse mo-

Francūzė Lakūnė Sumušė 
Skridimo Rekordą

PARYŽIUS. — Francūzė 
lakūnė Maryse Bastie per 
12 valandų ir 5 minutes per
skrido 1,281 mylią iš Sene
gal, Afrikoj, virš vandeny
no į Natai, Brazilijoj. Tuo- 
mi sumušė visus rekordus 
greito lėkimo virš vande
nynų.

KAIP REIKALINGOS KAL
KES SVEIKAI MITYBAI

I
Hitleris Duosiąs Jiem dar 
25,000 Karių; iš ...Italijos 
Išplaukė 3,500 Ispanijon

LONDON. — Anglijoj 
plačiai pasklido influenzos 
epidemija. Dirbtuvėse, ras- kyklose) bus apkapota mo
linėse, krautuvėse, valgyk- kinimas lotynų, kalbos ir vi
lose afaelnai serga trečdalis sai išmesta senovės graikų 
visų darbininkų-tarnautojų. ’ kalba, nes tai esą neprak- 
Viena valgykla turėjo laiki- tiįski dalybai/ kaip patvarkė 
nai užsidaryt, kuomet in- nazių apšvietos ministeris 
fluenza apsirgo visi 13 jos Rust. Iš svetimų kalbų pir- 
darbininkai. moj vietoj bus dėstoma an-

Pradiniuose savo laips- glų kalba.
niuoše influenza yra leng-l Naikindami bei mažinda- 
vesnė, bet toliau jinai išsi- mi senovės kalbų mokinimą, 
vystanti į labiau pavojingą. Vokietijos valdovai skiria 
Didelis daugis žmonių ser- daugiau laiko politinei na
ga influenza ir Francijoj ir žiu propagandai, -vokiečių 
Vokietijoj. x i literatūrai

New York.
eitą trečiadienį New Yorke 
buvo 153 nauji, 
užrekorduoti ąpsirgimai in-nę jau trejais metais, 
fluenza. 82 iš influenzos Ii- j 
gonių tą dieną gavo plaučių 
įdegimą (pneumonią).

ir hitleriškai 
Vien per-1 “pataisytai” šalies istorijai. 

Mosklą vidurinėse moky- 
valdiškai klose naziai yra sutrumpi-

Ispanija Atsisako Grąžint 
Naziam Karines Medžiagas

Chinija Apmokėsianti už Tris 
■Užmuštus Japonus

Pennsylvanijos ž e m d ir- 
bystės valdyba darė bandy
mus ,ar būtinai reikia gy
vūnams kalkių (calcium). 
Viena žiurkė buvo per 22 
savaites šeriama ėdesiu be 
kalkių, ir jinai tesvėrė tik 
91 gramą. Kita žiurkė per 
tą laiką buvo šeriama ėde
siu, turinčiu daug kalkių, ir 
jinai, užbaigus bandymą, 
svėrė 219 gramų.

Iš žmonių naudojamų 
valgių ypač pienas turi di
delę gausą kalkių.

Paryžius.—Ispanijos am
basadorius Francijoj numa
to, kad Vokietija atsiųs dar 
apie 25,000 “savanorių” ka
rių j talką Ispanų fašistam 
ir tada, apie sausio mėn. vi
durį, fašistai padarysią 
smarkiausią užpuolimą ant 
Madrido.

Beri ynas. — Associated 
Press žiniomis sausio 1 d., 
daugelis Vokietijos karių, 
persirengę paprastais dra
bužiais, išplaukia iš Ham
burgo ir Bremeno Ispanijon 
kariauti prieš Liaudies 
Frontą.

Roma. — Laivu “Lombar
dia” iš Gaeta uosto išplau
kė dar 3,500 Italijos juod- 
marškinių talkon Ispanijon 
fašistam, kaip pranešė 
United Press grd. 31 d.

Berlynas. — Naziu spau
da skelbia, kad iš Škotijos 
išvyksta 150 savanorių į Is
panijos respubliką kariauti 
prieš fašistus. Tai, girdi, ir 
Vokietija negalinti stabdyt 
savo “liuosnorių,” važiuo
jančių padėti Ispanijos fa
šistam.

Washington. — Su nau
jais metais išsibaigė laikas 
1922 m. ir 1930 m. tarptau
tinių sutarčių, kuriomis bu
vo žadama neva apribot 
įvairių šalių karo laivynus. 
Dabar todėl prasideda atvi
ros’varžytinės ginklavimosi 
ant jūrų, ir dar labiau grę- 
sia karo pavojai.

Anglija pradėjo būdavotis 
du itaro didlaiviu po 35.000 
tonų. Prezid. Rooseveltas 
užgyrė statymą tokio pat 
dydžio dvieju karo laivų 
Amerikai. Jis reikalauja, 
kad šalies kongresas paskir
tu $1,000,000 ginklavimuisi 
1937 m.

Anglija; statydinasi bei 
statydinsis 99 naujus karo 
laiyus, Jungtinės Valstijos 
83; Franci j a 43; Italija 66; 
Vokietija 39; Japonija 38.

Vatikanas.-— Pranešama, 
kąd popiežiaus liga kiek pa- 
lengvėjus.

Liaudiečiai Laimėjo Kelis
Mūšius prieš Fašistus

Mądrid. — Ispanijos mili
cininkai susprogdino fašistų 
25-kių vagonų traukinį, va
žiavusį su amunicija į Tala
vera de la Reina.

Liaudies milicija laimėjo 
mūšį prieš fašistus ties Ar
anjuez, į pietus nuo Madri
do. O į šiaurių rytus nuo 
Madrido liaudiečiai atėmė iš 
fašistu Atienza miestelį.

Valdžios patrankos ir lėk
tuvai privertė pabėgti Ispa
nijos fašistų karo laivuš, 
kurie buvo besispiečią bom- 
barduot Santanderį, šiauri
niame pajūryje.

London. — Ispanijos res- 
S likos ambasadorius pa

ke, kad jo valdžia neža- 
sugrąžint naziam bombų 

ir kitų sprogimų medžia
gas, kurias pagrobė nuo Vo
kietijos laivo “Palos” ties 
Bilbao prieplauka. Ispani
jos valdžia taipgi neketina 
atiduot naziam suimtą nuo 
“Palos” jų “svečią” ispaną 
fašistą.

Prie Bilbao stovi grūmo
dami keli Vokietijos laivai 
ir spiečiasi Ispanijos fašistų 
laivynas.

. SHANGHAI? — Chinijos 
valdžia sutiko išmokėt apie 
$45,000 atlyginimo (skai
tant amerikoniškais, dole
riais) už tai, kad Chentu ir 
PakHo miestuose nežinia 
kas .užmušė tris Japonijos 
piliečius. Japonija, be to, 
reikalauja, kad Chinijos 
valdžia atsiprašytų.

Fašistai Muštardiniu Gesu
' Nuodysią Madridiečius-------------------....—.....

Sifilizuojasi Amerika
žignaciją, prašančią paliuo- 
^uot jį iš valdžios. Komite
tas nutarė ir toliau palikt 
phiang Kai-sheką kaipo 
valdžios galvą ir tik davė 
jam vieną mėnesį poilsio.

St. Jean-de-Luz, Franc. — 
Trylika Ispanijos fašistų 
lėktuvų per klaidą bombar
davo i savus . apkasus arti 
Oviedo ir užmušė 71-ną sa-

Washington.—Jungtinėse 
Valstijose kas metai būna 
1,000,000 naujų apsirgimų 
sifiliu. Reikalaujama, kad* 
valdžia paskirtų $25,000,000 
gydymui sifilitikų ir kovai 
prieš tą lytišką piktligę.

Madrid. — Anglų moksli
ninkas J. B. S. Haldane ban
dė rankų darbo maskas ap- 
sisaugot nuo nuodingų ka
rinių dujų ir pats -apsinuo
dijo, nors nepavojingąi.

Haldane nužiūri, kaclTš- 
panijos fašistai rengiasi ne
tikėtai užpult muštardinė- 
mis dujomis nuodyt madri
diečius. O nuo muštardinio 
geso neapsaugoja jokios 
maskos: jis ėda ir degina 
patį kūną, kur tik prieina.

Madridiečiai Nusivylę Prez. 
Roosevelto ‘Bepusiškumu’

Automobilių “Laisniai” N. Y. 
Valstijoj Trims Metams

I ----- •ALBANY, N. Y. — Nau- 
jiems automobilistams New 
Ybrko valstijoj bus ’už $2 
duodamas leidimas trejus 
me bus važinėti savo mašino
mis, o senieji privatiniai 
automobilistai galės nuo 
gegužės 31 d. panaujint 
trejiems metams savo leidi- 

s, kaip patvarkė valstiji- 
automobilių komisionie- 

.3 C. A. Harnett. Bet vie-

Jūs žinote seną katalikų baž
nyčios “mokslą”, kuris, dar, 
esant vaiku, man daugiausiai 
baimės pridirbo. Bažnyčia, bent 
mums Lietuvoje, sakydavot 
GrieŠnas žmogus labai sunkiai 
miršta, labai kankinasi. Jis tik
rai pateks į peklą.

dabar miršta popiežius
us XL Sakoma, kad miršta kančios priklauso nuo žmogaus /kad bus valdiškai žudomi šiems bei parsisamdantiems 

labai sunkiai, labai skausmin- kūniško sudėjimo ir nuo ligos/tie, kurie nesiliaus naudoję šoferiams “laisnių” taisyk-
gai. I

Tie, kurie sueinate su kuni- talo.

gaiš, paklauskite jų, ar tas se\ 
nas katalikų bažnyčios mokslas' 
tebegyvuoja?

Mirtis visiems vienoda: jos

GRABAI OPIUMO NAU
DOTOJAM CHNIJOJ

Nanking, Chinija. — Ša
ligatviais prikrauta šimtai 
(grabų. Tai persergėjimas,

mui 
nis 
riu

.!• kuri jį pakloja ant mirties pa-: opiumą bei kitus narkotiš-, lės 
kus svaigalus. ! dabar.

liksis tos pačios kaip fa;

Nei Pakartas nei Paleistas
Bombay, Indija. —Anglų 

vyriausybė korė indėną po
licininką Atma Singh už tai, 
kad jis, nužudė kitą polici
ninką. Kariamasis buvo 
toks sunkus, kad ^nutrūko 
virvė ir jis liko gyvas. Da
bar, manopia, kad jis išnau- 
jo nebus kariamas, ale taps 
visam amžiui įkalintas.

į—į-------- i—>
Salamanca, Ispaniją. — 

Fašistai garsinasi, būk išžu- 
dę 1,250 liaudies frontiečių 
per 60 valandų.

MADRID, 
valdžia buvo nudžiugus, 
kad Jungtinių Valstijų už
sieninė ministerija davė 
leidimą išvežt į Ispanų res
publiką $2,777,000 vertės 
lėktuvų ir jų dalių. Bet pre
zidentas Rooseveltas ir Am
erikos kongreso vadai grei
tai suvylė Liaudies Fronto 
valdžią: jie tuojaus ėmė

kongrese 
uždraustų 
kius karo 
nijon.
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of March 8, 1879.

Jda Laikas
Prezidentas Rooseveltas pareiškė spau

dos korespondentams antradienį, kad fe- 
deralė valdžia rimtai galvojanti apie nu
statymą minimumo darbininkų algose. 
Ji taipgi 'mananti suvaržyti samdymą 
jaunamečių vaikų. Abu dalykai labai 
svarbūs ir abu būtini, jei norima patai
syti kiek tiek nesveiką padėtį.

Reikia žinoti, kad šiuo tarpu daugelyj 
vietų darbininkų savaitinės algos tėra 
po $5, $6 dolerius. Ypačiai merginoms 

. mažai mokama. Tas neišpasakytai žemi
na visą darbininkų klasės gyvenimo lyg- 
malą. Padėtis iš blogos eina į blogesnę, 
kiek tai liečia algas. O kapitalistai krau
nasi milžiniškus pelnus. Nuo 1929 metų 
jie nebuvo gavę tiek pelnų, kaip 1936 
mėtdis. Vadinasi, jie gali apmokėti dar
bininkams didesnes algas.

Gerai, kad p. prezidentas tai pamatė. * 
Dar bus gėriau, jei jis savo užmanęs vy- • 
kins gyvenimam

Bet darbininkai neprivalo atsidėti ant 
prezidento pažadų. Jų pareigą organi
zuotis ir kovoti. Kai jie kovos, tai ir yal- 
džia ir samdytojai sū jais kitaip kalbė
sis. Pagaliau, jeigu ir bus pravestas įsta- 
maš, nustatąs algų minimumą, tai dar
bininkai juk neturi tenkintis minimumu, 
bet prįyalo gauti žųloniškas algas. O jas 
gaus, kai bus orgapįzųoti,. .

Patariame Perskaityti
Tie mūsų skaitytojai, kurie del kokių • 

nors priežasčių nebegalėjo perskaityti d. 
Angariečio straipsnio, tūpusio trečiadie
nio ir ketvirtadienio “Laisvės*’ laidose, 
būtinai turėtų jį perskaityti. Tai trum
pa, bet žingeidi fašizmo viešpatavimo 
Lietuvoj istorija.

Drg. Nikė Žachariades
Graikijos fašistai sugrobė tos šalies 

Komunistų Partijos vadą, d. Niko Za- 
chariades, ir dabar taisosi jį nužudyti. 
Drg. Žachariades išdavė tūlas provoka
torius ir fašistų teismas, kuriame nepri
leido d. Zachariadeso advokatų, nusmer- 
kė jį keturiems ir pusei metų katorgos ir ' 
dviem metam ištrėmimui.

Šiuo tarpu d. Žachariades randasi Kor- 
fu kalėjimo rūsyj—kalėjimo, kuris buvo 
pastatytas dar viduramžiais ir šiuo tar
pu labai apleistas. Jis ten kankinamas 
ir, matyt, daroma viskas, kad sunaikinus 
jo sveikatą.,

Bet tik tuo fašistai nesitenkina. Jie 
ruošia d. Zachariadesui naują bylą, ku
rioj bus primetama jam “žmogžudystė.” 
Dar . prieš dešimts metų Athenuose įvy
ko denjonstracija, kurioj, pasidarbavus 
provokatbriams, žuvo vienas ar keli as- 
menyą. Fašistai dabar ųž tą žmogžudy
stę bandys primesti “moralę atsakomy
bę” d. Zachariadesui, kuris nieko bend
ro su ja.neturėjo.

Šiuos Žodžius rašant, dar nežinia, kuo 
toji byla užsibaigė. Sulyg pranešimais, 

4i turėjo įvykti pabaigoj pereitų metų.
Graikijos darbo žmonės protestuoja 

prieš šį fašistų žygį ir reikalauja d. Za- 
ęhariaaep paliuosuoti. Jie prašo kitų 
kraštų darbo žmonių ateiti jiems pagel-

Darbininkų klasė turi būti pasiruošus: 
jei tik fašistai bandys d. Žachariades pa
smerkti mirti, tai jie privalo pareikšti 
griežtą savo protestą Graikijos ambasa
doms ir konsulatams.

Amerikos darbininkai ypačiai turėtų 
prie to prisidėti. Drg. Žachariades yra 
didelis kovotojas už darbo žmonių rei
kalus ir vienas darbščiausių organizato
rių Liaudies Fronto Graikijoj.

Pas Socialistus ir Komunistus
“Vilnis” rašo:

Naujienos vėl geležėlę rado. Iš strazdinių 
šaltinių jos patyrė, kad iš Komunistų Par
tijos išstojo “dar vienas stambus, jų veikė
jas,” tūlas Austin BensqfL~

Keista yra su tais Naujienų žmonėmis, 
kurie taip godžiai rankioja žinutes apie vie
ną ar kitą komunistą, kuris išėjo iš partijos 
ar išmestas iš jos. Bet jos nemato, kad iš 
Socialistų Partijos, tik per metus laiko iš
ėjo ar buvo išjota kokie aštuoni tūkstančiai 
socialistų.

Partija suskilus į kokias keturias dalis. 
Tūlos jos frakcijos, kaip paveizdan Nor
man Thomas’o frakcija, tiesiai pavirto ko
kiu tai viešbučiu, kur seni gyventojai krau
stosi laukan, o jų kambarius užima trocki
niai ar levistoniniai “opozicionieriai.”

Keista yra su tais žmonėmis, kurie savo 
akyje nemato rąsto, nemato tūkstančių pa
bėgėlių, o mato vieną ar kitą nudardėjusį 
komtmistą.

Nemato Naujienos ir milžiniško skirtumo 
tarpe Socialistų Partijos ir Komunistų Par
tijos*. Pas socialistus toks dalykas, kaip 
disciplina dabar visiškai išnyko. Tai tikras 
“nuomonių parlamentas.” Lietuviškai kal
bant, tai tikri palaidi barščiai.

Pas komunistus drausmė ir, susiklausy
mas ir todėl visai natūralu, kad mūsų par
tijoj negali jaustis kaip namie svetimi ele
mentai, kurie žįjūri į partiją, kaip į hotelį, 
kur šiandien buvai, o ryt j ieškai kito kote
lio. Ir kad tokie pavieniai keliauninkai, 
kartais, nusibasto į Socialistų Partiją, tai 
mums, daug geriau, bet Socialistų Partijai 
daug blogiau. Ji virsta kaip ir kokių kabe
lio bokštu, kur vienas kito nesusigaudo, vie
nas su kitu nęsusikąlba. , • r ,

Komunistų Partija tūri apie 60,000 na
rių, Socialistų Partija vargiai turi 8,000 

. narių. Mes jau nekalbam'^ apie ‘*tdi,nkad 
būti nariu Komūnistų Partijos yra daug 
sunkesnis ir atsakdmingesnis darbas, negu, 
buvimas socialistų viešbuty.

Daily Workerio Kampanija
Užsiėmę mūsų dienraščio vajumi, ne

galėjome tinkamai reaguoti- į angliško 
darbinjnkų dienraščio “Daily Worker” 
vajų, kurį jis šiuo tarpu veda. “Daily 
Worker” ir “Sunday Worker” būtinai tu
ri surinkti $100,000 aukų fondą, iš ku
rio turės būti sekančiais metais dienraš
tis ir savaitraštis palaikomi.

Nereikia aiškinti, kokią svarbią rolę 
atlieka minėtieji laikraščiai, ypačiai 
“Daily Worker.” Šis dienraštis šiuo tar^ 
pu yra nepavaduojamu įrankiu* darbo 
žmonių rankose kovai už geresnį gyve- 
nimą, šviesesnį rytojų ir vienijimą dar
bininkų.

Dėlto turime atsiliepti su pagelba. Pri- 
sidėkim prie sukėlimo šimto tūkstančių 
dolerių palaikymui angliškos darbinin
kiškos spaudos. Mūsų veikėjai ir veikė
jos turėtų pakelti šį klausimą: mums ar
timesnių ^organizacijų .ir draugijų susi
rinkimuose ir paprašyti aukų. Be to, rei
kalinga abu laikraščiai1 prenumeratų ke
liu užrašinėti angliškai skaitantiems dar
bininkams.

Aukas siųškit tiesiai “Daily Worke- 
riui,” 50 E, 13th St., New York City, 
New York.

“Literatūra ir Menas” Skyrius 
Tilps Pirmadienio Laidoj

Dėlei susidėjusių tūlų priežasčių per
eitą savaitę “Literatūra ir Menas” sky
rius “Laisvėj” nepasirodė. Šios dienos 
laidoj taipgi negalėjome jo įtalpinti, tad 
tilps pirmadienio laidoj.

, nė 
mano 

bruožų, tilpusių “Laisvėj” iš 
gruodžio 2 d., 1936 m. Kadan
gi tie bruožai jau senai tilpę, 
o ir nebuvo tokie svarbūs, tai 
čia paimsiu delei viso ko bent 
vieną iš keliatos ir nors trum
pai apibudinsiu.

Dalykas tame. Minėtam 
“Laisvės” leidinyje, apart kit- 

igbĮnUkai, taip sakant, nė šil-ko, juokų formoje pareiškiau,

Illu J Mx I ta, nė šalta. Bet nė iš šio, nwWu0(L luJlSS. t0 jisai kimba ir prie m;
' GlnndLį <<T

Kalnas Pagimdė Peliukę
“Naujosios Gadynės” No. 

$2 po antrašte “Kur Veda Ta 
Jų Linija,” drg. P. Kručas pa- 
ImŽia bombą į komunistus, o 
labiausia taikoma į Liet. Cen-

Biurą, del ko, žinoma, man

kad nėra dyvų, jei vaikai eina 
į bažnyčią, bet jei taip bažny
čia ateitų pas vaikus, tai jau 
būtų dyvų dyvai. Ir dėlto da
bar per “N. G.“ drg. P. Kru
čas kerta net iš peties. Skai- 

, tykite: “Tai tokia centrabiu- 
rių argumentacija. Tėvbi, ku
rie leidžia vaikus į bažnyčią, 
neprasižengia darbininkų ju
dėjimui”. Reiškia, jau ir aš 
palikau “centrabiuris,” o tik

■ '•)

Devyniolikti trysdešimt septinti
Bus nauji metaf pelno dievam, 

x Tau, darbo galiūne, noriu priminti,
v Nebus rubežių skurdui, vargam.

Kada laikrodis bokšte dvyliktą muš
Ir dirbtuvių sireųos sustaugs, • 

Minėk, darbo tvėrėjau, vargas nežus:
Jis kerės ir minutėmis augs.

Tik kai mes patys valdysime šalį, 
gkurdo ir vargo jau nebębus.

Žydęs vien laimė ir džiaugsmas, bedali, 
Nauji Metai tikrai tada bus!

Pranas Kartus.
5

Sutinkant Naujus Metus
Trepsi poros paskui poras,
Suka.S; .šokėjų verpetai,
Mat juos čia sutraukė noras 
Linksmai sutikt Nauji Metai!

Triukšmas sveikina sirenas, 
Džiaugsmu' šėlsta mažas^ senas; 
Trata tarsi, gruodu ratai— 
Nauji Metai, Nauji Metai!

Sukas mėnesiai ir metai, 
O tas klonis, oi, gilus. 
Sukasi vargų verpetai, 
Lamdo skurdas atkaklus.

Gi to klonio didis* plotas,
Darbo žmonių išmaknotas,

1 Kur šiaurys uždams verkšlena, 
Mus ten gena, mus ten gena!

■ ' *

Bėga mėnesiai ir metai,
Mina skurdas ant kulnų, 
Lamdo sūkuriai, verpetai > 
Minias darbo milžinų.

• 6 bedarbę -išsižiojus, 
Milijonus išteriojus, / 
Jau , ir širdin nagus leidžia—

. Skaudžiai žaidžia, skaudžiai žaidžia.
Sukas jmėnesiai ir metai,
Sul^aš, nauji inžinai.
Sukąsį kjviį, verpetai, ■ .; *

; Ęunją jįątbę milžinai! »(b. < ;j
i>;-‘ ;iJau ir didžio skurdo klonis " ' ’

Kovos dvasia grūzdin žmones;
, Savo rankoms ginklus kalas, 

Rengias kovon proletaras, proletaras!
Suksis mėnesiai ir metai,
Kaip ir sukos iš eilės. y
Suksis ir kovų verpetai
Dvasioj Sovietų šalies!

Mūsų kūnas, siela, protas
Kovos, pergale šarvuotas, 
Mūšin kovą tęst lig galo 
Užu galę proletaro, proletaro!

Senas Vincas.

del to, kad retkarčiais apie šį 
bei tą per “Laisvę” išsireiškiu.

Sakiau ir da sykį paantrinu, 
kad dyvų nėra, jeigu vaikai 
nueina į bažnyčią. Nes dyvai 
ir prasižengimai,' tai yra du 
visai skirtingi dėsniai. Rodos, 
drg. P. Kriičui jau vertėtų at
skirti skaurada ant pečiaus, 
nuo kepurės ant galvos. O jei
gu jau statyt klausimą apie 
darbininkišką prasižengimą, 
tai visų pirma drg. P. K. tu
rėtų nurodyti, ką tėvai turi 
daryti, kuomet, suąųgę vaikai 
arba net ir kaip kurių laisvų 
vyrų moterys.’vaikščioja f baž
nyčią ? Ar tokius vaikus ir pa
čias vyti iš *namų tkip, kaip 
seniaus kątklikai vydavo tuos, 
kurie neidavo į bažnyčią, ar 
ką kitą daryti? Vien svai
dydamas žodžiais, kad ths ar 
tas eina bažnyčion, nieko ne- 
p-amokinsi. Tai tiktai tuščias 
piškinimas.

Patartina drg. P. K. rišant 
taip svarbias europietiškas' 
problemas, kdip kad ir po virš 
minėta antrašte buvo pasimo- 
ta, neatmiešti perdaug skys
tais vietos dalykėlių skiedi
niais. Nes per tai iš viso rašto 
išeina tas, kaip kad yra sako
ma, “kalnas pagimdė tiktai 
peliukę.”

New Rochelle, N. Y.—Ra-

Gyvas Senis.

Rabat, Franc. Morokko.— 
Francūzai valdininkai suė
mė Ispanijos fašistų lėktu
vą, kuris buVo priverstas 
nusileisti Francūziškoj Mo- 
rokkoj.>

So. Boston, Mass
Radio Programas.

šios savaitės radio progra
mas bus sekantį^:

Prašome užs^ityt savo ra
dijus — WHDH stoties (830 
kilocikliaus) kaip 9 ?30 ryte šį 
sekmadienį.

1— Keturių Karalių orkest
rą iš So. Bostono.

2— Adelė Mickevičiūtė, dai
nininkė iš Providence, Rhode 
Island.

3— Elzbieta Karolienė iš 
Norwoodo pasakys monologą 
“Ant Vienos Galvos”.

Po z progrartiui prašome pa
rašyt laišką arba atvirutę į 
stotį WHDH, Lithuanian 
Program, Boston, Mass., pra
nešdami kaip patiko progra
mas. Jei norėtumėt išgirst 
kokią dainą ar muziką, malo
nėkit pranešt ir mes bandy
sim išpildyt jūsų prašymus.

Steponas Minkus
garsintojas.

programa. Dainuos vyrų gru
pė. Todėl kviečiame visus at 
silankyti ir linksmai praleist 
vakarą.

Rengėjai,

Cleveland, Ohio

d. Komunistų 
surengus šau- 
pagerbimui ir 
George Blake,

Atsisveikinimo Vakarienė

Gruodžio 26 
Partija turėjo 
nią vakarienę 
išleidimui drg.
kuris čionai ėjo pareigas par
tijos organizacinio sekreto
riaus. Jis išvyko New^ Yor- 
kan darbuotis partijoje. Va
karienė įvyko Slade’s valgyk
loje. Dalyvavo virš du šimtai 
draugų. Apart kitų, atsisveiki
nimo prakalbas pasakė dis- 
trikto organizatorius Phil 
Frankfield, Richard Moore ir 
kiti.

Jau Rengiasi prie Municipalių 
Rinkimų

Komunistų Partija labai 
rimtai imasi už < 
gerai prisirengti prie miesto 
valdžios rinkimų, kurie įvyks 
lp37 metais. Tam tikslui bu
vo sušaukta plati konferenci
ja gruodžio 27 d. Atstovai bu
vo nuo partijos kuopų ir šiaip 
organizacijų. Susirinko virš 60 
dalyvių. Drg. Frankfeld pla
čiai raportavo apie ateinančių 
rinkimų problemas. Partija 
gerai mobilizuojasi šiems rin-* 
kimams. Vyriausias rinkimų 
obalsis bus: Už masinę Darbo 

)Partiją Bostone!

Vieša Padėka Mūsų Rėknėjam

Gruodžio 5 d. Lietuvių Kc 
munistų Frakcija turėjo drai 
gišką vakarėlį, kurį gražu 
parėmė mūsų pažangūs ,bi; 
nieriai. A. Jakaitis, 922'1 
79th St. (laikrodininkas) au 
kavo “necklace” ir smulkes
nių daiktų; M. Rugienienč, 
kuri gaspadiniauja pas JZvinį 
—aukavo gėrimų, Bojarkai— 
vyno bonką; Gordon Park 
vaistinė—bonką vyno, P. Daš
kevičius—baksą papso; Gre
enberg — kaklaraištį; Liberty 
Cap—dvi kepures; Dombro's— 
baksą saldainių; K. Tamkus 
(vaistininkas) “shaving set”; 
V. Romanda—keiką; P. Ches- 
na—cigarų baksą; P. Kubi
lius—kvortą degtinės ir B. 
Rouba 85c.

Dėka už tokią gausią para
mą. Atsilankiusieji laimėjo 
nemažai dovanų. Kom. Frak
cija širdingai ačiuoja visiems f 
mūsų rėmėjams ir pataria pa
žangiesiems Clevelando * lietu
viams viršminėtus biznierius 
paremti, perkant pas juos da
lykus. Taipgi Frakcija taria 
ačiū drg. P. Radzevičiui, Pal
tanavičienei ir sūnui už pagel
bėjimą tame vakarėlyje.

Frakcijos vakarėliui dau
giausia pasidarbavo d.d. Ma
žeika ir Radzevičia, Taip pat 
ir d. M. Valanta dikčiai tikie- 
tų pardavė.

Liet. Komfrakcija turėtų ge
rų pasekmių, jei visi nariąi 
nors po nedidelę dalį darbo at-

darbo, ka<į^ liktų -Frakcijos naudai. Dabar

Rep.

Vakariene

Parėmimui .Ispanijos kovo
tojų prieš fašizmą, rengia A. 
L.D.L.D. 2 kuopa moterų sky
rius, sykiu su ALDLD bendrado bačkoj vandens pngeru-\ nedsiioje, sausio (Ja- 

sią ar prigirdytą Rachelę nuary) 3 jŠią ai pngiiuyią ivacneię nuary) 3 d., 7-tą vai. vakare, 
lanniello, 7 metų mergaitę. 137g Broadway. Bus skanių val-

—;------------------ . j gių ir gėrimų. Bus ispanas
Paterson, N. J. — Mirė i kalbėtojas, kuris aiškins da- 

Ellen O’Keef e’ienė, dagy ve- bartinius vėliausius įvykius 
nūs 103 metų, amžiaus. Ispanijoj. Bus gera muzikalė

Svarbus Pranešimas
“Laisvės” Šėrininkų Suvažiavimas ir Bankie- 

tas bus Sėkniadienį, 11 d. Balandžio-April, 1937 
. • , *■ » , • •

m., Grand Paradise Svetainėje, 318 Grand St., 

Brooklyn, ft. Y.

Prašome Brooklyn© ir apielinkes lietuvių ’oiganizacijų 
ą dieną nieko, nerengti ir kviečiame dalyvauti dienraščio 

“Laišvėš” metiniame bankiete.
“Laisvės** bendrovės dalininkai-šėrininkai, pasižymėki-

. • ’ v' ' t ■ ' ■ •

tie. kalendorių j fe, kad 11 d. balandžio turėsite būti konven
cijoje. Iš arti ii toli visi “Laisvės” dalininkai, visi vaji- 
ninkai ir bendradarbiai šuvažiūoldte, susirinkite pasita
rimui savo dieiiraščio reikalais*

Gi šfeštadiehį, 10 d. balandžio, įvyks “Ldisves” kores- 
pondenių ir bendradarbių koiifeiehcija. Tad iš anksto 
ruoškitės ir prie konferencijos.

“LAISVĖS** ADMINISTRACIJA.k-

mūsų draugai labai užimti kitų 
organizacijų darbais, o savo 
Frakcijoj veiklą leidžia per pir
štus, mązai tekreipiamą dėm& 
sid į‘Frakcijos reikalus. < * JĮ® 

Jau ir šis Frakcijos vakarfr- 
lis parodo, kad lietuviai darb. 
ir biznieriai gausiai parėmė, 
kaip dovanomis, taip ir atsilan
kydami. Frakcijos draugai per
daug atsidėję ant C. L. Drau
gijų K-to. Šis komitetas su
sideda iš geriausių veikėjų, to
dėl kai kurie Frakcijos drau
gai mano, kad komitetas tu 
viską atlikti, kas tik turėtų 
veikiama.

Man rodos, taip manyti yra 
klaidinga. Komfrakcija ir Q 
t.D. Komitetas turėtų bendrai 
susitarti naujai iškilusiais 
klausiniais. Dabar pas muš 
yra taip: jeigu Frakcija kokį 
svarbų klausimą pasiūlo komi
tetui, /šie draugai supigta 
taip, kad čia tik Frakcijos 
darbas, o ne komiteto.

Frakcijai esant neskaitliiyjai 
nariais, daug negalima norėti 
iš jos. Bet jeigu ir būtų tvirta 
Frakcija, vistiek ji laikytųsi už 
bendrą susitarimą veikime. 
Bendras susitarimas tarpe 
Frakcijosjr komiteto duotų ge
rų pasekmių, daug geriau būtų 
galima praplėsti veikimą 
Clevelande, bet ir visoje Olfio 
valstijoje.

Dabar eina, platus ir c 
darbas organizavime plien 
tomobilių ir gurno indi 
darbininkų į unijaš, o di
džiulėse dirbtuvėse dilba tūks
tančiai lietuvių darbininkų, 
dar neorganizuoti į tas unijas.

Lietuvių Komunistų Frakcija 
ir C. L. Draugijų Komitetas 
turėtų tais klausimais tartis 
bendrai, šaukti plačius mitin 
gus plieno ir auto, industrijoj 
dirbančių lietuvių. Tuo§e mi
tinguose turėtų būti diskusuo- 
jama lietuvių darb. organiza- 
vijnas į darbo uniją ir darbo 
unijų vienybė.

Jeigu bandysim1 taip veikti, 
tai nereiks nė abejoti, kad pa
sekmės bus geros.

1

S

— Įvesta

i

Frankfort, Ky.
kariškas muštras 2,90Q ka« 
linių valstijiniame kalėjimu , *
Viršininkai sako, kad dfel iįjt 
sumažėję kalinių maištai.
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N. M. užkurys, bet savo tėviškės ne-

B. S

TIBETAS

Naujas Karo Lėktuvas

kol nežus paskutinis šeimos na
rys.

“prieš - gonadotro-

Puslapis Trečias šeštadienis, Sausio 2, 1937

Šimto Metų Aklai Senukei 
Sugrąžino Regėjimą

Senukė E. Isikova; gyve
nanti mieste Krasny Luč 
(Sovietų Sąjungoj), neteko 
regėjimo dar prieš revoliu
ciją. Dabar ji turi 101 me
tus. Nesenai vietinės ligo
ninės daktarai Sternbergas 
ir Šulginas padarė jai drą
sią operaciją ir sugrąžino 
regėjimą.

Kada senelei Isikovai nu
ėmė nuo akių raištį, jinai 
tarė:

Duokite man Stalino pa
veikslą. Aš noriu matyti 
mūsų vadą, kuris seniems 
žmonėms suteikė linksmą 
ir smagų gyvenimą. Aš 
daug gerų žinių girdėjau 
apie Staliną, bet aš jo- ne
mačiau. Kas man būtų prieš 
revoliuciją sugrąžinęs regė
jimą? . Nieks! O dabar aš 
matau savo vaikus, savo 
anūkus, matau visus žmo
nes. Noriu gyvent ir gy
vent ...

Gydytojai sako, kad tai 
nuo peršilto oro kalėdiniu 
laiku taip daug žmonių ser
ga influenza (gripu) New 
Yorke.

Gyvūnų Atskirų Kūno 
Dalių Gyvavimas

Pittsburgh© Universiteto 
profesoriai W. H. Wright ir 
H. H. Collins persodino vie
nų driežų širdis į kitus ir 
josrten gyvavo ir tvaksėjo.

Loyolos Medicinos Kole
gijos prof. Schwind, Chica
go j, nupjovė y ienos baltos 
žiurkės koją ir prigydė ją 
kitai, su kaulais ir viskuo.

Daktarai Boris Ephrussi 
ir G. W. Beadle vienų va
balų akis ir kiaušiny nūs 
prigydė kitiems tos pačios 
veislės vabalams.

Dr. Ed. E. Osgood ir A. 
N. Muscowitz palaiko stik
linėse tūlas žmogaus kūno 
daleles. Jos maitinasi pri
taikytais skiediniais. Tam 

mašinerija pumpuoja 
orą, ištraukia susida

rančios nešvarumus ir pa
deda kraujui vaikščioti. Ir 
kūno gabaliukai šitaip ne 
tibgyvi palaikomi, bet dar 

O kai ant jų užlei- 
kokius ligų perus, tai

c>'

ĮDUODA mokslui

a medžiaga kovoja su J 
s arba kaip jie ją 
ar numarina.

N. M..

de, Minn. vals- 
enas senis pasigar- 
r spaudą: “Esu 70 
turiu keistai vei- 

ą širdį; parduodu sa- 
ną mokslui už $1,000, 

au be vargo pra- 
liekančią dalį savo

kefellerio Instituto 
ras Alexis Carrell jau 
tai kaip palaiko gyvą 
ūką vištuko širdies, 

dar iš kiaušinio.

ojančių žvaigž- 
P nčios dujos švirk- 
1,500 iki 2,200 mylių 

kuinu per sfekundą.
M?

Liaukų Syvai Gimdymo 
Kontrolėje.

................   ■ ....................... —■■■■■■■■II.............. ............. ■■ ■ ■■■

-Mano Praktiški Gynimosi Būdai 
-Žiurkes Gudrumas

kurios moterys tūlą 
neužsivaisina, kada 
gydytojai įleidžia į

Kai 
laiką 
joms 
kraują tam tikrų liaukų sy
vų ' kaip vaistų nuo vienos 
bei kitos ligos. Tatai paste
bėjo Columbia Medikalio 
Centro daktaras R. Kurz- 
rok.

Vaisingumą pas kralikų 
pataites sulaiko ypač vadi
namas 
pas.”

New Yorko Gimdymo 
Kontrolės Klinika daro ban
dymus su prolaktinu, estro
nu ir dviejų kitų liaukų sy
vais. Įžiūri, kad jie gulėsią 
patarnauti kaip vaistai nuo 
nėštumo.

Vaistai Prieš Baisiuosius 
Streptokokus

Vienas iš bjauriausių li
gos perų yra streptokoko 
bakterija. Dasigavę į krau
ją, streptokokai naikina jo 
celes, kraujakūnius ir iš
vysto tokias ligas, kaip scia- 
tiką, sąnarių sugedimą, pa
vojingą vidurių plėvių įde
gimą ir tt.

Dabar ^yra pradedama 
naudot prontylin ir proton- 
sil, kaip vaistai prieš strep
tokokus. Šiuos vaistus išra
do gydytojas Domagk Vo
kietijoj. Tvirtina, kad pron
tylin ir protonsil naikina 
streptokokus, nepažeisda
mas žmogaus kraujo. Sa
koma, kad tai prontylin 
padedąs gyti ir prezidento 
Roosevelto sūnui James’ui, 
Bostono ligoninėje.

Lėktuvas su Automobilio 
Motom

Inžinierius Gribovskis 
(Sovietų Sąjungoj) padarė 
naujos mados mažą lėktu
vą, kuriam įdėjo automobi
lio motorą 60-ties arklių jė
gos. Lėktuvas yra mono
plano konstrukcijos ir gali 
lėkti nuo 130 iki 170 kilo
metrų į valandą. Toks ma
žas lėktuvas yra labai pa
rankus privatiškam vartoji
mui, nes .jo motoras veikia 
su paprastu gazolinu, kas 
daug pigiau atsieina, negu 
vartojant benziną. Lėktuvo 
sparnų ilgis teturi 10 metrų 
—tas pavelija mašiną laikyt 
nedidelėj daržinėj.

Milžiniškas Širdies Darbas
/ —————■ <

Suaugusio žmogaus šir
dis perpumpuoja per save 
po penkias kvortas kraujo 
kas minutę, arba pusaštun- 
to tono per dieną, širdis 
kasdien atlieka tiek darbo, 
kiek jo reikėtų, kad užkelt 
toną kokię svorio nuo že
mės ant aštunto aukšto.

Robert Wadlow, čikagie- 
tis 18 metų amžiaus, yra 
iau 8 pėdų ir 5 colių augš- 
čio.

Paprastai per metus Am
erikoje parduodama $75,- 
000,000 vertės grabų.

Rašo SENAS VINCAS
žiurkės bene tik daugiausia nuodijimo būdas pasiekia tikslo, 

žalos padaro kaip farmeriams, jei gerai apžiūri ir užkamšioji 
taip ir senuose, apgriuvusiuose atsarginius jų urvus. Reikia ži- 
kvartaluose gyvenantiems mies-0 noti, kad žiurkė nebus viename, 
tiečiams darbo žmonėms. Į akliname, tik vienu galu urve.

Farmerys, jeigu jo užklaus- ^os Padaro. atsargos tunelius 
tumėte, kurio jis labiau neap- ^r. Juos reikią surasti, norint 
kenčia—žiurkės ar šerifo, tai teigiamo rezultato.
jis, pasikasęs paausį,, atsakytų: urvii> takų visuomet
“Vėl... Tai lygiai kaip teisė- laikau paspęstus, mirtinus sląs- 
jas, kad klaustų pasmerktojo: his. Tik, žinoma, dėliojant slą- 
Leidžiu tau pasirinkti vieną iš stus, reikia būti atsargiam, kad 
dviejų—kartuves ar viso anf-.i Juos vieton žiurkes nepakliūtų 
žiaus bastiliją? Toks skirtumas tavo paties šunelis, kačiukė, 
tarp žiurkės ir šerifo, šerifas vĮštelė ar kitas naminis gyvū- 
užmuša ant syk, kaip morališ- n^s-
kai, taip ir medžiaginiai, o žiur- ( žiurkės Gudrumas 
kė kamuoja per visa gyveni-. -

k | Nemanykite, kad žiurkė gy-
Ir kiek tie aršiausi farmerio vens viengungis ar viengungė, 

priešai—žiurkės nepridaro blė- *^os &yvena poromis ir jeigu yie- 
dies, ypatingai tiems farme- na ^us» tuoj i ar ios vietą 
riams, kurių budinkai seni, pa- hus parvesta pamotė _ar pate v iš
matai sutrūnyję ir kurie, iš užkurys, bet savo tėviškes ne- 
apsileidimo ar nežinodami būdų, aPleis * ir nesikraustys iš jos, 
neįstengia žiurkes nukariauti. 
Jos sunaikina, mažiausia, 25 
nuošimtį kornų kripėse; su
bjauroja, sukapoja, paverčia į 
akselį sukrautus daržinėse ja
vus; sukapoja maišus, palęjdžia 
iš jų grūdus; viena nakčia iš
pjauna ir į urvus suvelka po ke
liasdešimtis vištukų, antukų, ar 
žąsiukų—žala diena iš dienos, 
naktis iš nakties.

Kaip vabalams, taip ir žiur
kėms nuodyti rekomenduojama 
visokeriopi nuodai. Vienos nuo
dų firmos apgarsinimas išma- 
liavoja vienaip pastačiusią ko
jas žiurkę, kitos kitaip. “Tik 
pirkite anūsų nuodus, ir į 24 
valandas apsidirbsite su žiurkė
mis!”

’ Tačlaus pripirkęs tų nuodų 
ir prikaišiojęs pilnus urvus, jei
gu nesiimsi kitų priemonių su 
joms koyoti, tai už 24 savaičių, 
tavo “išnuodytos” žiurkės pra
dės ir arklių kanopas graužti, 
žiurkė netaip jau lengva nu
nuodyti, nelengva ir su kąstais 
pagauti. Tai gudrus gyvūnas. 
Nuodus jos neės visos, bet pa- 
kaštavos viena dvi, ir lauks re
zultato... Jeigu ta ar todvi 
krito, kitai nei pražiodinęs nuo
dų neįduosi. Mat, jos vaduo
jasi tokia logika, kaip tas se
nas čigonas, kuris, žiūrėdamas < 
išvirtą pasiutusios kiaulės kum
pį, patvarkė : “Dųokįte mažiau
siam vaiko vaikui • jei pasius,— 
nevalgysime, nepasius,—valgy
sime visi.” Taip pat, pagavęs 
vieną žiurkę su sląstais, kitą 
nei su pyragu į sląstus neįvilio
si.

Man gyvenant veik miestukyj 
ir prie miško bei lieknų, su 
žiurkėmis prisieina kovoti ir vi-* 
suomet budėti. Ypatingai ru
dens metu, kuomet jos grįžta 
iš vakaciją su keliomis genera
cijomis—tėvukais, tėvais bei 
anūkais, pas mane pirmutinė jų 
stotis, ir prisieina nuo jų gintis 
jau ne juokais. Nes jeigu jas ■ 
nenūkariausi, jos tave užka
riaus ir jau bus kur kas sun
kiau išmušti jas iš užimtų po
zicijų.
Mano Praktiški Gynimosi Būdai

1) Kornų kripę apkaliau tan-

da, jos manymu, jau sląstai 
paliko nepavojingi, — iškišo 
galvą ir man net ant širdies 
pasidarė saldu, kuomet aš, ne
iškentęs tėmyti, ką ji toliaus 
veiks, nudėjau ant vietos!

Valdžios buletinai net skait
lines suveda, už kiek milionų 
dolerių žiurkės padaro blėdies 
Jungtinėse Valstijose bei kiek 
ligų jos išnešioja ir užkrečia 
ligomis kai žmones, taip gyvu
lius ir paukščius. Bet kad pa
gelbėti farmeriams apsiginti 
nuo žiurkių, nei valdiška la
putė nekiaukteli.

Valdžios laboratorijos išran
da nuodingus gesus nuodyti 
žmones, ašarų bombas blaškyti 
streikierių pikietus ir demons
tracijas. Bet ot tam mažam gy
vūnėliui, o dideliam iškadada- 
riui ir ligų sėjikui nuodyti,—y 
nei mirties nei ašarų dujų ne
išranda.

i Ir kam su tokiu “menknie- 
Sląstus jos puikiai pažįsta, kju” turbacytis? Juk palociuose,

........ ............. i r ' i i.

Pataičių Kiaušinėliai 
Užvaisinti be Patiny

———
Vienas žymesnių atradi

mų 1936 m. tai buvo krali- 
ko pataitės kiaušinėlių už- 
vaisinimas be patino. Juos 
Harvardo Universiteto pro
fesorius Gr. Pincus užvai- 
sino paprastos druskos skie- ■ 
diniu. Be patino užvaisinti i 
kiaušinėliai išsivystė į kra
likų gemalus. Paskui, buvo 
perkelti į pataičių yščius ir 
toliau ten normaliai vystėsi.'

Kralikės kiaušinėliai taip
gi buvo užvaisinti vien šil
dant juos iki tam tikro laip
snio.

Tuose “nekaltuose” pra
dėjimuose, tačiaus, pasiro
dė viena yda—visi be pati
nų užvaisinti kiaušinėliai 
išsivystė tiktai į moteriškos 
lyties gemalus; nebuvo nei 
vieno vyriško. N. M.

Lotyną Kalba ir Matematika 
Tai Esą Tik Žaislas

nes atsitinka taip, kad i’andi1 
iškastą urvą pro apačią sląstų 
arba supiltą piliakalnį ant sląs
tų viršaus. Taip pat, randi sląs- 
tuose tik kojukę ar vuodegą. 
Tas reiškia, kad ar ji pati, ar 
kitos nugraužė jos koją, kad tik 
išgelbėti gyvybę. Štai jums ir 
įrodymas:

Vienu kart aš tykojau su rei- 
feliu rankose jau ne pirmu kart 
ant vienos ir tos pačios, labai 
kytros žiurkes. Ant tiek ji mane 
buvo įpykinus, kad užkasdavo 
slastus, o tykpjant su reifeliu, 
kyštels nosiukę iš i urvo, pa
trauks oro, ir daugiau nepasi
rodys. Trie urvo padėjau ir slą- 
stus su tuom išrokavimu, kad

I ■ •jeigu šūvis nepataikys, tai sla
stai tikrai pataikys. Ir ką jūs 
manote?! Kyštelėjo nosiukę 
prie sląstų ir, kad pradės iš ur
vo šiūpėliuoti žemes ant sląstų, 
kaip matai ir piliakalnis! Ka

Katros Žvaigždės Karštesnės 
—Mėlynos ar Raudonos?

kuriuose valdininkai ir turčiai 
gyvena, žiurkių nėra, o kad ir 
atsirastų, tai tarnai ir tarnaitės 
jas išgaudytų. Jos kamuoja ir 
ligomis užkrečia tiktai lūšnelių 
gyventojus miestuose, o farme- 
rius ir jų gyvulius sodžiuose. 
Tas, suprantama, vyriausybės,-----o------,------- ---- t-----
galvų nekvaršina, nes jie yra puolęs iki 1,000 laipsnių ar 
tikri, kad velug ko-ne-ko, bet 
velug žiurkės proletarinė revo
liucija tai jau nekils.

BARBERNĖ-MIEGYKLA
• ■ 'i , ■■—' .-

Kadaise buvęs Jungtinių 
Valstijų žemdirbystės mi- 
nisteris O. V. Riley beveik 
negalėdavo miegot nakti
mis. O dieną jis užmigdavo 
tik barzdaskučio krėsle, ir 
už kiekvieną pamiegojimą 
apmokėdavo barzdaskutyk- 
los savininkui.

V -

Pernešimui sunkumų mes nu-’ 
pirkom ^pakankamai jakų (hy- 
malajiškų bulių), kurie yra 
stiprūs ir gali lipti į bile kalną.

Kraštas apgyventas menkai. 
Nuo*,.didelio nakties šalčio gy
ventojai slepiasi tik prastose 
šėtrose; keletas jakų (bulių), 
šiek tiek užtiesalų ir kaurų, 
4-5 metaliniai indai,—tai ir vi
sas šeimynos turtas.

Niekad aš nesu matęs žmo-, 
nių taip prastai mintančių ir 
gyvenančių tokiose žiauriose 
klimato aplinkybėse. Vasaros 
metu gyventojai maitinasi vien 
tik miežių miltais su vandeniu, 
arbata, aliejum ir druska, žie
mos laiku—šiek tiek džiovintų 
vaisių. Kitaip sakant, tie var
gingi pabastos beveik niekad 
nevalgo mėsos.

Lietaus šiame krašte beveik 
niekad nėra. Kad gaut vandens, 
tai reikalinga pravesti kanalus 
iki amžinu ledu užklotų kalnų

Yra tūkstančiai ant tūk
stančių taip vadinamų “rau
donųjų” žvaigždžių, kurios 
iki paskutinio laiko buvo 
nežinomos. Tai gęstančios 
žvaigždės, kurių karštis nu-

žemiau. Todėl jos silpnai 
tespindi rausva šviesa. Tik 
pastaruoju laiku pavyko šias 
žvaigždes nufotografuoti, 
panaudojant fotografines 
plokšteles, pritaikytas “že
miem raudoniem” spindu
liam. u . ’

Mėlynai spindinčios žvai
gždės turi po 3,000 iki 50,- 
000 laipsnių karščio, kaip 
skaičiuoju Yęrkes observa
torijos astronomas Chas. 
Hetzler.

Visi Paeiname iš Senoviškos 
Giminės

smarkaus tekėjimo rtegalima 
būdavo perbristi arba perplauk
ti su arkliais, tai reikėdavo 
permesti virvę ant kito kranto, 

kiu, storokų dratų audiniu, ir šiuose atsitikimuose “kitas
jokia žiurkė prie kornų nepri- krantas” galėjo lengvai pavirs- 
eina. Suprantama, dratai nepi- ti į “kitą svietą.” 
giai atsieina, bet apskaitliavus 
tai, kiek jos kornų suėda, su- 
bjaurioja ir kiek pakalenijų 
juose išauklėja, tai į porą žiemų 
žiūfrkės už tą dratą pilnai apmo
ka.

2) Turėdamas bent valandėlę 
liuoso laiko, tupiu su 22 kalib
ro reifeliuku ir šaudau tiesiai į 
galvas.

3) Radęs urvą, įkišu guminę 
paipą, o antrą jos galą užmau
nu ant automobilio “egzost- 
paip” ir nuodiju tais gesais. šis

(Keliauninko pasakojimas)
Tarpe kitų mažai ištirtų ša- 

! lių Tibetas yrą mažiausia žino
mas Svetimšaliams. Jeigu sosti
nė Lassa—minykų ir pirklių 
mieštas,-—pradedant nuo XVIII 
šimtmečio, buvo aplankytas ir 
aprašytas daugelio keliauninkų, 
tai vakarinės Tibeto provinci
jos daugeliu žvilgsnių iki šiam 
laikui pasiliko “nežinoma že
mė.” J I

Keliauti po tą kraštą, esantį 
4-5 tūkstančius metrų augščiau 
jūrų paviršiaus, kopti į kalnus, 
siekiančius 6 tūkstančius ir 
daugiau metrų augščio, yra da
lykas ne visai lengvas.

Toj šalyj nėra jokią kelių. 
Geriausiam atsitikime mes su- 
rasdavom vingiuotus takelius 
pakriaušių kraštais.

Pereiti per upes ir upelius! viršūnių, 5-6 tūkstančių metrų 
būdavo gana sunku. Kuomet del augštumoj. Taip gaunamu van

deniu vietiniai gyventojai pa
laisto ir savo daržus.

Nepaisant tokio sunkaus gy
venimo ir nuolatinio bado pa
vojaus, tibetai yra linksmi ir 
smagūs žmonės. Trūkumas van
dens,. šAltis, sunkumas gauti 
drabužių tibetus verčia būt la
bai nešvariais žmonėmis. Jie 
niekad nesiprausia ir ant jų kū
no užsideda sluogsnis purvo, 
kuris būk tai “apsaugoja juos 
nuo šalčio.”

Vargingos tibetietės yra men
kos, linksmos ir visuomet ma
lonios, bet po įtekme sunkių 
gyvenimo aplinkybių sulauku
sios 30 metų pavirsta į senukes.

Gentyse (tautelėse), su ku
riomis mums teko susipažinti, 
gyvuoja poliandrija (daugvy-

Skirtumas temperatūroj die
nos nuo nakties yra 30-40 laip
snių. Diena būna karšta, o 
naktį šalta.

Dapildyt produktų kiekį pa
kely nėra kur. Nematyt nė žo
lės. Visur tik uolos, tyrai ir 
lediniai kalnai.

tie .sunkumai mums bu 
vo žindmi iš anksto, todėl del 
kelionės po vakarinį Tibetą mes 
sutaisėm specialį karavaną, ku
ria paėmė visokiu daiktų 6 me 
nesiams. ♦

Tūlas Simplicius N. Y. 
Daily News skaičiuoja, kad 
iš vienos vyro ir moteries 
poros gali per 6 ar 7 šim
tus metų prisiveist virš 1,- 
000,000 tiesioginių ainių.

Jis pašiepia neva “specia
listus,” kurie /įrodinėjo, būk 
Simpsonienė, ex-karaliaus 
Edwardo mylėtinė, kilusi iš 
labai senos anglų giminės. 
Jie sako, jog per . 600-700 
metų Simpsonienė turėjo, 
apart tėvo-motinos ir ketu
rių tėvukų, dar 15 tiesiogi
nių prabočių.

Simplicius parodo,. kad

Dar pirmas jaunuolis 
New Yorko istorijoj išlaikė 
be jokios klaidos valstiji- 
nius kvotimus iš lotynų kal
bos. Tai Maurice Horo
witz, 16 metų amžiaus.

Dagirdę apie tai, laikraš
čių reporteriai subėgo Ho- 
rowitzą klausinėti, kokiu 
budu jis taip išsitobulino 
sunkioje lotynų kalboje. O 
jis atsakė:

“Tai visai paprastas da
lykas. O žiūrinėji, vartinė- 
ji, teiraujiesi, iki surandi, 
kaip yra kas pasakoma-pa- 
rašoma toj kalboj. Toliau 
jau nėra vargo. Panašiai 
kaip šachmatų žaidime. 
Svarbiausia tai sužinot fi
gūrų keliai ir jų teisės.”

Lotynų kalba ir matema
tiški uždaviniai M. Horo- 
witzui dabar esą tik “poil
sis” tarp sunkesnių jam 
mokslo dalykų. Kitiem stu
dentam lotynų kalba ir ma
tematika tai tikra “galvos 
ffėla.” o kodėl? Todėl, sako 
Horowitz, kad jie nemoka 
tėmyti arba neturi gana 
kantrybės. - į

Pažįsta Žmogų Pagal 
Jo Elektros Bangas

Pas kiekvieną žmogų elek
tra veikia kiek skirtingai 
nuo kito žmogaus, kaip kad 
pį?od6 naujai išrastieji in
strumentai. Jęigu ne pagal 
ką kitą, tai pagal elektros 
veikimą galima būtų atskirt 
vieną žmogų nuo kito, apart 
dvynukų. Pas sykiu gimu
sius dvynukus elektra ban
guoja labai panašiai.

Stebėtina, jog smegenys 
kelių mėnesių amžiaus kū
dikių išduoda daugiau elek
tros bangų negu 12 tnetų.

N. M.

Jungt. Valstijose tapo pa- 
budavotas naujos mados ka
ro 1 ė k t u vas-bombininkas, 
kuris turi daug naujų pa
gerinimų. Jį varo 4 motorai, 
kiekvienas po 1,000 arklių 
jėgos, o ant 14 kitų lėktu
vų, kurie dar tiktai budavo- 
jami, bus įdėti motorai po 
1,150 arklių jėgos.

Sparnų ilgis turi 32 met
rus (114 pėdų); jo sunku
mas—10 tonų, gali nesti 6 

.7. . /. . ./tonus bombų. Greitumas
mes kiekvienas per tiek pat (laikoraas slaptybe u

esame turėję ne _ma- iįjaus spėjama, jog iis galės 
ziau bocių-prabocių, kaip ir|lėkti vidutiniai po 355 kflo-i 
Simpsomene. j metrus į valandą. Vietos

- • /• j kulkasvaidžiams ir jų ope- 
1 ruotojąms yra padarytos iš 
neperšaunamo stiklo. /rystė) : moteris išteka ne už 

vįeno vyro, bet ir už visų jo 
brolių. Apart to, moteris dar 
pasirenka pusiau-teisėtą vyrą 
iš .kitos šeimynos. Pastarasis 
vyras paprastai būna svarbiau
sias visoj šeimynoj. Visi vyrai 
be jokio pavydumo viens kitam 
klauso savo bendros pačios...

Beveik visi nedideli Tibeto 
turtai randasi daugybės bud- 
distų vienuolynų rankose. Tuo 
laiku, kaip gyventojai bastosi iš 
Vietos' į vietą, jieškodami nors 
prasto pragyvenimo, tai miny- 
kai Lassoje ir kitose vietose 
gyvena sau ramiai, bambėdami 
savo poterius ir gąsdindami 
tamsius ir prietaringus žmones.

ilis Studentų Turi 
rasią Klausą

Californijo Universitete 
iš 4,003 naujų studentų tu
ri prastą girdėjimą 587 stu
dentai, kaip parodė medika- 
liai jų ištyrimai.

WASHINGTON. — Val
diška derliaus komisija sa
ko, jog kur farmeriai už 
savo produktus 1935 m. gau
davo dolerį, tai 1936 m. jie 
gavę jau $1.26.

r

v#

fe

k A



Newark, N. JCleveiando Žinios

Lillian Janušioniutė.

linden, N. J

‘LAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February

MENKAS PRIAUGIMAS 
FRANCUOS GYVEN

TOJŲ
PARYŽIUS. — Valdiški 

sąrašai rodo, jog per pas-

Visi dienraščio “Laisves” rėmėjai, visi 
apšvietą mylinti žmonės privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisvė” 

turėtų iš jo materialės nhudos.

Puslapis Ketvirtas

ANT TVOROS
ORIGINALE APYSAKAITE. PARAŠE SENAS VINCAS

&

(Pabaiga)
Michigano valstijos šiaurinę dalį (kur 

dabar randasi jau pusėtinas būrelis ir 
mūsų brolių lietuvių.—Aut.), pasiekėme 
jau rudeniop. Tiesa, žemės galėjome imti, 
kiek tiktai norime, bet dirbamos žemės 
mažai ten radome. Radome tik milžiniš
kų medžių kelmus ir jų puošniąsias, nu
mirusias šakas. Tai juodo žmogaus—ver
go kojos, kirvio ir pjūklo pėdsakas pa
liktas tuose miško plotuose. 1

“Čia, ar mes norėjome, ar nenorėjome, 
bet nors žiemos praleidimu j, prisiėjo 
statyti vienai, didelis bendrabutis—ko
muna. Medžio dėl statybos buvo užtekti
nai ir jau sukirsto bei aptašinėto. Todėl 
vieni, kurie nusimanėme apie statybą, 
pradėjome statyti vieną bendrabutį žmo
nėms, antrą gyvuliams. Kiti matavo lau
kus, skirstė į kolonijas-ūkius, šienavo, 
žvejojo, medžiojo žvėrelius, laukinius gy
vūnus, kad turėjus ką valgyti, kailiais 
apsidengti, o žvėrelių kailius parduoti, 
kad būt už ką pirkti sėklos bei grūdų 
duonai.

“Čia radome ir pusėtinai suvargusių 
indijonų šeimas ir mes su jais, vidutiniš
koj santaikoj sugyvenome ir vieni ant
riems pagelbėdavome. • Čia vėl prasidėjo 
daug energijos ir pasiaukojimo reikalau
janti darby metė. Dar gyvendami komu
noj ir atlikę tam tikrą dalį darbo ben
driems reikalams, su vaikais ir moterims, 
skubėjome į savo žemes sklypus — sta- 
tėmės trobeles, rovėme kelmus, vilkome 
ir grupavome juos ant rubežių, degino
me šakas ir arėme dar žagrės nemačiu
sios žemelėj paviršių.

“Tai, ot, yaikine, kokius pyragus rado 
šioj šalyj atvykę mūsų’tėvai, taip vadi
nami—pijonieriai. Dabar jau kiti laikai, 
kitokis ir žmonių supratimas. Darbdavys 
perdaug pradės statyti savo ragus prieš 
darbininkus, perdaug pradės juos skriau
sti, o jeigu tik šie bus vieningi, gerai 
organizuoti unijoj — streikainulaužo 
jiems ragus.

“Perdaug pradės mandravoti karalius, 
perdaug sau reikalautiv iš padonų, pra
dės su jais žaisti, nelyginant katė su pe
liuke, revoliucijos perkūnas nutrenks 
netik patį karalių, bet ir visą jo pakale- 
niją! Ot kaip.

“Vienok mūsų tėvai, atvykę į šią šalį, 
prieš ką jie galėjo streikuoti, prieš ką 
revoliuciją kelti—prieš ką? O vienok jie 
nugalėjo visas kliūtis, apsigynė nuo bado 
tik savo plikomis rankomis, ištverme ir 
pasiaukojimu !’*

Jis užbaigė pakeldamas balsą ir su
gniaužtą kumštį į orą. Po tam jis, pra
dėjo krapštinėti savo pypkę, o artojas 
pradėjo:

“Tai apgailėtinai šiurkščios būta pir
mutinių pijonierių buities. Jie viską tu
rėjo nugalėti tik kietu pasiaukojimu ir 
nesulamdoma ištvermę,. Tačiaus, neatsi
žvelgiant į tai, šios kartos jaunuolis, iš
didžiai save vadina “amerikonu,” kad tik 
kiek, senesniam ateiviui ir užvažiuoja: 
“Jei tau čia negerai, tai neškis po vel
niais iš kur atėjęs!”

“Paduok tokį rupužioką man, o kad 
aš jam užnešiu, tai jis iš gėdos gyvas į 
žemę įlys! Nors aš irgi čia gimęs ir, Su
prantama,—amerikonas. Bet taip sakyti, 
tai būtų daugiau, negu prakeikimas savo 
mirusių tėvų ir protėvių. Kada ateiviai 
išbūdavo j o miestus ir fabrikus; aprazgė 
Šalį vortinkliais gelžkeliais ir cementi
niais vieškeliais; sunitavojo upes tiltais; 
pastatė mdkyklas, kolegijas, universite
tus ir kitokias įstaigas. O dabar, ar tai 
negaudami darbo, ar nepajėgdami dirbti 
—pareikalauja bent šiokio-tokio užlaiky
mo, tai tik idijotas gali taip išsireikšti— 
‘Eik po velniais iš kur atėjęs’.”

Tai pasakęs tinkamai nusispjovė, o dar

tinkamiau sukeikė. Tuom tarpu artojas 
įterpė:

“Visgi šios kartos žmonės toli grąžu 
neprilygsta prie senųjų, štai, kad ir svei
kas. Galima spėti, kad šimtą metelių jau 
pilnai esi prasukęs/3 o žiūrėk dar kol^s 
vikrus ir kaip sveikai protauji.” '

“Kam dar klaust? Juo daugiau dakta
rų, tuo daugiau ligonių, tuo žmonės 
trumpiau gyvena, ot kaip. Penkiasdešimt 
penkių-šešių-septynių metų žmogus, žiū
rėk jau ir guli grabe pilvą ištempęs. Arba 
vėl, juo geresnis patarnavimas prie gim
dymo, tuo daugiau kreivų, šleivų, krei
vom akim ir šiaip nedasitupėjusiu vaikų 
gema. Ar ne tiesa?” 1

“Su šitokia jūs teorija aš nenorėčiau 
sutikti. Juk gimdymas pats savaimi ne
padaro kūdikio į nei sveiku, nei ligotu. 
Koks jis motinos ysčiui išsivystė, toks ir 
užgema.”

“Gerai, gerai.... Tuoj bus įrodyta ir . 
kaip ant delno padėta. O ar nėra galybės 
knygų prirašyta apie užsilaikymą nėštu
mo laikotarpiu ir ar moterys jas neskai
to? Ar daktarai, klinikos ir kitokios 
įstaigos neduoda joms patarimų, kaip tu
ri užsilaikyti nėštumo laike? Gi nevei
zint to, juo daugiau patarinių, tuo dau
giau ir kreivų ir su visokiais trūkumais 
kūdikių gema, ot kaip.

“O dabar pažiūrėkime, mielasai, į pra
eitį; į vargų ir bėdų daužomų pirmųjų 
kolonistų kūdikius. Kiek man žinoųia, 
pas mus, taip vadinamus kolonistus, 
apie šimtas metų atgal, negimė nė vie
nas su kokiu nors trūkumu kūdikis. Ah, 
tiesa.... Viena mergina pagimdė vaiką 
šiaudų kupetoj su perskelta, kaip zuikio, 
viršutine lūpa ir su labai ilga, apvalia ir 
smaila, kaip bonka, galva. Mergina, 
vengdama sarmatos, ten jį ir paliko kol 
numirs, o paskui būtų kur nors palaido
jus. Bet jos tėvas atrado ir kad užaugo 
vyras, tai visoj apielinkėj nerado sau 
lygaus! Ot kaip!

“Tiesa, mes jį vadindavome ‘bonkagal- 
viu/ bet to bonkagalvio visi ir bijojome, 
nes buvo tvirtas, kaip slonius. O jau šau
tuvą jeigu tik pridėdavo prie peties, tai 
du syk šauti jam nereikėjo. Iš revolve
rio pataikydavo į išmestą į orą p.ųsdole- 
rį! O ant arklio, taį rodos, velnias jį pa
ėmęs užmesdavo ir priklijuodavo. Tai 
buvo bent bonkagalvis! Jeigu niekas 
negalėjo prajoti keno nors kokį pasiutu
sį drigantą,’ paduok jį bonkagalviui, tai 
bus viena iš dviejų—drigantas po juo 
kris arba bus prajotas! Tai buvo vyras, 
kaip nulietas—krūtiningas, petingas, tie
sus ir augalotas. Tik tegul jį. velniai... 
Ta galva ir ta perskelta lūpa, ypatingai 
ūsams pradėjus dygti ir sudygus—pasiu
tusiai jį darkė. Jis krito civiliam kare, 
bet iki jis krito, tai ne vieną dešimtį 
priešų patiesė.

“Kam čia dar ir kalbėti? Pradėjo gelti 
dantį, nuėjai pas kalvį, tas pasiėmė rep
les, kuriomis iš arklių kanopų uknolius 
lupinėja, pražiodino, ištraukė dantį, už
tepė tarpatinu ir eik sau krauju spjaudy
damas. Tegul šių laikų žmogus nuneša 
pas'kalvį skaudamą savo dantį, tai ne
spės reples įkišti jam į burną, kaip už
sinuodys kraujas, surakys žandus ir šąu- 
kis prie graboriaus.

“Na, ale aš matau, kad tu jau nekan
trauji. Pasilsėjai ir nori vėl kulniuoti, tad 
ir likis sveikas.” ' x

Tai pasakęs, senukas nusirangė nuo 
tvoros ir lazdele pasiramsčiuodamas, nu
kiūtino miestelio link.

Artojas vėl kulniuojo paskui arklą, vėl 
rasojo jo kakta, kandžiojo juodu musės 
ir uoc^ii ir vėl ėjo paukščių karas- už 
kirminus.
11-27-36, Gibbstown, N. J.

Baltmore, Md.
AntNuo Vienų Atima Namus, 

Kitų Taksus Pakelia.
Čia miestas atėmė 1,313 na

mų, už kuriuos namų savinin
kai negali užsimokėt taksų. Iš 
to skaičiaus 300 namų bus su
griauta, kaipo netinkami gy
venti. Na, o kaip su tais, ku
rie dar yra kiek tinkamesni, ir

dar neatimti už taksus? Ant 
tų aukštesnius taksus pakėlė. 
Na, žinoma, kadangi taksai 
kyla, tai randos tą patį daro, 
o algos nekeliamos, bet dar 
numušamos. Toki incidentai 
priverčia darbininką prie ne
galėjimo užsimokėti randos, 
savininkas išmeta jį ant gat
ves. Darbininkas, netekęs pas
togės, priverstas gyventi po 
tiltu ar ant “dumpų.” Betgi 
miestas tiltų ar dumpų ne-

griaują, kaipo netinkamu gy
venti.

Be to, miestas savęs nepa
gerins '-atimdamas namus, bet 
dar pablogins, nes privers ir 
tuos prie negalėjimo užsimo- 
kėt taksy, kurie dar iki kol 
šiaip-taip užsimokėdavo. Jeigu 
tie 1,313 namų savininkų ne
galėjo pilnai užsimokėti tak
sų, tai bent jie galėjo dalį jų 
užsimokėti. Jeigu miestas bū
tų priėmęs tik po 10 dolerių

taksų už minėtus namus, tai 
būtą surinkta $13,130 a*nt me
tų. Iš kO būtų, galiipa užmokė
ti miesto majorui pilną meti
nę alg$, ir clar liktų pasamdyt
jam jauną gražią seRretorką.

Kas Tame Kaltas: Tėvai, 
Ar Vaikai? *

Vienas man gerai pažįsta
mas žmogus skundėsi, kad jo 
sūnus jam padarė nesmagu
mų, kad jų ųepaklausęs taip ir 
anaip pądarė, už ką jis, žino
ma, ant šavo sūnaus užsirūsti
no ant visados. Tiek aš supra
tau iš jo kalbos. Kitas taipogi 
man gerai pažįstamas skun
dėsi, kad jo vaikai neklauso, 
šitas mano pažįstamas jau an
tru kartu savo vaikų nepalin
kimu linkui tėvų skundžiasi. 
Jis man jau tam pora metų at
gal sakė; “Kad ąš negaliu sa
vo sūnaus atpratinti nuo kazy- 
rų jokiu būdu ...” Jis toliau 

<sako: “Jeigu mano sūnus ne- 
; turi su kuo kązyruoti, tai jis 
puts sau vienas kazyruoja .. .” 
O dabar tas mano pažįstamas 
man pasakoja, kad jau ir ki
tas, jo mažesnis sūnus prade
da jo neklausyti. Jis man sa
kė : “šitas mano mažesnis vai
kas užsimanė mokintis ant 
muzikališko instrumento. Aš 
jam nupirkau, kuris man kai
navo apie $58.00, bet paėmus 
kelis “lesinus,” aptingo ir jau 
neina mokintis ir negaliu jo
kiu būdu jį išprašyt imti “lesi
nus ...” /

Labai bloga, kad tėvai nusi
skundžia ant savo vaikų, kad 
jie tėvų neklauso. Bet kas ta
me kaltas? Aš kaltinu tėvus. 
Nes aš pats, ir net daug kartų 
mačiau, kaip aukščiau minėti 
mano pažįstami, pasisodinę 
savo sūnus prie kazyrių stalo 
su jais lošė, ir dar didžiavosi, 
kad jų sūnų ir suaugę vyrai 
negali apkazyriuot.

Brangūs mano pažįstami. 
Jūsų vaikai: tą moka, ką jūs 
juos išmo^inot. Jeigu jūs da- 
lyvautumėt darbinihkų klasės 
judėjime, jūs ir vaikus būtu- 
mėtė iŠaūklčję darbininkų kla
sės dvasioje. Ar jūs ateinate į 
darbininkų prakalbas, susirin
kimus, parengimus ar masi
nius mitingus? Ne. Jūs atsi
skyrę nuo darbininkų judėji
mo, todėl jūsų vaikai nesu
pranta tėvų, o tėvai vaikų. 
Darbininkų klasės judėjimas 
yra didžiausia mokykla, ku
rioje vaikus galima surišt su 
tuo mokslu, kad jie galėtų su
prast, kad ievai yra netik tė
vais, bet ir jų. draugais, su ku
riais privalom kartu kovot 
prieš kapitalistinę sistemą.

Žinoma, aš neturiu mintyj 
kitus žmones apšnekėt, ar 
juos pamokint. Bet taip yna 
ne tik sų tais, apie kuriuos aš 
parašiau, bet ir sd tūkstančiais 
ir net milionais, kurie sų di
desniais vaikąis kokius gėmius 
lošia, o mažesnius paleidžia 
ant gatvės be jokios priežiū
ros. Na, ir/kas tada atsitinka ? 
Čia paduodu tik vieną pavyz
dį, kaip vaikai paleidžiami 
ant gatvių vieni kitus nužudo. 
Louise Lolli, 8 metą mergaite, 
kuri gyvenaŠ05 S. Central 
Avė., žaidė ant gatvės su ki
tais vaikais. Vienas 4 metų 
vaikutis pribėgo prie jos ir dū
rė su peiliu į pečius. Dabar 
mergaitė kritiškam padėjime, 
randasi Johns Hopkins ligon- 
butyj. Kitas incidentas: Nora 
Catherine Jacobs nudūrė, mir
tinai James W. Gardner. Abu 
gyveno po numeriu 1200 E. 
Fort Avenue. Policija prane
ša, kad Nora ir James, buvo 
alkoholio pergalėti. Tas pri
vertė prie žmogžudystės. Kas 
prie tokią incidentų privedė? 
žinoma, kad supuvus kapita
listinė sistema. Nes suaugę, 
jauni ir net maži vaikai prisi- 
skaito supuvusios kapitalisti
nės literatūros, ir prisižiūrėję 
šlykščių, nedorų krutumą jų 
paveikslų, pradeda Aarpe 
savęs praktikuotis.

Todėl, darbininku’klasė ne
turėtų skaityt supuvusios kapi
talistinės literatūros. Darbi
ninkai privalo skaityti ir vai-
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REIKIA DOVANU DAIKTAIS IR PINIGAIS

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

i

‘.i

Reikalinga draugų, kurie rinktų dovanas ir 
reikalinga bazarui darbininkų. Prašome padėti 
šiame svarbiame reikale savo dienraščiui. Tuo
jau praneškite į “Laisvės” raštinę kas kuom 

galite padėti prie bazaro.

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO
Is visų miestų bei vadinamų kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba
zaro. Daiktais ar pinigais remkime bazarą visi. Atsiminkime, kad 
šiemet turime daug kampanijų rinkliavom aukų, tai mūsų dienraščiui 
aukų nerenkam. Todėl pasirūpinkime, kad bazaras būtų sėkmingas, 
o jis gali būt sėkmingas tik visiem, siuom-tuom prie jo prisidedant.

dėjo gyventojų skaičius 
Francijoj. Dabar jų yra 41,- 
905,968, tarno skaičiuje 2,- 
453,507 ateiviai.

Bazaras bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remiančiosios 
masės gausiai pasirodys su dovanomis. Labai naudinga yra dovanos 

naujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia bazarui 
pripirkti reikalingų daiktų.

SI 
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vakaras, prasidės 7 vai. Visi i tik 71,045 žmonėmis padi- 
lietuviai kviečiami atsilankyti 
ir paremti Mažų Namą Savi
ninkų organizacijos gražų 
darbą. Sena Koresp.

Gaukite "Laisvei” Naujų 
Skaitvtoju

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų,
kietų, Vestuvių, Susirinkimų 
tt. Puikus steičius su nauj 
šiai Įtaisymais. Keturios 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

kus mokinti skaityti darbinin
kiškų literatūrą, kuri išmoki
na ne vienas kitą žu4yti, bet 
parodo kelią, kaip reikia ko
voti prieš išnaudotojus, ir dar
bininkų klasės pavergėjus.

A. Vitkus.

Kas yra mažų namų savininkų 
organizacija.

Daug Cleveiando lietuvių 
darbininkų sako, kad namų 
savininkai yra turingi ir nerei
kia lankytis į jų parengimus. 
Bet tai yra klaida. Mažų Na
mų Savininkų organizacija yra 
kovinga. Jie drąsiai stoja prieš 
išnaudotojus, pina į miesto ta
rybos mitingus ir stato reika
lavimus, kad būtų taksai nu
imti nuo produktų, drapanų ir 
kitokių darbininkams reikalin
gų reikmenų. Jie reikalauja, 
kad būtų nupigintas važinėji
mas busais ir gatvekariais. 
Gal niekur kitur nėra tokio iš
naudojimo, kaip Clevelande. 
Reikia mokėti dešimt centų už 
ferą ir dar vieną centą už 
transfėrą. Ir dar kompanija 
žada daugiau uždėti.

Mažų Namų Savininkų or
ganizacija gerai kovoja prieš 
mėtymus iš stubų. Daugelis 
buvo sulaikyta nuo išmetimo 
laukan. Mažų namų savinin
kai eina kartu su visais darbi
ninkais ir remia jų užmany
tus darbus. Jie prisidėjo su 
pinigine parama prie kovos 
prieš fašizmą, taip ir prieš Lie
tuvos fašistinę diktatūrą.

Šios organizacijos vakariene 
įvyks sausio 9 d., 1937 m., 
Lietuvių Svetainėje, 6835 Su-

Gruodžio 25-tą, Kalėdų die
noje, draugai Druseikai turėjo 
svečių būrelį. Bevalgant ir šne
kučiuojant, drg. Veiveris pri
siminė Ispanijos kovotojus ir 
paprašė Druseikos pavelijimo 
aukų parinkti. L. Janušioniutė 
rinko aukas. Aukavo sekamai:

J. Druseika $1.00; po 50c. 
A. Janušionis ir P. Kasparas; 
po 25c. A. Vinikaitienė, G. Ja- 
nušionienė, L. Kramer, V. Vei
veris, L. Vęiverienė, A. Vini- 
kas, Vito, and Wm. Veiveris ir 
L. Janušioniutė; A. Mižlaiskie- 
nė aukojo 10 centų.

Iš viso $4.10, už ką varde Is
panijos kovotojų tariu širdingą 
ačiū.

Am. Liet. Piliečių Kliubas, 
s'avo '. laikytam susirinkime, 
gruod. 28, 1936 m. nutarė pa
aukoti Ispanijai $10.00. Drg. 
K. Kukenis atėjo į “L.” ofisą 
antradienį, gruod. 29-tą ir pri
davė pinigus.
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Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaigimui^— 
saugus jauniems ir seniems, r" ‘ 
ro pavojaus širdžiai. Jie 
BARUVACOL ir jūs galite 
juos sekamomis prielanki 
gomis. Iškirpkite šį skelbimą 
siųskite su savo vardu it antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jj 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad Skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą
Kiekvieną dieną šokiams grieš gera orkestrą ir įžanga bus tik 10c 

Taipgi kasdien bus puiki muzikalė programa, kurią pildys 
iš kitą miestą ir iš Brooklyno talentai.

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE
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