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Tarptautinis Solidarumas. 
Franci jos Jaunuoliai. 
Ir Fašistui Nepatiko. 
Kepa Leitenantus.
Aukos Ispanijai.
Mandžurijos Partizanai.
Rašo D. M. šOLOMSKAS.

Ispanijoj prieš barbarišką 
fašizmą didvyriškai kovoja vi
si žmonės, mylinti laisvę, de
mokratiją, įvairių tautų ir ra
sių. Amerikiečių Lincolno ir 

• Washington© batalionus suda
ro balti ir negrai. Didvyrio 
mirčia mirė Lincolno bataliono 
komandierius negras Oliver 
Law, kuris kovoj ties Villanu
eva del Pardillo krito. Pirm to 
jis du kartu buvo apdovanotas 
už atsižymėjimą.

Rosario mieste, Argentinoj, 
liepos pradžioj buvo 25,000 mi
nios demonstracija solidarumui ( 
su Ispanijos liaudžia. Unijos 
įteikė 40,000 pesų vertės čekį 
aukų, kurias sukėlė jų nariai.

Paryžiuj įvyko Francijos 
Jaunųjų Komunistų Lygos Kon
gresas. Pasirodo, kad jaunųjų 
komunistų organizacija turi jau 
per 100,000 narių, čia buvo de
legatai ir iš broliškų jaunimo 
organizacijų Algerijos ir kitų 
Francijos kolonijų.

Vokietijos fašistai nuteisė 
trims mėnesiams kalėjimo ka
talikų kunigą U. Kaiserį už tai, 
kad jis 1935 metais apvesdino 
katalikę moterį su žydų kilmės 
žmogum, kuris buvo perėjęs į 

a katalikų tikybą. Kaip matome, 
tai fašistų pasiutimui nėra galo.

Jugoslavijos fašistų vadas 
Milosh Gryanski buvo didelis 
pritarėjas Ispanijos fašistui 
generolui F. Franco ir nuvyko 
pas jį. Bet grįžo namo labai 
supykęs, nes generolas Franco 
sučiupo 48 ispanus fašistus— 
falangistus vadus ir sušaudė be 
jokio teismo. Mat, jie nesutiko 
su Franco politika.

Japonijos imperialistai ruoš
damiesi karan prieš Chiniją ant 
greitųjų kepa naujus karinin
kus. Karo ministerija pirm 
laiko 5,000 kadetų pakėlė į lei
tenantų vietas. Matyt, mato, 
kad greitai reikės daug karui 
to pašaro.

Švedijos ir Šveicarijos darbo 
unijos pasiuntė daug protestų 
Vokietijos fašistams prieš nu
teisimą mirtin unijistų Stann 
ir Rembte. Barbariškų fašistų 
žygiais vis daugiau pasipiktina 

, demokratiškai ir laisvai nusi-‘ 
statę žmonės.

Bulgarijos reakcinė valdžia 
areštavo daug jaunuolių Var
noj, Plavdine ir kituose mies
tuose. Jie turėjo išsiėmę lei
dimus vykti į Paryžiaus Pasau
linę Parodą. Policija apkaltino 
juos, kad jie su tais pasportais 
norėjo vykti į Ispaniją liaudie- 
čiams į pagelbą.

Švedijoj Komitetas Ispanijos 
Pagelbai surinko pardavinėjant 
atvirutes ir ženklelius 700,000 
kronų Ispanijos žmonių pagel- 

* bai.

Iš Shanghai praneša, kad 
Mandžurijoj partizanų yra net 
300,000, kurie veda karą prieš 
Japonijos imperialistus. Viena 
grupė turi 5,000 žmonių, o dvi 
po 3,000, kurios veikia lilan 
Funtchen srityje. Grupė iš 6,- 
000 partizanų, vadovaujama 
Li Sui-wano veikia Tchulino

M t srity j. ’
^ Japonijos žiniomis remiantis, 
pereitais metais buvo per 1,800 
susirėmimų su partizanais, ku
riuose 1,070 japonų kareivių 
užmušta ir daug daugiau sužeis
ta. Taip kovoja Mandžurijos 
Žmonės prieš Japonijos impe
rialistus.

-. Kraujo karščio padidini
mas kaipo būdas gydyt pro
to ligas buvo žinomas jau 
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Brazilijos Laivo Eksplozijoj 
Daugelis Užmušta

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Tapajoz upėj eksplodavo 
laivas “Jose Antunes,” ku
ris vežė gazoliną. Eksplozi
ja išnešė oran 53 keleivius 
ir 16 jūrininkų. Vienus už
mušė, kitus sužeidė ir su
metė į vandenį. Išgriebta 
10 sužeistų. Daugelis už
mušta, bet tikras jų skai
čius dar nepaduodamas.

Bombos Pyškėjo prieš 
Anglijos Karalių

Belfast, Šiaurinė Airija. 
—Nežinia kas išsprogdino 
didelę smarkią bombą arti 
gatvėje, kuomet Anglijos 
karalius su karaliene buvo 
miesto valdybos rūme ir 
Šiaurinės Airijos valdinin
kai sakė jiem sveikinimo 
bei priėmimo kalbas.

Manoma, kad bomba bu
vo paleista kokio airio res- 
publikiečio bei kataliko. 
Šiaurinė Airija yra protes- 
toniškas savivaldiškas kraš
tas, kuriam Anglijos val
džia duoda įvairių pirmeny
bių prieš pietinę Airių res
publiką, vietiniai valdomą 
katalikų, bet priklausomą 
nuo Anglijos.

Anglų karaliui Jurgiui 
šeštam su karaliene Elzbie
ta atplaukiant į Šiaurinę 
Airiją, liepos 28 d., buvo 
bombomis sunaikinta bei 
sudeginta muitinių namu
kai ant sienos tarp respub
likoniškos Airijos ir šiauri
nės Airijos.

Respublikonai, i š s prog- 
dindami bombą po Dublino- 
Belfasto geležinkelio tiltu, 
dalinai pažeidė tiltą ir su
trukdė karaliaus patriotų 
važiavimą traukiniais į Bel
fastą.

Suimta penki, airiai, An
glijos imperializmo prieši
ninkai, kaipo nužiūrimi 
bombų sprogdintojai.

Lėktuvai Kaipo Galingiausi 
Karo Pabūklai

Madrid.—New Yorko 
Times korespondentas Mat
thews sako, jog Ispanijos 
fašistų lėktuvai, vokiški ir 
itališki, anaiptol negali pri
lygt liaudiečių lėktuvams. 
Bet fašistai turi kur kas 
daugiau lėktuvų, gaunamų 
nuo Hitlerio ir Mussolinio,. 
Ir nors liaudiečių lakūnai 
nukirto daugelį priešų lėk
tuvų, bet fašistai paskutinė
je savo ofensyvoje, prieš 
Brunete vis dar veikė šim
tais lėktuvų. Jie be palio
vos bombardavo Brunetę 
ir, žemai skraidydami, kul- 
kasvaidžiais “š t r u opavo” 
liaudiečių pozicijas.

Minimas korespondentas 
daro išvadą, kad lėktuvai 
esą galingiausias naujoviš
kas karo įrankis. O pirm 
dabartinio karo Ispanijoj 
daugelis vadinamų “žinovų” 
laikė lėktuvus tik “antraei
liais,” pagelbiniais karo pa
būklais.

Protligių įstaigose ir be
pročių namuose Jungtinėse 
Valstijose yra 480,000 asme
nų, ir kas metai dar prisi
deda po 15,000. Proto ligos 
dabar skleidžiasi 5 kartus 
sparčiau, negu 50 metų at
gal.
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Ispanijos Fašistai 
Daugiaus Nukentėjo,
Negu Respublikiečiai

Madrid.—Apsistojo fašis
tų šturmavimai į vakarus 
nuo Madrido. Jie perdaug 
išsisėmę ir nuvargę.

Ispanijos valdžia paduoda 
tokius laimėjimus savo of- 
ensyvos, kuri buvo pradėtr 
liepos 5 d.:

Tapo sustabdytas fašistų 
žygiavimas linkon Santan- 
derio, šiauriniame pajūryje, 
Baskijoj. Nes generolas 
Franco turėjo sutelkt di
džiąsias savo jėgas į Madri
do frontą.

Savo kontr-atakose Bru- 
nete-Villanueva srityj, Ma
drido fronte, fašistai prara
do bent 20,000 iki 25,000 ge
riausių savo kareivių.

Skaitliuojama, kad tos, 
gana bergždžios kontr-ata- 
kos lėšavo fašistam apie 
150 milionų dolerių.

Fašistai tuomi užėmė tik

Fašistai Daro Sau Pa
tiem Pavojingą Žygį
Teruel, Ispanija. — Fašis

tai veda ofensyvos kovą 
prieš respubliką Albarracin- 
Teruel srityj ir sako, kad 
jie šiomis dienomis užėmę 
386 ketvirtainiškas mylias 
ploto su 11 kaimų-miestelių. 
(Albarracin yra už apie 
120 mylių į rytus nuo Mad
rido.)

Žemlapis rodo, kad fašis
tai tuom žygiu nori apriest 
Madridą iš rytų ir pietų šo
nų. Bet jeigu ir teisingas 
būtų jų pranešimas apie 
386 mylių laimėjimą, tai jie 
patys gali įlįsti į sląstus. Šis 
plotas iš šiaurės yra siau
ras, o iš pietų platus. Šiau
rinė jo dalis panaši į butelio 
kaklą, o pietinė, kaip bute
lio liemuo. Taigi respubli
kiečiai galėtų perkirst to
kią siaurumą ir užkimšt fa
šistus kaip butelyje.

(Spaudos pranešimai ne
patvirtina, kad fašistai bū
tų užkariavę tokį didelį 
sklypą T e fu ei-Albarracin 
fronte. Pranešama tik, kad 
fašistai taip sako apie savo 
laimėjimą.)

Nepartijinė Lyga Remia 
AI g u-V aland u Sumanymą
Washington. — Neparti

jinė Darbo Lyga, turinti 
apie 3,000,000 narių, reika
lauja, kad kongresas priim
tų Black-Connery sumany
mą įstatymiškai apribot 
darbo valandas darbinin
kams ir nustatyt algą, že
miau kurios samdytojai ne
galėtų mokėt savo darbi
ninkams bei tarnautojams.

Atžagareiviai s e natoriai 
ir kongresmanai stengiasi 
sudarkyt tą sumanymą įvai
riais “pataisymais” arba 
bent nustumt jį' toliau, iki 
kitos kongreso sesijos-.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pal'iuosavo 445 
specialistus Donetzo ang
liakasy klų srityj, kurie bu
vo suimti už nepersvarbius 
nusikaltimus.

į dulkes sudaužytą Brunete 
miestelį ir tūlas kitas, ma
žiausiai ginkluotas valdžios 
pozicijas.

Respublikiečiai išlaikė sa
vo rankose apie 60 ketvir- 
tainiškų mylių to ploto, ku
rį jie atėmė iš fašistų per 
ofensyvą, pradėtą liepos 5 
d. Madrido fronte respub
lika tebeturi didžią dar ne
paliestą atsargą ginklų, 
amunicijos ir kareivių.

Kovoj tame fronte buvo 
sunaikinta bent 100 genero
lo Franco lėktuvų; tuo tar
pu respublikiečiai prarado 
tik tarp 20 ir 30 lėktuvų.

Pietiniame, C o r d o b o s 
fronte fašistai buvo karto
tinai atmušti su dideliais 
jiems nuostoliais. (Šitokius 
pranešimus duoda Associat
ed Press, buržuazinė žinių 
agentūra.)

Japonai Masiniai Žudo 
ChinijosValstiečius
Peiping.—Bigįąį Japoni

jos lėktuvų bombardavo ir 
degino chinų kaimus ir mie
stelius iš trijų Peipingo pu
sių. Sako, padarę didelės ža
los chinam. Garsinasi, jog 
kai japonų artilerija su pės
tininkais užėmė Hsingkung 
kaimą, tai išžudė visus chi
nų likučius.

Naziai Plūsta Amerikos 
Kongresmaną Dicksteiną
Berlin. — Vokietijos na- 

zių laikraščiai keikia Ame
rikos kongresmaną S. Dick
steiną kaipo žydą, kad jis 
paskelbė vardus 46 Hitlerio 
agentų-šnipų, veiki ančių 
Jungtinėse Valstijose.

t

(Dickstein kongrese taip
gi parodė, kad naziai palai
ko Amerikoj virš 20 savo 
karinio muštro stovyklų. 
Jis reikalauja užkirst kelią 
tokiai hitlerininkų veiklai 
Jungtinėse Valstijose.)

T. E. Elder Išteisintas
Greenfield, Mass. — Tapo 

išteisintas T. E. Elder, bu
vęs viršininkas madingos 
Mount Hermon mokyklos; 
pripažintas, kad tai ne jis 
nušovęs tos mokyklos gal
vą dr. Elliottą Speer.

Bičių Kalba
Municho U n i v e r s iteto 

profesorius K. von Frisch 
tvirtina, kad jis ilgais ban
dymais tikrai patyręs, jog 
bitės turi savotišką kalbą ir 
praneša savo draugėms avi
ly j, kas joms naudingo ar 
pavojingo dedasi ar randasi 
už avilio sienų.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 260 balsų prieš 88 
priėmė prezidento Roose- 
velto reikalavimą leist jam 
samdytis šešis pa^elbinin- 
kus su ne daugiau kaip $10,- 
000 algos kiekvienam per 
metus.

I Japonai Keršija Chinams, 
Bombarduodami Taku

Tientsin, Chinija, liepos 
29.—Japonijos kanuolės ir 
lėktuvai bombardavo Chini- 
jos kareivines Taku prie 
Hai upės žiočių, už 25 mylių 
nuo Tientsino. Keršijo už 
tai, kad chinai apšaudė ve
žančius amuniciją japonų 
laivus. Sakoma, kad prie 
Taku bombardavimo prisi
dėjo ir vienas Japonijos ka
ro laivas.

Chinų Kaimiečiai Kasa 
Duobes Japonams

Tientsin, Chinija.—Chini- 
jos kaimiečiai naktį iškasė 
ir paslėpė bent 70 duobių 
skersai visą Tientsin-Pei- 
pingą vieškelį per 50 my
lių, kad į duobes įgriūtų ar
ba liktų sulaikyti Japonijos 
trokai, vežantieji kareivius, 
ginklus ir amuniciją prieš 
Peipingą. Dėl to keli de- 
sėtkai japonų trokų kas my
lia yra priversti po porą 
kartų sustoti.

Nebegalėdami v a ž i u ot 
taip pavojingai išriaustu 
vieškeliu, Japonų trokai nu
sileido dešimts ir daugiau 
pėdų žemyn nuo vieškelio 
pylimo ir bando važiuot 
laukais; bet laukai lietaus 
ištižinti ir~trokai klimpsta.

Tais trokais japonai ve
žė ir sužeistus savo karei
vius per mūšius su chinais. 
Dėl trokų stapčiojimų ir su
krėtimų mirė daugelis su
žeistųjų.

Kur japonai užpildė že
mėmis duobes vieškelyje, 
tai chinai kaimiečiai slapta 
vėl atkasė ir panaujino tas 
duobes. Japonai už tai gra
sina šaudyt apylinkių kai
miečius ir degint jų so
džius.

Nauji Pasiūlymai Taisyt 
Vyriausią Šalies Teismą
Washington. —Jungtinių 

Valstijų senatorius Sher
man Minton siūlo kongresui 
sumanymą nutart, kad ša
lies Vyriausias Teismas ne
galėtų panaikint jokio įsta
tymo mažesne kaip 6 teisė
jų dauguma prieš 3.

Senatorius J. C. O’Maho- 
ney duoda sumanymą taip 
pataisyt šalies konstituciją, 
kad Vyriausias Teismas ne
turėtų galios naikinti be+ 
kuriuos kongreso išleistus 
įstatymus ar skelbti juos 
“priešingais” konstitucijai.

22 Biliūnai Veteranam
Was hington. — Valdžia 

skaitliuoja, kad nuo Piliečių 
Karo iki šiam laikui išmo
kėta esą 22 bilionai dolerių 
Jungtinių Valstijų karei
viam, dalyvavusiem . karuo
se—pavidale bonų ir pensi
jų veteranam ir jų našlėm- 
našlaičiam.

MAŽA PARANKA SKE- 
BUI ŽMOGŽUDŽIUI

Cleveland, Ohio, liep. 29. 
Tapo areštuotas skebas 
Fritz Swanson, kuris savo 
automobiliu tyčia užmušė 
Republic Plieno streikierį 
Johną Orecny. Bet žmogžu- 
dis skebas laikomas teismui 
tiktai po $1,000 parankos.

MMMM

Chinai Atakuoja Japo
nus Tientsine, Atmuša 
Juos Peipingo Srityje

Tientsin, Chinija, liepos 
29.:—Chinų policija ir kariš
kiai atakuoja Japonijos ka
reivius trijose geležinkelio 
stotyse šiame mieste ir puo
la japonų lėktuvų stovyklą.

Chinai apsupo 200 japonų 
karių vienoje mokykloje.

Peiping. — Eina visa eilė 
mūšių tarp chinų ir japonų 
Peipingo apskrityj. Japo
nai norėtų apsupt miestą ir 
priverst jį pasiduot per ap
gulą. Chinai vis užkerta ke
lią tokiam apsupimui.

Chinų komandieriai pra
neša, kad jie užėmę ir laiką 
savo rankose Fengtai, kari
nę japonų stovyklą į pietus 
nuo Peipingo. Jie taipgi sa
ko, kad chinai atgriebę nuo 
japonų Langfangą ir pagro
bę septynis japonų bombi- 
nius lėktuvus Chaochiten- 
ge, į pietus nuo Peipingo.— 
Langfang yra prie geležin
kelio, pusiaukelėje tarp 
Tientsino ir Peipingo. Tai
gi jis stovi labai svarbioj 
karinėj pozicijoj.

(Langfang jau kelis kar
tus perėjo iš chinų rankų į 
japonų ir vėl j chinų ran
kas.)
Japonai Mato Sau Pavojų 

Tientsine
, Tientsin, liepos 29.—Įvai

riose miesto dalyse siaučia 
mūšiai tarp chinų ir įsiver
žėlių japonų, šaudosi kul- 
kasvaidžiais, kanuolėmis ir 
šautuvais., Chinai, be kitko, 
atakuoja japonų kareivines. 
Karinė chinų policija už
ėmė vieną sandėlį japonų 
karo reikmenų. Chinai taip
gi apšaudo priešus prie Ja
ponijos konsulato.

Vienas japonų komandie
rius išsireiškė New York 
Times korespondentui, bi
jąs, kad chinai nesunaikin
tų Japonijos lėktuvų vieti
nėje jų stovykloje.

Žydai Protestuoja prieš 
Palestinos Padalinimą

Geneva. — Žydai iš viso 
pasaulio šimtais siunčia te
legramas Tautu Lygai, pro
testuodami, kad Anglija pa
dalino Palestiną į tris dalis: 
žydišką, arabišką ir angliš- 
kai-“bepusišką.”

Teisingiem Technikam SfJe- 
ra Baimes Sovietuose

Maskva. — Sovietų pra
monės organas^ “Za Indus
trializacijų” rašo, kad Ko
munistų Partija ir valdžia 
brangina ir apgina kiekvie
ną teisingą techniką-specia- 
listą.—Tik tie technikai, ku
rių sąžinė nešvari, kurie 
turėjo ryšių su trockistais, 
dabar nuduoda, būk biją 
parodyti savo iniciatyvą-su- 
manumą, “idant Sovietų 
valdžia jų nebaustų?’

Peiping. — 675 amerikie
čiai subėgo į Jungtinių Val
stijų atstovybės rūmus ir 
rūsius apsaugai nuo japonų- 
chinų šovinių.

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o I ši almėsi t 
Pasaulj!

Dienraščio XIX

Dvylika japonų lėktuvų 
skraidė virš Tientsino, grū
modami bombarduot mies
tą. Žemai skrisdami lėktu
vai kai kur kulkasvaidžiais 
apšaudė chinus.

(Tientsin miestas turi 
1,250,000 gyventojų.)

EXTRA!
JAPONAI BOMBARDUO
JA IR GAZOLINU DEGI

NA TIENTSINĄ

Tientsin, liepos 29.—Ja
ponijos lėktuvai vidurdienį 
bombomis ardė šį rytini 
Chinijos didmiestį ir degino 
jį pildami žemyn tonus ga
zolino. Liepsnose skęsta 
ypač vargingų chinų gyve
nama didžioji miesto dalis.

Japonų lakūnai padegė 
Nankai Universitetą, cent- 
ralinę geležinkelio stotį, 
chinų milicijos stovyklą, 
tarptautinį Chinkang tiltą 
ir daugelį kitų svarbių pa
statų.

Tai • desperatiškas japonų 
žygis, bijančių, kad chinai 
dabartiniais savo daromais 
užpuolimais neišmuštų ja
ponų iš Tientsino. . .

Miesto gatvėse pristatyta 
barikadų ir prikasta apjka- 
sų. Šėlsta nuolatiniai mū
šiai, kurie dažnai pereina į 
mirtinas kautynes durklais 
ir kardais.

Trys chinų armijos vienu 
urmu užpuolė japonus,, su
lindusius į 95 mylių ilgio 
apkasus fronte.

Tientsin pasidarė centras 
mūšių, kurie siaučia nuo 
Tangku, Tientsino prieplau
kos už 20 mylių į rytus, iki 
Fengtai, japonų armijos 
buvusios stovyklos, į vaka
rus nuo Peipingo.

Chinai ūmai užatakavo ir 
išmušė japonus iš trijų ge
ležinkelių stočių Tientsine, 
užėmė tas stotis ir įsibrio- 
vė į Japonijos koncesiją, tai 
yra, nuo pirmiau japonų 
valdomą miesto dalį.

Japonų lakūnai sudegino, 
chinų kaimą arti japonų , 
lėktuvų stovyklos. Tientsiną 
jie bombardavo ir degino 
ne sykį, bet atvejų atvejais. 
Nepaisė nė svetimšalių gy
venamų vietų. Be kitko už
mušė vieną Francijos ka
reivį ir vieną Italijos ir su
žeidė Anglijos policininką.

Chinų vyriausybė prane
ša, kad japonai tapo dau
gelyje frontu atmušti ir at
gal atmesti.

Eina girdai, kad Tientsin 
miesto majoras įkalbėjęs 
Chinų kariuomenei pasi
traukt iš Peipingo(?).

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

numato abelnai gražų orą 
šiandien čia ir New Jersey, 
su panašia temperatūra 
kaip vakar.

Vakar temperatūra buvo 
83 laipsnių. Saulėtekis 5:49; 
saulėleidis 8:15.
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Nerimsta
Du pasekmingi Sovietų Sąjungos la

kūnų atskridimai iš Maskvos per Šiaurių 
Polių į Ameriką, nugalėjimas šiaurių 
gamtinių kliūčių ir laimėjimas ilgio re
kordų neduoda Vokietijos fašistams Ra
mybės. Jie pasibudavojo du specialius 
lėktuvus “HA-139,” kurie turi po keturis 
motorus, ir taipgi kelis specialius lėktu
vus “Junkers U-86,” kurie turi po du mo
torus, ir rengiasi skristi į Pietų Ameri
ką. Fašistų lėktuvų išradėjas Dr. R. 
Vogt reporteriams pareiškė: “pamatysi
te, ką gali vokiečių lėktuvai.” Bet iš toli
mesnės kalbos pasirodė, kad jau bandė 
“Junkerį U-86,” vienok jis turėjo nusilei
sti, nes sugedo motoras. Ne kiek gali 
pasigirti, nes Sovietų lėktuvai yra 1934 
metais pabudavoti, tai yra ne vėliausias 
aviacijoj jų atsiekimas, turi tik po vieną 
motorą, o fašistai bandys lenktyniuoti 
tik dviejų ir keturių motorų lėktuvais, 
ir tai dar sako, kad jie, “nebandys tolio 
rekordą sumušti.” Fašistų generolas 
Udet sako, kad jų skridimas bus kari
niais sumetimais.

Ii . ■ -
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\ Karo Liepsna Rytuose

Niekšiškiausias Japonijos imperializ
mas, drąsinamas Vokietijos ir Italijos 
fašistų, pradėjo karą prieš Chinijos liau
dį. Karas nepaskelbtas, bet tas ir nėra 

• Japonijos imperialistų madoj. Jie jau se
nai sakydavo, “kad tik kvailas karą skel
bia,” kad be paskelbimo puolimas duoda 
daugiau progų laimėti. Jie taip ir daro. 

. 1894 metais ji be karo paskelbimo užpuo
lė ant Chinijos ir, sunaikinus jos laivy
ną ir armiją, laimėjo karą, atplėšė tūlas 
Chinijos teritorijas. 1904 metais Japoni
ja be karo paskelbimo užpuolė ant caris- 
tinės Rusijos karo laivyno Port-Artūre 
ir pusėtinai jį sužeidė. 1931 metais Ja
ponija be karo paskelbimo užpuolė ant 
Mandžūrijos ir ją pavergė. 1932 metais 
ir vėliau ji vedė karą prieš Chiniją, pa
vergdama Jahol ir kitas provincijas, 
bombarduodama Chapei ir Shanghai 
miestus.

Dabar Europoj didelis karo pavojus. 
Italijos, Vokietijos, Portugalijos ir Ispa
nijos fašistai jau antri metai veda karą 
prieš Ispanijos liaudį ir negali jį laimėti, 
Tas varo juos į pasiutimą. Susidarė eu
ropinio karo pavojus. Japonijos impe
rialistai, matydami, kad Europos šalys 
užimtos namie, sumanė pavergti šiauri
nę Chiniją. Chinijos liaudis, baigusi sa
vitarpinį karą, Kuomintango partijos 

jo - (Chiang Kai-sheko) valdžia susitaikius 
su Chinijos Sovietų valdžia, jaučiasi ga- 

z lingesnė ir atremia Japonijos užpuoli- 
| mus.

Japonija per kelias savaites vežė lai- 
. vais naujas karo jėgas prieš Chiniją. 

MandŽūrijoj ir Peipingo srityj ji sutrau
kė apie 300,000 armiją, jos ir Manchu- 
kuo kareivių, daug tankų, lėktuvų ir į 
Chinijos pakraščius karo laivyną. Diena 
iš dienos ėjo susikirtimai, o liepos 27 d.

1 < japonai pradėjo šturmuoti seną Chinijos 
B sostinę Peipingą.

i ' ' **■ .- *

Chiniją Peipingo srityj turi 29-tą ar
miją iš 60,000 kovotojų; Hopei ir Cha- 
har provincijose yra iki 130,000 kovoto
jų; iš Hopeh ir Shansi dar traukia apie 
80,000 kovotojų. Abelnai Chiniją turi 
iki 170 divizijų apie 2,280,000 kareivių. 
Jų geriausią dalį sudaro Raudonoji Ar
mija. Chiniją turi kanuolių, tankų, lėk
tuvų, bet ji yra vis vien daug prasčiau 
išlavinus ir apginklavus savo armiją, ne- 

B gu Japonija. Japonija turi galingą ka
ro laivyną, o Chinijos laivynas labai silp
nas. Japonija gali iš laivų bombarduoti
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Chinijos pakraščius ir prieplaukas. Bet 
jeigu Chiniją gerai pastatytų orlaivių ir 
submarinų veikimą, tai Japonijos laivy
nui būtų blogai, o dar blogiau kareiviams 
MandŽūrijoj.

Chinijos liaudis jungiasi prieš užpuoli
ką. Ji gaus pagelbininkų MandŽūrijoj 
ir Korėjoj, kur jau dabar veikia parti
zanai. Chinijos reikalais yra susirūpi
nę Anglija, Jungtinės Valstijos ir Fran
ci ja, kurios ten turi kolonijas. Jos jau 
dabar įspėja Japoniją. Jos gali būti ka- 
ran įveltos. Fašistai Europoj stengiasi 
užkurti karą, o tuom laiku jų talkininkai 
Azijoj. Vokietijos, Italijos fašistai ir 
Japonijos imperialistai trokšta karo, nes 
jie jo pagelba mano pavergti kitus kraš
tus.

Sovietų Sąjunga nori taikos. Pasaulio 
darbininkai, visi laisvę mylinti žmonės 
trokšta jos. Visi jie bus savo sitnpatijo- 
se ir pagelboj su Ispanijos ir Chinijos 
liaudimis. Anksčiau ar vėliau pasauli
niai fašistai ir imperialistai atsakys prieš 
žmoniją už karus ir kraujo praliejimą.

“Pasaremos!”
Virš metų laiko atgal, kada Ispanijos 

fašistai valdydami armiją, su pagelba 
Vokietijos, Italijos ir Portugalijos fašis
tų sukilo prieš Ispanijos liaudį, tai liau
dis buvo iškėlus obalsį: “No Pasavau!” 
(Jie neturi praeiti!) Tas obalsis tada 
buvo reikalingas, kad sulaikius fašistų 
armiją, kad apsigynus.

Ispanijos liaudis kovoj ne tik ’sulaikė 
fašistų pirmyn žengimą, bet išauklėjo 
armiją, ^kuri gali eiti pirmyn ir atimti iŠ 
fašistų užkariautus plotus, išlaisvinti 
žmones. Be ofensyvos fašistus sumušti 
negalima, tat Ispanijos liaudis dabar ko
voja po nauju obalsiu: “Pasaremos! 
(Mes eisime pirmyn!).”

Liepos 18 d., kada sukako metai kovos 
prieš fašizmą, tai Ispanijos Komunistų 
Partija išleido atsišaukimą. Jame-atžy
mi, kad didvyriškoj kovoj Ispanijos liau
dis sulaikė fašistus, pakirto jų viltį grei
tam laimėjimui, susidisciplinavo,, kad Is
panijos liaudies kova nėra tik prieš na
minius fašistus, bet ir kova prieš, užsie
nio fašistus, provokuojančius pasaulinį 
karą. Komunistų Partija savo atsišauki
me sako, kad nauja Ispanijos liaudies ar
mija ištaškė Mussolinio parinktas divizi
jas Guadalajara fronte ir vokiečių fašis
tus Guadarrama kalnų fronte ir Pozo- 
blanco fronte. Ispanijos liaudis priėmė 
komunistų obalsius ir sudarė savą ga
lingą armiją, įvedė bendrą komandą, iš
būdavo j o ir įrengė savus fabrikus, kurie 
gamina kanuoles, tankus, lėktuvus, šau
tuvus, kulkasvaidžius ir amuniciją. Gre
ta to, surado galimybę gerai apsėti lau
kus, juos nuvalyti, kad turėjus duonos; 
varomas pirmyn apšvietos ir kultūros 
darbas.

Komunistų Partija širdingai dėkavoja 
Sovietų Sąjungos liaudžiai už pagelba, 
Tarptautinei Brigadai, kuri didvyriškai 
kovoja, visiems pasaulio žmonėms, atėju
siems Ispanijos liaudžiai į pagelbą jos 
sunkioj kovoj prieš fašizmą.

Atsišaukimas baigiasi kviečiant Ispa
nijos žmones dar daugiau tvirtinti bend
rą liaudies frontą, armiją ir,steigti vieną 
dirbančiųjų partiją. Atsišaukime atžy
mi, kad Ispanijos liaudies kova yra ko
va prieš tarptautinį barbarišką fašizmą 
ir šaukia visus demokratiją ir laisvę my
linčius žmones į pagelbą.

Gibraltaras ir Fašistai
Gibraltaro perlają per kelis šimtus 

metų valdė Anglija, tai vandens vartai 
tarp Atlantiko Vandenyno ir Vidurže
mio Jūros. Bet Afrikos pakraštys pri
klauso Ispanijai, taipgi Europoj Ispanija 
turi didelį žemės plotą prie tų vartų. Da
bar tas teritorijas laiko fašistai.

Vokietijos ir Italijos fašistai privežė 
didelių kanuolių po 14-ką ir 16-ką colių 
gerklėmis ir apfortifikavo abu kraštus. 
. Tūlos Kruppo kanuolės pastatyta tik 
15-ka mylių nuo Anglijos Gibraltaro tvir
tumos. Šios kanuolės lengvai gali kulko
mis užversti anglų tvirtumą. 

J

Susirūpino tuom klausimu Anglijos 
ponai, “jūrų karalienės” admirolai. Gar
siai prieš tai šaukia ir FrancijoS laikraš
tis “Echo de Paris,” kad Italijos ir Vo
kietijos fašistams turi būti pastotas ke
lias, kad toliau negalima jiėms nusileisti.
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Iš Streiko Lauko i
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♦ MANO VYRAS 
Mano vyras labai dailus, 
Prie manęs jis baisiai meilus.

Jo plaukeliai garbiniuoti, 
Trys savaitės nešukuoti.

Jo ausytės mažulytės, 
Per plaukus net nematytis;

O jo kaklas trumputėlis
Ir apaugęs sąmanėlėms.

Jo akelės biskį kreivos 
Ir kojelės mažos, šleivos.

Jojo lūpos pakabintos,
Kaip didieji du virtiniai.

Jiš iš pečių labai drūtas, 
Net susprogęs visas siūtas;

O ant nosies,—tai triūbočius;
Nors ir piktas, bet garvočius.- 

Aš jį myliu ir bučiuoju, 
Prisispaudus pamyluoju.

Aš vedžiau jį sau Už vyrą, 
Nes tik vienas jis toks yra.

(Iš senų laikr.) y

LIETUVOS ŽINIOS
VILKAVIŠKIS.

Neduoda Leidimo
rugiuose. Nubėgo ją išvaryti. 
Prie kumelės rado negyvą

Easton, Pa. — Kaip jau bti< 
vo pranešta, Čia sustreikavo ; 
C. K. Williams ir Co. darbi- : 
ninkai. Reikalavimai: geresnių v 
darbo sąlygų, daugiau algos, 
trumpesnių valandų ir, vy
riausia, pripažinimą CIO uni-,/- 
jos.

Streikas prasidėjo liepos 19, 
apie 400 darbininkų streiko 
lauke. Reikia pasakyti, kad Ą 
tai bus toks pirmas solidarus 
streikas vsoj Eastono istorijoj. 
Iki šiol nei vieno skebo neat
sirado.

Kompanija daro viską, 
idant- palaužus - solidarumą, 
vartoja įvairius skymus. Vy- . . 
riausia kompanijos kozyre, tai 
paskelbė, kad unijos organi
zatorius esąs komunistas ir 
tokiu būdu nesitars su juo ir 
nesirašys kontrakto, reikalau
ja kito, reiškia, kompanija 
raudonu baubu nori stidemo- 
rąlizuoti streikierius ir sulau
žyti streiką, bet darbininkai 
kietai laikosi ir atmeta kom- . 4 
panijos reikalavimą — praša- 
linimo organizatoriaus V. T.

Čia žemiau seka pačių strei- 
kierių pareiškimas ir nupiešia 
padėtį. Kuomet tilps šis raštas 
spaudoj, tai bus dalykai vei-

Į Atrastas kaltas, kuriuo za- 
krist. Sabaliauskas buvo pri
trenktas, svėrė Upie 1 klg. At

vykęs gydytojas, konstatavo, 
kad tikrai šiuo kaltu buvo pa
darytas sužalojimas.

Kaltinamasis teisme kaltu 
neprisipažino. Negalėdamas 
įvykio kitaip nukreipti, kaltais 
norėjo įrodyti savo sūnus. Ėsą, 
jis apie 60 m. senis begalėjęs 
tai padaryti, o šūnūs, kurie 
turi 20-23 m., tai galėjo suge
bėti.

yra ° žy-1 Liudininkų parodymais za- 

kiTmplpq nuomininku hesugyvenęs ir 
vienas į kitą šnairuodavę. Strei
kus, esą, jau senai žadėjęs za- 

blom-

Vietos laisvamanių skyrius Stasį Grigaliūną pasmaugta 
grandimi, kuria kumele buvo 

; pririšta pievoje. Grandis buvo 
apsivyniojusi aplink pasmaug
tojo kaklą, krūtinę ir kojas. 
Nuėmus grandį ant kaklo pas
tebėtos aiškios užveržimo žy
mės. Vaiko veidas apdrasky
tas ir bendrai kūne 
mių, kad įnarpliotas į grandį Kristijonas jau nuo seniau su- 
nelamingasis buvo 
vilktas per laukus.

Manoma, kad pasmaugtasis ..... ...
Stasys Grigaliūnas, atrišęs ku- Kristijono galvon įdėti

neseniai įsisteigęs dėl įvairių1 
trukdymų negali savo veikimo 
plėsti, nes negauna leidimo 
paskaitai suruošti.

Buvo du kartu prašyta ir 
abudu kartu atsakyta. Tiesa, 
duotas pažadas, jog kitą kar
tą leisią.

Truputį keista. Paskaitos 
tema labai paprasta (metrika
cijos klausimas), bet visgi 
trukdoma, o dvasiškija mitin
guoja bažnyčioje kiek tinka
ma iškišus dargi garsiakalbius 
į gatvę.

Geras Aviečių Derlius
Kalniškės miške šiais metais 

labai daug užderėjo aviečių. 
Moterys ir vaikai šių uogų 
kasdien prirenka dešimtimis 
literių kiekvieni. Įgudęs uo
gautojas per dieną ‘ uždirba 
8-10 litų. Simne ir Lazdijuose 
už 1 literį uogų mokama 
30 et., o Mariampolėje 
50 et.

melę nuo mieto, grandį apsi
vyniojo per petį ir jojo į na
mus, bet kumele ko nors pa
sibaidžiusi numėtė jį nuo sa
vęs ir bevilkdama pasmaugė.

25- 
iki

Degė Natijavalakių Palios
Nesenai, Krosnos valse, 

esančiose Naujavaląkių palio
se kilo gaisras. Nudegė nema
žas plotas pelkynuose skur
džiai augusių heržėjių ir pu
šaičių (1-4 mtr. aukščio). 
Nuostolių priskaitoma apie 
3000 lt. Gaisro vietoje rasta 
butelių ir statinė, dėl to, ma
noma, kad šiose paliose deg
tindariai virė -naminę ir jas 
padegė.

——[7------- 7—7Prasidėjo Rugiapjūtė
Krosnos' ir kitose apylinkė

se ūkininkai šiomis .’dienomis 
pradėjo kirsti rugius. Yokia 
ankstyva rugiapjūtė šiame 
krašte retai pasitaiko. Rugiai 
daugelyje vietų gražūs ir at
rodo bus gana brandūs. Vasa
rojus taip pat baigia bręsti ir, 
jei bus palankus oras, apie šio 
mėn. pabaigą bus prinokęs.

Iš Katedros Išnešė Aukų 
Dėžutės

Liepos 13 d. rytą, atidarius 
Kaišiadorių katedrą, bažny
čios tarnai pastebėjo, kad nuo 
sienų nuplėštos ir kažin kur 
dingusios aukų dėžutės, iš ku
rių nuo sekmadienio nebuvo 
išimti tikinčiųjų suaukoti pini
gai. Dėžutės galėjo būti pa
vogtos liepos 12 d. vakarą, ar
ba liepos 13 d. anksti rytą.

Pažymėtina^ kad tai jau an
tras į katedrą įsilaužimas. 
Birželio mėnesį (pirmomis die
nomis), pro grotinių durų 
apačią, į katedrą buvo įsilau
žę, vėliau policijos susekti, 
mažamečiai. Suaugęs žmogus 
šiuo keliu į katedros vidy ne
gali patekti, tad manoma, kad 
tai vėl mažamečių darbas.

Vakaruškininkai Užmušė 
Namų Šeimininką

1937 m. vasario 7 d. Rokiš
kio valse., Gilių km. pas Anta
ną Garšką buvo surengta “va- 
karuška.” čia iš plačios apy
linkės susirinko labai daug 
mažai kultūringo jaunimo. Dėl 
vietos stokos Garškos namuo
se, visi vakaruškininkai ap
siaustus ir kaliošus pašidėjo 
pas kaimyną Vaičiulį.

Pasilinksminimui pasibaigus, 
į Vaičiulio namus atsiimti dra
bužiui sugriuvo būrys jaunų 
vyrų, šiems besirengiant, į jų 
tarpą štankietais apsišarvavę 
įsibriovė Matas ir Jonas Butė
nai. šie jieškodami į ką “bels
ti” tais mietais reikalavo ne
buvusio draugo kepurės. Pra
sidėjo žodžių kova, mat vieni 
norėjo “ginkluotuosius” paša
linti. Į jų riksmą įsikišo namų 
šeimininkas Vaičiulis, kuris be 
jokios priežasties iš Mato Bu
tėno kočėlu į galvą gavo sun
kų smūgį.

Apalpęs Vaičiulis skubomis 
buvo nuvežtas į Rokiškio aps. 
s-bės ligoninę, kurioj* po dvie
jų savaičių sirgimo mirė net 
nebeatgavęs sąmonės.

Vaičiulis buvo ramus, seny
vas, pažangus ir darbštus ūki
ninkas.

Teismas, išžiūrėjęs šią bylą,

Arklys Pasmaugė Vaiką
Liepos 13 d., apie 10 vai. 

pas Mažų Vladiškių km. (Kai
šiadorių v.) gyventoją Jurgį 
širvinską atėjo jo kaimyno, 
Titnagų km. gyventojo Griga
liūno sūnus, 10 m. amžiaus, 
Stasys Grigaliūnas. Stasiui 
esant pas širvinską, šis liepė 
savo sūnui Broniui, apie 15 m. 
amžiaus, nueiti į pievas ir par
vesti namo kumelę. Bronius 
kažkokiu darbu užimtas dar
že, į pievas nesiskubino. Tai 
girdėjęs mažametis Stasys 
Grigaliūnas, ?nieko nesakęs 
Širvinskams, išėjo. Greičiau
siai vaikas Čia numatė progą 
pajodinėti kumelę ir norėjo 
širvinskams pasitarnauti.

Po kiek laiko, Širvinsko sū
nus, vis dar dirbdamas darže, 
pamatė iš pievų parėjusią ku
melę ir ramiai braidžiojančią

bą” .. .
Teismas Streikų pripažino k^a’pakeitę,“ta&XiS’7« 

visko atrodo, kad streikas bus 
laimėtas. Vėliau teks apie šį 
streiką smulkmeniškiau para
šyti. šiuos žodžius rašant ži- ' ” 
noma tik tiek, kad liepos 28 
bus konferencija tarpe kom
panijos ir unijos atstovų derė- 
jimuisi dėlei baigimo streiko.

Darbintas. .j
C. K. Williams Streikierių 

Pareiškimas
Spaudai: * Liep. 25, 1937 

C. K. Williams streikas ta
po pratęstas iš priežasties • 
kompanijoj nusistatymo. Dar
bininkai su savo organizacija. 
Visuomet 'b'uvu ir yra pasiren
gę sueiti, tartis iv baigti strei* 

' ką. ‘Tad, ibeįit kokios paštam i- 
gos ! iš npUšės kompanijos, bei - 
jos atstovų užmesti ar skelbti^ 
kad streikas pratęsiamas iš 
priežasties Unijos nusistatymo, 
yra . gryna fabrikacija. ... .>

Streikas pratęstas tik todėl, 
nes kompanija atsisakė išpil
dyti teisingus ir nedidelius 
darbininkų reikalavimus; ir 
dar todėl, nes kompanija rei
kalauja teisės nusakyti, kas 
turi būti unijos viršininkais ir 
atstovais. Darbininkai susior
ganizavo į industrinę uniją, iš
sirinko savo viršininkus, at
stovus ir komitetus — sulig 
statuto ir taisyklių Wagnerib 
Akto, bet kompanija atsisako* • 
tartis su unijos atstovais.

Jei būtų tik tas klausimas, k 
vieno bei kito unijos atstovo......
pasitraukimas, diferencijoj 
kompanijos reikalavimų, tai 
nebūtų svarbus pamatas ar
gumentuoti. Bet kuomet kom
panija pasiima ant savęs pra
tesimą streiko sti tuo reikala
vimu, kad unija skirtų kitą 
atstovą, tada mes manome, 
kad .kompanija nori atimti 
darbininkų, unijos ir išrinktų 
atstovų teises.

Kas Turi būti unijos atsto
vai, viršininkai, legaliai ar ki
taip, tai ne kompanijos reika
las. Tai yra vien tik pačių... 
darbininkų z reikalas ir teisė. 
Mes apgailestaujame, 
kompanija pratęsia streiką dė- 

: lei kišimosi į darbininką orgA-

kaltu ir nubaudė 4 m. s. d. ka
lėjimo Baudž. Stat. 28, 29, 30 
str. nurodyt, pasekmėmis. Be 
to, nukentėjusiam priteisė 140 
lt. ir 55 et. gydymosi ir nedar
bo išlaidų.

Streikus vietoje areštuotas 
ir patalpintas į kalėjimą. ‘

Nusistatymo Auka
Svėdasų miestelio užkampy 

mažuose nameliuose gyveno 
trys davatkos: Marijona Raš- 
čiūtė apie 80 nietų, tokio pat 
amžiaus Ona Budreikaitė ir 
Veronika Vilenaitė.

, Sunkiai versdamosios iš 
menkų darbų ir mažo daržiu- 
ko, į savo ‘‘palapinę” priėmė 
nuomininkėmis. ;dvi jaunas, 
mergaites: žvirblytę ir Gedze- 
vičiūtę, kurios vienoje mokyk
loje mokėsi šeimininkavimo.

Davatkos šioms mergaitėms 
griežtai draudė draugauti su 
vyriškiais.

1936 m. lapkričio 14 d. pas 
žvirblaitę ir Gedzevičiūtę at
silankė jaunas, apsukrus jau
nikaitis Jonas Bražiūnas. Vi
siems trims jaunyste besi
džiaugiant, besišnekučiuojant 
sutemo, laikrodis mušė jau 22 
valandą. Rr nūtė, baigusi kal
bėti rožančių ir besnūduriuo- 
dama išgirdo, kad kamaraitėj 
tarp jaunųjų nuomininkių 
šnera vyriškas balsas. Ji užsi
žiebė žvakę, pasiėmė kirvu
ką ir nuėjo į tą kambarį išva
ryti “šėtonišką” vyro balsą. 
Apšvietus kamaraitę pastėbė-

žiaurų mušeiką Matą Butėną' j0, kad prįe lovoje gulinčių 
pripažino kaltu Baudž. Stat.' * • ’ ’ ■- .
467 str. 9 d. ir nubaudė 8 m.
s. d. kalėjimo.

Kėsinosi Užmušti Zakristijoną
1936 m. vasario 13 d. Alek

sandravėlės bažnytkaimio, 
Obelių Valse, zakristijonas Ed. 
Sabaliauskas apie 6 vai. par
vežė iš mokyklos vaikus mo
kiusį vikarą Apanavičių. Kai 
vikaras išlipo iš vežimo ir įėjo 
į kleboniją, žakristijbhAš nu
važiavo į kūtę. Iš ten raktą- 
nešinąs grįžo į kleboniją, bet 
Vos tik įėjus į prieangį klebo
nijos žemių nuomininkas, ku
ris klebonijoje gyveno, sun
kaus kalto smūgiu vietoje jį 
pritrenkė. Nusikaltėlis greit 
pasišalino> o nukentėjęs be są
monės liko tamsioje asloje, ku
rį Vėliau 
mistrinė 
gyvybės 
kleboną

Kun.
nurodymais zakristijoną ilgai 
ląmdė, darė dirbtinį kvėpavi
mą, bet pastarasis gulėjo ktiip 
suledėjęs. Galop į pagalbą pa
sišaukė vieną kitą tarną ir su 
jais zakristijoną nuvilko į vir
tuvę. Čia nukentėjęs kiek at
kuto, o po suteikto vandeniu 
sustiprinimo pradėjo apsaki
nėtu kieno ir kaip buvo užpul
tas ir primuštas. Jis gerai ma
tęs, kad jį užpuolęs klebonijos 
žemių nuomininkas Streikus.

feuVo pradėtas Štrėikaus 
jieškojimas, kuris atrastaš 
pėdsakus bemėtąs pašto agen
tūroje.

pripuolamai ėjusį ak- 
rado tik su mažomis 
žymėmis. Ji iššaukė 
šimašių.
šimašius medicinos

žvirblytės ir Gedzevičiūtės be
sėdįs jaunas vyriškis. Nepa- 
kęsdama tokios tvarkos, vy
riškį pradėjo kolioti nepado
riais žodžiai. Pastarasis, veng
damas triukšmo, kamaraitę ir 
drauges apleido, bet reikalas 
nepasibaigė: Raščiūtė balsiai 
koliodama vyriškį, išlydėjo į 
gatvę. Prie jos keliamo triukš
mo prisidėjo ir kitos tame na
me gyvenusios davatkos Bū- 
dreikaitė ir Vilenaitė.

Šioms bekoncertuojarit, kaž
kas į jas pašvietė prožekto
rium ir paleido akmenį, kuris 
pataikė Budreikaitei į kaktą. 
BUdreikaitė pe keturių dienų 1 nizacįją 
mirė; ji sirgo džiova nuo se-l Nei j‘okis raudonaš baubas 
niau. Gydytojas, dalydamas nepakeis padėties. Klausimas 
lavono skrodimą, rado, kad yra aigkus jr paprastas, darbi- 
Budreikaitė buvo sužeista kie- cinkai streikuoja, yra pasiren- 
tu buku įrankiu sulaužant gal- tartis, tam jie turi išrinktus 
vos katilą, kurio dalis buvo komitetus ir atstovus ir tarsis 
įstrigusi į smegenis. Smūgis bile kada ir visose numato- 
buvęs mirtinas. Imose konferencijose. .Unija,

Šio įvykio kaltininko niekas tačiaus> atmeta kompanijos

kad

Smūgis vile kada ir visose numato- 
. . I mose konferencijose. . Unija, j 

nematę. Buvo įtartas žvirbly- bandymą kištis i jos reikalus, 
tės ir Gedzevičiūtės svečias, o k f. skyrimą atstovų, bei pa-
tas svečias jų parodymais bu
vęs Jonas Bražiūnas, kuris ir 
patrauktas kaltinamuoju.

t Teismas išžiūrėjęs bylą Bra- 
žiūną hubaudė 9 mėn. papras
to kalėjinio. (“L. ž.”)

Maskvos požeminis gele
žinkelis yra artistiškiausias 
pasaulyj, kaip skaitome N. 
Y. Poste. Jiš esąs panašus 
į dailės muzėjų bei gra
žiausiai įrengtą brangaus 
viešbučio prieškambarį.

reiškimą, kad kompanija nesi- 
skaitys su unijos atstovais.

Lead, Oil, Varnish and 
Paint Makers Union, 
Local No. 127.

Prez. John J. Sabd, 
Sekr. Hobart H. Evans.

Londoh . — Ispanijos fa
šistai suėmė Anglijos p Ve-, 
kybinį laivą “MiVUpanu,” 
2,539 tonų įtalpds, beplau
kiant jam į respublikos 
uostą.

t
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G. Marconi Bevielinio
Telegrafo Išradėjas

(“prie-
balandžio 
Bolognoj, 
Giuseppe 
o motina

fašistų 
jis pa- 
didelės

d. š. m. Italijoj 
išradėjas Gugliel- 
Jis gimė 
metais, 

tėvas

Ispanijos fašistų lakūnai, naziai ir Italijos juodmarškiniai, be jokios išimties 
bombarduoja respublikiečių Raudonojo Kryžiaus ligonines ir ligonvežimius, 
kaip rodo šis fotografinis paveikslas.

Penktadien., Liepos 30, 1937 Puslapis Trečias

on in im mm ki b ih
< Greičiausiai Išmoksta 

moji Anglų K alba
, Kad sutrumpinta - bazi

nė anglų kalba yra labai 
geras daiktas, tatai galėtų 
paliudyti Sovietų užsienių 
reikalų komisaras M. Litvi
nov. Jis, angliškai kalbėda
mas Tautų Lygos posėd
žiuose, daugiausia naudojo 
šios rūšies anglų kalbą. Jis 
vartoja ją ir rašytuose dip
lomatiniuose pareiškimuose, 
kad ir papildydamas žo
džiais bei išsireiškimais iš 
“standardinės” anglų kal
bos. Ir visi diplomatai su
tinka, jog tokia Litvinovo 
kalba yra stipri, taisykliška 
ir vaizdinga.

Lengviausiai supranta
mas politinis radio kalbėto
jas Amerikoj bene bus pre
zidentas Rooseveltas. Jis, 
baigęs Harvardo Universi
tetą su pasižymėjimais, pui
kiai žino ir plačiąją anglų 
kalbą. Bet jo prakalbos ste
bėtinai supuola su siaures
nės, bazinės anglų kalbos 
žodžiais ir taisyklėmis.

Šį straipsnį rašančiam 
teko matyt Macy’s depart- 
mentinėje sankrovoje New 
Yorke knygą skaitymų su
prastintoj, bazinėj anglų 
kalboj. Tarp skaitymų yra 
ištraukų , iš Roosevelto kal
bų. Kai kur šaligrečiais tas 
pats dalykas pasakomas ba
zine, siauresne anglų kalba, 
ir reikia stebėtųs, kaip pre
zidento Roosevelto kalba 
dažnai beveik žodis žodin 
sutinka su šia

Po kokių 250 metų visas 
pasaulis mokėsiąs susikal
bėti vadinama “pamatine- 
Basic” anglų kalba, kaip 
pranašauja Anglijos rašyto
jas H. G. Wells savo apy
sakoj “The Shape of Things 

' to Čome” (Kaip Atrodys 
Dalykai Ateityje). •

Tokia “sutrumpinta” an
glų kalba pasirodė prieš de-v 
sėtką metų. Jai apribotą 
skaičių žodžių parinko 
C a m b r i d ge Universiteto 

^profesorius C. K. Ogden, 
Anglijoj. Ši bazinė, arba 
pagrindinė anglų kalba su
sideda iš 850 reikalingiausių 
žodžių. Tai yra reikšmin
giausi, vaizdingiausi ir “an- 
gliškiausi” žodžiai. Išmokus 
juos gerai suderint į saki
nius, tais 850 žodžių galima 
esą pasakyti beveik visa, 
kas pasakoma 20,000 iki 
40,000 , neparinktų žodžių, 
sudėtų į žodyną kaip pa- 
puolę.

Apie tą sutrumpintą ang
lį! kalbą rašydamas, L. 
Drakšas “Lietuvos Žiniose”, 
gal būt, ir perdaug ją “su
lengvina”. Jis sako:

“Žmogus, mokąs francū
zų ir vokiečių kalbas, Ba
sic English žodžius gali iš
mokti per kokį pusdienį, ir 
tinkamai juos vartodamas 
pajėgs kasdieniniuose gyve
nimo reikaluose susikalbėti 
visiškai puikiai. Mokančiam 
tik lietuviškai, žinoma, kiek 
blogiau. Jis bus priverstas 
paaukoti apie 30 iki 50 va- j tąja” kalba. 
Jandų darbo. Į šių žodžių rašytojui taip

“Prisiminkim, kad dau-1 pat teko peržiūrėti tūlas 
gelis mūsų mokėmės stan- j apysakaites Amerikos poe- 
dardinės (paprastai priim- to Edgar A. Poe, ištraukas 
tos) anglų kalbos 5 iki 7 iš Biblijos ir kitus dalykė- 
metų ir šiandien dar nega-, liūs, “išverstus” į paprastes- 
1 A S. A* .3 r, , ZArt Z I A J A A •» ZA 4*. A ZA AZA ZA La ZA r. A AZA ZA ZA A.A ZA.1 A A 1 — ZA 1 La ZA ri A A A-A A

Metrinės Sistemos 
100 Metų Sukaktis

ŠIAULIŲ LIETUVIS 
ŽYMUS IŠRADĖJAS

Kaip Užkirst Kelią 
Kūdikių Paralyžiui

“pasiaurin-

lime perdaug didžiuotis ją 
moką. Standardinė anglų 
kalba nepaprastai sunki. 
Baisiai nefonetinė (ne gar
sinė) jos rašyba, beveik mi- 
lioninis žodynas ir tt. Tuo 
tarpu suprastinta ir kon- 

\ densuotą anglų kalbą—va- Į boj.
dinamą Basic—galima ma- i 
žiausiai 100 kartų greičiau 
išmokti.

“Basic nėra koks naujas 
Esperanto... Tai gyvoji 
šių dienų anglų kalba.”

Anglu kalba turi apie 4,- 
000 veiksmažodžiu (verbs), 
bet profesorius Odgen pa
rinko tik 16 būtiniausių 
veiksmažodžių (kaip kad: 
get, give, eat, put ir kt.). 
Pridėjus prie jų tokius 
“krypties” žodelius, kaip: 

, up, on, out, in ir kt., galima 
esą jais pasakyt tiek, kaip 

, ir keturiais tūkstančiais 
“aukštesnių” bei neparink
tų veiksmažodžių.

Tiesa, tinkamai pritaikyt 
tnos žodelius prie šešiolikos 
veiksmažodžių nėra jau taip 
greit išmokstamas dalykas. 
30 valandų tam tikrai ne
užteks. Žiūrėkite, kiek keb
lumo turi kad ir ilgai Ame
rikoj gyvenantieji lietuviai, 
kai reikia suderinti tokius 
Paprastus veiksmažodžius, 
kaip walk, go, come, talk, 
call, put su krypties žode
liais: off, on, to, out, up, 
down ir tt. O vis dėl to ir 
čia darbas praktiško anglų 
kalbos išmokimo yra bent 
desėtkus sykių lengvesnis, 
negu mokinantis senu būdu, 
kur naudojama neparinktas 
žodynas, netikslūs skaity-

* ir išdraikyta gramati-

nę, bazinę anglų kalbą. Tuoj 
susidaro vienas neabejoti
nas įspūdis,—jog tie patys 
raštai bazinėj kalboj skam
ba aiškiau, stipriau, leng
viau ir naturališkiau, negu 
plačiojoj standardinėj kal

Yra leidžiama laikraštu
kų, kur viena skiltis spaus
dinama, pav., lenkų, vokie
čių, francūzų, ar kt. kalba, o 
antra skiltis šaligrečiai per
duoda tą patį straipsnį ar 
žinią suprastinta, bazine 
anglų kalba. Tai geriausias 
būdas išmokt vikriau nau
dot tokią susiaurintą anglų 
kalbą, sykį jau žinai pama
tinius jos žodžius ir bend
rąsias taisykles. O pradinių 
vadovėlių galima gauti di
desnėse knygų krautuvėse 
bei departmentinėse san
krovose, p a r e i k a laujant 
“Basic English.” Yra tam 
ir fonografinių rekordų— 
plokštelių, sulig kurių gali
ma išmokt teisingai ištart 
žodžius.

Bazinė anglų kalba šian
dien yra naudojama jau 
šimtų tūkstančių^ gyventojų 
įvairiose neangliškose šaly
se.—N. M.

MOKSLO KANKINYS

mai 
^ka.

Los Angeles, Calif.—Per 
ilgą laiką bedarant bandy
mus su X-spinduliais, jie 
nejučiomis taip įdegino in
žinieriaus T. B. Riferio kū
ną, kad jis liepos 26 d. mi
rė, sulaukęs tik 52 metų 
amžiaus. Begelbėjant jo 
gyvybę buvo padaryta 540 
operacijų, bet jos neapgy
nė jį nuo mirties.
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Lietuvis B. Vaicekauskis 
iš Šiaulių rodė du įdomiu 
išradimu dabartinėje pa
saulinėje parodoje Paryžiu
je. • -v ..Vienas jo išradimas yra 
pritaikytas lėktuvams, ku
riuos ištinka nelaimė, be- 
skrendant per vandenyną. 
Jei keleivis ar lakūnas ta
da tik paspaus tam tikrą! 
knypkį (mygtuką), tuoj vi
si lėktuve esantieji žmonės 
atsiduria specialiuose mai
šuose; o tuose maišuose jie 
patogiausiai gali laikytis 
nukritę ant vandens. Už 
šį išradimą Vaicekauskis 
gaus medalį.

Antras Vaicekauskio iš
radimas tai “gelbėjimosi 
kelinės.” Su jomis iššokęs iš 
užsidegusio ar skęstančių, 
laivo keleivis net nesušlam-! 
pąs ir visai patogiai galis 
ant vandens išsilaikyti. Šį

Liepos 4 d. šiemet suėjo 
100 metų, kai Franci j a įve
dė metrinius saikus, matus 
ir svorius.

Dar 1790 metais revoliu
cinis susirinkimas Franci- 
joj paskyrė komisiją “mok
sliškai nustatyt mato ir svo
rio vienetus”, o 1792 m. 
Francijos astronomai Me- 
chainas ir Delambras pra
dėjo matuot meridianą tarp 
Barcelonos ir Dunkirko.— 
Meridianais vadinasi linijos 
pravedamos ant žemės ka
muolio nuo šiaurės poliaus 
iki pietų poliaus.

Dabar metrinė matų ir 
svorių sistema veikia visose 
Europos šalyse, tik apart 
Anglijos.

Metrinė sistema gavo to
kį vardą nuo pagrindinio 
įlgio vieneto, vadinamo. . t
metru; o metras tai “meri-1 išradimą praktiškai Vaice- 
diano ketvirties viena de- ' 
šimtmilioninė dalis.”

Metrinių saikų ir svorių 
gerumas yra jų paprastume 
ir vienodume įvairioms ša
lims. Jie yra pagrįsti de
šimtaine sistema; pavyz
džiui., 1 metras (39 coliai ir 
37 šimtadaliai) dalinasi į 
dešimt decimetrų, kiekvie
nas decimetras į dešimt cen
timetrų, centimetras į de
šimt milimetrų.

Anglijoj ir Jungtinėse 
Valstijose tik laboratorijo
se dar tenaudojama metri
nė sistema; šiaip gi matuo
jama jardais, pėdomis, co
liais; sveriama svarais ir 
uncijomis, o ne metriškais 
gramais, kilogramais ir tt. 
Čia ir svaras nelygus: pa
prastas svaras 16 uncijų, 
vaistininkų svaras 12 unci
jų. Jūrų mylios ilgis Ang
lijoj skiriasi nuo sauskelių 
mylios. Priimta Anglijoj 
mechaniška arklių jėga ski
riasi nuo tarptautinės ark
lių jėgos. Net Anglų šilu
mos matas kalorija sudaro 
tik ketvirtadalį tarptauti
niai priimtos kalorijos.

Netikslumus senosios ma
tų sistemos pradeda vis la
biau jausti ypač Anodijos 
mašinų fabrikantai. Skirtu
mas matuose trukdo tų ma
šinų pritaikymą kitose ša
lyse, kurios naudoja metri
nę sistemą.—L. Ž.

kauskis parodė Viduržemio 
Jūros vandenyje. Bandymas 
visai pavyko, ką pripažino 
valdiškos įstaigos.

Paskutinį išradimą Vai- 
cekauskis rengiasi bizniškai 
išnaudot ir nori sudaryt 
tam tikrą bendrovę. (Kad 
tik jinai nenueitų keliais 
daugelio kitų lietuviškų 
bendrovių.)

So vi e tŲ Lakūnę Žygiai Į 
Ameriką Dar Tik Pradžia...

Profesorius Albert E. 
Wiggam sako, kad didžiau
sias uždavinys gyvenime 
tai pažint žmones ir mokėt 
sugyvent su j.ais.

/
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Kai trys sovietiniai lakū
nai antro skridimo per 
šiaurės polių į Ameriką at
silankė pas prezidentą Roo- 
seveltą liepos 26 d., prezi
dentas pasikvietė ir savo 
valstybės ministerį Kulią, 
karo ministerį Woodringą 
ir kitus aukštus valdinin
kus išgirst, ką šie lakūnai 
patyrė, ir sužinot apie or- 
laivininkystės pažangą So
vietų Sąjungoj.

Daugiausia s m ulkmeniš- 
kų klausimų statė Roosevel- 
tas, o pirmoj vietoj atsaki
nėjo to žygio vadas Gromo
vas. Jis, be kitko, pasakė, 
jog du pirmieji sovietiniai 
skridimai per polių -į Jungti
nes Valstijas yra,. tiktai 
pradžia: Sovietų inžinieriai 
darbuojasi išvystyt tokią 
mašineriją lėktuvams, kad 
jie galėtų antra tiek toliau 
be apsistojimo nuskristi.. O 
jau ir šiuo žygiu sovietiniai 
lakūnai iš Maskvos per 
šiaurės polių “atšovė” be 
apsistojimo apie 6,300 mylių 
į Californiją.

Kokia bjauri liga yra kū
dikių paralyžius (poliomye
litis), tikrai tegali jaust tik 
tėvai, kurių vaikučius jinai 
visam amžiui sužaloja arba 
numarina. Štai tėvai augi
na kūdikį; jis atrodo svei
katos pavyzdys ir “kietas, 
kaip akmuo”. Bet plėšikas- 

! kūdikių paralyžius nepaiso, 
kiek yra stiprus vaikutis ar 
mergaitė, o netikėtai grie
bia ir parbloškia kūdikį. 
Dar daugiau. Ši liga, tar
tum tyčia, pasirenka stip
riausius vaikus. O kaip ją 
nugalėti, tam iki šiol nebu
vo jokio tikro ginklo.

Bet medicinos mokslinin
kai nenuleidžia rankų ir 
daro bandymus po bandy- 

; mų, daugiausia naudodami 
artimiausią žmogui gyvulį- 
bezdžionę.

Rockefellerio Ligoninės 
direktorius dr. Th. M. Ri
vers siūlo įvesti “chemika
lų blokadą” prieš bakteri
nius nuodus kūdikių para
lyžiaus. Kaip jis, taip dau
gelis kitų gydytojų supran
ta, jog tos ligos perai dasi- 
gauna j kūdikio kūną per 
nervus nosies plėvių. Tai 
šiuo būdu ir beždžionės už
sikrečia kūdikių paraly
žium.

Bet kaip gi padarys “che
minę blokadą” prieš tą li
gą?—Ogi išmirkščiant kū
dikiams į nosis tam tikrų 
vaistų, kurių bijo jos perai. 
Naudoti tuos vaistus reikia 
ypač tada, kai pasirodo vie
nas kitas apsirgimas kūdi
kių paralyžium bet kurioje 
apylinkėje.

Daktarai P. K. Olitsky ir 
H. R. Cox atrado, kad įlei- 
džiant tarmiškos rūkšties 
žiurkėms į šnerves, jos per 
tam tikrą laiką atsispiria 
prieš to paralyžiaus perus, 
nors paskui šiuos perus leis
tum tiesiai į šnerves. Pana
šiai veikia ir sodium alūnas.

Daktarai Harrison, Sabin 
ir kiti, išmirkšdami beždžio
nėms alūno skiedinio į šner
ves, padarė, kad prie j u ne
kibo kūdikių paralyžiaus 
bakterijos. Dar geresniu 
vaistu pasirodė “picric rak
štis; tik vargas, kad jinai 
lengvai eksploduoja. O po 
įvairių tolesnių bandy
mų, tapo surasta, jog sau
giausias ir pasekmingiau- 
sias chemikalas nuo tos li
gos yra 1 procento skiedi
nys zinco sulfato, sumaišy
to su 1 procentu pontocai-

Liepos 20 
mirė garsus 
mo Marconi. 
25 d. 1875 
Italijoj. Jo
Marconi buvo italas, 
airė Anna Jameson, duktė deg
tinės darytojaus.

Guglielmo Marconi gyvenime 
žymėtinos datos: 1895 metai, 
kada jis Bolognoj sode padarė 
pirmuosius pasekmingus ban
dymus oru toliau perleisti žen
klus; 1901 metai, kada jis oru' 
perleido iš Anglijos į St. John, I 
Newfoundlands, tris raides 
“S. O. S.”; 1912 metai, kada 
skęstantis didysis laivas “Tita
nic” radio bangomis, atrasto
mis Marconio, šaukėsi pagel- ’ 
bos, ir Pasaulinio Karo laiko
tarpis, kada Marconi išrado va
cuum tūbą ir pagerinimus. (Va- 

j cuum reiškia, kad iš tūbos iš-Į 
pumpuota oras laukan.)

Guglielmo Marconi vadina
mas “radio tėvu”, nes jis išra-

dirbo karo srityj, kad išrasti 
naujus būdus žmonių 
šų”) žudymui.

Kiek prieš Italijos 
užpuolimą Ethiopijos, 
skelbė, kad turi labai
svarbos karinius naujus išra
dimus, bet jie nebuvo parodyti 
nei Ethiopijoj, nei dabartinia
me fašistų kare prieš Ispanijos 
liaudį, kas duoda suprasti, kad 
veikiausiai tik buvo paprastas 
fašistų pasigyrimas. Jie siekė 

i išrasti radio bangas, kurių pa- 
gelba būtų galima sustabdyti 
lėktuvų motorus ir taip juos 
numesti žemyn. Bet Italija bu- 

i davojasi vis daugiau orlaivių, 
į kas parodo, kad tokių radio 
i bangų neišrado.

Guglielmo Marconi labiausiai 
pasižymėjo išradimais praeito 

i imperialistinio karo metu ir ei- 
! lėj pirmųjų metų po jo, kada 
aplinkui jį dirbo didelis štabas 
žmonių. Italijos fašizmo vieš- 

, . . . . patavimo metu nebuvo padary-do bevielirų telegrafo ir tas pa- ta jokių dide|ių išradimy
sitarnavo plėtimui ir tobulini- į 
mui radio. Marconis labai daug 
pasimokino iš garsaus ameri
kiečio Thomas A. Edisono ir 
jį visados gerbė. Marconiui 
daug pagelbėjo ir anglas Ge
orge S. Kemp, kuris ne tik fi
nansavo Marconio išradimus, 
bet ir dirbo su juom. Taipgi 
jis perėmė ir pritaikė išradi
mus Maxwellio, Hertzo ir eilės 
kitų išradėjų.

Sunki buvo pradžia ir Mar
coniui prasilaužti su savo išra
dimais. Jis turėjo dangintis iš 
Italijos į Angliją ir tik ten ga
vo reikalingos pagelbos. Pirmo 
patento bevieliniam telegrafui 
pareikalavo 1896 metais. Jis 
savo išradimą tuojaus pasiūlė 
Italijos valdžiai, kaip labai nau
dingą laivams, karo laivynui 
susisiekti; bet Italijos valdžia 
to nepriėmė. Ji pareiškė, kad 
lai jis tą išrądimą geriau 
parduoda Anglijai, kuri yra 
“marių karalienė”. Po to G. 
Marconi ir turėjo daug gyventi 
Anglijoj ir vesti reikalus su jos 
įstaigomis. Ten ir buvo įsteig
ta pirmoji bevielinio telegrafo 
kompanija “Wireless Telegraph 
and Signal Co., Ltd.” 1897 me
tais, o trys metai vėliau ji per
krikštyta į “Marconi Wireless 
Telegraph Co., Ltd.”

Marconi su Kemp buvo atvy
kę ir į Jungtines Valstijas. Jis 
kelis kartus buvo šioj šalyj. 
1907 metais pirmu kartu buvo 
įsteigta tarpe Europos ir Ame
rikos (Clifden, Airija ir Glace 
Bay, Amerika) bevielinio tele
grafo susisiekimo stotys.

1912 metais Guglielmo Mar
coni automobiliaus nelaimėje 
neteko dešinės akies, Italijoj.

Tarpe 1905,ir 1914 metų jis 
padarė kelis išradimus. Bet 
daugiausiai buvo užimtas tai 
imperialistinio karo metu, ka
da pasaulis buvo aplietas krau
ju, kada imperialistai suprato 
bevielinio telegrafo didelę svar
bą. Tada buvo išrasta visa ei
lė jo pagerinimų. Tada aplinkui 
Marconį susispietę dirbo ne 
vien Italijos, bet Anglijos, 
Francijos ir Amerikos žinovai 
ir teikė naujus išradimus karo 
laivynams ir armijoms.

1922 metais G. Marconi įren
gė laivą “Elettra” į savo rū
šies laboratorija ir ant jo dau
giausiai dirbo, praktikavo.

Vėliausias keliais metais 
Marconi visu kūnu ir siela bu
vo atsidavęs Italijos fašizmui ir

Patsai G. Marconi politiniai 
buvo fašistas, labai susirišęs su 
Mussoliniu ir jo gauja, žino
ma, Mussolinis apsupo išradė
ją visokiais patogumais, pa
garbomis, kas daug veikė jįjį.

G. Marconi, susijęs su fa
šistais, suprantama, turėjo ar
tėti ir su Romos popiežium. 
1931 metais jis įrengė Romos 
popiežiui Vatikane didžią radio 
stotį. Pius XI buvo pirmas po? 
piežius, kuris prabilo per radio 
į pasaulį. Seniau popiežiai iš
radimus keikė, bet dabar jie 
pagelba tų išradimų keikia dar
bininkų judėjimą ir 
skelbdami dvasinės 
idėjas.

G. Marconi buvo
vedęs. Pirmu kartu jis vedė Be
atrice O’Brien, Anglijos lordo 
dukterį, 1905 metais. Jiedu tu
rėjo tris vaikus. Persiskyrė 
1924 metais ir popiežius pri
pažino persiskyrimą 1927 m. 
Antru kartu jis vedė 1927 me
tais su grafiute Maria Cristina 
Bezzi-Scali, iš padermės senųjų 
Romos viešpačių. Su nauja pa
čia sulaukė dukters, kurią pa
krikštijo Elettra (tai yra Elek
tra) .

progresą, 
tamsybės

du kartu

Kaip Aukšti Žodžiai Kenkia 
Mokslo Pažangai

iii iii iiižiiiiiiirt $
a,.-- 7 iii.

no ir puse procento papras
tos druskos. —M.

Vienas dalykas, kuris 
trukdo mokslo pažangą, 
yra “aukšti” žodžiai, sko
linti iš graikų ir lotynų 
kalbų, sako inžinierius iš
radėjas C. F. Kettering; ir 
paduoda tokį pavyzdį: ‘‘Au
galų chlorofilas daro mais
tą fotosintezio būdu.”

Tai daugeliui nesupranta
ma. Bet, išvertus tą sakinį 
į paprastą kalbą, jis šitaip 
skambėtų: “Žali lapai subu- 
davoja maistą su šviesos 
pagelba.” Čia gana aišku.

Pridūrus gi, kad žalia la
pų medžiaga ima vandenį iš 
žemės ir anglies-deguonies 
(oxygeno) dujas iš oro ir su 
pagelba saulės šviesos su
jungia tas medžiagas į 
maisto dalykus, jau gauna
ma bendras supratimas, 
kaip tatai dedasi, nors 
mokslas dar neišaiškino vi
sas kitas “chlorofilo” pas
laptis.

Pas daugumą neprigir
dinčių, klausa kairės ausies 
būna pirmiau nusilpus negu 
dešinės.
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Ispani j os Ūkininkai Kovoj a 
Dėl Derliaus

Rašo Uja Erenburg . dirbamą dvarininkų žemę. Jie 
surašė iškilmingus aktus apie 
įvairių hercogų ir markizų 
dvarų perėjimą kaimo bendri
jų žinion.

Generolas Frankas nelaužė 
galvos dėl žemės klausimo iš
sprendimo. Jis sušaudė žemės 
reformos instituto bendradar
bius, o į kaimus pasiuntė bau
džiamąsias ekspedicijas. Fran
ko žandarai nužudė visus, ku
rie pasirašė “žemės nusavini
mo aktus.” Po to dvarų prie
vaizdos iš džiaugsmo tuojau 
sumažino atlyginimą samdi
niams. Vyrams jie moka ke
turias pezetas per dieną, mo
terims 2 pez. 50 santimų. Sam
diniai gali tik pusbadžiai gy
venti.

Revoliucija atidavė kaimie-

ir pavasarį Levanto ir Katalo- 
nijos ūkininkai siųsdavo Mad
ridu! duonos, ryžių, bulvių, 
apelsinų ir tt.

Didžiųjų bandymų dienomis 
pasireiškė ispanų ūkininko vy
riškumas, pasiryžimas aukoti 
ir humaniškumas.

Aragonos fronte aš mačiau 
senį ir dvi moteris. Jie dorojo 
javus “niekieno žemėje.” Ka
reivis nusijuokė: “štai kvailiai 
— juk juos gali pašauti!” Pa
skum jis susimąstė: “Jei tai 
yra mūsų žmonės — gerai, bus 
daugiau duonos!”

Ispanijoje—duonos kortelės. 
Badas — blogas patarėjas ir 
dar blogesnis sąjungininkas. 
Ramūs javų laukai dabar vir
to mūšių laukais: čia respubli
ka turi laimėti dar vieną mū
šį ■— mūšį dėl duonos.

Ispanija yra marga ir sudė
tinga: viena jos provincija ne
panaši į kitą. Pervažiavęs 
prancūzų sieną, patenki į Ka- 
taloniją. Vynuogynai. Kiekvie
nu vynuogienoju ūkininkai 
meiliai rūpinasi.

Toliau — daržai. Bulves ka- džia \ienodai 
sa tris kartus per metus. Eks- mės klausimo, 
portiniai Saločiai, žalieji žir-, 
niai. Jei pasisukti į vakarus — 
javų laukai, paskum tuščios 
vietos. Tai Siera Aragona. 
Skurdūs laukai, šiek tiek mie
žių ar rugių. Jei važiuoti į 
pietus — Uetra-Levanto sodai. 
Dirbtiniu būdu vilginamoji že
mė, šiltadaržio oras, nuostabūs 
vaisiai. 70,000 ha apelsininių 
gojų. Saldieji ispanų svogūnai, 
braškės, pamidorai, badra- 
mos, granatai, aguročiai. Me
lancholiškai švyti vanduo — 
tai ryžių laukai, duodą 3 mili
jonus kvintalų per metus. Te- 
ruelio apylinkėse galima va
žiuoti keliasdešimt kilometrų, 
nesutikus nė vieno žmogaus. 
Prie Mursijos vienas baltas na
melis stovi prie kito. 400 kv. 
kilometrų plote gyvena 400,- 
000 ūkininkų.

Toliau į pietus, saulės sude- kinai mokama, kaip darbinin-
*> ste- k?ms/. kitame pinigai, gauti ta“8Oo7o6”centneriu ______

-• 25 derlių, dalinami pagal sel“.§jų metų darlius duos 1,650,-
000 centu.

Po kelių savaičių respubli
ka turės 16 milionų centne
rių kviečių.

Kaime daug darbo rankų. 
Visi laukuose: moterys, seniai, 

22"kaįl mai La Manča Solana ir Mem- vaikai. Pafrontės juostoje ūki- 
didelis ko- ninkams padeda kareiviai. Te

Debesys pakibo 
panų respublikos, 
prie Uesko parodė, 
nybės užnugary rytų frontui 
lemta buvo sustingti. Laikraš
čiai polemizuoja, o dviejų fa
šistinių imperijų karo laivai 
kreisiruoja prie Ispanijos 
krantų, grasindami respubli
kai blokada ir badu. Sunkio
mis dienomis vyksta kova dėl 
derliaus. Bet ispanų ūkininkas,

čiams žemę, bet ekonominių pasirodo, yra išmintingesnis, 
sąlygų margumas ir įvairių po-! kaip daugelis politikų ir stra-

I litinių srovių varžybos nelei- tegu. Žiūrėdami į nuvalytus į

viršum is- 
Kautynės 

kad be vie

Vaizdas iš karo lauko Ispanijoj. Dalis Vakarinio Madrido Parko, kur 
seniau būdavo žaismavietė, dabar viskas paversta į griuvėsius.

sutvarkyti že- laukus, mes galim pasakyti, ruelio sektoriaus kariuomenės
kad jis laimėjo kovą dėl duo- 

Kaip ir pirmiau, taip ir da-1 nos.
bar, rūpestingai laiko savo so-i Beveik ketvirtoji ūkininkų 
dus smulkūs Levanto savinin-į dalis fronte, bet aš niekur lie
kai. Katalonijos ūkininkai — mačiau nė vieno neapsėto lau- 
rabaseiros dabar nuomos jau 
nebemoka.

Dvarininkų ir fašistų žemės 
konfiskuotos ir atiduotos savi
valdybių žinion. Kai kur dva
rininkus pakeitė vietos “komi
tetas;” jie moka samdiniams 
6-7 pezetas už darbo dieną. 
Kituose kaimuose konfiskuo
tas žemes valdo ūkininkų ben
drijos. Kitur žemė padalinta 
kaimiečiams.

Siudad-Libre, Gvadalacha- 
ros ir Toledo provincijose, kur 
buvo milžiniškos latifundijos, čiams būdavo skiriami 24,000 
kaimiečiai kolektyviškai dirba ha, dabar — 63,000 ha. 
žemę. Kiekvienas kaimo ko
operatyvas saviškai tvarkosi.

'.Viename “visiems nariams lai-

vadas, Francisko Galanas iš
leido tokį įsakymą: “Daug 
tūkstančių žemdirbių pakeitė 
pjautuvus ir kultuvus šautu
vais ir kaujasi del laisvės ir 
nepriklausomybės. Mes turim 
padėti ūkininkams sudoroti

ko.
Nuo Pirėnų iki Estremadū

ros ir nuo Madrido iki jūros I javus, turim gelbėti derlių. Tai 
ūkininko ranka apsėjo visus 
laukus.

Šiais metais toje Ispanijos 
dalyje, kuri valdoma respubli
kos vyriausybės, kviečiais ap
sėti 1,736,000 ha, 6% daugiau, 
kaip pernai. Miežių pasėta 
5% daugiau, Levantas užmir
šo braškes ir badramas, — jis 
sėja duoną Madridui. Valenci
jos provincijoje iki karo kvie-

gintoji Almerijos žemė, j 
pės, akmens, paskum cukri
nių nendrių plantacijos ir vėl narių’skaičių” 
vynuogynai. Krašto širdyje —j 
La Manča, Ispanijos aruodas,' 
plokščia lyguma, be kelių, su 
užkampių svajotojais, su rau
donu vynu ir balta, kaip snie- murma 
gas, duona. Gvadalacharos irnu? du dideli^kai-
Kuenkos provincijos • __
mai kalvų viršūnėse, o toliau 
aplink — laukai ir laukai.

II.
Prieš revoliuciją ispanų ūki

ninkai įvairiai gyveno. Puslau
kiniai Navaros skurdžiai nuo 
kalnų nusileisdavo tik kartą 
per metus. Jie laukdavo jei ne 
Mesijošiaus, tai bent seno kar- 
listų pretendento atėjimo. Jie 
išsiderėdavo iš sukto kunigo 
žemės sklypelį dangaus kara
lystėje.

Katalonijos daržininkai, jau 
nuo seno susijungę į galingus 
kooperatyvus, jie kalbėdavo 
apie devaliuaciją Anglijoj, ar
ba apie Lavalio muitų politi
ką. Nederlingose Avilos ir Sa- 
moros apylinkėse kiekvienas 
kaimietis turėjo sausos, akme
ningos žemės sklypelį.

Turtingoje Andalūzijoje vi
si kaimiečiai buvo samdiniais. Kiekvienas 
Jie neturėjo nei žemės, nei lū-'- ___  ;
šnos. Jie pasisamdydavo sau skusti. Gydytojas pas ligonius 
kampelius dideliame kaime ir turi eiti pėsčias 20 kilometrų, 
auštant eidavo į darbą. Dvari
ninkai gyveno Madride, o 
tūkstančius samdinių valdė go- i 
dūs beraščiai prievaizdos. Le
vant© kaimečiai valgydavo 
pietus iš trijų valgių, jų žmo
nos dėvėdavo madiškus dra
bužius, mėgdavo kiną ir pa
tefoną labiau, kaip mišias. 
Prie Portugalijos sienos, La- 
surdese, aš mačiau žmones ne
ūžaugas, degeneratus, nieka
da nevalgiusius mėsos, neturė
jusius odinės avalynės, nema
čiusius krosnių su kaminais.

III.
Apie žemės reformą pradė

ta kalbėti senai, — žlugus mo
narchijai. “žemės Reformos 

x Institutas” išdalino laimingie
siems keletą sklypų.

Lauko darbininkai, niekada 
neturėję savo žemės, organi
zavo “kolektyvidą” — kaimo 
kooperatyvą. 1936 m. pavasarį 
Estremadūros, Andalūzijos ir 
Naujosios' Kastilijos kaimie
čiai, nebesitikėdami toliau in
stituto darbais, ėmė arti ne-

__ lankiau daug kaimų. 
J Viename kaimiečiai labai gi

ria savo susivienijimą, kitame 
viskas priklauso

brilija. Solanoje
operatyvas. Kas nenorėjo sto
ti į jį, gavo paskirą žemės 
sklypą. Kooperatyvo nariai 
apsėjo du kartus didesnį plo
tą, kaip kad apsėdavo, dirb
dami skyrium. Jie išrašė ag
ronomą, pakėlė ūkio kultūrą. 
Kaimas žydi.

Nuo Solanos iki Membrilijos 
10 kilometrų. Membrilijoje pi
nigai panaikinti. Komiteto pir
mininkas nustatė, kad “kiek
vieną šeimą sudaro 4, 5, 2 na
riai.” Jo įsakymu tokiam skai
čiui išduodama duonos ir pie
no.

. IV.
Aragonoje aš taip pat ma

čiau du kaimyninius kaimus, 
kurie buvo visiškai nepanašūs 
vienas į kitą: Sesa ir Uerta. 
Sesoje vietoj pinigų — talo
nėliai, įvesta darbo prievolė. 
_________ > ūkininkas .kartą 
per savaitę turi teisę nusi-

nes automobilį iš jo atėmė, 
kaip “prabangos dalyką.”

Uertoje puikus kooperaty
vas.

Kiekvienas kaimietis dabar 
turi ožką; kaimiečiai pradėjo 
valgyti mėsą, prisipirko ava
lynės, atidarė skaityklą. Ne
sunku atspėti, kad Uerta davė 
frontui tris kartus daugiau sa
vanorių, kaip Sesa: žrrtonės 
turi ką ginti.

Tokių kaimų, kaip Sesa ar 
Membrilija, nedaug. Tai skur- 
džiausieji ir labiausiai atsilikę 
kaimai. Prieš revoliuciją juo
se šeimininkavo “kasikai” ir 
kunigai.

Didžiausiai ūkininkų daugu
mai respublika yra naujo, ge
resnio gyvenimo laidas. Jei 
ūkininkai nebūtų rėmę respu
blikos, ji nebūtų nė mėnesio 
išsilaikiusi. Respublikos armi
jos 75% sudaro ūkininkai ir 
šiaip kaimo žmonės.

Prie Kasa de Kampo ir La 
Grancho sudaryti iš ūkininkų 
daliniai kovėsi didvyriškai, at
kakliai, kaimiškai. Visą žiemą

Dabar pjauna “ardito” ank
styvuosius kviečius. 1936 m. 
provincijose, kurios dabar lai
svos nuo fašistų, buvo surink- 

i “ardito.”

frontą laisvei ginti. Sveikinam 
visus!”

Sekmadieniais tūkstančiai 
darbininkų važiuoja padėti 
ūkininkams.

Štai Valencijos provincijos 
Masarochozo kaimas. Seniau 
čia sėdavo tik ryžius. Šią žie
mą pasėjo kviečių. Dabar nu
pjovė. Seniai išdidžiai sako: 
“Du derliai — visa tai, kad 
laimėtume.”

Venta del Mora, čia — 
smulkūs žemės savininkai. Jie 
susiorganizavo ir vienas kitam 
padeda.

Kai iš Valencijos atvažiavo 
darbininkų brigada, visas der
lius jau buvo nudorotas. ūki
ninkai tarė: “Mes su jumis 
važiuosim į Viljagordo, ten 
dar nebaigė darbų — daug 
moterų ir senių.”

Į Rekeną atvyko kariai sa
vanoriai. Vienas senas ūkinin
kas sako: “Kodėl tu man dir- 
bi ? Aš neturiu kuo tau sumo
kėti.” Kareivis juokiasi. Senis 
sumišo: “Juk tai ne valstybės 
žemė, o mano.” Kareivis plek- 
šterėjo jį per petį: “žinoma, 
tavo. Tik dabar turim vienas

Dar prane- kitam padėti — toks laikas.” 
Vakare senis atnešė alkadui

tai. Dabar toks laikas, bro
lau !”

Gera, darbšti ispanų liaudis, 
bet jos likimas pastatytas ant 
“žaliosios gelumbės,” aplink 
kurią susėdo imperialistai lo
šikai.
(Iš Maskvos “Izviestijų”, lie
tuvių kalbon vertė “L. ž.”)

mūsų kovotojų, mūsų vaikų 
duona, tai Ispanijos duona.”

Aš mačiau Aragonoje karei
vius, kurie pjovė kviečius. Tai 
buvo savanoriai, La Mančos 
ūkininkai. Jie džiaugsmingai 
dirbo numylėtą darbą. Vienas 
baigęs darbą, nuėjo į kaimą, 
pavalė asilą, pataisė langinę, 
o kai šeimininkė ėmė jį vaišin
ti lašiniais, susimąstęs nusišyp
sojo, padėkojo ir nuėjo į savo 
apkasus.

Vieno kaimo ūkininkai pa
siuntė pietų fronto vadui laiš
ką : “Dėkojam tau ir visiems 
kovotojams. Jūs išgelbėjot mū
sų namus nuo, fašistų, o dabar 
taip pat padėjot mums. Drau
ge vade, dabar mes apsisėjom, 
ir gali jau nebesiųsti mums 
padėti; jei reiks padėti kitam 
kaimui, mes eisime kartu su 
savo kovotojais, 
šam tau, kad Pedro Honzale- 
cas ir Chuanas Alagire vakar (viršaičiui) gaidį ir pupų mai- 
nutarė eiti kartu su kariais į ša: štai, sako, imk. Tai fron-

Inkerman, Pa
Šaunus “Laisvės” Piknikas

Liepos 18 d. Valley View 
parke, Inkerman, Pa., įvyko 
dienraščio “Laisvės” piknikas. 
Nors ryte buvo ūkanota ir iš
rodė ant lietaus, bet tas men
kai gąsdino važiuotojus. Ir 
privažiavo publikos virš tūks
tančio. Iš Brooklyno atvyko 
pustuzinis mašinų. Iš Phila- 
delphijos ir Binghamtono 
draugai atpiškėjo didžiuliuose 
busuose. Gausiai dalyvavo 
draugų iš Shenandoah ir vieti
nių apylinkių.

Pikniko dalyvių geresniam 
patenkinimui buvo ir gera 
programa. Dalyvavo Brookly
no Aidbalsiai, Phila. ir She
nandoah Lyros Chorai. Daina
vimai nusisekė puikiai ir pub
lika gausiai lydėjo aplodis
mentais. Prakalbas sakė drau-

gas Buknys, iš Brooklyno, “L.” 
administratorius, ir vietinis d. 
Dean, sekcijos organizatorius. 
Kalbos publikai patiko. Ispa
nijos gynimui surinkta $25 ir 
steigiamam mainierių laikraš
tukui $4. Pluoštas pelno liko 
dienraščiui.

Nekurie draugai pastebėjo, 
kad programos laikymas pas
togėje nepraktiška, nes garsas 
dingstąs. Rengėjai sekančiu 
sykiu malonės tą kliūtį paša
linti, atlikdami programą po 
atviru dangum. Beje, daug ti- 
kietų išplatinta į būsimą “L.” 
pikniką rugs. 5 d., Phila., Pa.

Visiems pikniko dalyviams 
ir darbuotojams rengėjai 
ačiuoja. Požeminis.

Italy Fašistų Bučkis Daini
ninkui T. Schipai

Wellington, Naujoji Ze
landija. — Miesto majoras 
uždraudė italui dainininkui 
Titui Schipai fašistiniai 
sveikint publiką, kada jis 
užbaigia savo koncertus 
miesto valdžios svetainėje. 
Bet Schipa vis tiek duoda 
j u o d marškinių “saliutus.” 
Už tai Italijos fašistų par
tijos sekretorius Starace, 
Mussolinio vardu, atsiuntė 
jam tokią telegramą: “Bra
vo, Tito! Aš tave apsikabi
nęs myluoju.”

Patyrimai vakarinėj da
ly j Texas valstijos parodo, 
jog sergantieji šienlige 
(hay fever) žymiai pasitai
so, kai pradeda naudot me
dų, surenkamą bičių iš tos 
pačios apylinkės žiedų ir žo
lynų.

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

Jos. Jackim, P. 0. Box 345,
Shelter Island Heights,

L. 1., N. Y.

EKSKURSIJA LAIVU MANHATTAN
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach
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Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos ' / - H
į pasimaudymui puikiame Rye Beach’ iuje ir pasilinksminimui gražiame parke.
,j, _ M — — aa_a_a_M ——M—-M-——M ——B —B —■ — « — a. —B — .. —O —M ——K—o.—■ <{<

Laivas Manhattan, kur telpa 1850 žmonių, puiki salė šokiams, patogūs įtaisymai patarnauti 
valgiais ir gėrimais. Malonūs įspūdžiai gražiausių gamtos vaizdų plaukiant.

Ekskursija Bus Sekmadienį, 22 August
Ant laivo vieta aprubežiuota, tad prašome iš anksto įsigyti bilietus

Bilietas $1.25. Iš Anksto Perkant $1.00
- ■ 1   , N • . ,_ ■ ■ ■ -—T ■■■■■—"*1 ' ‘    ' '' — ..................... ■

Iš New Yorko laivas išplauks 8:30 vai. ryto nuo Rye Beach išplauks 5 valandą po pietų
i—m —— rre—w —- nu—m — — us —- »*—1« —— »w —-• w—a »{•

Bilietai Gaunami “Laisves Ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
Tuojau kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stagg 2-3878, arba rašykite, prašydami bilietų. Rašydami kartu prisįųskite ir pinigus.




