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Manuilskio Straipsnis.
žaloja Antkapius.
Ligų Patronai.
žudymo Būdai.
Moterų Uždarbis Alytuj.

Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Šiuo tarpu “Laisvėje” talpi
name įdomų ir didžiai svarbų 
vieno Komunistų Internacionalo 
vadų, d. Manuilskio, straipsnį. 
Jis turėtų būti studijuojamas 
kiekvieno mūsų skaitytojo.

“Laisvoji Mintis” rašo,' kad 
Kruopiuose (Lietuvoj) nežino
mi piktadariai naktį įsilaužė į 
laisvas kapines, įsteigtas prieš 
dešimts metų, ir kirviu suko- 
neveikė tūlų ten palaidotų žmo
nių antkapius.

Piktadariais, be abejo, bus ku
nigijos sukurstyti tamsūnai.
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CHINAI IMA VIRŠŲ PRIEŠ JAPONUSDINGĘ šovini. LAKŪNAI ESĄ ANT Roosevelt Pliekė Dik 
tatoriškus Stambino »™ M“LEDO, UŽ 400 MYLIU NUO POLIAUS

Girdėta Toki Radio Pranešimai, Nors Neaiškūs; Garsus 
Anglas Tyrinėtojas Leidžiasi Jieškot 6 Lakūnų sius Kapitalistus Japonai Varomi į Upę; Jų Karo Laivai ir Lėktuvai Nai

kina Puikiausius Chinų Miesto Pastatus

-------------- Iou
Tas pats laikraštis paduoda I penkiais 

eilę vardų šventųjų, “kurie yra 
žinomi, kaipo geri patronai nuo 
įvairių ligų, nelaimių,” etc. Štai 
jie:

Šv. Andrius užtariąs mergas, 
kad gautų gerą jaunikį.

Šv. Agota apgina nuo ugnies.
šv. Antanas yra kiaulių pa

tronas.
Šv. Apolionija yra nuo dantų 

gėlimo. 1
Šv. Barbora—nuo mirties 

kare.
Šv. Blažiejus—nuo gerklės 

skaudėjimo...
šv. Katrina yra mokinių glo

bėja.
Šv. Kozmas ir Damijonas yra 

gydytojų patronas.
Šv. Erazmas—gydąs pilvo 

skaudėjimus.
Šv. Eulogijus yra šaltkalvių 

ir arklių patronas.
Šv. Jurgis yra gyvulių ban-' 

dos globėjas. 1
Šv. Gertrūda yra nuvaranti 

nuo drabužių peles.
šv. Goaras yra puodžių pa

tronas.
Šv. Gutmanas yra siuvėjų pa

tronas.
Šv. Yta yra nuo gerklės 

skaudėjimo.

Maskva. — Buvo girdėta 
koki tai neaiškūs radio pra
nešimai, kad Sovietų lėktu- 

■ vas su S. Levanevskiu ir 
» kitais lakūnais 

randasi už 400 mylių nuo 
Šiaurės Poliaus, linkon 
Amerikos. Jeigu taip, tai 
jie turėtų būt ant kokio le
dyno. Bet nieko negirdėt, 
kokioj geografinėj ilgumoj 
bei platumoj jie būtų.

Manoma, kad ten esą iki 
36 laipsnių šalčio žemiau 
zero. Bijoma, kad lakūnai 

j nesušaltų, jeigu jie dar ir 
gyvi.

Eilė Sovietų lėktuvų jau 
skraido virš Lediniuoto

i Smūgis Fašistų Armijos 
Sparnui Šiaurėje

Daug tikinčiųjų žmonelių, 
kai suserga, kreipiasi į šituos 
patronus, prašydami juos pa
gydyti.

Bet kai suskausta dantį, ger
klę bei užeina gumbas kunigui, 
vyskupui ar popiežiui, tai šie 
kuogreičiausiai bėga pas gydy
tojus!

Kauno fašistų valdžia dabar 
žudo žmones dujų kameroje.

Spauda praneša, kad pirmas 
žmogus, nužudytas dujų kame
roj (liepos 27 d.) 
Bogužinskis, Gogelių 
deika.

Vokietijos fašistai
keitė žudymo priemones: užuot 
kirtus žudomiems kirviu gal-' 
vas, dabar tai bus atlikta giu- 
letina, francūziška giuletina.

Estonijoj žudoma hemloki- 
niais nuodais.

buvo Br.
šeimos žu-

taipgi pa-

Išsigimėliai, pavojingi visuo
menei ir pažangai sutvėrimai 
gali būti bile kaip nužudyti; 
mums tai mažiausiai rūpi.

Mums svarbu, kad darbinin
kai ir asmenys dirbą už įkūri
mą naujos visuomeniškos siste
mos—socializmą — neturi būti 
niekaip žudomi!

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Asturijos 
mainieriai ir baskai respub- 
likiečiai sukriušino kairįjį 

.1 sparną fašistų armijos ir iš
mušė juos iš kalnu į vaka
rus nuo Reinosa, Santande
rio fronte. Fašistai liko iš
vyti ir iš apkasų palei Pa
lenda vieškelį. Respublikie- 
čiai pagrobė daug priešų 
šautuvų ir rankinių bombų; 
o jų lėktuvai sunaikino eilę 
fašistų t rokų su karo reik
menimis.

7,500 Chinų ir Japonų Už
mušta ir 20,000 Sužeista
Shanghai, rugp. 19. — 

Skaitliuojama, jog per sa
vaitę karo tarp japonų ir 
chinų Shanghajuj 7,500 
asmenų iš abieju liko už-, 
mušta ir 20,000 sužeista,* 
imant sykiu kareivius ir ci
vilius gyventojus.

Japonai sutelkė daugiau 
kaip 300 savo lėktuvų, ku
riais bombarduoja chinų or
laivių stovyklas, apkasus ir, 
kitas pozicijas ir masiniai 

.žudo gyventojus chiniškose 
Shanghajaus dalyse.

Istanbul, rugpj. — 19.— 
Italijos submarinas nuskan
dino Ispanijos respublikos 
laivą “Amuru,” plaukusi su 
maistu iš Odessos, SSRS.

Chattanooga, Tenn.— Po
licija suėmė nevedusią pora, 
kuri papjovė jaunuoli J. 
Revelsą ir subadė jo kūną 
29-niais peilių dūrimais.

O štai apie moterų uždar
bius Alytuje:

“Prie šio tilto statybos dar
bų dirba apie 30 darbininkių. 
Jos dirba per dieną 11—12 vai. 
ir gauna tik 2,50 lt. Jeigu ku
rią dieną dirbama mažiau kaip 
11 vai., tada rangovai iš to at
lyginimo dar išskaito po 25 et. 
Atsitinka, kad darbininkėms už 
8—10 vai. darbo dieną moka 
tik 2 lt.

kaus darbo moteris darbinin
kė gauna 2 litu! Amerikon
iškais pinigais bus apie 25-30 
centų!

Iš tos sumos darbininkė tu
ri pragyventi, apsirengti ir už 
butą užsimokėti.

Lietuvoj darbininkams už
drausta organizuotis į profesi
nes sąjungas, uždrausta strei
kuoti. Dėlto juos samdytojai 
taip katorgiškai išnaudoja.

Iki “Laisvės” ekskursijos pa
siliko jau tik trys dienos. Ar 
jau nusitarėte dalyvauti joje?

vandenyno, j ieškodami Le- 
vanevskio ir draugų. Smar
kus vėjas, siekiantis 60 my
lių per valandą, trukdo j ieš
kojimą. Išplaukė į tą sritį 
ledlaužis “Krassin” su ke
turiais lėktuvais ir 78 to
nais gazolino.

Washington. — Garsus 
šiaurinių tolumų tyrinėto
jas anglas Sir Hubert Wil
kins su kanadiečiu lakūnu 
H. H. Kenyon skris iš To
ronto, Kanados, jieškot din
gusių sovietinių lakūnų. 
Bendram j ieškojimo darbui 
padės ir žymus šiaurės ty
rinėtojas dr. Vilhjalmur 
Stefansson.

Kongr. Priėmė Apkar
pytą Naujų Namą Bilią

Washington. — Jungti
nių Valstijų kongreso atsto
vų rūmas 274 balsais prieš 
86 priėmė Wagnerio -Stea- 
gall’o įnešimą dėlei namų 
statymo, bet žymiai apkarpė 
jįjį. Įnešimas reikalavo 
$700,000,000, bet kongres- 
manai paskyrė tik 500,000,- 
000, ir nutarė, kad miestai, 
kur bus statoma toki namai, 
turi prisidėt su 40 procentų 
damokėjimu iš savo pusės.— 
Tie namai skiriami šeimy
noms, kurių metinės įplau
kos yra tik apie 1,000 ar 
mažiau.

Senatas nubalsavo, kad 
valdžia .gali išleist iki 20 
procentų visos minimos su
mos vienoj valstijoj, bet kon
greso atstovų rūmas nukir
to iki 10 procentų išlaidas 
b i kurioj vienoj valstijoj.

Atimta Auto. Leidimas iš 
Harvardo ex-Prezidento
Boston, Mass. — Auto

mobilių valdiškas registruo
tojas F. A. Goodwin atėmė 
leidimą iš prof. A. L. Lo- 
well’io, Harvardo Universi
teto buvusio prezidento, 80 
metų amžiaus. Atrado, kad 
senatvė nusilpnino jo akių 
ir nervų veikimą. Nesenai 
Lowell’io vairuojamas auto
mobilis turėjo dir nelaimin
gu atsitikimu.

Pagal Mass, valstijos 
įstatymą, kiekvienas auto
mobilistas, sulaukęs 65 me
tų amžiaus* turi išnaujo lai
kyt kvotimą dėlei savo tin
kamumo vairuot automobi-

Prašo Vyriausią Teismą 
Atmest Teisėją Blacką
Washington. Buvęs pa- 

gelbininkas Jungtinių Vals
tijų generalio prokuroro 
Cummingso, tūlas Albert 
Levitt prašo Vyriausią Teis
mą atmest senatorių Blac
ką, kurį Rooseveltas pasky
rė į Vyriausio Teismo teisė-

PARODĖ, KAD JIE YRA AMERIKOS DEMOKRATI
JOS PRIEŠAI, SAVANAUDIŠKI ŽMONIŲ VERGeJAI

Manteo, Roanoke Sala, N. piliečiai turės lygias teises, 
C.—Prezidentas R o o sevel- tai žūsianti Amerikos vais
tas savo kalboj čia rugpj. tybė. Kai prasčiokai įsiga- 
18 d. užreiškė, kad priešai lesią, tai, girdi, jie “viską 
pažangesnių Naujosios Da- susigrobsią,” o paskui šalį 
lybos planų ir įstatymų tik “sunaikinsiąs badas.” 
veidmainiauja, būk jie norį caulay liepė imti paw 
palaikyt demokratinę tvar- tuometinės Anglijos 
ką pagal Jungtinių Valsti- džios, kur viešpatavo 
jų konstituciją. “Jie netiki rinktinė mažuma apšvies- 
į demokratiją, o aš tikiu,” 
sakė Rooseveltas:

“Aš noriu tarnaut dau- 'užeina krizis ir darbo mi- 
gumai Amerikos žmonių,” o nios pradeda bruzdėti, tai 

•priešai iš Liberty Lygos,; jas reikią “švelniai, bet 
iNacionalio Fabrikantų Su- stipriai malšinti.”

Rooseveltas užreiškė, kad

’ Ma- 
pavyzdį iš 

val- 
“pa-

tesniųjų, aukštesniųjų kla
sių?’ Pasak Macaulay, kada

sivienijimo ir Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmo dabar Amerikoj yra daug 
stengiasi “tarnaut tik savo tokių Macaulay’ų, kurie pa
in teresams, n e p a i s y darni geidauja “parinktinės ma- 
bendros žmonių gerovės., žumos” valdžios, o pusiau 
Jie atmeta principą, kuris 
reikalauja didesnio gero di
desniam skaičiui,” o tas 
principas “tai kampinis ak
muo d e m o k r a t inės val
džios,” pareiškė Roosevel-
tas.

Savo kalboj jis skaitė il
gas ištraukas iš Anglijos 
istoriko lordo Macaulay 
laiško, rašyto vienam ame
rikiečiui 80 metų atgal. Ma
caulay pranašavo, kad Am
erikoj negalėsianti išsilai
kyt demokratinė santvarka. 
Jis pasakojo, kad jeigu visi

alkanoms minioms nieko 
daugiau nelemia, kaip tik 
malšinimą. Tuo tikslu ele
mentai iš Liberty Lygos ir 
kitų didžiojo biznio orga
nizacijų varo plačią propa
gandą per savo spaudą.

Rooseveltas pabrėžė, kad 
jis tiki į privačios nuosavy
bės palaikymą; bet jis sakė, 
kad demokratinė, atstovin- 
ga daugumos valdžia užtik
rinanti ir privatinės nuosa
vybės išlaikymą ir duodanti 
galimybių gerini būklę dau
gumos gyventojų.

CHINŲ LA1VUKAS NUSKAN
DINO 6 JAPONŲ LAIVUS

ITALIJA NUSKANDINO 3
ISPANIJOS GARLAIVIUS

S h a n g hai. — Mažiukas 
chinų ginkluotas laivukas, 
nepastebėtas japonų, pra- 
spruko Whangpoo upe į 
Nissin Kisen Kaisha, japo
nų laivų prieplauką, kur bu
vo pririšti šeši tušti japonų 
garlaiviai. Jis “prašliaužė” 
faktinai pro pat Japonų ka
ro laivų kanuolių gerkles, laivus per tris paskutines 

Chinai greit nukapojo pri- dienas.
rišimus, ir vanduo nunešė viai, submarinai ir bombi- 
tuos laivus prie francūzų niai lėktuvai vis atviriau 
koncesijos. Ten chinai ati- užpuldinėja Ispanijos pre- 
darė atlapus japonų laivų “ 
ir nuskandino juosius. (Iš 
karto buvo pranešta, 
nuskandinta 5 japonų 
niai garlaiviai.)

United Press rašo, 
Japonijos karo laivai, 
būt, negalėsią praplaukt nei 
vienon nei antron pusėn 
pro n u s k a ndintus garlai
vius. Kaip United Press 
taip Associated Press pripa
žįsta, jog chinai, pagrobda
mi ir nuskandindami tuos 
japonų laivus, padarė ne
paprastai narsų žygį.

Valencia, Ispanija.—Res
publikos gynimo ministeri
ja viešai kaltina Italijos ka
ro laivyną, kad jis užpuldi
nėja ir skandina prekybi
nius Ispanijos laivus Vidur
žemio Jūroj. Mussolinio 
submarinai ir karo laivai 
nuskandino tris respublikos

Italijos šarvuotlai-

kad 
upi-

kad 
tur-

ORAS
Oro Biuras spėja, kad šį 

penktadienį New _ Yorke . ir 
New Jersey galėsią būt lie
taus.

Vakar temperatūra buvo 
jus ir senatas užtvirtino 89 laipsnių. Saulėtekis 6:09; 
didžia dauguma balsų. 1 saulėleidis' 7:49.

kvbos laivus, dažnai jau ne
slėpdami savo vėliavų. Vie
nas italų užpultas laivas pa
bėgo.

Amerika Neleidžia Japoni
jai Varžyt Laivų Praplau

kime Upe
Shanghai, rugpj. 19. —Ja

ponų karo laivų komandie- 
rius pranešė Jungtinių 
Valstijų generaliam konsu
lui Cl. E. Gauss’ui, kad Ja
ponija norėtų apribot ir su- 
varžyt laivų plaukiojimą 
Whangpoo upe. '

Amerikos konsulas griež
tai užreiškė, kad praplauki- 
mas ta upe tarp Shanghai 
ir Woosung turi būt palie
kamas visai laisvas, be jo
kių suvaržymų iš japonų 
pusės. Tatai ypač reikalin
ga saugumui tūkstančiams 
Amerikos piliečių, norinčių 
išplaukti iš Shanghajaus.

Shanghai, rugp. 19.—Trys 
Japonijos karo laivai iš 
Whangpoo upės bombar
davo rūmus puikaus Shan
ghai pilietinio centro; kiti 
penki japonų šarvuotlaiviai 
daužė ir degino Shangha- 
jaus Kolegiją, palaikomą 
amerikiečių baptistų misi
jos. 150 Japonijos lėktuvų 
įtūžusiai bombardavo chi
nų armijos pozicijas ir 
sprogdino ir degino chiniš- 
kas miesto dalis. Chinų lėk
tuvai visai nepakilę oro ko
von su japonų bombinin- 
kais. Užsieniniai korespon
dentai sako, kad japonų oro 
laivynas parodo savo virše
nybę prieš chinų orlaivyną.

Bet nepaisant baisios ug
nies, žeriamos iš Japonijos

orlaivių ir karo laivų ka
nuolių, chinai per 16 valan
dų neatlaidžiai atakavo ja
ponus ir atlaužė juos atgal 
abiejose pusėse Whangpoo 
upės, trijose miesto dalyse, 
vadinamose Y a n g t s epoo, 
Hongkew ir Pootung. Be 
kitko, chinai apsupo didžią 
japonų bovelnos verpyklą- 
audykią Yangtsepoo srityj.

Japonai nuolat stumiami 
atgal linkui Whangpoo upės 
pakraščių. Chinai parodo 
nepaprastą drąsą. Taip an
tai, jų būreliai su kulkas- 
vaidžiais atėjo ant pat 
Whangpoo upės kranto ir 
paleido kulkų lietų ant Ja
ponijos karo laivų denių, 
prieš baubiančias gerkles 
laivų kanuolių.

Mūšių Pragaras Krato 200 Nazių Lėktuvų prieš 
Ir Aptemdo Shanghajų Baskų Respublikiečius

Shanghai. — Griausmai 
artilerijos ir trenksmai lėk
tuvų bombų dieną ir naktį 
krato šį 3,500,000 gyvento
jų didmiestį. Japonų karo 
laivai be paliovos bombar
duoja chinų pozicijas, o chi
nų artilerija ir priešorlai- 
vinės patrankos pyškina į 
japonų laivus ir lėktuvus.

Nors oras būtų ir gied
rus, bet miestą visą laiką 
dengia debesiai karčių ko
vos dūmų. Japonijos lėktu
vų didžiosios bombos su 
kiekvienu sprogimu siunčia 
milžiniškus liepsnų liežu
vius padangėn, kas daro 
baisų reginį ypač naktį. Ja
ponų lakūnai labiausia nai
kina chinų gyvenamus mie
sto a p s k r i č i us: Chapei, 
Kiangyan ir Yangtsepoo ir 
kt.

Fašistų Pranešimai apie Jy 
Žygius Baskijoj

Salamanca, Ispanija. — 
Fašistai sako, kad jie atėmę 
iš Baskijos liaudiečių Las 
Arenas miestelį su stiklų 
fabriku, už 28 mylių nuo 
Santanderio, prie plaukos 
miesto šiauriniame pajūry
je. Skelbiasi, kad suėmę 
1,700 liaudiečių į nelaisvę.

(Kelios dienos atgal faši
stai garsinosi, būk jie su
čiupę 15,000 respublikiečių 
karių Baskijoj. Užsieniniai 
korespondentai tatai užgin
čija.)

Žemė Prarijo Farmą, bet 
Atidengė Aukso Klodus
B u h 1, Idaho. — Žemėn 

įgriuvo H. A. Robertsono 
farma. Žemė “ryja” vis di
desnį plotą. Bet jos griuvė
sių krantuose randama uo
los, turtingos aukso nauge. 
Robertson, todėl, tikisi dau
giau naudos iš įgriuvimo, 
negu'iš nugrimzdusios savo 
farmos.

Madrid. — Šiaurėje 60,- 
000 fašistų, daugiausia Ita
lijos “juodosios strėlos” ka
reivių, veikia prieš liaudie- 
čius Santanderio fronte. 
Ten fašistai turi 200 Vokie
tijos lėktuvų ir šimtus na- 
zių ir Mussolinio tankų ir 
kanuolių.

Liaudiečių apsigynimo li
nija tame fronte sutvirtin
ta fortais, pastatytais iš 
cemento ir geležies. Bet 
Santanderio apgynimas bū
siąs vienas sunkiausių žy
gių, sako oficialis praneši
mas iš Vatencijos.

EXTRA!
CHINAI STUMIA JAPO- 

Z^NUS I UPĘ

Shanghai, Chinija, rugpj. 
19. — Nors Japonija smar
kiai sustiprino savo armiją 
Shanghajųj, bet chinai, da
rydami neatlaidžias au
dringas atakas, pusiau ske
lia japonų jėgas ir jau įva
rė savo kylį į japonų linijas. 
Japonai tapo nugrumti at
gal visai arti Whangpoo 
upės. Chinai grąsina su- 
grust juos į upę, kuri yra 
jau tik už 500 jardų nuo 
japonų linijos.

Chinai ištaškė japonų po
zicijas už mylios nuo anglų 
Astor House Kotelio. Japo
nų komandieriai su despe
ratiška paskuba siunčia bū
rius savo tankų ir šarvuotų 
automobilių, idant išgelbėt 
chinų pliekiamus japonus.

(Japonija skelbiasi, būk 
jie laimėję kelis mūšius 
prieš chinus, bet jokia euro
pinė nei amerikinė žinių 
agentūra nei užsieniniai 
korespondentai n e patvirti
na to japonų pasigyrimo.)

Virš paminėta ištrauka pa
imta iŠ Kaune išeinančio “Dar
bo”, Lietuvos darbininkams 
mulkinti fašistų leidžiamo laik
raščio. f

Už dešimts valandų sun-

Šį sekmadienį važiuokite į ekskursiją puikiu laivu “Manhattan ’ j Rye Beach, N. Y Laivas išplauks nuo Wall St, New York, 
9 A. M., o iš Rye grįš 5 P. M. Muzika ir Šokiai ant laivo. Tikietas išanksto $1.00, vėliau $1.25. Ekskursija spaudos naudai
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Foreign countries, per year...........
Canada and Brazil, per year.........
United States, six months...........
Brooklyn, N. Y., six months........
Foreign countries, six months........
Canada and Brazil, six months...

Entered as second class matter March 11, 1924, 
the Post office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Puslapis Antras

Ispanijos Komunistai
Ispanijos Komunistų Partija išaugo 

kovose. Jos narių skaičius siekia 400,000. 
Tūkstančiai narių padėjo galvas kovoj 
už Ispanijos laisvę, jos liaudį, prieš bar
barišką fašizmą, bet jų vietas atpildė de
šimtys tūkstančių Ispanijos liaudies ge
riausių sūnų ir dukterų.

Kada pasirodė, kad Largo Caballero 
valdžia negali karą išlaimėti, tat Ispani
jos komunistai griežtai pareikalavo, kad 
tūli jo ministerial, kaip Galarza būtų 
prašalinti, o Caballero užleistų kitam as
meniui arba ministerių pirmininko vietą, 
arba karo ministerio vietą, nes vienas 
asmuo negali du darbu atlikti, ypatingai 
karo metu. Caballero baisiai supyko. 
Matydamas masių nepasitenkinimą, jis 
rezignavo. Ispanijos liaudis sudarė nau
ją valdžią su Dr. Negrin priešaky. Ko
munistai šaukė mases neiti prie kraštu- 
tinybių, bet per organizacijas, masiniu 
spaudimu taisyti padėtį.

Naujoji Negrino valdžia tuoj aus pra
dėjo vykinti daugelį komunistų reikala
vimų, nes mato, kad tik jie veda prie iš
sigelbėjimo Ispanijos tautinę laisvę ir fa
šizmo nugalėjimo. Komunistai ir Neg
rin valdžia darė viską, kad ir Caballero 
dirbtų su jais išvien, kad atmintų, juk 
reikia kuo daugiausiai vienybės, kad visi 
progresyviai tuvi kautis prieš fašistinį 
barbarizmą. Komunistų Partija šiame 
žvarbiame momente rado bendrą kalbą 
su demokratais, respublikiečiais, sociali
stais ir visais fašizmo priešais; net su 
katalikų kunigais, kurie bent kokiu vei
kimu pasirodė prieš fašistus. Largo Ca
ballero pradėjo dangstytis demagogiško
mis “kairiomis” frazėmis už “proletaria
to diktatūrą” ir kaltinti komunistus iš
davystėj, būk jie yra dešinus, būk išsiža
da “proletariato diktatūros.” Bet visi 
sąmoningi Ispanijos kovotojai žino, ko 
verti toki apkaltinimai, kad šiuo mo
mentu tokis “kairumas” tarnauja gene
rolo Franco, Hitlerio ir Mussolinio fa
šizmui..

Unijos ir Vadai
Largo Caballero per ilgus metus turėjo 

gerą vardą U. G. T. unijoj ir tuojau^ pa
siskubino tų unijų vardu pareikšti nesu
tikimą su Dr. Negrino sudaryta valdžia. 
Bet po 24 valandų po to didelė didžiu
ma tų unijų organizacijų užgyrė Dr. Ne
grino valdžią ir- vadai turėjo “sutikti,” 
nors jie pasiliko “kritikos” teisę.

Negrinas yra socialistas—respublikie- 
tis, bet jis mato, kad komunistai nieko 
kito nenori, kaip nugalėti fašistus, kaip 
išgelbėti Ispaniją nuo barbariškų fašis
tų pavergimo, kad išgelbėti demokratiją, 
laisvę ir žmones iš vergijos, ir todėl ben
drai su jais dirba.

Nacionalizacija Fabrikų
Komunistai matė, kad kol nebus na

cionalizuoti amunicijos, ginklų ir kiti 
stambūs fabrikai, tai karą laimėti nega
lima. Aišku, kad amunicijos ir ginklų 
fabrikų savininkai negamins jų, arba 
gamins niekam netikusius, nes fabrikan
tai savo širdyj yra su fašistais. Largo 
Caballero nieko nedarė, kad konfiskavus 
ir nacionalizavus tuos fabrikus.

Daktaro Negrino valdžia pirmiausiai 
konfiskavo karinius fabrikus ir dirbtu
ves, paskui ir taip stambius .fabrikus ir 
kitas įmones, kurios tik galimos paversti 
apsigynimo gamybai, kad karą laimėjus. 
Juk jau vien šis žygis parodo, kuri val
džia geriau imasi šalies apgynimo ir ka
ro laimėjimo. Komunistai iš pat pra
džios to reikalavo. Jie galų gale pareiš
kė, kad šiuom klausimu jokių “hokus- 
pokus” nepakęs.

Saugus Užfrontis
Aišku, kad prie dabartinės karo tech-

nikos negalima karo laimėti, jeigu už
frontis nėra saugus. Kiekvienas žino, 
ką gali padaryti fašistų grupė, būdama 
užpakalyj liaudiečių, turinti šautuvus, 
kulkasvaidžius, amuniciją ir radio susi
siekimus. Ji per radio teiks fašistams 
žinias apie liaudiečių armijos judėjimą, 
ji sprendžiamame momente ateis fašis
tams į pagelbą. Daugelyj vietų susekta 
fašistų ginklų sandėliai ir namuose ra
dio stotys, per kurias jie teikė fašistų 
generolams žinias. Largo .Caballero val
džia buvo švelni, nepaisanti tų dalykų. 
Komunistai pareikalavo išvalyti užfron
tę nuo fašistų. Fašistų generolai nuo
latos gyrėsi, kad visuose miestuose, liau
diečių užpakalyj, jie turi “Penktą Ko- 
lumną.” Na ir buvo tūkstančiai žmonių, 
kurie kariauti nėjo, bet pas save ginklus 
laikėsi. Kam jiems ginklai, jeigu ka
riauti neina? Keno reikalus jie rengiasi 
ginti su tais ginklais ? Komunistai parei
kalavo, kad kas neina į frontą, turi gink
lus atiduoti. Masės tuos reikalavimus 
parėmė demonstracijomis. Caballero ne
paisė. Bet dabartinė Negrino valdžia 
nuginklavo ir įvedė griežtą ginklų kont
rolę, sutvirtino vidaus reikalų ministeri
ją, aprūpino ją reikalingomis jėgomis,nu
slopinimui bent kokio fašistų sukilimo.

Tas nepatiko Caballerui ir jo priete- 
liams. Jie šaukia prieš “terorą.” Tegul 
šaukia. Kiekvienas žino, kad jeigu Is
panijos liaudies valdžia būtų tą “terorą” 
senai įvedus, tai fašistai nebūtų galėję 
nei sukilti. Žinoma, fašistų agentams 
trockistams ir kitiems labai patinka pro
testai prieš “terorą.”

Viena Klasė—Viena Partija
Ispanijos komunistai ir socialistai pe

tys petin kaunasi prieš budeliškus fašis
tus, kartu kovoja, laimi ir kartu miršta. 
Vieni ir kiti darbo žmonės. Vienų ir kitų 
vienodi reikalai. Ispanijos Komunistų 
Partija sako, kad abi partijos privalo su
sivienyti, sudaryti vieną partiją. Kovin
gi socialistai tam pritaria ir einama prie 
sudarymo vienos partijos. Žinoma, kad 
iki vienam visi nesusijungs, bus tokių: 
vieni “kairiomis,” kiti dar kitokiomis 
frazėmis dangstysis ir tai vienybei kliu- 
dys. |

listų, daug visokių naujausių karo gink
lų, bet neturi užtektinai rezervų. Jis tą 
užpildo naujomis Italijos armijos divizi
jomis, kurias permeta Mussolinis. Bet 
karas skaudžiai atsiliepia ant Hitlerio ir 
Mussolinio reikalų. Vokietijos ir Italijos 
aukso rezervas labai nupuolė ir pinigai 
nupigo. Tarpe Hitlerio ir Mussolinio nė
ra kietos vienybes, nes ir vienas^ir kitas 
nori paglemžti tas pat Ispanijos teritori
jas. Generolo Franco užfrontėj eina 
bruzdėjimas tarp gyventojų (kurie ten 
dar liko), pasireiškia tankūs sukilimai jo 
armijoj ir susirėmimai tarp maurų, ita
lų, vokiečių ir ispanų. Tokia yra pas fa
šistus padėtis.

Ispanijos komunistai numato, kad kuo 
ilgiau fašistai kariaus, tuo pas juos bus 
daugiau suiručių, daugiau sukilimų ir 
blogės Italijos ir Vokietijos naminiai rei-

kalai. Pirmi metdi fašistams jau atėmė 
ūpą, jie jau dabar nešūkauja, kad “Mad
ridą paims taip lengvai, kaip išgeria 
alaus skūnerį.” Jie pasijuto, kad Ispani
joj užklimpo, kur manė į dvi—tris savai
tes karą laimėti. Jie gerą dalį savo gin
klų turi atiduoti Francui, o tuom pat kar
tu sumažina prisirengimą dideliam ka
rui. Tat, Ispanijos komunistai numato, 
kad reikia gerai organizuoti savo užfron
tę, gerai pastatyti ginklų ir amunicijos 
gaminimą, įvesti verstiną kareiviavimą ir 
lavinimą galingos armijos, įvedus bendrą 
visų armijų komandą, Ispanijos liaudis 
laimės karą. Žinoma, jie nesitiki tą at
siekti lengvai, be pralaimėjimų, be aukų, 
be tarptautinės pagelbos proletariato, de
mokratijos ir laisvę mylinčių Sovietų Są
jungos žmonių.

Penktad., Rugpj. 20, 1937*
1. 11 , 

—Jei nenori mokėti trijų- 
litų, mokėsi penkius.—Į tai K.įį; 
paklausė, nejaugi tikėjimas:“' 
yra perkamas už pinigus? Vi-?? 
karas tiek supyko, kad tuojau',?? 
liepė K. palikti zakristiją. Be?? 
to, tas pats vikaras • surašyda
mas krikšto metrikus, kažin, 
kodėl “pripažino”,' kad sura-' 
šyti paties šios bažnyčios kle
bono pil. A. B-no- jungtuvių 
metrikai yra “negeri” ir Čia 
pat juos pluksną subraukęs. 
Keistoka, kad vikaras nepri
pažįsta savo tiesioginio virši
ninko dokumento. Kada K. 
iš bažnyčios pasišalino, tai vi
karas pasikvietė savo zakris- • 
tijoną ir krikštamotiną ir pa-/' 
krikštijo kūdikį. .Po atliktų 
krikšto apeigų demonstraty
viai išsitraukė iš kišenės 50 
centų ir padavė juos zakristi
jonui kaipo “honorarą” už pa- • 
tarnavimą. Kūdikio tėvas da
bar nežino, kas yra jo dūk- • 
terš krikštatėvis, nes jis za
kristijoną neįpareigavo juo 
būti, o tas, kas turėjo tokiu bū
ti, tapo vikaro iš bažnyčios iš
vytas.

Viltis Karą Laimėti
Ispanijos komunistai nuo pat fašistų 

sukilimo pradžios sakė, kad karas bus 
ilgas ir sunkus. Jie, kaip ir socialistai, 
ir demokratai žinojo, kad užpakalyj ge
nerolų Franco ir Molą stovėjo Vokieti
jos ir Italijos fašistai su galingomis ar
mijomis. Jie žinojo, kad Vokietijos ir 
Italijos fašistai aprūpins savuosius ka- 
nuolėmis, kulkasvaidžiais, šautuvais, tan- 

• kais, orlaiviais, visokiais ginklais, amu
nicija, kareiviais ir karo specialistais. 
Taip ir atsitiko. Iki dabar Italijos ir Vo
kietijos fašistai yra pasiuntę savo ber
nams ne mažiau 1,000 karo orlaivių, apie 
600 tankų, daugybę kitokių ginklų, bent 
30,000 Vokietijos fašistų ir iki 100,000 
Italijos fašistų. Tai baisios karo jėgos! 
Liaudiečiai didvyriškoj kovoj jau suspė
jo daug jų sunaikinti, bet fašistai vis 
naujas armijos dalis permeta į Ispaniją 
ispanų liaudies ir krašto pavergimui.

Tokiose sąlygose karas negali būti len
gvas ir trumpas. Jis gali tęstis kelis me
tus.

Ispanijos komunistai ir liaudis pilnai 
pasitiki, kad galų gale ji karą laimės. 
Tam turi ne vien viltį, bet ir sąlygas. Is
panijos liaudis, apie 20,000,000 žmonių 
yra su liaudiečiais, jų teritorijoj. Ar
mija jau sutvarkyta, ji rezervų turi. Ka
ro industrija sutvarkoma. Visi karo 
specialistai pripažįsta, kad dabar Ispani
jos liaudiečiai turi armiją ir ginklus, ka
ro orlaivyną ir specialistus, kad ji daug 
galingesnė, kaip buvo sukilimo pradžioj. 
Derlius buvo geras, nes liaudiečiai mo
kėjo ir karo sąlygose apsėti laukus. Fi
nansinė padėtis yra gera, valdžia gauna 
masių pasitikėjimą. Fašistiniai gaivalai 
išvalomi. Žinoma, trockistai, dalis anar
chistų prieš liaudį nusistačiusių ir Ca
ballero nuolatiniai grūmojimai priverčia 
daug armijos laikyti užfrontėj. Bet ma? 
noma, kad už mėnesio, kito tie gaivalai 
visai neteks įtakos. Tada liaudis galės 
daugiau karo jėgų permesti į frontą. To
kia, tai liaudiečių padėtis.

Kitaip yra pas fašistus. Jie Ispanijoj 
gyvos jėgos mažai turi. Generoląs Fran
co jau mobilizavo armijon nuo 18-kos iki 
45 metų amžiaus visus vyrus, kurie jo 
supratimu yra jam ištikimi. Jo senoji 
armija jau gerokai apkulta. Tiesa, jis 
turi daug italų ir vokiečių karo specia-

“Kur eisime atostogoms?” 
Daugumas iš mūsų gyvena 
prigrūstuose miestuose ir virš 
visko nori vėsumo, poilsio ir 
permainos. Mes norime me? 
džių ir vandenio, norime vie
tos, kur galime bovytis arba 
kitaip laiką linksmai praleisti. 
Ir norime gauti tuos paprastus 
atostogų smagumus už mums 
prieinamą kainą. Gana sunku 
persitikrinti, kad praleisime 
linksmai laika, kuomet turime 
vasarinės laisvės tik savaitę 
arba dvi. Bet daugumas iš mū
sų gali pasinaudoti šitoms ato
stogomis tik savaitės pabaigo
se. Mes negalime “atgal grįž
ti prie gamtos,” jeigu ji per 
toli. Reikalaujame mažutėlės 
dalies gamtos, kurią galime 
karu pasiekti šeštadieniais, ir 
iš kur galime sugrįžti namon 
į laiką* vėl pradėti pirmadie
nio darbą — kraštelį girią ir 
upelio, kurie atsako mūsų ato
stogų klausimą.

Dėdė Samas jau gana daug 
atliko šitoj mūsų atostogų pro
blemoj. Viena rūšis darbo, ku
rią bedarbiai Federal Works 
Programos pristatyti atlieka, 
tai yra pagerinimas — pasi
linksminimo tikslams — že
mių, kurios priguli miestams, 
pavietams, valstijoms ir visam 
kraštui. Dauguma to darbo at
likta sutikti reikalavimus tų, 
kurie vyksta atostogoms.

Savaitės-pabaigoms mūsų 
didelių miestų parkai turi 
nuošalius kampelius, kur mie
sto gyventojas, kuris ištikro 
nori grįžti prie gamtos, gali 
įsitaisyti šėtrą, ir gėrėtis gi
rių gyvenimo sensacijomis, 
kad nors jis tik vienos valan
dos kelionėj iš namų.

Netoli mūsų miestų yra di
deli giriuoti plotai su gražio
mis grintelėmis (cabins), ku
rias už mažą mokestį galima 
parandavoti. Didesnėse vieto
se galima ir valgyt nusipirkti. 
Kur tos vietos? Jas randame 
į dešimts valandų kelionės iš 
Baltimore, Detroit, Pittsburgh, 
New York, Duluth, St. Paul, 
Minneapolis, Washington, San 
Francisco, Atlanta, St. Louis, 
Cincinnati, Chicago, Louis
ville, Kansas City, Philadel
phia ir Richmond. National

Park Service, kaipo “Recrea
tion Demonstration Projektus” 
išvystė net 55 tokias vietas. 
Jas pastatė vyrai, prie Works 
Progress Administration, Ci
vilian Conservation Corps, ir 
National Youth Administra
tion. 1

Daug didelių valstijinių 
parkų siūlo panašias atostogų 
naudas. Mes turime įvairias 
“wayside camps” ir valstijų- 
parkų grintelių kolonijas tik 
kelioms valandoms iš mūsų 
miesto namo.

Mūsų krašto giriose yra 
šimtai apsistojimo vietų 
(camps), kurios, kad ir toli 
nuo didelių miestų ir nepriei
namos paprastam darbininkui 
su mažai pinigų ir mažai laiko 
keliavimui, bet jos yra ideališ
kos atostogų vietos tiems, ku
rie jomis gali naudotis.

Iš viso yra apie 8,000 mažų 
ir didelių pasilinksminimo plo
tų projektų, kurie siūlo apsi
stojimo parankumus. Apie 
dvidešimts arba daugiau 
“CCC camps” nesenai apleis
tos dabar pridėtos prie sura
šo. į

Pereitais keturiais metais 
mūsų valstijos įsteigė net 350 
naujų parkų su žemės plotu 
iš suvirš pusės miliono akrų. 
Dabar yra suvirš tūkstantis 
valstijinių parkų su žemės plo
tu nuo milionų iki 4 milio- 
nų akrų. Dauguma šitų vietų 
buvo įgyta apsaugojimo tiks
lams, bet vis daugiaus žemės 
ploto vartojama kaipo apsis
tojimo vietos turistams ir žmo
nėms ant atostogų. National 
Park Service praleido apie 20 
milionų dolerių išvystymui 55 
“Recreational Demonstration 
projektų,” kurie dabar viešai 
atidaryti.

Čia yra naturališki ežerai— 
ir kartais įtaisyti ežerai—lai
velių plaukymui. Yra vėsių 
upelių—kai kurie su žuvimis, 
pasimaudymo vietos. Vai 
kams yra maži upeliai ir prū
dai, kur jie gali braidžioti ir 
bovytis su mažutėliais laive
liais. . . čia yra vietų pasi
vaikščiojimams. Yra “tennis” 
laukų, basebolės laukai ir vai
kų žaislavietės. Ko mes reika
laujame atostogoms? Čia ar

TELŠIAI
Smerktinas Telšių Vikaro 

Elgęsis
Telšių miesto gyventojas pil. 

A. B-nas norėjo pakrikštyti 
savo naujagimę dukrelę. Krik
štatėviais būti pakvietė pil. K- 
kus. Liepos mėnesio 18 dieną 
krikštatėviai pasiėmę su savi
mi A. B-no kūdikį nuvyko su 
juo į Telšių parapijinę bažny
čią. Tuo metu paties bažny
čios klebono nebuvo, o rado 
tik tos bažnyčios vikarą.

Surašius zakristijoje krikš
to metrikus ir atlikus kitus su
sijusius su krikštu formalu
mus, krikštatėvis K. paklausė 
vikaro, kiek jam reikėsią mo
kėti už krikštą. Vikaras atsa
kė, kad tris litus. Tada K. at
sakė, kad jis esąs paprastas 
neturtingas darbininkas ir ne
išgalįs užmokėti trijų litų ir 
todėl siūlo vikarui du litu. Vi
karas supyko ir pasakė:

PLĖŠOMI LAIŠKAI
Varėnoje dabartiniu laiku 

veikia dvi sanatorijos. Valsty
binė sanatorija ir KMLK. 
Abiejose santorijose gydosi 
per 150 Ign.

Besigydantieji nusiskundžia, 
kad negauną jiems adresuotų 
laiškų.

Kaip man teko patirti, jau 
nebepirmi metai šiame ruože, 
Kaunas—Varėna, laiškai plė
šomi. O tos visos netvarkos 
priežastis štai kur.

Pasirodo, kad dauguma iš 
ligonių artimųjų, smulkesnius 
pinigus siunčia ne perlaido
mis, bet laiškais. Tai pastebė
ję nesąžiningieji paštų tarnau
tojai plėšo laiškus jieškodami • 
juose siunčiamų pinigų. At- > 
plėšę gi, pinigus radę ar nėra- n 
dę, laiškus naikina. Tokiu bū
du ligoniai negauna laiškų.
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Salamanca, Ispanija. — ; 
Fašistai garsinasi, kad jie 
užėmę “20 kaimų ir suėmę ... 

[2,000 nelaisvėn” liaudiečių 
kareivių Baskijoj, šiaurėj.
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

■ DARBININKŲ 
SVEIKATA
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Gonzales, Texas, šerifas iškabino pareiškimą, 
grąsinantį vatos rinkėjams, kad nebandytą rei
kalauti didesniu algų.

STRĖNDIEGLIS
Drauge gydytojau, daugelis 

pasinaudoja jūsų patarimais 
“Laisvėj” ir labai džiaugiasi. 
Tai gi ir aš prašyčiau pata
rimo. Aš esu moteris 30 metų 
amžiaus. Ir mane labai kanki
na strengėla, ir dabar jau eina 
per kairį šoną ir per visą koją. 
Ir taip kartais skauda, kad ne
galiu nė paeiti, visa koja nu
tirpsta. Tai lankiausi pas dak
tarą. Tai sakė, reikia operaci
ja daryt. Padarė ir operaciją
— ir gi tas pats, nieko geriau. 
Paskiau liepė tonsilius išimti,
— sakė, kad ramatas. Ir tonsi
lius išėmė. Ir po tonsilių buvo 
metus laiko neblogiausia. O 
dabar vėliai labai pradėjo 
skaudėti. Tai einu pas kitą 
daktarą. Tai jisai nuėmė at
vaizdą. Sako, nieko neradęs 
strėnose.

Tai prašau patarti, kas man 
daryti, jeigu ramatas. Aš tu
riu vieną mergaitę 7 metų. 
Sveriu 135 svarus, 5 pėdų 
aukščio.

Prašau duoti patarimą per 
“Laisvę,” už ką tariu didelį 
ačiū.

ATSAKYMAS
Strendieglis yra platus ter

minas. Strėndieglis (arba, 
anot jūsų, strengėla) gali būti 
koks susinėrimų pertempimas, 
niksterėjimas arba net ir išni
rimas. Strendieglis gali būti 
raumenų ir susinėrimų įdegi
mas, dėl kokio bakterinio vei
kimo arba dėl kokių sistemi
nių nuodų. O vėl strėndięglis 
gali būti nervo (sedomojo, 
sciatic nerve) įdegimas, neu- 
ritas. Galį, žinoma, ten būti ir 
reumatizmas — narių įdegi
mas.

Kaip matyt iš jūsų laiško, 
jūs ten gerokai kamantinėjo, 
egzaminavo, net dvejokią ope
raciją darė, o vis nieko. Jeigu 
šitaip, tai jums pasilieka da 
viena labai naudinga gydymo 
sritis — dijatermija. Blogiau •* 
jums dijatermija nepadarys, 
b^t veikiausia gerokai paleng
vins — ir galėtų laipsniškai ir 
visai ištaisyti tą trūkumą.

Prityręs gydytojas su trum
pųjų bangų dijatermija pa
kartotinai šildo skaudamas 
vietas. Tai nėra koks taip sau 
paprastas paviršutinis šildy
mas, kaip, sakysim, nuo kokio 
karšto daikto: nuo lempos, 
nuo proso, nuo karšto van
dens bonkos ir t. p. Ne. Čia 
visai kita istorija. Iš abiejų 
kūno šonų gydytojas pritvir
tina tam tyčia elektrodus 
(elektrinių galūnių plėkštve- 
les), sujungia juos su dijater- 
mijos mašina ir su elektros 
pajėga. Ir tarpe tųdviejų elek
trodų, per jūsų kūną pradeda 
bėgioti virbėti trumpos elek
trinės radio bangos. • Bėgioja 
neapsakomu greitumu: po ke
lias dešimt milijonų kartų kas 
sekundą. Ir tie virbėjimai pa
daro visą dalyką: mankštyte 
išmankšto, išjudina, išbombar- u 
duoja Baudinius, prašalina iš 
jų nusistovėjusias žalingas me- 
džiagas, privaro daugiau gry- . y 
no kraujo. Visi audiniai įšyla? 
iki aukštai temperatūrai, įšyla 
giliai labiau, negu iš viršaus. ;.:': 
Ir pasėkoje tokių peršildymų....
įdegimai eina mažyn, pažeidi
mai taisosi.

Jums, be abejo, bus naudos....
ir iš ulfra-vijoletinių spindu- •• 
lių, nuo lempos arba saulės. 
Daug padės ir geras maistas. f,
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nes, kurių tėvai turėjo tą

—N.

Pypkė—Kalbos Trumpintoja Tikėsite ar Ne?
Viena moteris atėjo 1 PO-

mas Vietoj Nitavimo
priešinsis. ‘ New Yorko miesto majo-

žvaigždžių

Ford, Kansas.—Miestelio 
valdyba uždraudė pardavi- 
nėt alų arčiau kaip už 300 
jardų nuo bažnyčios.

Apskaitliuota, jog kal
bantis tris minutes per te- 

s vidutiniai

Lu™1 Uin 4 pagaminimas esąs pigus, o

Jungtinių Valstijų armi
jos leitenantas-chemikas J. 
L. Prennow išrado naujas, 
nuodingiausias karo dujas; 
ir nuo jų negalinti apsau-

saugot mane ir kelias kitas _ j r
moteris. Mes rengiamės i _________
išbelst langus vienos liežu- Didnamiu Rėmų Suvirini-

»*

Penktad., Bugpj. 20, 1937

KAIP VEIKIA “GE
LEŽINIAI PLAUČIAI’’

Kartais kūdikių paraly
žius sugadina kvėpavimo 
raumenis. Ligonis tada ne
gali išpūst krūtinės, ir jis 
turėtų užtrokšt, jei nebūtų 
išrasta vadinami

tai nėra v 
ilgas cilinderis, kaip ir gul
sčias kubilas, pagamintas iš 
metalo, su durelėmis ir lan
giukais šonuose ir apačioj, 
ir su gumine apykakle.

Įrengia tame kubile guo
lį, paguldo ligonį, o jo gal
vą iškiša laukan. Guminė 
apykaklė glaudžiai apgau
bia jam kaklą; durelės -ir 
langiukai aklinai uždaromi, 
kad negalėtų oras savaimi 
įeiti ar išeit. Tada paleidžia 
darban oro pumpą, elektri
niu motoru varomą.

Kai pumpa ištraukia kie- sorius E. G. S. Baker at- 
kį oro iš kubilo, vadinamo randa, kad daugiau serga 
“geležiniais plaučiais,” su-1 apendiko uždegimu tie žmo- 
mažėja viduj oro spaudi
mas; o iš lauko pusės per 
burną ir nosį veikia papras
tas oro spaudimas į plau
čius. Tuo būdu pasikelia 
krūtinė, prisitraukia oro į 
tikruosius plaučius.

Tada pumpa vėl privaro 
į kubilą oro, kad viduj pa
sidaro vidutinis spaudimas. 
Čia tai krūtinė atslūgsta ir 
ligonio plaučiai išpučia lau
kan jau išnaudotą orą.

Taip pumpa veikia dieną 
ir naktį: sykį kas ketver
tas sekundų išpumpuoja 
tam tikrą daugį oro, paskui 

■* vėl įpumpuoja. Tuo būdu 
ligonis “geležiniuose plau
čiuose ” ir alsuoja norma
liu tankumu, tik su mažo
mis pertraukomis, būtent, 
kada reikia atidaryt dure
les, permainyt jo baltinius 
ar pritarnaut prie gamti
nio reikalo atlikimo.

Vienas jaunuolis vardu 
Birdsall Sweet, miestelyje 
Beacon, N. Y., yra šešerius 
metus taip išgyvenęs “gele
žiniuose plaučiuose”, ir jau 
pradėjo sveikti, kad berniu
kas gali po desėtką valandų 
kartais pasiliuosuoti iš tos 
geležinės nevalius.
’ Turint galvą lauke, toks 
ligonis gali skaityt, jeigu 
yra kas vartytų ir laikytų 
jam knygos ar laikraščio 
lapus.

Gydytis “geležiniuose 
plaučiuose” beturčiams dar 
perbrangu; todėl ne vienam 
tenka užtrokšti, kai para
lyžius suardo veikimą krū
tinės muskulų. —N. M.

GYVAČIŲ MĖSOS BIZNIS
Japonijoj

Daugelis atsimename, kad 
Lietuvoj buvo geriama “gy
vatinė”, kaip “liekarstos”. 
Nusiperka žmogus mieste
lyj gyvatę, įlandina ją į bon- 
ką degtinės, pasistato į šė
pą ir girsnoja “dėl sveika
tos”. Jeigu tėtė ar dėdė ger
tų paprastą “baltakę”, tai 
mamė ar dėdienė sudraus
tų. Bet kuomet gyvatė bu
tely j, jau kitas dalykas— 
“vaistas.”

Paskutiniu laiku labai 
t įąjo madon gyvatinė Japo

nijoj, taipgi “dėl sveikatos.” 
Bet japonai ne tik geria 
Snapsą nuo gyvatės; jie ir 
valgo ęyvatieną. Vienoj tik 
Japonijos sostinėj Tokio 
krautuvės per dieną par
duoda po tūkstantį gyvačių, 
keptų, virtų, “smožytų”, rū
kytų ir visaip kitaip sutai
sytų. Gyvačių auginimo far- 
mos varo pelningą biznį.

, X
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Amerikoj Išrado Bai
siausias Karo Dujas

jų veikimas stačiai baisus. 
Jų “receptas” yra laiko
mas griežtoj slaptybėj.

121 METŲ SENIUI
NESTINGA NUOTAKŲ

New York.—Sulaukusiam 
121 metų amžiaus Abraha
mui Wiškowskiui keturios 
našlės pasisiūlė į žmonas. 
Jis yra pergyvenęs jau pen
kias pačias.

Wabash Kolegijos profe-

Kiek Dabar Lietuvoj 
Gyvulių ir Paukščių

Centralinis statistikos 
biuras Kaune paskelbė, kad 
pirmajame pusmetyje šie
met Lietuvoj buvo 549,700 
arklių, 1,163,000 galvijų, 
1,288,500 avių, 1,183,530 
kiaulių, 2,229,880 vištų (be 
viščiukų) ir 852,960 žąsų

Tos skaitlinės suvestos š. 
m. birželio 30 d. Pernai gi 
tą pačią dieną buvo arklių 
546,880, galvijų 1,148,500, 
avių 1,275,400, kiaulių 1,- 
210,000, vištų 2,176,700 ir 
žąsų 893,600.

Lietuvos valdžia sako: 
Tad per paskutinius metus 
keliais tūkstančiais Lietu
voj padaugėjo arklių, kelio
lika tūkstančių galvijų ir 
keliolika tūkstančių avių. 
Kiaulių skaičius per tą patį 
laiką sumažėjo daugiau 
kaip 26,000; žąsų sumažėjo 
apie 40,000, gi vištų skai
čius padidėjo 53,000.

Anglų kalbininkas Ernst 
Curzon sako, kad pypkes 
dantyse laikydami anglai, 
šnekėdami, stengiasi kaip 
galint trumpiau ištart žo
džius. O 60 procentų visų 
Anglijos gyventojų rūką 
pypkes. Dėlto vis ir trum
pėjanti anglų kalba...

Viena įmonė per metus jų 
išparduoda apie 100.000.

Japonuose skleidžiasi “su
pratimas,” būk gyvatiena 
jaunina žmogų ir apsaugo 
jį nuo ligų. Tai, žinoma, 
klaidingas įsivaizdavimas,

Per pirmus šešis mėne
sius pernai New Yorko val
stijoj mirė po 128 iš kiek
vienų 10,000 gyventojų, o 
šiemet per tą patį pusmetį 
—jau po 141.

Ypač padaugėjo mirimai 
nuo vėžio, širdies ligų, plau
čių įdegimo ir influenzos.

MIRIMŲ DAUGĖJIMAS
nors vienas gydytojas Aus
trijoj ir atrado, ka(Į tam 
tikrų gyvačių nuodai, tin
kamai juos išvalius, tarnau
ja gydymui kai kurių liesų.

—N. M.

Reading, N. J.—Teisėjas 
nubaudė Neilą Žulio $10 už 
tai, kad jis erzino parke 
beždžiones, mėtydamas de
gančius papirosus į jų klėt-

BAUSDAVO NEIŠGY-
DANČIUS DAKTARUS
2250 metų pirm krikščio

nių gadynės, Babilonijos ka
raliaus Hammurabio lai
kais, gydytojas už sėkmin
gą ligonio išgydymą gauda
vo po 10 sidabrinių, ale už 
nepavykusią operaciją, nuo 
kurios pacientas mirdavo, 
gydytojui būdavo nupjau
namos abi rankos. Senovės 
Persijoj gydytojams buvo 
mokama asilais. Kiek ligo
nis turėdavo garbės vardų 
ar valdiškų vietų, tiek tu
rėdavo duot gydytojui asi-

Chinijoj kiekviena pasi
turinti šeimyna turėdavo 
gydytoją, ir mokėdavo jam 
algą, kol visi šeimynos na
riai būdavo sveiki. Jei kuris 
susirgdavo, tai gydytojui 
alga būdavo atatinkamai 
mažinama. O jei nors vie
nas šeimos narys mirdavo, 
gydytojas per ištisus metus 
negaudavo jokios algos.

“Civilizuoti” Būdai
Piktadariams Žudyt

Tūli “žmogmeiliški” po
neliai pasakoja, būk elekt
ros kėdėj žudomas krimina
listas nejaučiąs didelių 
skausmų. Bet pereitą savai
tę visai kitką patyrė vienas 
amerikinis inžinierius: ne
tyčia palietė laidą 2,300 vol
tų elektros, daug maž tiek, 
kiek naudojama piktadariui 
žudyt. Ir jis sako, rodėsi, 
kad tūkstančiai adatų bado 
kiekvieną kūno nervą, rau
menį, smegenis, akis, kau
lus ir viską. Skausmai toki 
baisūs, kad nieko baisesnio 
negalima įsivaizduoti, tvir
tina tas inžinierius. Jis tik 
per greitą artimų žmonių 
pagelbą buvo nuo mirties 
apsaugotas.

Kai kuriose valstijose 
įvesta dar “civilizuotesnis” 
piktadarių žudymas—nuo
dais. Taip rugp. 14 d. buvo 
legaliai nunuodytas žmog- 
žudis-žagintojas vardu Ag
uilar, kalėjime Colorado 
valstijos. Jis buvo pririštas 
prie nejudamos kėdės. Prie 
jo kolų pastatytas viedras 
su skiediniu sierinės rūkš- 
ties. O kalėjimo viršinin
kas iš lauko pusės patraukė 
tam tikrą rankeną, kuri pa
leido cyanide nuodų rutu
liukus į viedrą. Pakilo bal
tas nuodų garas, ir kalinvs 
tuoj pastyro;. galva atšoko 
atgal ir drebulys ėmė krėst 
visą kūną.

Pastatytas prie kameros 
langelio žiūrėt kaipo liudi
ninkas Ed. Hamilton, regė
damas tokias kalinio kan
čias, pats neatlaikė; apalpo, 
pargriuvo ir čia jau numirė.

Sušaudymas ar pakori
mas būtų daug lengvesnė 
mirtis kriminalistams.

Žvaigždžių spinduliai šventu, tai išmokt atmintinai lefoną žmogus 
skrenda 186,000 mylių grei- kokius 20 iki 50 tūkstančių pus- pasako tik 36 skirtingus žo- 
Čiu per sekundą. lapių indų “šventųjų raštų.” , džius.

40 tūkstančių jaunuolių atletų iš 11 Sovietinių 
respublikų, iš desetkų tautų paradavo Maskvoj, 
minėdami 20-metinę revoliucijos sukaktį ir iškil
mingai atžymėdami Naujosios Konstitucijos įve
dimą. Priekyje, parado dalis maršuoja susida
rius į Sovietines žvaigždės pavidalus. Paradas 
traukia per Raudonąją Aikštę.

1,600 MILIONV METĮJ NUO VABALO 
IKI DIEVO, PAGAL INDU RELIGIJĄ

Indų-buddistų tikyba skelbia, 
kad žmogaus “siela” esanti vi
sumos dalele, taigi ir paties 
“dievo” dalele.' Medžiaga yra 
amžina; taip pat žmogaus “sie
la” esanti amžina. Nors “die
vas”—visa ko pradžia, ale ir 
jis pats sudėtinė dalis kiek
vieno daikto ar gyvio.—Skirtu
mas nuo' krikščioniui ir žydų 
religijų čia toks, jog krikščio
nys ir tikybiniai žydai sako, 
kad dievas esąs kiekviename 
daikte, net pragare, bet jis nie
kur nesąs dalis pačios medžia
gos.

Pasak indų “mokslo,” dvasi
nis žmonių laipsnis nelygus, o 
žemiausiai stovinti tai siela 
šudros, arba vergo. Bet jeigu 
vergas tinkamai atlieka savo 
pareigas, tai jam mirus jo sie
la galinti atgimt aukštesniame, 
vaišijų luome; o jei karalius 
ar kunigaikštis geras, tai jo 
siela po mirties atgimsianti su 
kūnu kokio kunigo bramano. 
O kai miršta pavyzdingas bra- 
manas-kunigas, tai jo siela su
sivienijanti stačiai su dievu ir 
jau negrįžtanti žemėn.

Pagal tą pasakišką filosofi
ją, vist] gyviui sielos kilnojasi 
iš vieno į kitą “sutvėrimą”, su
lig užsitarnavimų. Bloga skruz
delė negalės atsiimt kaip bitė. 
Jei žvėris šakalas papjaus vištą, 
jis negalės atgimt šunim, kuris 
laikomas garbingesnių gyvūnu. 
Bet jeigu ir kunigas bramanas 
labai nusikals prieš savo reli
giją, pavyzdžiui, tyčia nužudys 
skruzdę, tai jo siela baisiai 
nupuls, kad jis pats išnaujo at
gims tik kaip skruzdė.

Bet jeigu bramanas ir “šven
tas” būtų, jis negalėtų susiliet 
su dievu, jei neturės sūnaus, 
kuris jo kūno pelenus supiltų j 
“šventąją” Ganges upę arba 
Gogahalo ežerą Himalajų kal
nuose.

Vienas iš būdų pasidaryt

lapių indų “šventųjų raštų.” t džius.

Paskutiniu laiku Ameri
koj suimta keli piktadariai 
už mažų mergaičių pasmau
gimą ir išžaginimą. Teismų 
rekordai rodo, kad jie jau 
pirmiau buvo baudžiami už 

i lytišką skverbimąsi prie 
jaunamečių mergaičių. Pa
buvę kalėjime, jie liko pa
leisti “pasitaisyt”. Bet jie 
“pasitaisė” blogojon pusėn 
—žudė mergaites ir negy
vas žagino.

Kovai prieš tokius išga
mas, tūli visuomenės “tai
sytojai” reikalauja juos 
sterilizuoti. Kiti sako, kad 
išsterilizavus jie pasidarytų 
dar pasiutesni; todėl siūlo 
juos visai išromyti, kaip gy- 

! vulius. Sterilizavimas yra 
operacija, kur perkerpa tū
lus lyties nervus ir sudy- 
nus, kad vyras negalėtų at
likt lytiško apvaisinimo. Bet 
sėkla ir lyties syvai pasilie
ka jame visai be išėjimo ir 
duoda tokiam dar didesnio 
gyvuliško smarkumo. Visai 
gi išromijus, jis netektų to 
“štymo.”—O perauklėt ly
tiškus sugedėlius kapitalis
tiniai filosofai nemato vil
ties.

Hitleris, įvedęs steriliza- 
ivimą prieš tariamus “ne- 
sveikapročius”, romija dar- 

licijos stotį Tulsoj, Oklaho- bininkų vadus. Jo sekėjai 
moj, ir pareikalavo:—Duo- Amerikoj taipgi norėtu pri- 
<ite kelis policininkus ap- prje§ revoliucinius veikėjus.

Siekiąs ankštesni© sielos laip
snio indas maitina skruzdeles, 
vaišina pienu gyvates. Ilges
niam laikui. apleisdamas na
mus, jis turi pasamdyt ką nors 
gulėt jo lovoj, idant blakėms 
nereikėtų badant. Jis turi ne- 
sikirpt plaukų ir nesiskust bar
zdos, kad nenužudyt ten esamų 
gyvūnėlių. '

Indų dvasiškių' idealas—nie
ko tikrai naudingo nedirbti, o 
tik snūduriauti, j ieškant nirva- > 
nos, tai yra visiškos užmiršties 
ir “susiliejimo su dievu.” Už
tat prasčiokai, vergai arba pus- 
vergiai turi “visomis sylomis” 
dirbt ponams, jeigu nori po 
mirties “atgimt” aukštesniame 
laipsnyje. O “prastai” sielai 
pakilt nuo atsigimimo kokiame 
vabale iki kunigų aukščio ir su
siliejimo su dievu tai reikią net 
1,600 milionų metų.

vininkės. Tai policija turi 
apgint mus, jeigu ta liežu
vininkė mums

Policijos kapitonas G. 
Reif atsakė:—Jeigu siusime 
policininkus, tai prieš tave 
pačią.

VAIKAS SU 2 GALVOM
Zamostje miestelyj Len

kijoj, trejetas savaičių at
gal, gimė kūdikis su dviem 
galvom. Viena galva buvo 
savoj vietoj, o antra po pa
žastim. Vaikas, vos gimęs, 
pasimirė. —A.

ŽUDYNIŲ ĮNAGIŲ IŠ
RADĖJAS PATS ŽUVO
Dar nepatirta, kurio kra

što šnipai, apsimesdami 
“draugiškais 1 a n kytojais,” 
nesenai atėjo į Budapešto 
ligoninę, Vengrijoj, ir at
nešė pyragaičių inžinieriui- 
išradėjui Gabrieliui Sakač- 
as’ui. Nuo tų pyragaičių jis 
ir mirė: jie buvo užnuodyti.

Tai Sakačas išrado lieps-1 miesteliams Sovietų Sąjun
goj. Šiai parodai negalėtų 
prilygti jokia architektūros 
paroda niekur kitur šian
dieniniame pasauly, ši paro
da stovi kur kas aukščiau, 
negu Amerika galėtų ką pa
rodyt architektūros srity
je.”

O apie tą patį laiką atsi
lankęs Maskvon garsus 
Francijos architektas F. 
Jourdain sako: “Maskva 
virto tikra sostine... nauįi 
namai, plačios gatvės, šva
ra... didis pakilimas kul
tūroj... ir patenkinti žmo
nės.”

nosvaidį, švirkščiamą skys
tąją ugnį, kurią Vokietijos 
kaizeris pirmas panaudojo 
pasauliniame kare. Bet po 
pasaulinio karo Sakačas iš
radęs dar baisesnių žudymo 
įrankių. Apie tąi suuodė 
Šniukštai kapitalistinių už
sienio valstybių ir nuolat 
sekiojo Sakačą. Jie žinojo, 
kad jis savo atidengimus 
laiko didžiausioj slaptybėj 
ir jų braižinius su savim 
nešiojasi. Net ligoninėn ve
žamas jis nepaleido tų pla
nų ir aprašymų iš savo ran
kų.

Sterilizuot ar Romyti 
Lytinius Išgamas?

ras LaGuardia pasirašė lei
dimą, kad galima statyt 
didnamius sulydant-suviri- 
nant daiktan jų stulpus, 
spyrius ir balkius vieton ni
tavimo (“ribitsavimo”). O 
sulydimui naudojama elek
tra arba oxyacetileno švytu
rys.

Žinovai sako, kad šitaip dėjai yra patikimi laikraš-
pastatyti didnamiai geriau 
gali atsilaikyt prieš žemės 
drebėjimus ir audras, o ir 
plieno susitaupo 4 iki 10 
nuošimčių.

Statomų gi didnamių kai
mynams negels galvos nuo 
baisaus bildėjimo ir tratėji
mo pneumatiškų nitavimo 
kūjų.

Puslapis Trečias

ŽINOVAI APIE SOVIE
TINĘ ARCHITEKTŪRĄ
Nesenai į Sovietų archi

tektų suvažiavimą Maskvoj 
atsilankė Fr. L. Wright, 
vienas iš žymiausių Ameri
kos architektų, gilus žino
vas moksliškai-dailiško na
mų statymo. Ir jis sako: 
“Aš mačiau Maskvoj puikią 
parodą planų ir modelių 
statyt namams, miestams ir

Reikia Vaistinių Vieton 
Mišrių Kromeliy

Žmonės iš patyrimo pra
deda nepasitikėt patentuo
tomis gyduolėmis, ir geres
nį vardą įgyja tie vaistinin
kai, kurie patys pagamina 
gyduoles pagal gydytojų re
ceptus. Tą faktą atžymėjo 
vaistininkai savo suvažiavi
me New Yorke šią savaitę.

Dr. E. Fullerton Cook, 
pirmininkas Amerikos 
Ph armacope j os, prof eso rius 
Philadelphijos Vaistinin- 
kystės ir Mokslo Kolegijos, 
parodė, jog vis daugiau 
žmonių nepasitiki tokiomis 
“aptiekomis,” kurios 90 
procentų biznio daro iš 
sendvičių, saldžių gėrimų, 
pražylu ir daugybės kitų 
daiktų. Vaistininkas tokiose 
vietose virsta paprastu 
krautuvininku ir negali są
žiningai atlikt savo profe
sijos darbo.

Taigi paskutiniais laikais 
pradėjus augti skaičius vai
stinių, kurios neužsiima jo
kiu pašaliniu bizniu, tik ap
tarnauja ligonius gyduolė
mis pagal receptus. Dabar 
tokių vaistinių yra jau 54 - 
000 Jungtinėse Valstijose, 
nors 90 procentų vaistinių 
abelnai vis dar pasilieka 
mišriais kromeliais.

MOKSLINIAI RAŠYTOJAI
Susivienijimas Mokslinių 

Rašytojų Amerikoj šią sa
vaitę išsirinko savo prezi
dentu Waldemara Kaempf- 
ertą, vedėją mokslo sky
riaus New Yorko Times’e, 
sekmadienio laidose.

Kaempfert duoda savaiti
nes peržvalgas naujausių 
atradimų įvairiose mokslo 
šakose.

Vienas žymus daktaras 
šiemetiniame suvažiavime 
Amerikos Gydytojų Susivie
nijimo pasakė, jog didžiau
si medikalės apšvietos sklei- 

ciai. •
Dauguma mūsų skaityto

jų sutiks, jog “Laisvė” ir 
“Vilnis” su savo bendradar
biais gydytojais ir su moks- 
lo-įyairumų skyriais daug 
pasitarnauja paskleidimui 
medikalio ir bendrai moksli
nio žinojimo tarp Amerikos 
lietuvių.



Puslapis Ketvirtas

Apie Kapitalistinį Apsupimą ir 
Trockistinius Rezervus

(Tąsa)
Komunistų partijų kapi

talistinėse šalyse taktikoj 
šitos nuotaikos privedė prie 
fašistinio pavojaus nedakai- 
navimo ir pasireiškė tame, 
kad kaikurie Vokietijos ko
munistai, kada fašistai jau 
ėjo prie valdžios, pareiškė, 
kad fašizmo vystymuisi pa
daryta riba, kad fašizmas 
jau sumuštas. Šitas kapi
talizmo jėgų ir galimybių 
nedakainavimas buvo taip 
pat žalingas, kaip ir tų ga
limybių perkainavimas, ku
ris pasireiškė kiaurai falšy- 
voj, kapituliacinėj “organi
zuoto kapitalizmo” teorijoj. 
Bet šitas neišsemtų kapita
lizmo galimybių nedakaina
vimas vedė ne tik prie bud
rumo susilpnėjimo fašizmo 
atžvilgiu, bet ir prie karo 
pavojaus n e d a k ainavimo. 
Kur ten kapitalizmui kištis 
į karus, jeigu jis merdėja. 
Kur ten kapitalistinėms val
stybėms kariauti, kada pas 
jas dalykai taip susipainio
ję. Kapitalistinė santvarka 
pūva iš pašaknų, ir kapita-

D. Manuilskis.
listinių šalių darbo žmonės O kadangi painiausia padė- 
paims ją nuogomis ranko- tis—fašistinėse valstybėse, 
mis. i' *

Sovietų šalies taikos poli
tika turėjo pasisekimo, nes 
šitą politiką rėmė daugiau 
ar mažiau dargi dalis kapi
talistinių valstybių. Vienos 
—didelės valstybės — rėmė 
šitą politiką todėl, kad jos 
nebuvo užinteresuotos nau
jai perdalinti pasaulį, kitos 
—mažosios valstybės — to
dėl, kad nenorėjo naujam;tai kaip tik šitos valstybės 

Bet gi tai neteisybė. ^Ne- rodo didžiausią palinkimą 
prie karinio avantūrizmo. 
Juk norėjo gi carizmas ati
tolinti savo pražūtį rusų-ja
ponų karu. Juk Japonija 
j ieško išeities iš savo vidu
jinių prieštaravimų kare 
prieš Chiniją. Juk Italijos 
fašizmas j ieškojo išsigelbė
jimo nuo savo vidujinių 
sunkumų kare prieš Abisi
niją. Juk Vokietijos fašiz
mas siekia uždegti karo fa
kelą ant pasaulio, kad iš- vi ant kapitalizmo pamato, 
vengti savo pilno bankruto.

Raminančiai veikė į So
vietų žmones taip pat mū
sų taikos politikos pasise
kimai. Sovietų valstybės

teisybė, pirma, todėl, kad, 
nors kapitalizmas — istori
niai nulemtas žlugti reži
mas, nors jo vystymosi ben
droji linija tikrai veda ka
pitalizmą prie padėties blo
gėjimo ir prie neišvengia
mos pražūties, visgi kapita
lizmo padėtyje buvo, esti ir 
bus laikini pagerėjimai. Pa
kaks nors nurodyti į šių die
nų žymų ekonominės kon
junktūros pagerėjimą kapi
talistinėse šalyse. Kaiku- 
zriose jų gamyba pasiekė ne 
tik ikikrizinį lygį, t. y. 1929,. 
metų lygį, bet ir pralenkė 
jį. Tai neatmeta, o atvirkš
čiai, numato naujo ekono
minio krizio augimą, bet 
šiandien šis ekonominis pa
gyvėjimas — neginčijamas 
faktas.

Tai neteisybė, antra, to
dėl, kad kuo painesnė bus 
kapitalizmo padėtis, tuo 
stipriau kapitalistinės. val
stybės j ieškos išeities iš sa
vo painios padėties karuose.

Penktad., Rugpj. 20, 1937

kapitalistinėms valstybėms, I do, su kokios rūšies kontr-' Rankamai pasiruošę rimtam 
ir pirmoj eilėj fašistiniams agentais Sovietų Sąjungai ikarui ir kad pajuto fašisti- 
agresoriams, pradėt naują prisieina turėti reikalo^ ka- 
siaubingą karą. -- i- i_’_----i------ " ‘

Ne kartą per praėjusius 1 japOnijaį pasirašyti nepuo-
metus taika kabojo, rodosi, -- - 1 * -z ••
ant plaukelio. Ne kartą ja-. XrLiu^^ čių šalių užfrontėje. Sako,
ponų karo sluogsniai ir vo-1 y?rai qnvi^tu vvdausv- kad masių nepasitenkim-

ro ir taikos klausimuos? Ar 
Sovietų vyriausybė nesiūlė

. x •! i i • J • uapviH lai uaoiiaovu xivijuv-metus taika kabojo, rodosi, jįmo bet Japonijos

- - -........- , 1 mą. Argi Sovietų vyriausy-
tokiuž konfliktus,'kurie gą- pa^damt^visu®kiečių fašistai pr

nio režimo vidujinį silpnu
mą. Sako, kad kariniai in
terventų nepasisekimai su
darė nepasitenkinimą jų pa-

mas auga ne tik Vokietijoj 
ir Italijoj, kad smarkiai 
bruzda liaudies masės Len-. . . u. u i uaoiLti y uama vioauwiia

kare nustoti savo nepriklau- lej o privesti prie karo, jei- nusiginkiavima, bet kapita- 
somybės, trečios todėl, kad gu tai ne .tvirtas ątsidavi- V¥1;aut ' J,revc... . ,-x.
bijojos karo iššauktų revo- n?as taikai ir Sovietų vy--ita Sovietu šalies jniciaty-Įtaka. .greitai tirpsta 
bucinių sukrėtimų. Bet So- riausybes patvarumas, o! * * J Lenkiją pradeda i
vietų taikos politikos pasi- svarbiausia —- Sovietų ša-' 
sekimą garantavo visų pir- h_es sl,kurta darbo žmonių 
ma tai, kad ji atatiko visų tėvynes ^pgyminui karine 
šalių liaudies lūkesčiams.

Mūsų taikos politika prin
cipiniai kitoniška, negu pas 
buržuaziniai demokratinius 
veikėjus ir partijas, kurie 
nors ir nenori karų, bet sto-

bijojos karo iššauktų revo-

liaudies masėse, kurios visai 
pagrįstai Sovietų Sąjungo- 

taikos politika — pati nuo- j j e mato ištikimiausią taikos
sekliausia taikos politika, 
nes ją veda socializmo šalis, 
t. y. tokios santvarkos ša
lis, kur panaikintas vienos 
klasės išnaudojimas kita, 
vienos tautos engimas kita, 
kur negali būti vietos nei 
teritorialiniams u ž g r o b i- 
mams nei imperialistinėms 
pretenzijoms.

galybe. Iš čia mūsų žmonės 
darė išvadą: jeigu mes su
gebėjom suduoti per rankas i 
ir pažaboti fašistinius agre
sorius vieną kartą, tai ko
dėl šito nepasiseks padaryti 
ir antrą ir trečią kartą; jei 

_ t dėka Sovietų vyriausybės 
Todėl Sovietų šalies taikos išmintingumo pasisekė iš- 
politįka randa plačiausią laikyti taika šiandien, reiš- 
paramą kapitalistinių šalių kia pasiseks*' ir rytoj. Karo 

pavojaus supratimo aštru
mas šiek tiek silpnėjo, žmo
nės tarsi Rusto j o pastebėti, 
kad karas ir taika priklau
so ne tik nuo mūsų, bet ir 
nuo tų vyriausybių, į kurias 
mes kreipiamės su mūsų; 
taikingais pasiūlijimais. 0 
šitos vyriausybės nerodė., 
kad jos nori taikos. Argi 
Hitlerio, Gebelso klejokliš- 
kos, isteriškos kalbos Niu- 
renbergo suvažiavime nero-

tarp tautų ramstį.
Tiktai remdamasi šita 

liaudies masių parama visa
me pasaulyje, gilia SSRS 
tautų meile Sovietų šaliai, 
nuolat augančia mūsų so
cialistinės santvarkos galy
be mūsų garbingąja Rau
donąja Armija, Sovietų vy
riausybė galėjo sukliudyti i

Ispanija — Pavyzdys
Paimkime, pavyzdžiui, Is

paniją. Visas pasaulis žino, 
i kad Ispanijos 
i padarė visą, kas buvo žmo
gaus jėgose, kad neduoti jo-1 
kios progos Vokietijos ir 
Italijos interventams užpul
ti ant Ispanijos liaudies. Ir 
visgi Vokietijos ir Italijos 
fašistinės vyriausybės įsi
veržė į Ispaniją be jokios iš
orinės priežasties, be jokio 
karo paskelbimo.

Tačiau sako, kad didvy
riška Ispanijos liaudies ko
va prieš fašizmą blaivinan
čiai paveikė į fašistines vy
riausybes, kad Gvadalacha- 4............. . .........._ra truputį sumažino Vokie
tijos ir Italijos interventų 
karingąjį įkarštį, kad šitie 
interventai, susidūrę su gin
kluota Ispanijos liaudim, 
ėmė įsitikinti, kad jie nepa-

____ _ x drugys 
krėsti. Sako, kad neramu ir 
Japonijoj, kur oficieriai žu-A 
do ministerius, kur karinės I 

i dalys ruošia pučus, kur dar- / 
vvriausvbė S1 konservatyvimų partijų / 

- y atstovai, kuriuose atsispin- 
| di nepasitenkinimas šalyje, 
nuolat atakuoja vyriausybę. 
O iš čia dar išvada, kad su 
tokiu nepastoviu užfrončių a 
fašistinės vyriausybės ne
gali nei pradėti karą, nei I 
kariauti.

Tai neteisybė. Fašistinių 
vyriausybių užfrončio ne
pastovumas dar ne toks, 
kad jos negalėtų pradėti 
karo. Su tokia užfronte 
pradeda karus, su tokia už
fronte karus veda, bet su 
tokia užfronte niekuomet 
nelaimi, su tokia užfronte 
karą baigia liaudis, pakeliui 
baigdama ir su savo vyriau
sybėmis. I

(Tąsa bus)

Ekskursija Laivu Manhattan
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach Laivu Manhattan

< patStr $1-00Perkant ■ 
Bilietas I

Prie Laivo
Perkant
Bilietas

Į Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos 
pasimaudymui puikiame Rye Beach’iuje ir pasilinksminimui gražiame parke. j

tv11.... ..

Ekskursu bus Sekmadieni, August
KELRODIS

Važiuojantiems automobiliais 
iš antros puses Hudson upės (iš 
New Jersey), persikėlus per upę 
ferėm, reikia važiuot Hudson 
paupiu Downtown iki Battery 
Park, iš čia važiuokite į Broad
way iki Wall Street, o Wall 
Stryčiu tiesiai prie East Riverk 
kur bus laivas. Kurie į New Yor
ko miestą Hudson upę perva
žiuosite Holland Tunneliu, tai iš 
Tunnelio važiuokite į Broadway 
laikydamies po dešinei, davažia- 
vę Wall Street sukitės.; jį ir va
žiuokite prie East River.

Važiuojantieji iš Brooklyno, 
pervažiavę Manhattan Bridge, 
Williamsburgh Bridge ar Brook
lyn Bridge, važiuokite į Broad
way ir traukite iki Wall St., ir 
Wall St. važiuokite iki upei— 
E ist River.

KELRODIS
Važiuojantieji Jamaica Line 

eleveiterlu, New Yorko mieste 
išlipkite ant Broad St., iš čia ei
kite Wall Streetu linkui upės. Iš 
Richmond Hill, Canarsie ir c 
Woodhaven geriausia važiuoti 
iki Broadway Junction (Eastern 
Parkway) ir iš čia imkite Jamai
ca Line ir išlipkite ant Broad St., 
nes ta linija arčiausia priveža.

Iš tos dalies Ridgewood, kur 
14th St. Line subway patogiau, 
tai nuo Union Sq. rė kia imti 4th 
Ave. Downtown Lokalinį trauki
nį ir išlipti ant Rector St. Ten 
pat bus Wall St., kuriuom eisite 
linkui upės.

Iš Central Brooklyn© nuva
žiuokite B.M.T. Line iki Canal 
St., čia persimainykite ant Ja
maica Line traukinio su užrašu 
Broad St. ir išlipkite ant Broad 
St. Iš Flatbush galima važiuoti 
Lexington Line traukiniais ir iš
lipkite ant Wall St.

Iš New Yorko laivas išplauks 9-tą valandą ryto. Nuo Rye Beach išplauks 5-tą valandą po pietą.

Ant laivo nebus jokios svetimos publikos, nes rengėjai yra pasisamdę visą laivą, suvisom koncesijom, tad vien lietuviai tvarkys viską.




