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o anoji davatka ■ 
ningai, dėl savo tamsumo.

visuomenės 
visuomenės 
kiekvienas 

ir

Albany, N. Y.—Birželio 
mėnesį New Yorko valstijoj 
buvo 135 streikai.

lietuvių rašybos pastudijuoti.
Matysit, tas eis plotan jums 

patiems ir jūsų kūriniams.

“naminio”

Monsignoras nusiplepėjo be
veik panašiai, kaip kartą šitų 
žodžių rašytojo prakalbose tū
la davatka, kuri sakė: “Ko
munistų tikslas yra išžudyti 
visus žmones.”

Skirtumas tarpe tų dviejų

senąją sostinę, jeigu Chini- 
ja neišpildys plėšrių Japo
nijos reikalavimų.

Naujiems Rašytojams.
R. Mizara.

Peipingo (Pekingo), Chinijos senojo sostamiesčio, kurį da
bar japonai grąsina bombarduot.

Monsignoro Melas.
Ar Norit Ispaniją Paremti 

ir Pasilinksminti?
Amerikos Spauda “Surau-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

No. 172 (8 pusi, laida) Telephone STagg 2-3878

organizacijos ir kuopos ruoš- Europos šalį, 
davo piknikus atskirai ir tai 
sudarydavo perdaug pramo-

nijoj prisideda gręsiantis 
Japonijos atviras karas

čia bus pravartu pasakyti 
keli žodžiai apie komunizmo 
galutiną tikslą, štai jis: be- 
klasinės, laisvos 
įkūrimas; tokios 
(tvarkos), kur
dirbs sulyg savo išgale 
naudosis sulyg reikalo.

respublikos gynimui.
Draugas J. Valatka, kuris į 

daug dirba padarymui šito 
pikniko pasekmingu, užtikri
na, kad tai bus puiki pramo
ga.

Ne tik Brooklyno ir Di
džiojo New Yorko lietuviai 
kviečiami šin piknikan atvyk
ti; tą patį padarykit ir apie- 
linkinių kolonijų geri žmonės!

“Amerikos pasaulinė spau
da užimta raudonąja propa
ganda,” dejuoja Chicagos ku
nigų “Draugas”. Girdi, net sa
tyriškasis žurnalas “Life” pa
tampa “raudonu”, kai jis ra
šąs apie Ispaniją.

Ir “Draugas” baigia: “ame
rikoniška pasaulinė spauda... 
bendrai su bolševikais traukia 
jų revoliucinius himnus.”

Kunigams* mat, kiekvienas 
teisybės apie Ispaniją žodis 
yra “revoliucinis,” “raudo
nas”, “komunistiškas.”

1' X

gų; nespėdavai žmogus į visas 
nei atsilankyti.

Dabar jos ruošia vieną me- ? v a. . .. , . . A r
tinį pikniką bendrai. Paskui Plies Chiniją^, 
pasidalins jo pelnu.

Bostono davatkų laikraštis 
spausdina kunigo ir monsigno
ro Sheen’o ilgą straipsnį apie 
“komunizmo taktiką.”

Štai komunizmo galutino 
tikslo “išaiškinimas”:

“1. Klausimas. Koks yra ko
munizmo galutinas tikslas?

“Ats. Komunizmo galutinas 
tikslas yra “proletariato pa
saulinės diktatorj-stės” įkūri
mas. ...”

Pasirodo, kad monsignoras 
Sheen dalykus iškraipyti ir 
pameluoti moka nemažiau už 
paprastus probaščius. Jis, mat, 
turi “monsignoro” ciną.

viernųjų keri tik tame: Mon- Ispanijos, įsteigti tarptauti- 
signoras meluoja sąmoningai, nillS pikietllS-temytojuS ant 

— nesąmo- Ispanijos sienų ir prieplau
kose respublikos ir fašistų, 

į o tada jau svarstyt, ar pri
pažint pilnas karo teises Is
panijos valdžiai ir fašis
tams.

Dėl to pasiūlymo punktų 
jau susikirto Italijos atsto
vas D. Grandi su pirminin- 

' ku tarptautinės nesikišimo i 
I komisijos, anglų lordu Ply- 

Kunigams ir monsignorams ■ mouthu. Kaip Grandi, taip 
tokia tvarka nepatinka. Jiems Hitlerio atstovas reikalauja 
patinka tokia visuomenė, kur; įuoj SpręSti tik karo teisių 
darbininkai dirba, kaip vergai, i jį]ausįma> Mussolinis ir 
o visokį parazitai, įkaitant ir Hitleris ‘ jau .senai dar0 
monsignorus, ju tnusu ir pra-i j. J A j
kaitų tunka ir šampaną laka . jP^udimą Anglijos val- 

Dėito jie visaip iškraipinė-1 dziai, kad pripažintų pilnas 
ja komunizmo galutinuosius karo teises gen. Franco ui, 
tikslus! Ispanijos fašistų galvai.

-------- . a , Padėtis išsivysto tokia 
Sekantį sekmadienį (liepos rjmta, jog Anglijos minis- 

m. 25 d.) tam pačiam parke, teris pirmininkas N. Cham- 
kur Įvyksta ^>»ves did.ej. b j j k į praneša Ass0. 
bus puikus Brooklyno Lietuvių Ciated, U.eSS> ljaSak° V1S,1C1" 
Darbininkiškų Organizacijų Savo. kabineto nariam,^kad 
Sąryšio metinis piknikas. uė vienai dienai neisvaziuo-

policijos 
Switter 

tyrinėji- 
valdiška 
Santikių 

Seniau mūsų pažangiosios tų iš Anglijos j jokių kitų Komisija. Kadangi korpo- 
• •• • ’ ' .....— --u, racija davė ginklus veltui,

Prie klausimo aštrėjimo “tai aš juos mielu noru pri- 
l.i “naminio” karo Ispa- ėmiau,” sakė tas policijos

jos valdžia labai susirūpi- 
i nūs. Japonijos briovimasis 

Beje, dalis pelno, rengėjai vis gilyn į Chiniją kerta 
sako, bus duodama Ispanijos smūgį po smūgiui Anglijos 

- — ~ . kapitalo bizniui toje šalyje.T Volnflzo Viirc 1 J u

Šiemet visa eilė mūsų drau
gų bendradarbių ėmėsi už ra
šymo atsiminimų, įspūdžių ir 

’ apysakaičių.
Kai skaitytojai pastebėjo, 

keletas tokių jau tilpo, o dar 
visos eilės draugų rašinių tu
rime redakcijoj. Greit jie pa
sirodys “Laisvėj.”

Vieni rašiniai biskį prastes
ni, kiti geresni, bet mes juos 
talpiname laikraštin ir drąsi
name tuos draugus daugiau 
lavintis ir daugiau rašyti.

Rašykit paprastai, neman- 
draukit perdaug. Be to, nepa
mirškit daugiau paskaityt ir

Anglai Bijo Europos 
Karo iš Mussolinio 
Kišimosi Ispanijon
London. — Visiškai galės i 

iškrikti tarptautinė nesiki-! 
Šimo komisija, kas liečia Is- i 
panijos, jeigu Vokietija ir 
Italija atmes paskutinį Ang-| 
Ii jos pasiūlymą, sako Ang-i 
lų užsieninis ministeris An- j 
thony Eden. Tai komisijai 
priklauso 27 šalys.

Anglijos valdžia siūlo at
šaukti svetimus kareivius iš

Areštuota 100 Jugoslavų 
Stačiatikių Kunigų

Belgrade, Jugoslavijoj, 
suimta šimtas provoslavų- 
stačiatikių kunigų, kurie 
vadovavo demonstracijoms 
prieš valdžios padarytą su
tartį su popiežium. Dauge
lis demonstrantų apkulta 
policijos buožėmis.

Amerikietis Mattern Skrisiąs 
per Polių j Maskvą

Kansas City, Mo. — Žino
mas amerikietis lakūnas 
James Mattern daro prati
mus skrist iš Jungtinių Val
stijų per šiaurės polių į Ma
skvą. Jo draugu lakūnu ta
me žygyje būsiąs R. Rob
bins, vienas ištvermingiau
sių orlaivininkų.

IŠPLĖŠĖ $15,000 VERTĖS 
ŽIEDŲ

Louisville, Ky.—Trys ne
žinomi plėšikai sustabdė 
automobilį N. F. Wechte- 
rio, turinčio brangumynų 
krautuvę Chicagoj; pagro
bė nuo jų tris dėžutes žiedų, 
vertų $15,000, ir pabėgo.

A-A

Plieno Korporacijos Viršininkai 
Bruko Policijai Ginklus Žudyt 

Streiko Pikietininkus
Washington. — Republic 

Plieno korporacija pati do
vanai bruko savo ginklus ir 
amuniciją policijai Massil- 
on, Ohio, miestelio, reika
laudama naudot tuos gink
lus prieš streikuojančius 
plieno darbininkus, 
liudijo Massilon 
galva Stanley W. 
liepos 21 d., laike 
mų, kuriuos veda 
Nacionalė Darbo

sakė tas policijos 
viršininkas.

Jis parodė, kad Republic 
Plieno s u p e r i ntendentas 
Carl Meyers keikė Massilo- 
no policiją, kad jinai neap
sidirba su streikieriais taip, 
kaip Chicagos policija, kuri 

Nekaltas Scottsboro Negras 
Jaunuolis Wright Nusmerk- 

tas 99 Metus Kalėti
Decatur, Alabama. — Pa

rinktų baltųjų grand džiu- 
rė nuteisė 99 metam kalėji
mo Andy Wrightą, vieną iš 
devynių Scottsboro negrų 
jaunuolių. Džiūrės pirmi
ninkas J. T. Cooper sakė 
laikraščių reporteriams, jog 
džiurimenai visai nesvars
tė, ar Wright kaltas ar ne. 
Jie tik pasitarė, kiek jį nu- 
teist—75 ar 99 metus kalėti.

Kaip Wright, taip jo 
draugai tapo melagingai 
įkalinti, būk jie 1931 m. iš
žaginę paleistuvę Victorią 
Price tavoriniame traukiny
je. Dr. Bridges, kuris išty
rė ją po vadinamo “išžagi
nimo,” liudijo, kad jis ne
rado jokių žaginimo ženk
lų. Bet vistiek liko nus- 
merktas net mirt elektros 
kėdėj scottsborietis Claren- kartojasi 
ce Norris.

Apsigynimo advokatas S. 
S. Leibowitz duoda apelia
cijas šalies Vyriausiam Tei
smui, reikalaudamas panai
kint tuos Alabamos teismo 
nuosprendžius.

nušovė dešimt pikietininkų.
Republic korporacijos vir

šininkas Gordon Hess rei
kalavo, kad Massilono poli
cijos galva Switter pasam
dytų “gengę mušeikų išdau
žyti streiko pikietininkus, 
bet aš atsisakiau naudot to
kią gengę.... mes ne 
streiklaužiai,” p a r e i š ko 
Switter, kuris kadaise pats 
buvo plierio darbininkas. 
Bet kai Switter tik keliom 
valandom apleido miestelį, 
tai “nauja policija”—gengs- 
teriai užpuolė streiko pikie
tininkus, du užmušė ir 15 
sužeidė, liepos 11 d.

Vienas kompanijos “sar
gas” gengsteris per klaidą 
pašovė patį jos superinten
dentą Meyersą,—liudijo jo 
policijos galva. Bet paskui

Chinų Divizija Neklau
so Komandieriaus; Ren
gias Atmušti Japonus

Peiping, Chiniją, liepos 
22.—Chinų generolas Sung 
Cheh-yuan, komandierius 
29-tos armijos, pirmininkas 
Šiaurinės Chinijos valdy
bos, buvo paliepęs savo ar
mijai pasitraukt atgal iš 
Peipingo apskričio, bet jo 
neklauso 37-ta armijos di
vizija, turinti 15,000 iki 20,- 
000 karių. Jis buvo pada
ręs sutartį su Japonijos ge
nerolais. Tos sutarties ne
pripažįsta Centralinė Chini- 
jos valdžia.

37-tos divizijos kareiviai 
įsidrūtina . savo pozicijose 
prie Lukouchiao, Paopasha- 
no ir Wanpingo priešintis 
japonam ir ginti Peipingą.

1 persišaudymai 
chinų su japonais.

Chinijos valdžios galva 
Chiang Kai-shek atsiuntė 
septynis didelius bombinius 
lėktuvus į Peipingo frontą, 
taipgi aštuonias priešorlai- 
vines kanuoles.

Japonija atsiunčia dar 
vieną savo armijos diviziją 
į tą frontą. Grasina bom
barduot Peipingą, Chinijos 

Republic plieno bosai suver
tė bėdą ant streikįerių, ant 
“raudonųjų.”

Republic Plieno fabriko 
viršininkai s u o r ganizavo 
vadinamą “Įstatymų ir 
Tvarkos Palaikymo Sąjun
gą,” bet tikras jos tikslas 
buvo laužyti streiką ir ati
daryti fabriką skebams, 
kaip parodo Massilono* po
licijos vadas.

Valdiška Darbo Santikių 
Komisija, pagal CIO skun
dą, kaltina Republic korpo
raciją, kad tokiais veiks
mais “kompanai” stačiai 
laužė Darbo Santikių Įsta
tymą. Jie už tai galėtų būt 
nubausti iki 5 metų kalėji
mo ir $1,000 baudos kiekvie
nas, tai yra, jeigu valdžia 
tikrai vykdytų įstatymą.

Reikalauja Atimt Amerikos 
Pilietybę iš Kariaujančių už 

Ispanijos Respubliką
Washington. — Kongresi

nė ateivybės komisija parė
mė kongresmano A. N. 
Phillipso sumanymą atimt 
Jungtinių Valstijų pilietybę 
tiem amerikonam, kurie 
įstoja į svetimo krašto ar
miją kariaut prieš šalį, 
turinčią draugiškus ryšius 
su Amerika.

Amerikos valstybės mini
sterija supranta, .kad šis 
sumanymas taikomas prieš 
amerikiečius, dalyvaujan
čius kare prieš fašistus Is
panijoj.__________
Milžiniški Sovietų žibalo 

Sluogsniai žemėje
Maskva.—Tarptautiniame 

geologų suvažiavime, Sovie
tų akademikas Iv. M. Gub
kin pranešė, jog Sovietijos 
žemėje, kiek ištirta, .tikrai 
yra 882,700,000 tonų alie- 
jaus-žibalo. Jungtinių Val
stijų žemė turi 1,765,300,- 
000 tonų žibalo. Bet yra mo
kslinių parodymų, kad dau
gis žibalo sovietiniuose po
žemiuose gali siekti 29 bi- 
lionų tonų.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Nupuolęs Roosevelto
Planas T aisyt Šalies
Vyriausiąjį Teismą

N. Y. TEISMAS NEPRI
PAŽĮSTA KOMUNISTŲ 
REGULIARE PARTIJA
New Yorko valstijos ape

liacijos teismas, Albany, ga
lutinai patvarkė, jog Komu
nistų Partija šioj valstijoj 
negali būt skaitoma pasto
via, reguliare partija rinki
muose todėl, kad 1936 m. 
jos-kandidatas į gubernato
rius gavo kiek mažiau kaip 
50,000 balsų.

Pirmiau užtekdavo gauti 
25,000 balsų rinkimuose, 
kad būti reguliare partija, 
bet paskui pakeistas rinki
mų įstatymas pakėlė reika
laujamą balsu skaičių iki 
50,000.

Bet Komunistų Partija 
dalyvaus šio rudens rinki
muose, tik turės gaut nus
tatytą skaičių piliečių para
šų, idant įsiregistruoti.

Teis 64 Plieno Streiko Pikie- 
tininkus Chicagoj

Chicago, Ill. — Neužilgo 
prasidės teismas prieš 64 
Republic Plieno fabriko 
streiko pikietininkus, kurie 
buvo suimti po policijos pa
darytos žudynės prieš ra
miai maršavusius streikie- 
rius, Memorial Dienoje. 
Tarp areštuotų daugelis yra 
policijos sužeistų laike to 
užpuolimo. Šiems visai ne
kaltiems p i k i e tininkams 
gręsia po 1 iki 5 metų ka
lėjimo.

Bet miesto valdybos ko
ronerio (pomirtinio dakta- 
taro-tyrinėtojo) p a r i nkta 
“džiūrė” iš šešių fašistuo- 
jančių Amerikos legionierių 
išteisino policinius galvažu
džius. Sako, kad 10 darbi
ninkų sušaudymas tai buvu
si “pateisinama žmogžudy
stė.”

Amerikos Bankai Finansuoja 
Ispanijos Fašistų Karą

Paryžius.—Fancūzų laik
raštis “Le Soir” sužinojo, 
kad įvairūs Jungtinių Vals
tijų bankai yra davę pasko
los generolui Franco’ui, Is
panijos fašistų galvai, idant 
jis galėtų daspirkti ginklų 
prieš respubliką. Už tuos 
pinigus gen. Franco gaunąs, 
aplinkiniais keliais, ginklų 
net iš Franci jos Schneider- 
Creusot amunicijos ir gink
lų fabrikantų.

Italija Pritaria Japonų 
Karui prieš Chiniją

Tokio, Japonija.—Kores
pondentas žymiausio Japo
nų dienraščio “Nichi-Nichi” 
pranešė iš Romos, kad Ita
lijos valdžia pilnai pritaria 
kariniams Japonijos žy
giams prieš Chiniją.

Mussolinis supranta, kad 
Japonijos karas su Chiniją 
nukreiptų Anglijos dėmesį 
nuo Ispanijos ant Chinijos. 
kur Anglijos kapitalas turi 
didžiulių biznio reikalų.

visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Washington. — Demo 
kratų vadu senate tapo iš
rinktas senatorius Barkley, 
rėmėjas Roosevelto plano* 
taisyt Vyriausią Teismą. 
Bet Barkley tegavo tik 38 
balsus prieš senatoriaus Pat 
Harrisono gautus 37 balsus. 
Harrison yra griežtas prie
šininkas Roosevelto plano.

Vadai kovos už Roosevel
to siūlomą Vyriausio Teis
mo taisymą jaunesniais, pa
žangesniais teisėjais mato, 
kad jie negaus balsų daugu
mos. Todėl Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentas 
Garner atsikreipė į tuos de
mokratus senatorius, kurie 
kovojo prieš Roosevelto su
manymą. Jis pasiūlė Whee- 
leriui ir kitiem tokiem, kad 
jie patys išdirbtų kokį pla
ną taisyt federalių šalies 
teismų mašineriją.

Wheeler sako, kad jie pa
liksią tą patį Vyriausio Tei
smo sąstatą kaip dabar, bet 
padarysią pasiūlymų apri
bot žemesnių federalių teis
mų sauvalių atskiruose ap- 
skričiuose, kad jie negalėtų 
taip lengvai apšaukt nepa
tinkamus sau įstatymus' 
“neteisėtais” bei “priešin
gais konstitucijai”; kad tie 
teismai nevarytų “raketo” 
(šmugelio) su “bankrutuo
jančiomis” kompanijomis ir

Ispanijos Socialistai Jungia
si į Vieną Partiją su 

Komunistais
Valencija, liepos 22.—Is

panijos Socialistų Partijos 
centro komitetas padarė 
žingsnių linkui dėjimosi į 
vieną proletarinę partiją su 
komunistais, pagal Komu
nistų Partijos pasiūlymą. 
Jodvi yra galingiausios 
partijos Ispanijoj.

Madrid, liepos 22.—Po 
žiauraus mūšio, Ispanijos 
respublikiečiai atsiėmė iš . 
fašistų strateginę kalvą 
num. 660, arti Villanueva 
de la Canada.

2 “Kidnapinti” Vieną Žmog- 
vagį Nušovė, Antrą Sužeidė

Boswell, Oklahoma.—Pa
bėgę iš kalėjimo kriminalis
tai Roy (Pete) Traxler ir 
F. Tindol pasigrobė farme- 
rį Fr. Trimmerį ir žibalo 
darbininką J. E. Dentoną 
ir vežėsi automobiliu. Bet 
“kidnapinami” Trimmeris 
ir Dentonas išplėšė revolve
rius iš piktadarių, nušovė 
Traxlerį ir pavojingai su
žeidė Tindolį.

New Yorko Oro Biuras 
sako, kad šį penktadienį 
oras bus panašus, kaip va
kar, čia ir New Jersey.

Vakar temperatūra buvo 
82 laipsnių. Saulėtekis 5:43; 
saulėleidis 8:21.
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Mooney Gavo Lengvatų
Po to, kai Tom Mooney buvo sugrąžin

tas į San Quentin kalėjimą, jis buvo pa
statytas į nepakenčiamą padėtį: verstas 
dirbti tokį darbą, kuris jo palaužtą svei
katą visiškai pradėjo naikinti; maitintas 
tokiu maistu, katras niekaip neatatiko 
jo nesveikai sistemai; patalpintas į ka
merą, kurioj buvo gyvenęs sifilitikas.

Mooney atsikreipė į savo draugus lais
vėj, prašydamas jį užtarti. Tuojau pa
sipylė protestai ir reikalavimai, kad 
Mooney būtų grąžintas į tą pačią vietą, 
kurioj jis buvo seniau.

Dėka tiems reikalavimams, šis darbi
ninkų veikėjas, nekaltai sėdįs kalėjime 
jau dvidešimts pirmus metus, buvo pa
šauktas į kalėjimo užvaizdos raštinę ir 
visapusiškai kamantinėtas. Po to, jam 
sugrąžinta senas užsiėmimas ir vieta, 
kur jis pirmiau buvo.

Dabar Mooney prisiuntė Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui karštą pa
dėkos žodį už gražų pasidarbavimą jo 
reikale.

Tarpt. Darb. Apsigynimo prezidentas, 
buvęs kongresmanas Marcantonio, ta
čiau, pareiškė, kad šituo laimėjimu 
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas 
nesitenkins. Priešingai, dabar bus pra
dėta karšta ir visą šalį apimanti kova už 
Mooney, Billings ir Scottsboro berniukų 
išlaisvinimą.

Peipinge Moterų Organizacijos priėmė 
pareiškimą ir įteikė savo valdžiai, kuris 
skamba: “Mes, varde 200,000,000 (dvie
jų šimtų milionų) Chinijos moterų rei* 
kalaujame atremti užpuolikus. Mes rei
kalausime savo vyrus ir sūnus palikti jų 
mylimus namus ir eiti į karo lauką at
mušti Japonijos imperialistus užpuoli
kus.” Jos šį savo reikalavimą pasiuntė 
centralinei valdžiai ir armijos komandie- 
riams prie Peipingo.

Mes galime tik palinkėti Chinijos liau
džiai vienybės, solidarumo ir pasiseki
mo kovoj prieš užpuolikus. Mes žino
me, kad jeigu Chinija bus priversta ka
riauti, tai ji turės ne vien užuojautą, bet 
gaus ir pagelbą iš laisvę ir demokrati
ją mylinčių pasaulio žmonių ir jų val
džių.

Chinijos drąsus pasipriešinimas įsiver
žėliams japonams iššaukė didelį Japoni
jos imperialistų nervingumą. Jų gene
rolai, ministerial šaukia vieną po kitos 
konferenciją. Japonijos liaudis nenori 
karo; ją jin stumia imperialistai, plėši
kai. Drąsus ir stiprus Chinijos pasiprie
šinimas užpuolikams tuojau iššauktų 
platų partizanų veikimą Mandžūrijoj, 
kur japonai pavergė 30,000,000 žmonių, 
taipgi sukilimus Korėjoj, kur yra apie 
20,000,000 gyventojų. Jau dabar parti
zanai Mandžūrijoj, Mukdeno srity j, bu
vo užpuolę japonų kareivius ir 8 jų nu
dėjo.

Mandžūrijoj auga vis didesnis pasipik
tinimas prieš Japonijos imperialistus, 
nes jie daug mandžūrų pavarė iš geres
nių žemės plotų ir ten apgyvendino ja
ponus imperialistus.

Iš Lietuvos Politkali
nių Gyvenimo

Raudonajai Pagelbai ra
šo, kad politinių kalinių gi
minės buvo nuėję pas kalė
jimo inspektorių. Jie nuro
dė, kad Kauno kalėjimo ad
ministracija prie 3 kilogra
mų maisto svorio priskaito 
ir indus. Prašė įleisti kali
niams 3 kilogramus gryno 
maisto. Kiti giminės reika
lavo įleisti daržovių virš tos 
normos. Inspektorius atsakė, 
kad įstatymai to neleidžia. 
Tai netiesa. Tokio įstatymo 
nėra. Yra paprastas minis- 
terio Šilingo parėdymas. In
spektorius pasityčiodamas 
pasiūlė kreiptis į patį šilin
gą. Nieko baisaus! Giminės 
neturi nusileisti ir eiti su 
savo teisingais reikalavi
mais, kad ir pas patį Šilin
gu

Suimtųjų dėl vasario mė
nesio streiko darbininkų 
žmonos pravedė rinkliavą 
Lampėdžiuose (prie Kauno) 
tarp viešų darbų darbinin
kų. Policija nedrįso uždrau
sti. Darbininkai, reikšdami 
savo pasipriešinimą polici
jos elgesiu, demonstratyviai 
nešė moterims savo centus. 
Tai geras pavyzdis visiems.

Anykštiečiai yra pasipik
tinę trockistu N. Boleliu, 
kuris atsisakė atiduoti Ispa
nijos kovotojams skirtus pi
nigus.

Pagelba Ispanijos Liaudžiai
Dvidešimties valstybių 

atstovų dalyvavo konferen
cijoj, skirtoj Ispanijos rei
kalams, kuri įvyko šių me
tų pradžioj Paryžiuj. Žino
ma Ispanijos žurnalistė So
fia Blasguez pasakė: “Aš 
palikau ten savo jaunystę. 
Aš atidaviau savo 'širdį sa
viesiems, gyvendama jų tar
pe, kovų frontuose. Aš pra
šau iš jūsų pagelbos ir dar 
pagelbos, kaip motina ser
gančiam vaikui. Padėkite 
mano didvyriškai tautai!”

Lietuvos Raudonoji Pa
gelba remia Ispanijos ko
vingą liaudį. Jos centras vėl 
gavo aukų: Iš Kauno — 
267.70 lit., iš Alytaus — 53 
litus, iš Kupiškio—31.50 lit., 
iš Varėnų — 30 lit., iš Var
nių — 15 lit., iš Panevėžio 
— 10 lit., iš Mažeikių <— 4 
lit., iš Ilakių — 12.85 lit., iš 
Plungės—2.50 ir'iš Kulių— 
1 lit. Viso 421 litą ir 15 cen
tų. Anksčiau buvo gauta 
5,917.15. Kartu jau gauta 
6,338.70.

Fašistai Marina 
Politkalinius

niams ir tiems, kurių gimi
nės toli gyvena, pav. vals
tiečiams, kurie negali kas 
savaitė atvykti į kalėjimą. 
Raudonos Pagelbos nariai 
turi būti tos kovos prieša
kyj. Prašome visus R. P. ko
mitetus pranešti mums, 
kas yra daroma šioj srityj. 
Kviečiame į talką visus Lie
tuvos išeivius gyvenančius 
kitur. Į kovą už liaudies lai
svės kovotojų gyvybės gel
bėjimą!

Už Visų Vienybę Kovoj
Profesoriai, gydytojai, 

žurnalistai ir kiti — viso 28 
žmonės — išleido atsišauki
mą į Lietuvos visuomenę 
pagelbos reikalu. Tarp kit
ko atsišaukime sakoma: 
“Jau atėjo laikas, kada vi
sa Lietuvos liaudis, — o ne 
vien tik tos ar kitos politi
nės pakraipos žmonės — 
privalo susirūpinti padėji
mu mūsų brangių brolių ir 
seserų, kurie save aukoja 
visų mūsų labui.

“Tad šaukiame visą Lie
tuvos visuomenę, visus pi
liečius be partijų ir pažiūrų 
skirtumo susijungti ir or
ganizuoti pagelbą visiems 
politiniams kaliniams anti
fašistams ir jų šeimoms.”

Mes su didžiausiu džiaug
smu pritariame gerbiamųjų 
profesorių ir kitų žodžiams. 
Lietuvos liaudies fronto

priešfašistinis frontas, ku
ris savo tarpan įtraukė pro
fesorius, gydytojus, žurna
listus ir visų antifašistinių 
pažvalgų žmones, taipgi įsi
steigė “Liaudies Pagelbos 
Komitetą,” kuris rūpinsis 
visais antifašistiniais politi
niais kaliniais.

Rudeninės Šienligės Lai
kas Jau Artinasi

Dr. John L. Rice
(New Sforko Miesto Sveikatos 

komisijonierius)
Daug rudenine šienlige ken

tėjusių žmonių, galėtų iš ank
sto šiek tiek save apsisaugoti 
nuo tos erzinančios ligos, jei
gu tik į laiką pasiduotų immu- 
nizavimui. Kaip tik dabar yra 
laikas būti immunizuotu prieš 
šitą kankinančią ir erzinančią 
ligą. Tavo šeimynos gydytojas 
gali tau patarti ką daryti, 
jeigu be atidėliojimo su juom 
pasitarsi, nes piktažolės jau 
gerokai plėtojasi ir neužilgo 
jų dulkelės visą orą užkrės, 
bejieškodamos apsistojimo vie
tos žmonių nosyse ir gerklėse.

Šienligės i m m u n i žavimai 
yra tokie pasekmingi, kad ver
ta užsikrėtusiem pabandyti. 
Immunizavimas yra lengvas ir 
be jokio skausmo. Jisai susi
deda iš dulkelių ekstraktų tin
kamose dozose per paskirtą 
laiką. Gydytojas visų pirmiau
sia turi daryti bandymus su
žinoti, kokios dulkelės erzina

Jungiasi Chinijos Liaudis

Nominacijos ALDLD Viršininkų
Su liepos pradžia prasidėjo nominaci

jos Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos Centro Komiteto na
rių ir jų pavaduotojų. Jos baigsis su 
pirmomis dienomis rugsėjo.

ALDLD organizacija yra viena iš di
džiausių lietuvių organizacijų kultūros 
ir apšvietos darbe. Jos Centro Komiteto 
narius nominuoja ir išrenka nariai refe' 
rendumu.

Nariai kviečiami 'dalyvauti nominaci
jose kuo skaitlingiausiai.

Jungiasi Chinijos liaudis atsigynimui 
nuo budeliškų Japonijos imperialistų. 
Fengtai ir Wanping srityj eina mūšiai 
tarp Chinijos ir Japonijos armijų.

Japonijos imperialistai meluoja, būk 
juos pradėjo pulti chiniečiai. Bet jeigu 
ir taip būtų, tai kokią teisę turi Japoni
jos imperialistai lysti į Chinijos žemę? 
Juk ten Chinija, juk ten senoji Chinijos 
sostinė Peipingas (Pekinas).

Chinijos centralinė valdžia su Chiang 
Kai-šeku priešakyj pareiškė, kad ji ne
nusileis Japonijos užpuolikams ir neuž
leis daugiau nei vieno colio savo žemės. 
Dabartinė Chinijos centralinė valdžia 
yra daug kartų galingesnė, kaip ji bu
vo pirmiau. Senai Sovietų Chinija ir 
Chinijos Komunistų Partija siūlė šiai 
valdžiai padaryti taiką Chinijoj ir, apsi
jungus bendromis spėkomis, atmušti Ja
ponijos imperialistus, kurie pavergdinėja 
vieną po kitos Chinijos provincijas. Po 
ilgų pasipriešinimų, Chiang Kai-šeko 
valdžia priėmė tą pasiūlymą ir sulaikė 
karą prieš Sovietų Chiniją.

Dabar bendrai Čiang Kai-šeko, Sovie
tų Chinijos ir kitų provincijų armijos su* 
daro arti 2,000,000 žmonių. Jos turi ka- 
nuolių, šautuvų, amunicijos, tankų, šar
vuotų traukinių ir apie 1,000 orlaivių. 
Tiesa, dalis orlaivių seni bet keli šimtai 
yra pirmos rūšies, pirkti Amerikoj ir ki
tur. Dabartinė militarinė Chinijos jėga 
yra stipri, ji gali atremti Japonijos už
puolikus. Žinios praneša, kad link Pei
pingo, tai yra mūšių vietos, traukia 56,- 
000 Chinijos Raudonosios Armijos apgy- 

| nimui savo tėvynės.
Chinijos darbininkai, valstiečiai, stu

dentai, visi žmonės, mylinti savo tėvynę 
' ir tautinę laisvę, reikalauja iš Čiang Kai- 

šeko valdžios, kad ji nenusileistų Japo
nijos imperialistams, bet atmuštų jų puo
limus.

S?j.‘ "S v'i.

Naziai Organizuojasi Amerikoj
Vokietijos fašistai Jungtinėse Valsti

jose organizuojasi. Jie įsteigė (Andove- 
ryj, N. J.,) jau dvidešimt pirmą savo 
kempę. Atidaryme dalyvavo per 1,000 
uniformuotų, sueiliuotų nazių ir iki 9,000 
šiaip susirinkusiųjų. Jie savo kempėj 
treiniruosis karinio muštro. Veikiau
siai, jie nemažai turi ir ginklų. Atmin
kite, kad tai jau 21 kempė! Kitose ša
lies dalyse dar yra kitos 20.

Tūli mano, kad čia tik žaislas, kad taip 
sau parodavimas. Tikrumoj tai dide
lis pavojus.

Matyti, kad Vokietijos naziai šioj ša
lyj turi desėtkus tūkstančių organizuotų 
ir išlavintų fašistų. Mes žinome, kad 
šių metų kovo mėnesį Hitleris įsakė Am
erikoj naziams stoti į Amerikos karo lai
vyną, armiją ir Nacionalę Gvardiją, kad 
išmoktų ginklus vartoti, kad būtų pasi
rengę.

Mes žinome, kad greta Vokietijos na' 
zių, čia organizuojasi ir Mussolinio le
gionai. Čia pat yra organizuoti Ameri
kos fašistai, visokios K. K. K. gaujos, vi
sokių spalvų “marškininiai,” Liberty 
League gaujos. Čia pat yra organizuoti 
ir rusai baltagvardiečiai. Putname, 
Conn, valstijoj rusų baltagvardiečių vir
šininkas Anastase Vonsiackij turi orga
nizuotas gaujas ir ginklų arsenalą. Jis 
vis laukia, kada galės kariaut prieš So
vietus. Jis puls ir šios šalies demokrati
ją, kaip tik kiti fašistai išstos.

Ispanijoj buvo tokios fašistų organiza
cijos, ir Vokietijoj jie kūrė “nekaltas” 
organizacijas, kol įgavo jėgos, šios ša
lies žmonės, visi mylinti laisvę ir demo
kratiją turi reikalauti iš valdžios, kad 
visos tos fašistų organizacijos tuojaus 
butų pakrikdytos. Ne tada bus laikas, 
kada fašistai pradės žmones skersti.

Už Kalėjimo Grotų
Keliasdešimts Kauno po

litinių kalinių, tarp kurių 
yra ir sunkiai sergančių, 
nubausti t. v. “baudžiaumą- 
ja grupe” ir kitomis baus
mėmis iki 6 mėnesių. Jiems 
uždrausta gauti maisto iš 
laisvės, laiškų ir tt. Jie tu
rės badauti įki pat žiemos. 
Mūsų broliai ' neturi mirti 
badu! Netylėkime! Stiprin
kime kovą už šios budeliš
kos bausmės panaikinimą!

Politinis kalinys Masevi- 
čius prašė leist jam išrašyti 
“Kultūrą” ir “Jaunimą.” 
Kauno kalėjimo administra
cija jo prašymą atmetė. Ra
šytojai, literatai, tarkit drą
sų žodį prieš jėzuitišką — 
fašistišką cenzūrą! •

Ruošia Teismus
Fašistai ruošia visą eilę 

politinių procesų. Nors pats 
fašistų tribunalas pripaži
no, kad žvalgybos agentūri
nės žinios neturi reikšmės, 
vienok praktikoj teismai 
remiasi kaip tik žvalgybos 
melagingais parodymais.

Fašistai visaip trukdo mai
sto įnešimą į kalėjimą. Iš 
laisvės gautas maistas pa
laiko politinių kalinių gyvy
bę. Misti vien kalėjimo 
kruopom ir supuvusiais bu
rokais reiškia — badauti. 
Bet fašistai kaip tik ir nori 
politinius kalinius antifašis
tus badu numarinti. Kauno 
kalėjime pasklydę gandai 
pasitvirtina. Kalėjimų in
spektorius pranešė Rasei
nių politiniams kaliniams, 
jog 1938 metais maisto iš 
laisvės neleis. Faktinai tas 
jau dabar pradedama vyk
dyti. Šiaulių kalėjimo admi
nistracija tiesiog pranešė 
vienam politinio kalinio tė
vui, jog iš jo daugiau mai
sto nepriims, nes jis, — tė
vas — esąs nepasitikimas ir 
lėšas, tur būt, gaunąs iš “už
draustų šaltinių.” Adminis
tracija dar pridūrė, kad at
eityje taip pasielgs su visais 
nepasiturinčių giminėmis. 
Taigi, fašistai, nepajėgdami 
politinius kalinius dvasiniai 
palaužti, nori juos fiziniai 
sunaikinti. Tik griežtas vi
suomenės protestas gali su
stabdyti šitą barbarišką už
simojimą. Ęgikalauk^^'įte 
gerinti kalėjimišką maistą 
ir įleist iš laisvės neaųrįbo- 
tą maisto kiekį! Pirmojoj 
eilėj tas turi būti leista ser
gantiems politiniams kali-

pritarimu įsteigtos organi
zacijos politiniams kali
niams ir jų šeimoms remti 
— pavadintos “Liaudies 
Pagelba” — Centro Komi
tetas jau turėjo savo pirmą 
steigiamąjį posėdį. Iš visos 
širdies sveikinam “Liaudies 
Pagelbą’’ ir linkini kuo ge
riausio pasisekimo darbe.

Liaudies Pagelbos Centro 
Komitetas jau išleido pirmą 
savo organo numerį.- Kaune 
įsteigė iš 30 jaunuolių gru
pę — “Jaunimo Frontas.” 
Vienas jos uždavinys šelpti 
kaimų antifašistus. Kaune 
ir žydai jaunuoliai sukūrė 
gan platų ratelį politinius 
kalinius ir jų šeimynas 
remti. Jų ratelis pasivadino 
“IFPA.” Bravo už tai!

Į pirmus du mėnesius 
Kaune jau veikia 10 ratelių, 
iš kurių kiekvienas pasista
tė sau uždaviniu padėti 
vienam pažįstamam politi
niu! kaliniui. Be to, dar vei
kia vienas ratelis, kuris ap
rūpina vieno politinio kali
nio šeimyną. Visi šie rate
liai pinigais ir fruktais su
rinko apie 120 litų.

fotografinio buletino “Į Pa
gelbą” No. 3, kurį leidžia 
Lietuvoj Raudonoji Pagel
ba. Kaip matome, Lietuvoj 
susidarė jau platus liaudies

užkrėstąjį ir tada gydymas 
yra paprastas. Jeigu piktažo-?. 
lės dulkelė yra priežastimi vi
sos bėdos, tai tos dulkelės 
ekstraktas yra vartojamas, ar
ba jeigu dulkelė kitos žolės 
arba medžio, tai ekstraktas 
tų dulkelių yra vartojama.

Gaila, kad tas immunizavi
mas geras tik vienam sezonui 
ir užkrėstas žmogus turi kas-, 
met pasiduoti jam. Bet užsi
moka kasmet pasiduoti immu- 
nizavimui.

Šienligė yra trijų rūšių — 
pavasarinė, vasarinė ir rude
ninė. Kiekviena yra erzinanti. 
Pavasarinė rūšis paeina nuo 
medžių dulkelių — nuo ąžuo
lo, -skirpsto, medliepio, beržo 
ir amerikoniško riešuto, ir nuo 
nekuriu žolių, ir tęsiasi nuo 
vėlai kovo mėnesio arba anks
ti balandžio iki pabaigos ge
gužės; vasarinė rūšis paeina 
nuo rožių dulkelių ir nekuriu 
žolių, ir tęsiasi nuo pabaigos 
gegužės iki beveik pabaigos 
liepos mėnesio; paskutinė yra 
rudeninė rūšis, kuri tęsiasi 
iki šalnos. Šitą rūšį šienligės 
užkrečia piktažolių dulkelės 
ir ji ypatingai yra varginanti.

Pasitark su savo gydytoju ir 
sek jo patarimus.

F. L. I. S.

LOGIKA IR VIŠTA

Tėvas valgė pusryčius su tik 
ką sugrįžusiu iš kolegijos 
sūnum.

Reti mūsų svečiai-didvyriai. Sovietų Sąjungos herojai lakūnai, nulėkę be sus
tojimo iš Maskvos toliau Los Angeles, Cal. Iš kairės j dešinę: Pilotas Mikolas 

Gromovas, jo padėjėjas Andrius Jumaševas ir navigatorius—-Sergiejus Danilinas.

—Pasakyk man, Jonuk, ką 
tu tokio išmokai kolegijoj ?

—O, daug, labai daug, tė
te. Daugiausia tai logikos.

—Logikos?! — nusistebėjo 
senas žmogus. — Kas tai yra 
logika ?

—Logika yra tai prisilaiky
mas pavyzdingumo,—sako sū- 
nūs.

—P r i silaikymas pavyzdin- • 
gurno? Kaip tas išeįna, sū
nau ?

—Tas išeina taip, — sako ,, 
sūnus: — Imkim, pavyzdžiui, 
štai čion ant torielkos yra dvi 
keptos vištos. Ar taip?

—Gerai, — sako’ tėvas.
—Bet aš, prisilaikydamas 

pavyzdingumo, galiu prirodyt, • 
kad čia trys.

Įsmeigė Jonas šakutę į vie-- ; 
na vištą ir sako:

—Štai, čia viena, ar taip?'
—Taip,—sako tėvas.
—čion jau dvi, — sako, 

smeigdamas šakutę į antrą.— 
Viena ir dvi, tai yra trys, ar . 
ne taip ?

—Taip, taip, dabar ir aš jau 
suprantu, ko tu, sūnau, kole
gijoj išmokai. Ar žinai ką, 
motin, — sako tėvas, — su- 
lyg logikos išeina tau valgyti 
vieną vištą, man antrą, o Jo
nui tą trečią. Ką sakai, Jo

nai? ” (Iš seno laikr.)
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Technikos Pažanga ir Plaukiantieji iš Jos 
Vargai—Roosevelto Komisijos Raportas

* Prezidento Roosevelto 
paskirta Šalies Galimybių 
(Resursų) Komisija palei
do spaudon savo raportą, 
pereitą sekmadienį, apie Te
chnikos Sroves ir Jų Reikš
mę Visuomenei. Ta komisi
ja, susidaranti iš aštuonių 
■mokslininkų, savo 450,000 
žodžių raporte stengiasi 
įžiūrėti bent 10 iki 25 metų 
ateitin, kaip pažanga tech
niškų išradimų veiks darbo 
žmonių sąlygas ir gyvenimą 
apskritai Jungtinėse Vals

tijose.
Prezidento komisija dau

giausia dėmesio kreipia į 
sekamus trylika išradimų:

Mechaniškas b o v e 1 n o s 
(medvilnės) suvalytojas 
nuo laukų. Platinimasis 
įrengimų namam vėdinti, 
kad būtų tinkamo vėsumo 
oras viduj ir vasaros karš
čiuose. Chemiškas dirbimas 
statybos medžiagų vietoj 
medžio ir tūlų kitų materi- 
jolų. Foto-elektrinė celė. 
Gaminimas panašių į vilno
nius ir bolveninius audimų 
iš medžių ir kitų rupių au
galų celulozo. Dirbtina gu
ma. Fabrikuose dirbami na
mai, kurių dalys tereikia tik 
pervežti ir greit lengvai su
dėti, kad išeitų gatavas na
mas. Televizija - tolymata 
(apie kurią plačiau minėta 
dviejuose kituose straips
niukuose šiame puslapyje). 
Perleidimas per radio arba 
telegrafo-telefono vielas 
raštų, spausdinių ir paveik
slų. Judamieji butai “trai- 
leriai,” traukiami automobi
lių, kad bile kur galima len
gvai parsikraustyti ir savo 
bute gyventi. Gazolino dir
bimas iš anglies. Stačiai au
kštyn pakylantieji lėktuvai, 
kad jais iš bile sklypuko 
galima pakilti ir lygiai sta
čiai nusileisti. Auginimas 
javų, daržovių ir vaisių be 
dirvos, o tik naudojant tam 
tikrus chemiškus skystimus 
lėkštuose plačiuose loviuose.

Kaip tūli šių išradimų ga
li paliest darbo žmonių gy
venimą, matysime iš keleto 
pavyzdžių: Mechaniško bo- 
velnos suėmėjo platus nau
dojimas atimtų darbą šim
tam tūkstančių žmonių pie
tinėse valstijose. Vėsumo iš
radimo pritaikymas duotų 
galimybę kap i t a 1 i s t a m 
steigt savo fabrikus ir karš
čiausiose pietų valstijose. 
Foto-elektrinės celės (ka- 
meraitės) akis, pritaikyta 
prie mašinerijos, pavaduotų 
milionų darbininkų akis ir 
rankas. Jinai daug jautres

nė negu žmogaus akis. Prie 
jos galima pritaisyt savai- 
mi veikiančias, automatiš
kas “rankas,” kurios pakiš
tų dirbamą daiktą po maši
na ir kada reikia, akurat- 
nai vėl jį ištrauktų ir padė
tų arba perleistų kitai ma
šinai. Spausdinimas televi
zijos būdu atimtų darbą 
tūkstančiam spaustuvių 
darbininkų ir tt.

Tiesa, nauji išradimai ati
darytų naujus darbus vie
ton senųjų, bet pereinant iš 
vienų užsiėmimų į kitus, 
pasidarytų “spraga” su 
naujais milionais bedarbių. 
Daugelis pirmesnių darbi
ninkų jau netiktų naujiem 
darbam, reikalaujantiem 
skirtingo išsilavinimo. Be 
to, techniški ištobulinimai 

^mašinerijos abelnai mažin

tų reikalingą skaičių darbi
ninkų.

Tad minima Roosevelto 
komisija sako, kad šalies 
valdžia tuos dalykus turi 
išanksto numatyt ir įvest 
kokį planingumą pramonė
je, idant apsaugot milionus 
žmonių nuo bado ir berei
kalingų kentėjimų.

Bet, suprantama, kapita
listinėj santvarkoj tikras 
planingumas yra negali
mas daiktas, ir todėl techni
kos pažanga neša naujus 
kentėjimus milionam darbo 
žmonių. — N. M.

Ar Jau Žuvo Amerikos Lakū
nė Amelia Earhart?

Atrodo, kad lakūnė Ame
lia Earhart ir jos navigato
rius Fred Noonan jau žuvo. 
Jungtinių Valstijų laivynas 
sustabdė tolimesnį jų j ieš
kojimą. Lakūnai maisto ne
turėjo daug, o geriamojo 
vandens dar mažiau. Jeigu 
jie dar kur ir būtų ant ko
kios salelės, tai vargiai iki 
šiol būtų gyvi. Ar pavyks 
kada nors atidengti smulk
menas, kaip jie žuvo? Ten
ka abejot. Daugelis lakūnų 
dingo jūrų bangose, ir jūra 
laiko tą savo slaptybėj, nors 
ji nuolatos garsiai ūžia, kal
ba, šneka, bet jos kalbos 
nesuprantam.

Amelia Earhart buvo ga
bi moteris. Ji turėjo kredi
tą, viena perskridus 1932 
metais Atlantiko vandeny
ną iš Amerikos į Angliją. 
Ji buvo atlėkus iš Hawaii 
salų į Californiją 1934 me
tais, padarydama be apsi
stojimo 2,408 mylias. Ji tu
rėjo kelis perlėkimus per 
Jungtines Valstijas nuo vie
no didjūrio iki kito. Dabar 
su Fred Noonanu norėjo ap
keliauti aplinkui pasaulį, 
padaryti 27,000 mylių. Skri
do su apsistojimais.

Liepos 2 dieną, jiems 
skrendant iš Lae, Naujos 
Gvinėjos, linkui Howland 
saliukės, Ramiajame Van
denyne jie kur tai dihgo. 
Atsta buvo 2,570 mylių. 
Howland saliukė yra maža, 
tik biskį išsikišus iš van
dens. Nors ten yra ir dau
giau saliukių, bet veikiau
siai jie pralėkė jas, nukrito 
kur į jūrą ir žuvo.

Negalima sakyti, kad ma
žai jų jieškota. Per 16 die
nų jieškojo. Jieškojo Jungt. 
Valstijų orlaivių vežikas 
“Lexington” su savo 62 lėk
tuvais. Jieškojo ir kiti lėk
tuvai ir greiti karo laivai. 
Viso jieškojo 3,000 žmonių, 
10 laivų ir 102 lėktuvai. Jie. 
padengė į visas puses nuo; 
Howland saliukės apie 250,- 
000 ketvirtainių mylių. Prie 
to dar jieškojo ir Japonijos 
tūli karo laivukai ir lėktu
vai. Jungtinėms Valstijoms 
kiekvieną dieną atsiėjo iki 
$250,000 pinigais tas j ieš
kojimas. Viso jieškojimo lė
šos bus per $4,000,000. Tat 
pusėtinai brangu. To reika
lavo žmoniškumas, noras 
surasti savus piliečius.

Amelia Earhart ir Fred 
Noonan, veikiausiai, jau 
bus žuvę. Jų žygis neper- 
daugiausiai būtų davęs mo
kslui. Jis daugiau priklau
so prie sporto, bet kiek nors 
būtų papildęs 
atsiekimus.

ir aviacijos
D. M. š.
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Paveikslėlis rodo, kaip Maskvos gyventojai entuziastiškai 
sitiko Sovietų mokslininkus, keturiais lėktuvais- sugrįžusius iš 
Šiaurės Poliaus. Ten pasiliko žiemavot keturi sovietiniai mokslo 
vyrai.

pa-

Pasaka ir Tikrenybė
Ar pasitaikė jums kada 

skaityti arba girdėti pasa
kojant apie milžinišką pau
kštį, kuris gaudo slonius 
(dramblius) ir nutvėręs 
juos savo nagais, nelygi
nant vanagas viščiuką, ne
šasi į savo lizdą? Apie tokį 
paukštį-milžiną pasakojama 
arabų pasakų rinkinyj 
“Tūkstantis ir Viena Nak
tis.” Tas pasakų rinkinys 
yra pilnas visokių stebūk- 
lingu įvykių.

Apie tą pasakingą paukštį 
prisimenama ir kitose ara
bų pasakose ir persų did
vyrių legendose. Visose tose 
pasakose nurodoma pietų 
krašte sala, kaipo vieta, kur 
gyvena toki paukščiai— 
paukščiai tokio milžiniško 
didumo, kad jie gali panešt 
užaugusius slonius, kurių 
mėsa maitino savo vaikus.

Prisimena apie tuos pau
kščius ir žinomas italų ke
liauninkas Marco Polo, gy
venęs antroj dalyj XIII ir 
pradžioje XIV šimtmečio. 
Jis buvo pirmutinis euro
pietis, kuris aplankė tolimas 
rytų šalis ir pasakojo apie 
nepaprastus miestus su mi- 
lioniniu skaičium gyvento
jų. Tais laikais niekas tam 
nenorėjo tikėti. Vėliaus gi 
pasirodė, jog jo pasakoji
muose nebuvo perdėta, nes 
miestai Pekin’as (Peipin- 
gas) ir Nanking’as, apie 
kuriuos jis pasakojo, jau 
tais laikais buvo gana tirš
tai apgyventi ir buvo skai
toma apie po milioną gy
ventojų. Kas dėl pasakingo
jo paukščio, tai Marco Polo 
tvirtino, kad jis gyvena ant 
salos Madagaskaro. Ir tuo
se jo žodžiuose buvo krisle
lis teisybės. Tais laikais ne
pereinamose Madagaskaro 
giriose dar gyveno (vėliau 
išnykę) milžiniški paukš
čiai, nepaprasto didumo 
strausai (ostrich), kurie 
turėjo aukščio iki 4 metrų.

Ar tik ne tas paukštis 
bus tuo krisleliu teisybės, 
kas pasakojama arabu pa
sakose ir persų legendose? 
Bet juk strausas nelekioja, 
net ir dėl jo ūgio, kurio di
delę dalį sudaro ilgos kojos 
ir ilgas kaklas, negalėtų pa
kelt užaugusio sloniaus.

Vėlesniais laikais archeo
logai surado liekanas lekio- 
jančio gyvūno, kurio išties
ti sparnai lyginosi 7-niem

Tai taip vadinamas Ptera- 
nodon, pagal savo didumą 
užimantis pirmą vietą tar
pe lėkio j ančių sutvėrimų. 
Bet tas paukštis gyveno 50 
milionų metų tam atgal ir 
žmonės niekad nėra matę 
gyvo pteranodono, kurio 
buvimą praeityj sužinojo 
tiktai pagal atrastus milži
niškus kaulus žemėje.

Bet štai, ant salos Malta, 
archeologų visai nesenai 
tapo surasta suakmenėju
sios liekanos milžiniško 
paukščio. Ir šitas paukštis, 
kuriam duotas vardas gyps 
melitensis, buvo permažas 
tam, kad pagriebt slonių 
savo nagais ir nusinešt į 
savo lizdą. Bet čia pat, ant 
salos Malta tapo atrasti su
akmenėję ir kiti gyvūnai— 
sloniai, bet ne toki, kokius 
mes žinom, kaipo didžiau
sius gyvūnus ant žemės, o 
sloniai 
aukščio

nykštukai, turinti 
nedaugiau 90 centi-

galimas daiktas,Visai
jog arabų jūrininkai girdė
jo apie nepaprastą paukštį- 
draskūną ir slonių-auką. 
Bet arabai nežinojo apie 
buvimą slonių-nykštukų, ir 
persistatė sau tuos slonius 
tokiais, koki jie paprastai 
esti. Jie žinojo, jog paukš
tis negali pakelti daikto, 
sunkesnio už save, dėlto jie 
ir persistatė sau milžiniškos 
mieros paukštį, nešantį sa
vo naguose slonių.—V. R.

LYTĮ NUSAKANTIS 
SKYSTIMAS

Didžiausia Mašina
Namie Būsią Spausdi- Bajsj Propagandinė 

“i™“'“' Tolymatos Jėga
Westinghouse Elektros 

kompanijos laboratorijoj į 
East Pittsburgh yra būda-; 
vojama milžiniška mašina, i 
kuri skaldys medžiagos ato
mus į sudėtines jų daleles. 
Atomas, neįmatomai mažy
tė medžiagos dalelė, per 
amžius buvo laikoma daik
teliu, kurio jau negalima 
dar lmSnesUSdaletytes ir girdėt, kur atsitinka kas Į 
jokiais budais. ; svarbesnio ar įdomesnio už

Bet kam ir reikia tokio šimtų bei tūkstančių mylių, 
skaldymo? Tam, kad pa- O taip nuprogresavęs žino- 
liuosuot atominę jėgą. Ir jimo perdavimas turėsiąs 
jeigu tatai pavyktų praktiš- padaryt gilių atmainų abel- 
kai padaryt, tai vienas sva- no j spaudoj, garsinimuose 
ras anglies ar aliejaus duo- ir mokslo dėstymuose mo
tų tiek varančios pajėgos, kyklose. 
kiek dabar duoda šimtai to-i 
nų.

Dabar statoma mašina 
atomam skaldyt yra 65 pė
dų aukščio “kubilas” su 
dvejom metalinėm sienom,! 
tarp kurių oras bus taip su
spaustas, kad išeis 120 sva
rų spau&hno ant kiekvieno 
ketvirtainio colio.

Kubilo viduj įtaisyta 47 no vabzdžiai-milžinai, apie tais sparnais iki 25 centi- 
pėdų aukščio ir 30 pėdų plo-! kuriuos šiais laikais nėra Ii- metrų.

. Didžiausias vabzdys—tai
Tačiaus, ir šiais laikais i

randasi gana stambiu vabz-i^an]a? . ,ta .
pervirk’“ 15 '“čEta.tŠ I » ^ttaetrp,' o'pločio vW 

su 30 iki 100 milionų mylių il ie co]iai\ į ijm Di-: 6 centimetr^- 
smarkumu per valandą. :Gausiais vabzdžiais gali-] -?eikia Pa^etl> V1S1

Milzmiskas magnasas ze- į ma ro^uot grupę taip vadi 
mutmej vamzdžio dalyj namu - ■ - -
skirstys pralekiančias ato- 
mų daleles į elektronus, pro 
tonus, neutronus ar deutro 
nūs, kurie tada bombarduo-1 įr ^iti maitinasi augalais, 
šią kiekvienas skirtingą Didžiausi iš jų yra apie 30

Amerikos Galimybių Vai-: . --------_
diška Komisija numato, jog Su laiku turės atpigt 
už nedaugelio metų nuo da-; pi'iet^isai televizijos,, tai 
bar galima bus namie ture- Vra instrumento, kuriuom 
ti tokius radio-tolymatos Sa^ma mafyL kas dedasi
(televizijos) prietaisus kad. h. tūkstančių mylių. Ap^. 
jie spausdins gatavus laik-: njjus televizijos aparatą su 
raštukus su šviežiausiomis radio, visa tai bus sykiu ir 
žiniomis. Be to, galima bū- girdima. O kada tas išradi- 
sią sėdint sau namie matyt. mas pasidarys prieinamas

1 1 I

galingiausias propagandos 
įnagis rankose tų, kurie jį 
valdys, sako prezidento 
Roosevelto Galimybių (Re
sursų) Komisija. Ji, be kit
ko, atžymi, jog tomis pačio
mis vielomis vienu laiku ga
li eiti telefono kalba, tele
vizijos vaizdai, telegrafo 

(Bet tie prietaisai savo pranešimai, automatiškas 
brangumu dar ilgai bus dar- spausdinimas ir radio pro- 
bininkam neprieinami.) gramos.

I4

V abzdžiai-Milžinai
Senovėje ant žemės gyve-'taiko pavyzdžiai su išplės-

ėjo (diametre) vamzdis, išjkę jokių ženklų, 
kurio išpumpuotas oras.

Per vamzdį bus leidžiama
5 milonų voltų elektros sro- 
vė, kuri “šaudys” atomais ų

sią kiekvienas i 
sau cielių (taikiklį) — riti
nėlį metalo, biskelį 
dujos ir skystimo.

Ta mašina galėtų 
tyt iki 10 milionų 
elektrinės jėgos.

Visas įtaisas svers apie 
90 tonų, bet jo “šaudomi” 
atomai viduj tesvers tiek, į 
kiek būtų, jeigu vieną gra-:

‘ $
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Reikia pažymėti, jog visi 
didieji vabzdžiai yra ne- 

namų “vaikščiojančių laz- Į '^‘y'XLmusiu ir bičių nėra 
” Tin ffvvpnji i arpe musių n uicių nėra

ilndiioi ir mažai kuom ski-itokios veislės> kad atsižy- inaijoj n mažai Kuom ski- didumu Vienok,naši nuo ziogucių. Ir vieni,didžia<a sfo£ 
tomą Pietų Amerikos musė, 
Mydas cocrulescens, kurią 
galima skaityt milžinu, pa
lyginus su paprastomis mu
sėmis: ilgis jos kūno beveik 
5 centimetrai (apie lį co-

, . centimetrų ilgumo, o pločio
kokios i su išplėstais sparnais — 50 

centimetrų.
Nieko stebėtino nėra ta

me, kad pelės ėda žiogučius, 
bet ar ne navatna, jeigu bū
na atbulai! Britanijos mu- 
zėjuje yra padėtas žiogas 
apie 16 centimetrų ilgumo 

mą padalintum į bilioną da- su savo auka — maža peliu- 
leliu, paskui tokią dalelę vėl 
į bilioną dalelių ir šią dale
lę dar į bilioną dalelyčių. O 
jau ir pats gramas yra 
menkučio svorio, kad reikia 
500 gramų, idant sudaryt 1 
svarą ir vieną dešimtadalį.

Bet jeigu pavyktų sėk
mingai suskaidyt atomus, 
kad ir tokio menki) kiekio 
medžiagos, tai būtų įgyta 
mokslinis patyrimas, kaip 
atominiai skaldyt ir dides
nius kiekius, paliuosuojant 
begalinę jų medžiagos ener
giją. . —N.

išvys- 
voltų

NĖRA TIKRŲ VAISTŲ 
PRIEŠ VĖŽIO LIGĄ

Daktaras A. M. Low, 
Londone, išrado' pusiau- 
bakterinį skystimą, kurį 
naudodama moteris galinti į gų nuo vėžio, jeigu ši liga ■i . n - t jau įsįsengjus>

Vėžio liga žinoma jau 
3,000 metų, ir dar nesuras
ta tikro būdo išgydyt žmo-

ke. Tas pavyzdis buvo par
vežtas iš Afrikos daug me
tų tam atgal.

Tarpe drugelių, pirmą 
vietą pagal savo didumą už
ima veislė Ornithoptera. Tie 
drugeliai daugiausia gyve
na West Indijoj, kur pasi-

Reikia pažymėt, jog da
bartiniai vabzdžiai-milžinai 
toli glažu nėra taip dideli, 
kaip kad senovėje būta— 
daugelis tūkstančių metų 
tam atgal.

Priežastis tų milžinų iš
nykimo, visųpirmiausia glū
di permainose klimato. Iš 
kitos pusės, būdami didelės 
mieros, jie pirmiausia tap
davo patėmyti ir naikinami 
daugybės priešų. — V. R.

Kolegijų Studentų Džiova Moterys Oro Keleivės
Jungtinių Valstijų lėktu- 

j vų kompanijos skaitliuoja, 
kad šiemet 250,000 moterų 
keliaus oru.

1930 metais moterys su
darė tik dešimtą dalį visų 

i oro keleivių Amerikoj, bet 
toliau įsidrąsino, kad 1986 

i metais buvo jau 34 procen
tai moterų, kurios skrido 

j lėktuvais dėlei biznio ar 
20 "ikTsO šiaip asmeniškų sumetimų.

pagimdyt ką norį, berniuką 
ar mergaitę. Jeigu ilgiau 
palaikytu skystimu jinai 
plausis gimdą, tai turės vie
nos lyties kūdikį, o jei var
tos šviežesnį skystimą, tai 
antros lyties. Šis išradimas 
duodąs pageidaujamas pa
sekmes 80 iki 90 atsitikimų 
iš kiekvieno šimto. Du gy
dytojai Londone už to skys
timo receptą ima iki $1,000 
iš turčių moterų.

Skystimo sudėtis laikoma 
slaptybėje.

Vokietijos darbininkai da
bar gauna 14 procentų ma
žiau algos negu 1928 m. už

Prašėsi Mirties Bausmės, 
Gavo Amžiną Kalėjimą
Buffalo, N. Y. — Tom 

Smith, 19 metų amžiaus, 
nužudęs 17 metų mergaitę 
Mary E. Babcock, prašėsi 
teisme mirties bausmės, bet 
liko nuteistas visą amžių 
kalėti.

metram (apie 23 pėdos).tuos pačius darbus.

Antras Karves Dvynukas už 
21 Dienos po Pirmo

Lincoln, Iowa. — Farme- 
rių Neil brolių karvė trys 
savaitės pirmiau atvedė vie
ną veršiuką, o liepos 17 d. 
pagimdė antrą veršiuką.

1935-36 metais buvo tu
berkulinu ištirta 18 744 stu
dentai, įstojanti iš vidurinių 
mokyklų į aukštąsias, kole
gijas. Tyrimai apėmė 20 
kolegijų ir parodė didelį 
nuošimtį užsikrėtusių džio
va naujokų studentų.

40 iki 60 procentų studen
tų iš rytinių ir tolimų va
karinių valstijų buvo džio
vos paliesti; ir ! 
nuošimčių studentų iš va- .. ==
karinių valstijų buvo kada ' jos kaimiškos dalies, retai 

apgyventos, beveik visai ne
kliudyti džiovos, o iš pieti
nės dalies tos pačios valsti
jos, kur yra kasyklų cent
rai, jau daugelis studentų 
užsikrėtę džiovos perais.

Bendrai imant, apie pusė 
visų studentų, kilusių iš 
New Yorko ar kitų tirštai 
apgyventų rytinių didmies
čių, buvo kada nors užsikrė
tę džiova.
Merginų studenčių mažiau 

būna užsikrėtusių ta liga, 
bet kai merginos jau turi 
džiovą, tai didesnis jų pro
centas miršta negu vaikinų.

nors užsikrėtę ta liga, kaip 
rodo skaitlinės, surinktos 
Pennsylvanijos Universite
to profesorių E. R. Lango 
ir Florences D. Seibert.

New Mexico ir pietinė 
Californija yra laikomos 
sveikomis vietomis džiovi
ninkams gydytis; bet aukš
tas procentas studentų iš tų 
valstijų yra paliesti džiovos 
perų. Manoma, kad iš visų 
kampų suvažiavę ten džio
vininkai plačiai užkrečia 
savo bakterijomis ir vieti
nius gyventojus.

Studentai iš Idaho vaisty
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Iš Lietuvos
MALDININKŲ SĄSKRYDIS 

KĖDAINIUOSE

Birželio 27—29 d. d. Kė
dainiuose įvyko eucharistinis 
kongresas, per visas tris die
nas sutraukęs apie 30 tūks
tančių maldininkų iš įvairių 
Kauno vyskupijos vietų.

Pirmoji kongreso diena bu
vo skirta jaunuomenei—pava
sarininkams, kurių, rengėjų 
apskaičiavimu, atvykę 3500— 
4000 žmonių.

Antroji kongreso diena bu
vo skirta vaikams—angelai
čiams. Buvo tikimasi, kad an
gelaičių labai daug suskrisią, 
vien iš Kauno buvo numatoma 
į Kėdainius nugabenti bent 3 
tūkst. vaikų, bet ne taip įvykę.

Trečioji diena—preliminari
nė, bendra, p-ečią dieną bu
vo pats cimusas. Ir iš tikrųjų, 
trečiąją kongreso dieną Kė
dainiai buvo pilni žmonių. 
Aplinkinės parapijos į Kėdai
nius atvyko nešinos vėliavomis 
ir altorėliais, o daugumas su
važiavo ne į kongresą, o šiaip 
sau pažiūrėti, nes kongreso 
metu pilni Kėdainiai buvo vi
sokių pramogininkų.

Kongreso programa labai 
trumpa: maldos, komunija ir 
vėl maldos.

Iš miesto buvo daromos vai
kštynės į geležinkelio aikštę, 
keli kilometrai nuo miesto. 
Toje aikštėje geležinkeliečiai 
įtaisė altorių, prie kurio ir pa
maldos buvo.

Kongreso dalyviams buvo 
siūloma pirkti po ženklelį ir 
vadovą. Iš pradžios ženklelius 
pardavinėjo po 30 c., bet pas
kui siūlė ir po 10 et.

Pirmadienio vakarą po 21 
vai. buvo eisena per miestą. 
Eisenos dalyviai rankoje lai
kė po žvakę. Tam tikslui baž
nyčią išpardavus apie 20 tūks
tančių žvakių. Mirgančių liep
snelių jūra darė gerą įspūdį, 
bet dieną tos pačios eisenos 

darė slegiantį įspūdį: vyras tik 
kur-ne-kur teko matyt toje ei
senoje, absoliute dauguma 
moterų sodiečių ir bažnytkai
mių davatkų, daug basų, su 
ryšuliukais. Tai labiausiai iš- 
siaikvojęs ir neproduktingiau- 
sias visuomenės sluoksnis. Ei
damos aštriu ir nelygiu miesto 
gatvių grindiniu maldininkės 
atrodė ne paprastomis atgai
lautojomis, o tiesiog kankinė
mis...

Ir apskritai, maldininkai 
nusiskundžia, kad jie buvę ne
paprastai iškankinti. Pav., an
trą kongreso dieną eisena už
sitęsė iki 24 vai. (buvo pa
maldos ir rožančiai). 24 vai. 
maldininkai paraginti išpažin
ties. 1 vai. jėzuitas Paukštys 
laikė mišias, po mišių dar iš
pažintis, o nuo 5 vai. ryto 
abiejose bažnyčiose prasidėjo 
mišios. O trečią kongreso die
ną prieš piet tokiame karšty 
vėl eisena į aikštę, į pamaldas. 
Taigi, neišmiegojusios, mažai 
valgiusios maldininkės aikštė
je ėmė kaip lapai kristi—alp
ti. Viena mergaitė vėliavinin
ke aikštėje apalpus taip smar
kiai krito, kad ligoninėje vos 
atgavo sąmonę, smarkiai prisi- 
trenkus.

Birželio 29 d. aikštėje pa
maldos labai pavėlavo, nes 
laukė aukštųjų svečių. O mal
dininkai plikoje aikštėje vis 
kepė.

Aukštuosius svečius—Resp. 
Prezidentą, Kr. aps. ministerį, 
Vidaus reikalų ministerį, Ka
riuomenės vadą ir kt.—sutiko 
Kauno kurijos generalvikaras 
šaulys su pralotu ir kanaunin
ku asista. Aukštiesiems sve
čiams priėjus prie altoriaus, 
Panevėžio katedros vargoninin
ko Karkos vedamas choras su
giedojo Lietuvos himną. Pa
maldas laikė metropolitas 
Skvireckas, pamokslą pasakė 
vysk. Būčys.

Pamaldos buvo transliuoja

šie-!

mos per radio, bet del radio 
kilo incidentas: kai diktorius 
pranešė, kad transliuojamas 
euchar. kongresas, tai po išti
są pusvalandį niekas nieko 
nekalbėjo. Mat, kongreso va
dovai buvę nepasirengę kal
bėt, o mišių negalėję pradėt, 
nes laukę paskutiniųjų maldi
ninkų atvykstant. Todėl po 
pamaldų pasauliečiai su kuni
gais dėl radio neišnaudojimo 
net susibarą. . .

Antrapus aikštės yra krūmai, 
kurie ir pamaldų metu buvo 
pilni žmonių, Čia buvo geriami 
įvairių rūšių gėrimai ir šiaip 
stiprinamasi. Tūlas ir maldi
ninkas išėjo iš rikiuotės ir nu
ėjo į krūmus pasistiprinti, atsi
gerti.

Dar liūdniau buvo su nakvy
nėmis. Maldininkai nakvojo 
beržyne, Nevėžio lankose, 
no kupetose. Tvarkos nebuvo 
nei dieną, nei naktį, nors dr. 
Eretas suorganizavęs apie 20 
ateitininkų tvarkai daryti.

Bažnyčiose ant grindų buvo 
prineštas toks storas sluoksnis 
žemių, kad ir karščiausios 
maldininkės nenorėjo klaup
tis, o šluoti bažnyčių nebuvę 
kaip—vis yra žmonių.

Per visas tris dienas kunigų 
buvo apie 50—60. Vienas ku
nigas į kongresą atvyko net iš 
Varšuvos. Jo pavardė—Vit
kauskas. Kun. Vitkauskas at
vykęs su kažkokia ypatinga 
misija. Be to, kongrese daly
vavo veik visi vyskupai ir visų 
ordinų ir kongregacijų vienuo- 
liai-ės.

Kongresui labai trūko orga
nizuotumo. Pavasarininkai į 
kongresą važiavo giedodami 
šventas giesmes, o grįžo dai
nuodami; nes maldos nepa
prastai įgrisusios...

(“L. ž”)

IŠ BALTIJOS KONFERENCI
JOS DARBŲ

Liepos 1 d., 13 vai., buvo 
atidaryta Baltijos valstybių 
užsienių reikalų ministerių 
konferencija. K o n f e rencijai 
pirmininkauja užsienių reikalų 

ministeris p. Lozoraitis, kuris 
ta proga pasakė atidaromąją 
kalbą. Konferencijos atidaro
mąsias kalbas pasakė ir Lat
vijos užsienių reikalų ministe
ris p. Munteras ir Estijos už
sienių reikalų viceministeris p. 
Rei. Po to buvo išrinktos ko
misijos: politinė ir redakcinė. 
Politinėje komisijoje Lietuvai 
atstovauja p. Urbšys, p. Vilei
šis ir p. Bačkis, Latvijai—p. 
Krievinis ir p. Sėja ir Estijai— 
p. Oepikas ir p. Kaasikas. Re
dakcinėje komisijoje Lietuvai 
atstovauja- p. Br. Dailidė, p. 
Norkaitis ir p. Brėdikis, Latvi
jai—p. Kampe ir p. Vigrabas 
ir Estijai—p. Oepikas ir p. 
Ojanssonas.

Ketvirtadienį po piet įvyko 
antras konferencijos posėdis, 
kuriame buvo tęsiami toliau 
konferencijos darbai, prade
dant analizuoti dabartinę 
tarptautinę padėtį ir tas prob
lemas, kurių ji kelia Baltijos 
valstybėms.

IŠ KAUNO — PALANGOS 
AUTOBUSŲ ATĖMĖ 

LEIDIMĄ

Kelių valdyba iš Kauno — 
Palangos ruožo autobusų atė
mė leidimą ir jį atidavė Tau
ragės — Šiaulių ruožo konce- 
sininkams, kurie važiuoja ir į 
Raseinius.

Kauno — Palangos ruožo 
autobusų savininkai daro žy
gių, kad leidimas jiems būtų 
grąžintas, nes jie pernai leidę 
iš Kauno į Palangą apytuštes 
mašinas ir šiemet iš pradžios 
nedaug tebuvę keleivių, bet 
dabar, kai žmonės jau įpra
to be persėdimo važiuot iš 
Kauno į Palangą, tai leidimas 
atiduotas kitam.

Tauragės — Šiaulių ruožo 
autobusininkams atidavus lei
dimą, esą, ir keleiviams būsią 
nepatogumų, nes Raseiniuose 
reiktų persėsti, o dabar, kad 
susisiekimą tarp Kauno ir Pa
langos palaiko Kauno — Ra
seinių — Jurbarko ruožas per
sėsti nereikia ligi pat Palan
gos.

Kauno Miesto Autobusų Susi
siekimo Šoferiai ir Kondukto

riai Skundžiasi Dažnomis 
Pabaudomis

Kauno miesto autobusų su
sisiekimo šoferiai ir konduk
toriai nusiskundžia, kad pasta
ruoju metu jiems padažnėju
sios įvairios baudos. Jie sako, 
kad jų baudimas dažniausiai 
esąs be pagrindo, o tik pa
prastas kontrolierių pykčio pa
sireiškimas.

Dažnai pasitaiko, kad iš 
garažo paduodamos netvar
kingos mašinos ir pavėlavus 
1-2 min. šoferiui tenka mokėti 
po 20-30 lt. baudos. Kauno 
autobusų susisiekimo šoferiai 
ir konduktoriai žada prašyti 
miesto savivaldybės, kad ji 
juos baustų tik už jų apsilei
dimus, o ne dėl visai kitų prie
žasčių, kur dažnai tarnautojai 
yra nekalti. Be to, jie norį ži
noti kokiems reikalams yra 
sunaudojami pinigai, surinkti 
baudų būdu. Nubaustų šofe
rių ir konduktorių sąrašai yra 
prikabinami prie savivaldybės 
autobusų susisiekimo įmonės 
patalpos sienų. Jeigu baudos 
taip didėsiančios, tai, anot šo
ferių, visos sienos netrukus 
bus aplipintos “nusikaltėlių” 
sąrašais.

Organizuojasi Laisvamaniai

Vendžiogala, Kauno ap. Čia 
tveriasi Laisvamanių etinės 
kultūros d-jos skyrius, šiomis 
dienomis grupės pažangių 
žmonių iniciatyva buvo suren
gta paskaita “Dangus ir pra
garas.” Prelegentas pakvies
tas iš Kauno. Klausytojų pri
sirinko pilnutėlė patalpa. Iš 
priežiūros organų pusės pas
tebėta netolerancijos žymių.

Šoferiai Nori Būti Apdrausti 
Nuo Nelaimingų Atsitikimų

Ligi šiol taksi šoferiai nebu
vo draudžiami nuo nelaimingų 
atsitikimų, o dabar jie tokį pa
geidavimą kelia ir žada krei
ptis į atitinkamas įstaigas su 
motyvuotu prašymu.

IMIGRANTU PROBLEMOS
Bedarbės Kompensacijos 

Įstatymai

Klausimas: Ar patys darbi
ninkai aukoja pinigų kompen
sacijos fondams Pennsylvani- 
jos ir Ohio valstijose? Kiek 
valstijų reikalauja nuo darbi
ninkų pinigų tam tikslui?

Atsakymas: Tik darbdaviai 
aukoja pinigų bedarbės kom-; 
pensacijos fondui Pennsylvani-j 
jos ir Ohio valstijose. 1.8% al
gų surašo (payroll) 1937 m., 
ir 2.7% 1938 m., ir po tam.: 
Iš 45 valstijų, kurios turi be
darbės apsaugos įstatymų, tik 
Alabama, California, Ken
tucky, Louisiana, Massachu
setts, New Hampshire, New 
Jersey, ir Rhode Island reika
lauja, kad darbdaviai ir dar
bininkai aukotų pinigų bedar
bės fondui.

Girininkystės Mokyklos
Klausimas: Ar man galite 

pranešti apie Amerikos Giri
ninkystės Mokyklas, kokius 
laipsnius jos išduoda, kokius 
kursus jos siūlo, ir tt.

Atsakymas: 26 kolegijos ir 
universitetai dabar siūlo kur
sus, kurie veda prie laipsnio 
girininkystėje. Paprastai, tos 
mokslo įstaigos reikalauja 
užbaigimą keturių metų antra- 
eilinės mokyklos kurso. Giri
ninkystės mokyklos siūlo 4 
metų kursus, bet 16 įstaigų tu
ri “graduate” kursus su laips
niais M. F. (Master of Fores
try), M. S. (Master of 
Science) ir D. S. (Doctor of 
Science).

Kolegijos kursai aprūpina 
reikalavimus studentų, kurie 
nori užsiimti profesijonališka 
girininkyste, t e c h n ikališkais 
girininkystės reikalais, žem
dirbyste ir mokinimu. Prak
tiškas darbas giriose, nuo 2 
iki 5 mėnesių laiko, reikalau
jama prieš užbaigimą kurso.

Pasaulinio Karo Ateiviai 
Veteranai

Klausimas: Esu pasaulinio 
karo veteranas, turiu garbin
gą paliuosavimą iš Amerikos 
armijos. Ką tik dabar aš nu
tariau tapti Jung. Vals. pilie
čiu, ar man reik tik išsiimti 
paskutines popieras?

Atsakymas: Įstatymas, ku
ris pavėlino palengvintą pilie- 
tystę veteranams, be mokėji
mo jokios mokesties, jau išsi
baigė gegužės 25 d., 1937 m. 
Kongresas dar nepailgino tą 
įstatymą ant kito meto. Ir kaip * 
dalykai dabar stovi, tai turėsi 
išsiimti pirmas popieras, ir 
laukti dvejus metus prieš pa
davimą prašymo dėl paskuti
nių popierų.
Socialės Apsaugos Įstatymas

Klausimas: Kiek žmonių 
mūsų šalyje gauna pašalpos 
po Socialės Apsaugos Įstaty
mu ? Ar yra žinoma, kiek se
nių gauna pensijas, prie kurių 
federalė valdžia duoda savo 
dalį?

Atsakymas: šiuom laiku, 
1,323,000 biedni seneliai, 34,- 
000 biedni akli, ir 360,000 
vaikų gauna pašalpos nuo val
stijų, prie kurių fondų fede
ralė valdžia irgi prideda savo 
dalį.

Suvirš 27,000,000 socialės 
apsaugos kortelių jau išleista 
industriališkiem darbininkam 
po Social Security Act senat
vės pašalpos planu. Galų gale, 
45 valstijos, District of Co
lumbia ir Alaska priėmė be- • 
darbės kompensacijos įstaty
mus, kurie aprūpina iš viso 
net 19,000,000 darbininku.

F. L. I. S.
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Silebizavimo (spelinimo) 
varžytinėse New Yorke 
berniukai ir mergaitės lie- 
pos 18 d. išėjo visai lygio
mis. Jie ir jos buvo nuo 10 
iki 14 metų amžiaus.

B r o o k 1 y no ir Apylinkės Darbininkiškų Organizacijų

JONAS GUDIŠKIS

Sekmad., Liepos-July 25 d.
ULMER PAR

GALE 25th AVENUE, KAMPAS CROPSEY AVE., BROOKLYN, N. Y.

BUS DVI POROS GERU RISTIKŲ:
Jonas Gudiškis su Al Norkum
John Lewsky su Frank Zeke

PROGRAMĄ IŠPILDYS:
Aido Choras iš Brooklyno, Sietyno Choras iš Newarko, Pirmyn Choras iš Great AL NORKUS

KELRODIS: Automobiliais važiuokite Manhattan tiltu 
(Bridge) tiesiog Flatbush Avenue iki Prospect Park. 
Pervažiuokite Parką ir pasisukite į Ocean Parkway, va
žiuokite iki Bay Parkway, sukitės po dešinei ir važiuo
kite iki galo kelio, sukitės po kairei j Cropsey Avenue 
iki gatvekarių linijos ir čia bus 25th Avenue. .Po de
šinei rasite Ulmer Park.
TR/kUKINIAIS: Iš Williamsburgh imkite 14th St. po
žeminį traukinį ant bile stoties ir važiuokite iki Union 
Square, New York City. Išlipę paimkite West End trau
kinį iki 25th Avenue. -Tie kurie ims Broadway “L” va
žiuokite iki Chamber St. ir paimkite Coney Island trau
kinį iki 36th St., paskui mainykitės ant West End trau
kinio iki 25 Avenue. Iš New Yorko miesto važiuojant, 
imkite B.M.T. traukinį West End ant Times Square sto
ties ir važiuokite iki 25th Avenue. Išlipę eikite po de
šinei iki parko.

PARKAS ATDARAS 10 VAL. RYTO 
LIETUS AR GIEDRA

TIKIETAS IŠANKSTO 30c 
PRIE VARTŲ PARKE 40c

Necko ir Dvylikos Dainininkų Grupe Dainuos Ispanijos Liaudies 
Karo Dainą “No Pasaran!”

WILLIAM NORRIS IR JOHN NEVINS ORKESTROS
Be Paliovos Grieš Įvairius Amerikoniškus ir Lietuviškus Šokius

ĮVAIRŪS ŽAISLAI:
Vaikų Watermelon Valgymas
Bulvių Lenktynės
Maišais Apsiavusių Lenktynės
Diktų Moterų ir Vyrų Lenktynės
Praizai Atsižymėjusiems




