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Panašiai yra šiandien pasauli
nėj politikoj. Italijos piratai Vi- 
duržeminėj jūroj skandina kitų 
valstybių prekybinius laivus. 
Skandina naktį, be jokio per-

stijom ir Anglija,” kaip vie
na iš trijų galingiausiu pa
saulyje šalių.

Italijos fašistiški piratai nu
skandino du Sovietų Sąjungos 
prekybinius laivus: Timiriazev 
ir Blagojev.

Sovietų vyriausybės griežtą 
notą Italijai, dėlto, sveikina vi
sa Sovietų Sąjungos liaudis, ir, 
žinoma, viso pasaulio demokra
tiniai nusistatę žmonės.

Kuriems rūpi kova su fašiz
mu, su piratizmu, su 20-tojo am
žiaus barbarizmu, jie turi šian
dien. sveikinti Sovietą Sąjungą 
už drąsą ir atvirumą!

spėjimo, mierydami pasiųsti jū- Chinai per 5 Dienas Atmuša 
rų dugnan ne tik laivus, bet ir 
jų įgulas.

Visa Europa žinojo, kad tie 
piratiški laivai yra Italijos, bet 
nei viena buržuazinė šalis, nei 
vienas jos diplomatas nedrįso 
to viešai pasakyti.

Tiktai Soviėtų Sąjunga pa
skelbė aiškiai ir atvirai: Vidur- 
žeminės jūros piratai yra nie
kas daugiau, kaip Italijos fašis
tai!

No. 213 (8 pusi, laida) Telephone STagg 2-3878
Yra sakoma, kad kai paskuti

nis Austrijos-Vengrijos karalius 
AFranciškus Juozas numirė, tai į 
per tris dienas jo dvariškiai ne
drįso prasitarti, kad jis negyvas.

Kiekvienas bijojęs būti pir
mutiniu pranešėju, jog senis pa
kratė kojomis.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams

KRISLAI
Baimė ir Politika.
Bernard Shaw Apie Mok

slininkus.
“The Catholic Worker” 

Už Unijas.
Lawrenco Darbininkams 

Patarimas.
Rašo R. Mizara.

George Bernard Shaw, gar
susis anglų rašytojas, varo per 
kriukį mokslininkus.

Aną dieną jis parašė tuo 
klausimu straipsnį.

“Mokslas, rašo jis, aišku, 
yra geras daiktas. Bet ko tuo
met trūksta mokslininkams 
Vieno dalyko', jie nėra užten
kamai moksliški.”
Kai Shaw buvo 16-kos metų 

amžiaus, jis tikėjęs viskam, ką 
mokslininkai sakė. Bet dabar, 
kai jis pragyveno penkis kartus 
po 16-ką metų, jis virto skepti
kas. Jis ima viską labai atsar
giai.

Rašytojo nuomone, bent ko
kios šakos mokslininkas turi bū
ti susipažinęs su muzika, tapy
ba, literatūra, istorija.

Kitais žodžiais: Shaiv nori, 
kad mokslininkai, būtą žmoniš- 
'kesni.

“The Catholic Worker” paste
bi, kad American Woolen Kom
panijos prezidento alga pereitais 
metais buvo $376,000.

Dėlto tas laikraštukas rašo:
“Mes esame visi broliai, to

paties tėvo sūnūs... Ar vie- besiveržiančių prie .Shang- 
nas mūsą brolis, nepaisant, . hai-Woosung geležinkelio.

‘ Desperacijon įpuldami, ja
ponų komandieriaį, todėl, 
dabar įsakė savo kareiviam 
užimt chinų pozicijas arba 
žūt prie jų.

Viršminėta chinų Raudo
noji Armija per 10 metų at
silaikė prieš milioną Chiang 
Kai-sheko kariuomenės.

Dabar raudonarmiečių ir 
komunistų vadai Chu Teh ir 
Mao Tse-Tung nesenai pra
leido dvi savaites Nankinge, 
Chinijos sostinėje, ir susita
rė su Chiang Kai-sheko val
džia bendru frontu kariaut 
prieš Japoniją. '

kaip jis gali būti gudrus, rei
kalingas $376,000 metams, kai 
jo broliai badauja, bedarbiai, 
ją vaikai nyksta?...”
O kurie turi darbus tekstilės 

fabrikuose, pono f prezidento 
“broliai”, uždirba vidutiniškai 
po 18-ką dolerių savaitei. Iš tos 
algos jie turi su šeimomis pra
gyventi.
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Laikraštukas teisingai pata
ria katalikams darbininkams: 
Stokite, rašo jis, į CIO unijas. 
Bosai, aišku, darys viską jus 
nuo unijos atkalbinti, bet jų ne
paisykit.

Pasakyta tiesa. Jei taip kalbė
tų ir rašytų lietuviški kunigai, 
jie atliktų gerą darbą; jie tuomi 
pasitarnautą savo pasekėjams.

Lawrencuj, Mass., greitu lai
ku įvyks tekstilės darbininkų 
balsavimas unijos klausimu.

Mes sakome Lawrenco lietu
viams darbininkams: balsuokit 
už CIO. Stokite į uniją.

Lawrencuj yra dvi lietuvių 
katalikų parapijos: Romos-kata-

twwfi

100,000 Chinų Raudo 
noji Armija Žygiuoja 

Pliekti Japonus
Baisiausius Japonų Štur- 

mavimus Shanghajuj
Shanghai. — Šimtas tūks

tančių buvusios Chinų So
vietų Raudonosios Armijos 
maršuoja per šiaurvakarinę 
Chiniją į mūšių frontus 
prieš įsiveržėlius janonus. Ši 
armija dabar pavadinta 8-to 
maršruto armija. Jai va
dovauja komunistas genero
las Chuh Teh, vienas ga
biausių karo technikų, la
bai mylimas Chinijos dar
bininkų ir valstiečių.

Žinia, kad ši galinga re
voliucinė armija stoja po 
valdžios vėliava, kaip per
kūnas, trenkė Japonijos ka
rininkus.

Japonai jau penkta diena 
neatlaidžiai, įsiutusiai štur
muoja chinų pozicijas Shan
ghajuj ir apygardose. Japo
nijos karo laivų kanuolės, 
armijos artilerija ir lėktu
vai dieną ir naktį pila ugnį 
ir pražūtį į chinų linijas ir 
į Shanghai miestą. Japonų 
atakos pilnai prilygsta au- 
dfringiaušiem kaizerio armi
jų šturmavimam laike pa
saulinio karo. Vis dėlto chi
nai kartotinai atmuša prie
šus. O kas bus, kai jiem 
talkon atvyks 100,000 rau
donarmiečių, geriausiai dis
ciplinuotų ir turinčių dide
lio karinio patyrimo?

atžygiuoja mušt japonus, nesupranta. Duranty , pu
tai Chinijos vald. Chiang >įer.a abejones.,
KSi-shek atšaukia 75,000 ,SoYletli Sąjunga, “stovi
ssivo mahometonų armijos, ®u Jungtinėm Vai-
kurią jis pirmiau laikė prieš 
jehinų Raudonąją Armiją 
šiaurvakarinėj C h i n i j o j. 
Taigi ir šie 75,000 traukia 
į kovos frontus prieš japo
nus.

Taip vienijasi visa chinų 
tauta prieš galvažudžius- 
grobikus.

Chinai per dienų dienas 
atmušė visas atakas japonų,

likų ir tautinė; ten yra sanda- 
rietiškai nusistačiusių žmonių, 
socialistiškai ir komunistiškai; 
ten, beje, yra be jokio politinio 
nusistatymo darbininkų.

Jų visų pareiga: pamiršti vi
sokius skirtumus,''bet visiems 
balsuoti už vieną uniją, už CIO; 
jų visų pareiga: stoti unijon ir 
kovoti už didesnes algas, trum
pesnes darbo valandas ir geres
nes darbo sąlygas!

Amerika Persergėja Savo 
Laivus nuo Piratų Submari- 

nų Viduržemio Jūroj

Washington. — Jungtinių 
Valstijų užsieninių reikalų 
ministeris C. Hull persergė
jo šios šalies prekybinius 
laivus nuo plaukimo Vidur
žemio Jūra, kur (būk tai) 
“nežinomi” submarinai, lėk
tuvai ir kariniai laivai iš 
pasalų užpuldinėja įvairių 
šalių laivus. — Ten yra ata
kuojami visi laivai, kuriuos 
Italija nužiūri, kaip gabe
nančius reikmenų Ispanijos 
respublikai.

Ministeris Hull sako, kad 
šios šalies valdžia neturi jo
kių planų dėlei Amerikos 
laivų apgynimo Viduržemi- 
nėj Jūroj.

N. Y. Times Koresp 
Mato SSRS Galybę

„Maskva. — Sovietų Są
junga,- išravėdama iš atsa
kingų vietų trockistus,- Ja
ponijos ir Vokietijos agen
tus, ir tinkamai nubausda- 
ma daugelį išdavikų, juo la
biau sustiprėjo,—rašo Wal
ter Duranty, New Yorko 
Times korespondentas. Tą 
jau supranta Anglija ir Vo
kietija, bet Franci j a gal dar

BLOGAS ORAS TRUKDO 
SOVIETŲ LAKŪNŲ 

JIEŠKOJIMĄ
Maskva. — Sovietai įren

gė tokius signalus Rudolfo 
saloj, Šiaurių Poliaus sri- 
tyj, kad galima bus skrai
dyt ir naktimis, bejieškant 
Levanevskio ir penkių kitų 
dingusių sovietinių lakūnų. 
Jų jieškojimui darbuojasi 
eilė lėktuvų su geriausiais 
lakūnais. Bet bjaurus, dar
ganotas oras vis trukdo tą 
darbą.

Gyvena su Vienu Plaučiu
Minneapolis, Minn.—Per 

operaciją ligoninėje tapo iš
imta visa nesveika pusė 
Abr. I. Bradley’o plaučių. 
Sugijęs jis apleido ligoninę, 
ir gydytojai sako, kad gy
vensiąs. Bradley yra 61 me
tų amžiaus. Tai jau 24-ta 
sėkminga tos rūšies operaci
ja Amerikoj ir Anglijoj.

Hendaye, Franc. — Astu- 
rijos mainieriai ir baskai 
liaudiečiai didvyrišku mū
šiu sulaikė fašistų žygiavi
mą linknn Gi jono.

London. — Anglija vis 
dar tebelaukia, kada Japo
nija atsiprašys ir atlygins, 
kad jos lakūnai peršovė An
glijos ambasadorių Chinijai.

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugsėjo 10, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

CHIN V VALDŽIA IŠLAISVINA 
POLITINIUS KALINIUS

Soochow, Chinija.—Chini
jos valdžia išlaisvino 138 
politinius kalinius iš vieti
nio kalėjimo. Politinių ka
linių paliuosavinias yra vie
nas iš reikalavimų masinio 
judėjimo “dėlei Chinijos iš
ganymo.”

Nankinge paleista iš ka
lėjimo apie 600 politinių ka
linių; tarp jų yra ir komu
nistų vadų. Išlaisvintieji da
bar, valdžios vadovybėje, 
ragina ir organizuoja žmo
nes mirtinai kovai prieš ja
poniškus piktadarius.

SOVIETAI GANA GALINGI PRIVERST ITALIJA 
ATSAKYT UŽ JOS SUBMARINŲ ŽYGIUS

Maskva. — Sovietų armi
jos organas “Raudonoji 
žvaigždė” rašo: Jeigu Ita
lija neatlygins už nuskan
dintus Sovietų laivus ir žu
vusius bei nukentėjusius 
sovietinius jūrininkus, per 
Italijos fašistų submarinų 
padarytus užpuolimus, tai 
“Sovietai suras reikalingų 
priemonių, kuriomis, pa
šauks tuos jūrų piratus 
prie atsakomybės, idant 
priverst juos patenkiht tei
sėtus Sovietų reikalavi
mus.” , ,

Sovietų spatfm smerkia 
Anglijos ir Francijos vai-

Smarkus Liaudiečių Laivų 
Mūšis su Fašistų Laivais

Algiers. — Įvyko didelė 
kova tarp Ispanijos respub
likos ir fašistų karo laivų.

Mūšyj dalyvavo septyni 
respublikos karo laivai. Iš 
fašistų pusės kovėsi jų šar
vuotlaivis “Canarias” ir ke
li kiti laivai.

“Canarias” užpuolė du Is
panijos prekybos laivus, 
“Aldecoa” ir “Antonio de 
Satruste Gui.” Valdžios ka
ro laivai tuoj atplaukė gint 
savo prekybos laivus. Tuo 
būdu prekybiniai laivai liko 
išgelbėti, nors, sakoma, vie
nas užkliuvęs už seklumos 
prie Cherchel prieplaukos.

Smulkmeniškesnių žinių 
apie šį jūrų mūšį dar stin-

Mussolinis Neatsakysiąs į 
Antrąją Sovietų Notą

Roma. — Italijos valdžia 
nieko neatsakysianti į an
trąją Sovietų notą, reika
laujančią atlygint už piratų 
submarinų nuskandintus so
vietinius laivus ir nukentė
jusius jūrininkus,—kaip ra
šo f asistuojantis New Yor
ko Times korespondentas 
Arnaldo Gortesi. Jis taip 
pat sako, kad Italija daly
vautų tarptautinėj Nyon 
konferencijoj prieš^ piratus 
submarinus tik tada, jei ta 
konferencija nepriimtų So
vietų atstovų.

Chicago, rugs. 9.—The 
Daily Times rašo, kad už
baigė tyrinėjimus, kurie pa
rodo, jog 20,000 Amerikos 
nazių planuoja užgrobti ša
lies valdžią.

ISPANIJOS PREMJERO AT
SILANKYMAS PARYŽIUN

Roma.—“Tribūna” ir kiti 
Italijos fašistų laikraščiai 
kelia skandalą, kad Ispani
jos respublikos ministeris 
pirmininkas Juan Negrin 
atsilankė Paryžiun ir ilgai 
kalbėjosi su Francijos užsie
nių reikalų ministeriu Yvo- 
nu Delbos’u.

“Tribūna” sako, kad Is
panijos valdžia, Franci j a ir 
Sovietų Sąjunga “veikia 
ranka rankon”, idant apkal
tint Italiją tarptautinėje 
konferencijoje prieš subma- 
rinus-piratus.

džias, kad jos vis atsisako 
įkaitinti Italijos submari- 
nus-piratus, nors gerai žino, 
jog Italijos submarinai už
puldinėjo ir skandino įvaL 
rių šalių laivus. Sovietai 
mažai ko tikisi iš šaukia
mos konferencijos Nyone, 
Šveicarijoj, prieš jūrų pi
ratus. Ta konferencija turė
tų nutart “kirst griežtą 
smūgį užpuolikams, provo
kuojantiems naują pasauli
nį karą,” sako “Pravda”, 
Sovietų Komunistų Partijos 
organas. Jeigu konferenci
ja nepadarys tokio tarimo, 
tai jinai bus bergždžia.

Drg. Charles Krumbein Kal
bės per Radio Rugsėjo 17 d.

Drg. Charles Krumbein, 
New Yorko valstijos Komu
nistų Partijos sekretorius, 
sakys radio kalbą rugsėjo 
17 d., 7:15-7:30 vai. penkta
dienio vakare. Kalba bus 
girdima visoj valstijoj. Jo 
tema—“Sugrąžinkite Žmo
nėms Konstituciją”. Ši kal
ba atžymės Jungtinių Vals
tijų konstitucijos 150 metų 
sukaktį. Jinai bus girdima 
per sekamas radio stotis: 
WINS, New York; WABY, 
Albany; WSAY, Rochester; 
WBNY, Buffalo; WNBF, 
Binghamton, ir kt.

STUDENTĖ MYLĖTINĖ 
NUŠOVĖ VEDUSĮ 

VYRĄ

New Brunswick, N. J.— 
20 metų amžiaus studentė 
Margaret Drennan nušovė 
vedusį vyrą Paulą Reeves, 
28 metų, jo paties name. 
Jinai buvo jo užvaisinta. 
Sako norėjus nutraukt ry
šius su juom. Tada jis pa
grūmojęs išduot ją tėvam, 
kaip “lendančią prie vedu
sių vyrų,” ir užpuolęs ją 
mušt. Tai besigindama ji
nai ir nušovus Reevesą.

Japonai Bombarduoja Ne- 
kariškių Chinų Traukinius

Shanghai, rugs. 9.—Japo
nų komandieriai įsakė bom- 
barduot iš oro visus chinų 
traukinius, nedarant skirtu
mo, ar jie vežtų civilius gy
ventojus ar kareivius. Va
kar japonų lakūnai bombo
mis sudaužė bėgančių ne- 
kariškių chinų traukinį, nu
žudydami 300 žmonių ir su- 
žeisdaųii 400.

Mussolinis ir Hitleris 
Atmeta Konferenciją 

Prieš Jūrų Piratus
Italijos Oro Piratas Nušovė 
Franci jos Paštinj Lėktuvą ir 

Užmušė Lakūną

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Didelis Itali
jos lėktuvas Fiat nušovė 
Franci jos paštinį lėktuvą ir 
užmušė jo lakūną, Guidezą, 
kuomet francūzų lėktuvas 
skrido virš fašistų valdomo 
miestelio Riva de Sella prie 
Biscay užlajos, šiaurinėj Is
panijoj. Tai jau antras fa
šistų nušautas Franci jos 
pašto lėktuvas nuo birželio 
1 dienos.

Taigi Italijos piratai vei
kia ne vien jūrose, bet ir 
ore.

Madrid. — Ispanijos liau
dies armijai komandoj ge
nerolo Pozas’o, telieka jau 
tik 6 mylios pasiekti fašis
tų tvirtumą Saragossą.

Anglija PapėdžiaujaNa- 
ziam, Romai, Franco ui

Maskva. — Čia yęa su
prantama, jog Anglija sten
giasi užglostyti Italijos kai
čią už siuntimą piratų sub
marinų prieš Sovietų ir ki
tų šalių laivus. Lengvai 
įžiūrima, jog Anglijos val
dovai “pusėtinai” draugiš
ki Vokietijai, Italijai ir Is
panijos fašistams. Sovietų 
spauda nurodo, kad Angli
jos valdžiai labiau rūpi iš
laikyti Rio Tinto vario ka
syklas ir Bilbao geležies 
mainas, negu gelbėt Ispani
jos demokratiją. O tos ka
syklos jau randasi generolo 
Franco kontrolėje. Todėl 
Anglijos valdovai ir patai
kauja Ispanijos fašistam ir 
jų talkininkam.

CHINAI IŠŽUDĖ 4,000 
JAPONŲ

Peiping, rugs. 9.—Chinai 
tarpkalnėj užklupo ir išžudė 
4,000 japonų, vakaruose 
nuo Peipingo. Japonų armi
ja šiame fronte tapo atmes
ta 5 mylias atgal. Sužeista 
daugybė japonų. Plati chi
nų ataka gręsia pavojum vi
sam japonų armijos sparnui 
toj srity j.

Minimus 4,000 japonų 
chinai, neva bėgdami, įsivi
liojo į tarpkalnę ir kulka- 
svaidžiais iškapojo.

Amerikos Profesoriai Rei
kalauja Nežudyti Ispanijos 

Liaudiečių
New York.—26 žymūs 

Amerikos ir Kanados profe
soriai pasiuntė reikalavimą 
generolui Franco’ui, kad jis 
nežudytų 2,000 nekariškių 
liaudiečių, kuriuos fašistai 
suėnjė Santanderyj.

London. — Anglija ren
giasi karo laivais lydėti sa
vo prekybos laivus ir šau
dyt užpuldinėjančius sub
marinus.

Visą Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Italai Nenori Dalyvaut Kon
ferencijoj su Kaltinančiais 

Romą Sovietais "

Nuremberg, Vokietija.— 
Naziai ir Mussolinis atmeta 
Anglijos ir Francijos pa
kvietimą į “dvylikos” vals
tybių konferenciją, kuri 
šaukiama šį penktadienį 
prieš submarinus-piratus, 
užpuldinėjančius ir skandi
nančius įvairių šalių laivus 
Viduržemio Jūroj. Vokieti
ja ir Italija tais pačiais žo
džiais atsako Anglijai ir 
Franci j ai, kodėl Hitleris ir 
Mussolinis nesiųs savo at
stovų į tą konferenciją, 
įvykstančią Nyon miestelyj, 
Šveicarijoj. “Pamatinė prie
žastis” esanti ta, kad Sovie
tų Sąjunga atsiuntė Italijai 
antrą, grieštesnę notą, rei
kalaujančia pilnai atsiteist 
už du sovietinius prekybos 
laivus, kuriuos Italijos sub
marinai nuskandino Vidur
žemio Jūroj, ir atlygint nu- 
kentėjusiem jūrininkam bei 
jų šeimynom.

Kad Sovietų valdžia priė
mė pakvietimu T tą 
renciją, tai, girdi, Mussoli- 
nio delegatai negalėtų sėst 
prie vieno stalo su atstovais 
tos šalies, kuri kaltina Ita
liją už piratus submarinus. 
O nazių valdžia šiuo klausi
mu turinti taip daryt kaip 
Italija.

Italijos ir Vokietijos dik
tatoriai rokuoja, jog kai ne
bus jų atstovų toj konferen
cijoj, tai jie galės visai ne- 
siskaityt su konferencijos 
nutarimais prieš piratus 
submarinus.

Kas liečia Vokietiją, tai 
pati Sovietų Sąjunga rei
kalauja , kad Hitlerio atsto
vai nebūtų priimti į konfe
renciją, kadangi Vokietija 
neturi tiesioginio susisieki
mo su Viduržemio Jūra.

Hitleris ir Mussolinis, be 
to, sako, kad Anglija ir 
Franci j a tylėjo, kai “subma- 
rinas užpuolė Leipzigą, 
Vokietijos karo laivą, Ispa
nijos yandenyse.” (Reikia 
pastebėt, jog( “Leipzigo” už
puolimas buvo tik nazių 
provokatoriškas išmislas.)

Naziai ir Roma atmesda
mi Nyon konferenciją, siū
lo submarinų klausimą per
duot tarptautinei “nesikiši
mo” komisijai (ir taip jį ten 
užtrint bei palaidot).

t '
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Chicago] per paskutines 
24 valandas dar 19 vaikų 
apsirgo kūdikių paralyžium.

Roma, rugs. 9.—Italijos 
valdžia sutraukė 1933 m. 
“draugiškumo” sutartį su 
Sovietais.
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ORAS
Šį penktadienį New Yor

ke ir New Jersey būsiąs la
biau apsiniaukęs ir šiltesnis 
oras, sako, vietinis Oro Biu
ras.

Vakar temperatūra buvo 
78 laipsnių. Saulėtekis 6:29; 
saulėleidis 7:17.

i *

II
>'»

j R:r



*£

Puslapis Antras E A I 8 V i Penktad., Rugsėjo 10, 1037 j

JAISVE
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year.................
Brooklyn, N. Y., per year...............
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, at 
the Post office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

$5.50 
$7.00 
$7.50 
$5.50
$3.00 
$3.75 
$4.00 
$3.00

Jis yra

“Gerbiami svečiai” labai susirūpinusiai 
studijavo Amerikos lietuvių kultūrinį ju
dėjimą. Jie surado, kad čia labai didelį 
kultūrinį darbą dirba tam tikros “milži
niškos” organizacijos. Gal Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gija su penkiais tūkstančiais narių? Gal 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas su 
šešiais tūkstančiais narių? Gal SLA su 
penkiolika tūkstančių narių? Gal gi Lie
tuvių Liaudies Meno Sąjunga su trimis 
dešimtimis penkiais chorais ir dviem tūk
stančiais narių?

O, ne! Ne šios didžiulės organizaci
jos. Tą milžinišką darbą dirba “įvairios 
tautinės organizacijos: Sandara, Tėvy
nės Mylėtojų Draugija, Tautinių Kapinių 
išlaikytojai...”

Jesari, taip sako Lietuvos “seimo,” at
stovai ir vadai. Tėvynės Mylėtojų Drau
gija jau dešimt metų su viršum mirus— 
nieko, o nieko kultūrinio neveikė ir ne
veikia. Tautininkų Sandara vos nususu
sį laikraštuką išleidžia. Ji daugiau nie
ko neveikia. Well, lieka kapinės—mes 
visada manėme, kad kapinės (ar tautiš
kos, ar kitokios) yra ta vieta, kur tik 
numirusius laidoja. Dabar gi sužinome 
iš Gilvydžio ir Kviklio, kad jos yra mūsų 
lietuviškosios kultūros Amerikoje globo
tojos!

LIETUVOS ŽINIOS
KAUNAS

Leido Dirbti Viršvalandžius
Vatalino dirbtuvės (Dauk

šos g. 3 nr.) savininkai Kap- 
lanas ir Lifšičienė atsiuntė pra
šymą darbo inspektoriui ir pra
šė, kad leistų dirbti viršvalan
džius, nes ši dirbtuvė per savai
tę dirba penkias dienas (šešta
dienį nedirba). Darbo inspekto
rius, ištyręs reikalą, sutiko, kad 
dirbtuvės darbininkai pirmadie
niais, antradieniais ir ketvirta
dieniais gali dirbti 10 vai. t. y. 
viršvalandžius. Šis leidimas ga
lioja ligi gruodžio 31 d.

Eksportui Pirks ir Kuilius
Nuo rugpjūčio 31 d. “Mais

tas” ruošiasi eksportui į SSSR 
pirkti ir veislinius kuilius. Bus 
perkami grynos jorkšyrų veislės, 
tie, kurių tėvai yra įrašyti į veis
linės kilmės knygas kiaulių au
gintojų draugijoje. Už kuilius 
bus mokama po 88 centus už 1 
kg. gryn. svorio, plius nuo 40 
iki 50 litų, žiūrint kuilio tinka
mumo, už visą kuilį.

vivaldybė už tuščius sklypus ima 
labai mažą mokestį ir neuždeda 
tiek daug prievolių, kiek užsta
tytiems sklypams. Nesenai mies
to savivaldybė pareikalavo vi
sus tuščius sklypus vaizdo dėliai 
aptverti tvoromis. Savininkai 
aptvėrė, bet dabar iš to atsirado 
kita bėda: gatvėse sušluojamus 
nešvarumus savininkai verčia 
per tvorą į savo sklypus ir dėl 

!to jaučiamas dvokimas. Sanita
rinė komisija, tiėsa, tikrina kie
mus, bet po komisijos apsilan
kymo savininkai ir vėl nešvaru
mus Verčia. Neužstatytų sklypų 
savininkai daugumoje yra tur
tuoliai, turintieji įvairiose mies
to vietose namus, įmones ar t. p.

Nepripažįsta 1-2 Centų 
Monetų?

Nors 1-2 centų monetų Šiau
liuose netrūksta, tačiau, kaip 
nusiskundžia vartotojai, kai ku
rios maisto krautuvės tokios 
smulkios grąžos neduoda, skai
tydamos tik pilnus 5 cn.

Kreivas Pavadinimas
Lietuvos valdžios oficiozas “Lietuvos 

Aidas”. Ispanijos sukilėlius fašistus va
dina “nacionalistais,” o jų kontroliuoja
mą teritoriją “nacionalistine Ispanija.” 
Panašiai smurtininkus pradeda krikštyti 
ir amerikinė geltonoji spauda.

Bet tai yra negražus pasityčiojimas iš 
to žodžio ir jo reikšmės. Generolas 
Franco yra ne nacionalistas, bet parsi
davėlis Hitleriui ir Mussoliniui. Jis yra 
mirtinas ispanų tautos priešas, 
nacijos arba tautos išdavikas.

Visi smurtininkai pamėgo vadintis 
tautininkais bei nacionalistais, 
irgi skelbiasi tautininku—nacionalistu. 
Kodėl jie taip daro, tai nesunku atspėti. 
Jie nori laimėti liaudies simpatijas ir 
pritarimą. Smetona buvusius caro agen
tus ir lietuvių žudytojus, kurie padėjo 
jam pravesti smurtą prieš Lietuvos liau
dį 1926 metais, vadina Lietuvos tautinin
kais. Gen. Franco vadina Ispanijos tau- 
tininkais-nacionalistais iš Afrikos atga
bentus maurus/ iš Italijos italus ir Vo
kietijos vokiečius.

Smetona

Kaip Jie Supažindino Lietuvą su 
Amerikos Lietuviais

Kaip žinoma, Amerikoje nesenai lankė
si Smetonos seimo du nariai, Alfas Gilvy
dis ir Mečys Kviklys. Dabaę jie sugrįžo 

' Lietuvon ir papasakojo/.^ayo įspūdžius 
valdžios oficiozo “Lietuvos Aido” repor
teriui. Šonai plyšta skaitant tuos jų 
įspūdžius. Jie susideda iš kvailų pasigy
rimų, netiesos ir nesąmonės.

Pavyzdžiui, jie giriasi, kad juos čia vi
sur sveikinę didžiausios lietuvių masės. 
Įvykę dideli masiniai susirinkimai. Gir
di, “kartais tie subuvimai siekdavo tūks
tančius žmonių.” O faktas yra, kad tie 
jiems šaukiami susirinkimai išėjo labai 
mizernai—susirinko šimtelis, kitas žmo
nių, ką jau kalbėti apie tūkstančius.

Giriasi Gilvydis ir Kviklys: “Komunis
tai rašė, kad tas visas propagandos kal
nas (suprask, mūsų ir sportininkų atvy
kimas) tik pelę pagimdysiąs, o tuo tarpu 
pasirodė, kad tų pelių, kurios prasigrau- 
žę po komunistines užtvaras, atėjo su 
mumis bendradarbiauti, atsirado nepa
prastai daug.” Vargšai tie smetoninin- 
kąi, jeigu ir Lietuvoje tik tiek “pelių” 
teina su jais bendradarbiauti.

Matomai, kad ne tik tiems ponams, bet 
ir “Liet. Aido” atstovui labiausia rūpėjo 
Amerikos lietuvių komunistų pozicija ir 
veikla. Todėl jis stačiai ir statė klausi
mą apie mus. Apie jokią kitą srovę ne
klausė. Jis klausė: “Amerikos lietuviai 
komunistai turi du dienraščius. Ar atro
do, kad mūsų išeiviai yra linkę į komu
nizmą?” Na, ir ponai aiškino.

Kaip ir iš ko jie sužinojo apie mūsų 
judėjimą? Ogi, pasak jų, jie pasikalbėjo 
su “eile” žmonių, “kurie prenumeruoja 
‘Vilnį’ ir ‘Laisvę’.” Girdi, “jie (tie pre
numeratoriai”) visiškai nepanašūs į Lie
tuvoje suprantamą komunisto tipą.” Jie, 
tie “komunistai,” net esą praktikuoją 
konfesininkai bei katalikai. Ir, ot, pagal 
tuos praktikuojančius katalikus Kviklys 
ir Gilvydis nusprendė visą Amerikos ko
munistinį judėjimą. Todėl jiems esą ko
munistai “daugiausia tai tik mados ko
munistai,” “jų labai didelė dalis yra per 
nesusipratimą nuėjusių į komunis-

Ar Lenką Aro Sparnai Jau 
Nušuto?

Lenkijos ponai tebesapnuoja apie Len
kija “nuo marių iki marių”. Tik laikinai 
Lenkijos aras, prakišęs karą 1920 me
tais, nuskridęs nuo vartų ginti savo liz
dą prie Vislos. O tie vartai tai buvęs 
Kijevas, Sovietinės Ukrainos miestas, ku
rį buvo užgrobus Lenkijos armija. Va
dinasi, kažį/aras jausis, kad jo lizdas 
prie Vislos jau apsaugotas, jis vėl pasi
kels ir skris į Kijevą.

Tokias “šaunias” mintis išdėsto tūlas 
lenkas militaristas, generolas Kutszeba, 
lenkų karo akademijos viršyla ir buvęs 
lenkų trečiosios armijos štabo vadas. 
Taip jis šneka savo knygoje apie 1920 
metų lenkų-Sovietų karą.

Gen. Kutszeba išsiplepa apie viską. Jis 
pasako, kaip 1920 metais Lenkijos ponai 
veidmainiavo ir slėpė savo karinius tiks
lus. Jie tada pasauliui skelbė giną savo 
tautą. Bet dabar gen. Kutszeba teigia, 
jog to karo tikslas buvo užgrobti visą 
Ukrainą, paskui atstumti Sovietus nuo 
Juodųjų Jūrų ir paimti visą Sovietų Są
jungos pietinę dalį. Jis buvęs slepiamas 
nuo pasaulio, nes pats Pilsudskis įsakęs 
slėpti mažiausia dešimts metų. Dabar 
Pilsudskis jau miręs, tas laikas jau irgi 
prabėgęs, todėl Kutszeba galįs laisvai 
kalbėti.

Visa nelaimė tame, kad lenkams 1920 
metų karas nepavyko ir jųjų tas nelai
mingas aras turėjo nešdintis nuo “var
tų.”

Bet gen. Kutszeba nenusimena ir neiš
sižada anų tikslų. Kaip jau sakyta, jis 
teigia, kad lenkų aras vėl pasikels ir ban
dys pasiekti tuos “vartus.”

Deja, to lenkų ponijos aro sparnai ne- 
bekaip atrodo. Viena, pačios Lenkijos 
liaudis įgauna drąsos ir ima poniją už 
sprando. Antra, jis dar galėjo šiek tiek 
pūstis ir šiauštis 1920 metais, kai Sovie
tų'Sąjunga buvo labai silpna. Šiandien 
kas kita—1937 metų Sovietų žemė tai 
ne 1920 metų! Jei Lenkijos imperialistai 
netektų galvų ir pradėtų vėl šumyti, jie 
greičiausia netektų ir paties lizdo prie 
Vislos.

Išvežimas ir Įvežimas Lie
pos Menesį

C. statistikos biuro duomeni
mis, šiemet liepos mėn. iš Lie
tuvos į užsienius įvairių prekių 
išvežta už 16,436,200 (1936 m. 
liepos men. 15,166,000) lt., o 
įvežta — už 18,183,000 (1936 m. 
—13,416,900) lt.

Per pirmuosius 7 mėn. šiemet 
įvairių prekių išvežta už 110,- 
013,600 (1936 m.—107,577,000) 
lt., o įvežta—už 112,647,400 
(1936 m. —82,116,600) lt.- Tuo 
būdu išvežimas ir įvežimas šie
met yra padidėję.

PANEVĖŽYS
Kiek Pagamina Dehydruoto 

Spirito
Panevėžio akc. “St. Montvilo“ 

įpėd. b-vė atlieka spirito dehy- 
dravimo darbus.

Nuo to laiko, kai įvestas mo
torine vartojimas, b-vėje paga
minta 2 mil. 200 tūkstančių lite- 
rių dehydruoto spirito.

Spirito dehydravimas vyks
ta be pertraukos dieną ir naktį. 
Fabrikas plečiamas: Čekoslova
kijos firma “Skoda” stato didelį 
durpėmis apkūrenamą garo ka
tilą.

sinaudos šiais daviniais? 
Vertėtų...
“Health and Hygiene”

Sveikatos ir hygienos žur
nalas (Health and Hygiene) 
eina jau treti metai. Jis 
pradėjo eiti turėdamas 2,- 
055 skaitytojus. O už dviejų 
metų jis jau turėjo virš 20,- 
000 skaitytojų. Gražiai bu
joja; įdomus savo tūriniu, 
nebrangus — tiktai $1.00 
met. Adresas: 215 Fourth 
Ave., New York, N. Y. Lie
tuviai, skaitą anglų* kalba, 
turėtų juomi naudotis.
Jaunuolių žurnalas.

Suplanuoto leisti jaunuo
lių žurnalo “Voice” vajus 
nėra užtektinai gyvas; per- 
mažai rašoma atsiliepimų 
apie jį. Buvo įtalpinta spau
doj tik kelių profesionalų 
atsiliepimai. O kur gi min
tys pačių jaunuolių? Kodėl 
jie tyli? "Nejaugi šis suma
nymas jų nesudomino?

Bent patys sumanytojai 
turėtų daugiau kalbėti.
Trūksta Gyvumo.

Ne geriau eina nė LDS 
vajus. Mano manymu, ir čia 
trūksta gyvumo. Pačių vaji- 
ninkų balso nėra. Ar jie, 
siųsdami centran aplikaci
jas, nieko neparašo, ar cen
tro sekretorius jų parašy
mais nemato reikalo pasi
naudoti—tai paslaptis. Vie
na, aišku, butų daugiau gy
vumo, jei vajininkų nors ir 
trumputės mintys būtų de
damos “Tiesom” Paskelbi
mas sausų skaitlinių apie 
vajaus eigą, tai taip, kaip ir 
maistas neturįs vitaminų — 
nepagyvina kraujo cirkulia
cijos. St. Jas-nis.

TĖVYNES MEILĖ, AR LITAS?

Kuomet rusai carui, savo 
Smarkiai spyrė į sėdynę, 
Tuoj neprigulmybę gavo 
Mūsų mylima tėvynė.

Patrijotai patentuoti 
Šoko šmugelį varyti, 
Puolė litus kolektuoti, 
Neva šaliai atstatyti.

Jie bendroves steigti šaukė, 
Darbininkai Šerus pirko, 
Milijonais litai plaukė 
Ir kišeniuose jų tirpo.

Jie sau litų prisikrovė, 
O tėvynės neatstatė, / 
Nes ‘‘Atstatymo Bendrovė” 
Kojas jau senai pakratė.

šiandien giesmę kitą traukia 
Patrijotai patentuoti;
“Duokit litų!” rėkia, šaukia, 
Neva Vilniui atvaduoti.

Sako: “Vilnius mūsų buvo, 
Mes iš lenkų jį atimsim!
Vytauto ten kaulai puvo... .. 
Mes be Vilniaus

nenurimsim!”
Kuomet litus kolektuoja, 
žad’ be Vilniaus nenurimti, 
Apie Vilnių deklamuoja, 
žad’ iš lenkų jį atimti.

Prižad’ Vilnių atkariauti, 
Išgalvotų skymą naują.
Jei nustotų litų gauti,— 
Išgalvotų skymą naują.

O kad Vilnių iš vergijos 
Ištikrųjų išvaduoti,
Reikia, Lietuvos, Lenkijos 
Buržuaziją nušluoti!

Raguotis.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Mes, žinoma, nereikalaujame didelio 
proto iš Smetonos seimo vadų. Betgi po
nai Gilvydis ir Kviklys tuėjo nors tiek 
suprasti, kad su tokia savo filosofija jie 
pasistatė save ant juoko. O gal jie as
meniškai visai kitaip mano, bet turi vie
šai kvailai plepėti, idant nenusidėti “tau
tos vadui?”

Po Moralybės Skraiste Smurtas 
prieš Lietuvius

Lenkijos valdžia Vilnijoje griebiasi 
naujų būdų persekiojimui ir skriaudimui 
lietuvių. • Pranešama, kad Vilniaus apy
gardos mokyklų vyriausybė reikalauja iš 
visų mokytojų moralybės paliudijimo. O 
tokį paliudijimą galima gauti tiktai pas . 
storastiją. Gi ten labai lengva lietuvių 
reikalavimus atmesti. Lietuvos spauda 
sako, kad jau visa eilė lietuvių mokytojų 
gavę atsakymą, kad jie negali gauti mo
ralybės paliudijimo ir todėl negalės mo
kytojauti-.

Mes nesiimame spręsti tų mokytojų 
moralybės. Aišku, kad jie stovi ne že
miau už lenkus mokytojus, šis mokyklų 
vyriausybės žygis yra aiškiai nukreiptas 
prieš lietuvius mokytojus, kaipo lietu
sius. Veikiausia panašios metodos var-

Yra Sumanymų Kaune ir 
Daugiau Ligoninių 

Pastatyti
Teko sužinoti, kad vienuolika 

senų (turtingų') Kauno miesto 
gydytoj ų yra susitarę ) miesto 
centre pastatyti modernišką pri- 
vatišką ligoninę, kurioje būtų 
visų ligų skyriai. Gydytojai savo 
ligoninėje numatą įrengti pra
bangą, nes ta ligonine naudotus, 
vistiek tik turtingesnieji.

Tie vienuolika gydytojų norį 
įtraukti dar kelis žinomus kau
niečius gydytojus. Tariamasi.

Be tų vienuolikos gydytojų 
dar du kauniečiai gydytojai sta
tosi namus, kuriuose taip pat 
įrengsią privačias ligonines.

ŠIAULIAI
Tušti Sklypai

Norinčių pirkti sklypus ir juo
se statytis namus Šiauliuose 
yra, tačiau savininkai užprašo 
fantastiškas sumas, tikėdamiesi, 
kad ateity vis tiek brangiau 
gaus. O skubinti parduoti jiems 
nėra reikalo, kadangi miesto sa-

Nuotrupos
Ar Pasinaudos?

Kadaise D r. šliupas pasa
kė apie vieną žmogų: “už
siauginau gyvatę antyje.” 
O Fritzas, 22 metai atgal, 
rašė apie tą “gyvat-žmogį” 
sekamai: “Neužtenka, kad 
jis būdamas ‘Kovos’ redak
torium - administratorium 
garsino savo biznius neap
mokėdamas organizacijai 
nė cento; negana, kad jis 
visą pelną nuo parduotų 
knygų pasiėmė sau, nors 
knygos buvo organizacijos, 
neva, naudai garsinamos; 
negana, kad jis pasisavįno 
aukotą tūlo Sąjungiečio mo
terišką paauksuotą laikro
dėlį, kaipo premiją tam, kas 
daugiau į metus užrašys 
‘Kovų’; negana, kad jis nu
kniaukė nuo TMD kelis šim
tus knygučių ...”

Kažin, ar V. Sirvydas, ra
šąs saVo tėvo biografiją, pąy

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Netikėtai man pateko į ran

kas rugsėjo 7 dienos “Naujie
nos“. Skaičiau jų antrąjį pus
lapį ir stebėjausi. Visas pusla
pis užpildytas raštais prieš ko
munistus. Apžvalga prieš Ame
rikos Komunistų Partiją ir lie
tuvius komunistus, dviejų špaltų 
straipsnis prieš Sovietų Sąjun
gą. Neaišku man, kokius tiks
lus turi Grigaitis šitaip kovo
damas prieš komunistinį judė
jimą?

Senas Skaitytojas.

Rugsėjo 7 d. “N.“ numeris nė
ra jokia išimtis. To laikraščio 
redaktoriui, matomai, ir dieną 
ir naktį sapnuojasi komunisti
nis baubas—veikiausia gulda
mas lovon jis pasižiūri po lova, 
ar nesiranda komunistinio ait
varo. Taip jis vargsta ir kamuo
jasi visus paskutinius aštuonio- 
lika'metų. Labai gaila žmogaus, 
bet ką padarysi, kad jį taip 
skaudžiai azpsėdo ta anti-komu- 
nistinė liga. O dar labiau gaila
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Lygos Prieš Karą ir Fašizmą suruoštas pikietas prie Japonijos ambasa
dos Washingtone. Pikietuotoįai šaukia: “Šalin rankas nuo Chinijos!”

jo laikraščio skaitytojų, kuriuos 
jis tuo pašvinkusiu raugu mai
tina. ;

Koks “N.“ redaktoriaus tiks
las? Pirmiausia, žinoma, jis no
ri riksmu ir sistemačiu komu
nistinio judėjimo šmeižimu su
kurti figos lapelį apdengimui 
savo teoretinių ir filosofinių 
klaidų. Mat, gyvenimas jį skau
džiai supliekė. Viskas, ką jis sa
kė prieš komunistinį judėjimą 
ir prieš Sovietų Sąjungą, nu
ėjo vėjais, neišdegė. Atsimena
te, kiek sykių jis giliai pakasė 
ir mūsų judėjimą ir Sovietų Są
jungą, o vienok ir tas judėjimas 
ir ta Sovietų Sąjunga puikiai 
gyvuoja ir tiek. Tai ką žmogus 
darys ? Ir pikta, ir sarmata. Tai
gi, susiraminimui brenda giliau 
ton pačion ideologinių klaidų ba
lom

Paskui seka biznio reikalai. 
Juo daugiau “N.“ rėkia prieš 
komunistus, tuo geriau jas re
mia buržuazija.

Trečia, “N.“ redaktorius ne-- 
nori matyti Amerikoje drūtai, 
apvienytą ir gerai kovojančią 
lietuvių pažangiąją visuomenę, 
štai kodėl jis ir rugsėjo 7 die
nos laikraštį užpildė netiesa ir 
nešvara prieš komunistus ir So
vietų Sąjungą, o visAi pamiršo, 
pasaulyje kruvinojo fašizmo 
siautimą, kančias ir didvyrišku
mą Ispanijos ir Chinijos liau
dies.

BI KURIS IŠ ŠEIMOS |
GALI ĮSTOTI IR .
LAIMĖTI PRIZĄ

tojamos ir prieš kitas pavergtas tautas.
. Tuo Lenkijos valdžios žygiu pasipik

tins, švarioji žmonija. Didelę klaidą, 
mums atrodo, daro ji, jei mano, kad ši

tokiomis metodomis ji užgniauš balsą 
pavergtųjų tautų. Kai pavergtieji žmo
nes negales viešai organiztiotis ir moky
tis, jie darbuosis slaptai.

$250,000 Piniginių Prizų 
Atiduodami Old Gold’o 

Piešinių Konteste

Naujas Old Gold Piešinių Kontes- 
tas atviras visiems, šis kontestas su* 
sideda iš suteikimų praleistos kalbos-' 
pritaikymui tuštiems baliūnams pie.- . 
šiniuose. Eikite pas savo cigaretų 
pardavėją ir prašykite jo Old Gold 
Piešinių Bulletino. Jis yra VELTUI 
gaunamas kartu su pilnom taisyklėm 
ir detališkumais, liečiančiais Ši kon- 
testą. Gaukite sau Piešinių Bulletin^ 
tuojau. Neatidčliokite. Kontestas tik 
ką prasidėjo. Atydžiai sekite instruk
cijas. čia nėra jokių triksų ar užeiga, , 
pimų. Dvigubai-^velnūs Old Gold vėl 
duoda jums čansų laimėti turtą ir 
tapti turtingu visam amžiui. Sekite 
ši dienraštį dėl tolimesnių pranešimų. 4
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tėm Šią Bažnyčią”

I

LAISVE Puslapis Trečias

&

♦ Nebe pirma vasara ir aš išva
žiuoju į kaimą. Išvažiuoju ne 
apaštalauti, ne muštis į krūtinę, 
kad esu kaltas prieš ūkininką, 
bet... dėl to, kad Kaune įgrįsta. 
Apvažinėjęs visą Panemunę iš
lipu iš traukinio toli už Panevė
žio Kupiškio apylinkėse. Anks
tyvas pavasaris. Iki N. miestelio 
trys kilometrai. Apspinta mane 
būrys vežikų ir aš dairausi į jų 
veidus, kuris alkanesnis. “Bri
kos” ir arkliai visų vienodi....

—Šis, ponuliok, perkrikštas, 
bet vis tiek žydas. Į jo vežimą 
nesėskit. Arklys plaukia—ne bė- 
^a,—tampo mane jaunas, kaili
niuotas vyriškis- ir čiuptelėjęs 
sūnų jau neša į vežimą.

Vargšas “perkrikštas” tyli. Jo 
veidas “pakarnas”, melancholiš
kas, kaip Čechovo Alioškos ka
sininko, kada šis kasoj tik vieną 
rublį berado. Pasisamdžiau šitą
jį-

—Dėkui, ponuti. Bildėsim, 
Mflip aitvarai, tik pasakyk kur.

—Į Siaurius.
Ir perkrikštas nusiminė.
—Naktį ten nenuvažiuosim, 

ponuli. Kelias pekliškas. Toki 
gražūs tamstos rūbai, aš bi- 
ja^li... . Geriau važiuokim į vieš
butį. “Salcisono” gausi, blakių 
nėra... Galiu persižegnoti!

Teko nakvoti viešbuty. Už sie
nos linksminosi miestelio inteli
gentija. Į svečius atvažiavęs pie
nininkas dainavo taip balsiai ir 
baisiai, kad ne tik sūnus su 
žmona pašokdavo iš lovos, bet ir 
aš neišlaikydavau. Pašaukęs šei
mininkę, prašiau, kad tie ponai 
bent kiek nurimtų.

—Ką! Mes? Iš kur jis toks at
sirado??

—Ponai, chalerija chapen... 
A žurnalist! Štai, aš turiu pa
są.. . .

Iš ryto jau visas miestelis ži
nojo kad atvažiavo kaž koks 
“baidyklė” žurnalistas, rašyto
jas ir laikraščiuose išdergs visus 
inteligentus.
Mielas Rašytojau, Juk Aš 

Vagilka...
Rytą rengėmės važiuoti į kai

mą. Bet tik spėjome išeiti iš 
^viešbučio — tučtuojau susidarė 
pažintys. Pienininkas būtinai 
norėjo atsiprašyti ir krupniku 
pavaišinti; viena ponia buvo 
skaičiusi “Ties bedugne” ir no
rėjo pamatyti ar ilga mano barz
da......

—Būtinai, ponas rašytojau, 
būtinai. Kitaip mes smarkiai 
įsižeisim. Juk mūsų miestelyje 
literatūra pirmoj vietoj.

Na, ir nuėjome pas ponią lite
ratūros gerbėją. Atėjo pieninin
kas, buvęs viršaitis, privatus 
gynėjas ir dar keletas žmonių su 
aukštesniais titulais.

' —Mielas rašytojau, — pradė
jo ponia kvatodama, atsiprašiu
si ir nusivedusi mane į savo sa- 
lionelį,—kol dar su jais nesusi- 
pažinote, išklausykite manęs. 
Visokių pletkų išgirsit. Aš ir 
pati gėdinuos kalbėti. Juk aš va
gilė, pone rašytojau. Romanas, 
tikras romanas.. ..

Juoda blizdančia suknia ap
tempusi apie 200 svarų kūną 
ponia kvatojo be perstojo, įsmei-i- — ---— r ( nelipu ocvLUVu (AvujjAiA

gusi į mane juodas, tingias akis. I dinčio erdvės kūno. Iki šiol
1 • V _ _ 1 1 1 — 1*iPagaliau aš supratau. Už 10 ki

lometrų nuo miestelio gyvena 
dvarininkė Z. ir labai myli jau
nus kačiukus. Šita pačia liga 
kaž kodėl susirgo ir ponia. Augi
na ji kačiukų po 5, po 10, bet 
visi, dėl nežinomų priežasčių, pa- 
dvėsdavo.

—Ir kaip gaila būdavo į juos 
žiūrėti, — aiškina man jau už 
rankos laikydama, kad aš nenu
eičiau į valgomąjį.—Vyras ma

no, žinote, neturi, kaip čia pa
sakius, kilnesnių jausmų. Jis ma
ne bardavo. Bet aš tuos vargšus 
gražiai palaidodavau. Tamstai 
tur būt juokai. Bet kaip negailė
si gyvo daikto! Ir, štai, nesenai 
tarnaitė man patarė, kad kačiu
ką reikia pavogti. Ar ne juokin
ga, pone rašytojau? Pavogti ka
čiuką taip, kad niekas nepaste
bėtų, tuomet jis augs. Aš, žinote, 
taip ir padariau. Cha, cha! Koks 
keistas jausmas, kai eini vogti! 
Dabar kačiukas auga ir toks 
gudrus.. . . Mira! Mira! kac kac 
kac! Atsiprašau, bet tamstai 
tur būt neįdomu? Jie jau skan- 
dalija—einam. Tik tss, pone ra
šytojau! Neišsiduokit, kad jūs 
žinote,—baigė tyliai ponia.—Pa
žiūrėsim.. . . Tas advokatas, tai 
didžiausias pletkininkas.

Prabėgo trejetas valandų. 
Mes kalbėjome apie medžioklę, I 
apie tuos pačius kačiukus ir, kai 
krupniko nebeliko, dainavom 
lietuviškas dainas.

—Čiubaryki, čiupčiki, Brodia- 
ga likimą prakeikęs, Kai aš tu
rėjau kaime mergelę... .
žmonų Prakeikta Karčiama

Šiaip taip su linksmąja kom
panija atsisveikinom. Išėjau į 
miestelį. Sekmadienis. Per pur
vus, apsemtas lankas, važiuoti— 
pėsti traukia ūkininkai į bažny
čią. Viskas, rodos, taip pat, kaip 
buvo mano jaunystės laikais, bet 
ot, kaž ko trūksta. Trūksta prie 
bažnyčios senųjų filosofų—kara- 
belnikų, trūksta visokių štuko- 
rių, kurie rydavo ilgiausius pei
lius ir pasislėpdavo puodynėse. 
Miestelis, sako, atsistatęs. Bet iš 
toliau žiūrint į jį,—rodos ne 
miestelis, bet musmirėm apau
gęs kalniukas.... Tik didžiulė 
mūro bažnyčia, lyg Eifelio bokš
tas, pasako, kad čia gyvena žmo
nės, kad jie kaž kada turėjo pi
nigų... Ir charakteringa: juo 
vargingesnis miestelis, juo gra
žesnė bažnyčia. Susistabdau 
linkusį seniuką ir klausiu:

(Tasa ant 4-to pusi.)
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Mūsų Saulė - Silpnuolė, 
Sako Astronomai

Mūsų saulė duoda 30 pro
centų mažiau šviesos negu 
kitos žinomos tokio dydžio 
žvaigždės, kaip atrado Har- 
vardo Universiteto Obser-| niai stipresnio ar gražesnio 

m_ _-i- Vyro. — priminsime,
kad tūli jau senovės Graikų 
filosofai patardavo seniems 
ar silpniems vyrams leist 
savo moteris užvaisint jau
nesniems, sveikiems ir tvir
tiems.—Bet Huxley supran
ta, kad žmonijai dar toli iki

vatorija. Tą faktą parodė 
mokslininkai, naudodami 
švieso-elektrinę celę, kaipo 
saiką (mierą).

Tai naujas smūgis garbei 
mūsų saulės, kurią ir taip 
astronomai vadindavo žemu 
vardu, būten, “G zero nyk
štukinė žvaigždė/’ reiškia, ptokio šaltai-protingo, nesau- 
geltonos šviesos žvaigždė ir 
gana žemo skaistumo. O ki
tos žvaigždės, kurios mūsų 
akiai atrodo šimtą bilionų 
sykių tamsesnės už saulę, 
tikrumoje yra nepalygina
mai skaistesnės už jąją.

Tie patys mokslininkai 
naujais savo tyrimais, ta- 
čiaus, pakėlė mėnulio garbę, 
kaipo saulės šviesą atspin-

buvo manoma, kad mėnulio 
paviršis esąs panašaus juos- 
vumo kaip rašomoji mar
murinė lentelė. Bet švieso- 
elektrinė celė atidengė, kad 
mėnulio paviršis turi būti 
daug maž tokio šviesumo 
kaip vidutinė uola ant že
mės. Patirta, kad menulis 5 
nuošimčiais daugiau šviesos 
atspindi, negu buvo iki šiol 
manyta.
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šeši dingę Sovietų lakūnai, skridę iš Maskvos per šiaurių Polių į Jungtines Valstijas: N. Galkovs- 
ki, Nik. Kastanajev, Sigismund Levanevski, Greg.Bobejemov, N. Godovikov ir Viktor Levčenko. Jų
Jieško gabiausi Sovietų lakūnai ir amerikiečiai su kanadiečiais orlaivininkais. Jeigu neįvyko nelai

mės ir jie nusileido ant ledyno, tai būsią išgelbėti. Jie vežėsi gana maisto ir kitų reikmenų bent še
šioms savaitėms. Be to, gali pasišaudyt baltųjų meškų.

Siūlo Naudot “Geresni?

Dabartiniame Anglijos 
mokslininkų suvažiavime 
buvo svarstoma ir kaip pa
gerint žmonių veislę. Dr. 
Julian Huxley, gamtmoks- 
lių žinovas, priminė, kas da
roma, jei norima pagerint 
kumelės ar karvės vaisių. 
Kiekvienas išsigalintis ūki
ninkas, nekalbant apie spe
cialistus gyvulių augintojus, 
stengiasi, kad jo kumelę už- 
vaisintų geras eržilas, o 
karvę — tinkamas bulius. 
Garsių eržilų sėkla net iš 
Europos gabenama Ameri
kon ir jąja dirbtinai už vai
sinamos pavyzdinės kume
lės, sako Huxley.

Jau ne visai mažas skai
čius newyorkieciu moterų, 
kurių vyrai yra bevaisiai,, _ 
per ligonines gauna sėklos mokslo srityje, kurioje įvyk- 
kitų, ištirtų, sveikų vyrų, sta kongresas, 
už ką, žinoma, turi užsimo
kėti. Daugelis tatai daro su 
savo vyrų žinia, norš yra ir 
“slapukių.”

Gali būt ir vaisingas vy
ras, bet turėt kokią kūno 
ydą arba negeistiną būdo 
savybę. Profesorius Huxley 
sako, jog toks vyras turėtų 
pasistengti, kad jo moteris 
gautų sėklos pavyzdinges- 
nio vyro. Anot jo, žmona 
galėtų gyvent su savo vyru 
dėl meilės, bet patartina 
būtų jai gimdyt kūdikius su 
pagelba kito fiziniai-proti-

myliško laipsnio. Jis taipgi 
atžymi, kad daugelis atrodo 
silpni ar netikę ne todėl, 
kad paeitų iš prastos veis
lės, bet todėl, kad skurde 
gimė, augo ir gyveno. Jei
gu tik jie būtų gavę gana 
“spiničų” ir pieno dėl vita-, 
minų ir reikalingų minera
lų,. sakb, iš tos sėklos būtų 
išėję puikūs vyrai ir mote
rys..

Čia galima pridurt, kad 
jaunoji Sovietų karta, be 
jokio sėklų skolinimo, išsi
vysto gražesnė ir stipresnė 
už senąją kartą iš skurdžių 
minios carinių laikų.

Prof. Huxley suvažiavime 
Anglijos mokslininkų taipgi 
prisiminė jau apie gana toli 
n u ž e n gusius bandymus, 
kaip atrinkti gyvulių sėklos 
dalis, idant gimtų vyriškos

Iš GEOLOGŲ KONGRESO MASKVOJE

Nesenai Maskvoje pasi-1 žmones žemės sluoksniais, 
baigė 17-tas tarptautinis; kurie gilumoje slepia dide- 
geologų kongresas, kuris ! liūs turtus ir svarbius kraš- 
užtruko 10 dienų. Sovietų 
vyriausybė ir spauda darė 
viską, kad šis kongresas 
įgytų moksliškesnį pobūdį. 
Prieš kongreso uždarymą 
Sovietų ir užsienių atstovus 
Kremlio rūmuose priėmė 
liaudies komisarų pirminin
kas Molotovas, kuris pasakė 
kalbą, nurodydamas į pa
galbą, kurią Sovietų vyriau
sybė teikia mokslui ir ypa
tingai geologijai. Kaip vi
suose geologų kongresuose, 
kurie kas 3 metai įvyksta 
įvairiose valstybėse, dėme
sio centrų buvo įvairūs geo
logijos klausimai ir tos val
stybės atsiekimai geologijos

Pasirodė, 
kad Sovietų Sąjungos geo
logai yra pasiekę labai daug 
ir galėjo nustebinti savo už
sieniečius kolegas.

Tai buvo pirmasis geolo
gų kongresas Rusijoje. Jau 
prieš 40 metų Petrapilyje 
įvyko tarptautinis geologų 
kongresas, iš eilės 7-tas, bet 
tuomet Petrapilio geologų 
komitetas tebuvo vienintelė 
atstovybė ir teturėjo iš viso 
vos 15 narių.

Dabar geologijos moks
las Rusijoje yra pasiekęs 
labai aukštą lygį, o be to, 
šio mokslo vardas visame 
krašte yra labai populiarus. 
Galima sakyti, . geologija 
yra populiariausias moks
las visoj Sovietų Sąjungoj.

Planingo šeimininkavimo 
idėja, kuri yra visos Sovie
tų Sąjungos pagrindinė dok
trina, nepaprastai sudomino

DRUSKA SAUGOJA NUO 
APALPIMO KARŠTYJE

Kai kuriose plieno liejyk
lose Amerikoj prie geriamo 
vandens yra laikoma ir 
druskos. Darbininkams įsi- 

‘ pilant druskos į. vandenį, 
pusiau sumažėja jų apalpi
mų skaičius, kaip ,rodo Bet
hlehem Plieno korporacijos 
padaryta apyskaita^ Sako
ma, kad druskos išgaravi
mas su prakaitu laukan yra 
viena iš dažniausių apalpi
mo priežasčių. Taigi reikia 
atpildyt druską kūne.

lyties jų 
pagal savininko

ar moteriško 
“vaikai,” ;
norą. Tame gauti patyrimai 
galima būtų pritaikyti ir 
žmonėms.

tui elementus. Per praėju
sius 20 metų visa Sovietija 
skersai ir išilgai yra išva
žinėta geologų ekspedicijų 
ir ekskursijų. Į gamtos tur
tų išnaudojimą didelį dėme
sį atkreipė ir eiliniai turis
tai, Raudonosios Armijos 
kareiviai, ekskursantai, eks
pedicijos Pamyre-Kaukaze 
ir Altajuje, o taipogi Arkti
nės ekspedicijos. Net vai
kai, sudarę jaunų gamtinin
kų grupeles, per savo eks
kursijas uoliai mokosi pa
žinti žemės sluoksnius ir jų 
turtus.

Visos kalnų pramonės su
koncentravimas valstybės 
rankose davė gerus praktiš
kus vaisius. Valstybė nebi
jojo išlaidų ir tokiose vieto
se, kur praktiško pelno ten
ka laukti ilgus įlietus. Šių 
pastangų rezultatai yra to
kie, kad Rusijos geologinia
me žemėlapyje, kuris seniau 
galėjo didžiuotis tik metalų 
kasyklomis keliuose rajo
nuose, dabar neberodo nie
kur jokios baltos vietos'. So
vietų žemėje randama visi 
geologiniai sluoksniai. Prieš 
didįjį karą visas Rusijos ge
ležies rezervas buvo apskai
čiuojamas 2 bilionais tonų, 
tuo tarpu dabar aukščiau
sios rūšies geležies klodai 
vertinami 10 bilionų tonų. 
Akmens anglies prieš didįjį 
karą buvo vertinama 230 
bilionų tonų, o dabai—1600 
bilionų tonų (iš to skaičiaus 
1440 bilionų tonų geriau
sios anglies). Naftos rezer
vas prieš 30 metų vertintas 
230 milionų tonų, o dabar, 
nors per 30 metų jau išsem
ta 330 milionų tonų, vis dėl
to rezervas apskaičiuoja
mas dar 3200 milionų tonų.

Kaip prieš karą žemės 
turtų atžvilgiu Rusija sto
vėjo vienoje iš paskutinių 
valstybių, dabar Sovietija 
visose svarbiausiose srityse 
užima pirmas ir antras vie-

Suėjo 100 metų, kai ho- 
landų emigranto van Nike
lio 9 metų sūnėnas surado 
Pietų Afrikos smėlyne dei
mantus. Tai šeimai dabar 
priklauso didžiausios dei
mantų kasyklos.

1837 metais holandų 
kolonizatorių padėtis Pietų 
Afrikoje buvo katastrofiš
ka. Nepaprasta sausra ir 
krušos sunaikino visus pa
sėlius. Kolonistams gręsė 
badas. Labai sunki padė
tis buvo ir Andriejaus van 
Nikelio.

Rugpjūčio mėnesio pabai
goje vienas Nikelio sūnėnas 
su vietinių gyventojų vai
kais žaidė smėliu. Kai va
kare tėvas nuėjo parsivesti 
sūnaus, jis pamatė, kad vai
kai žaidžia akmenukais, ku
rie nepaprastai blizga. Jis 

tas. Šiuos ir kitus Sovietų/ paėmė vieną akmenį ir įki- 
geologų atsiekimus puikiai 
pavyzdžiavo paroda, kuri 
kongreso metu buvo su
ruošta Maskvos konserva
torijos didžiosiose salėse.

Didelį dėmesį kongresas 
atkreipė į klausimą dėl an
glių ir naftos (žibalo) re
zervų, kas, kaip žinoma, da
bar nemenkai kvaršina pa
saulį. Naftos klausimui bu
vo paskirta 26 referatai, o 

(Tasa ant 4-to pusi.)

Saulėžolės Naikina 
Šienligės Piktžoles

Daugiau kaip pusė žmo
nių segančių šienlige ken
čia nuo sėkladulkių žolės 
vadinamos “ragweed”, sku- 
duržolės. Kai kurie New 
Yorko ir apylinkės gyven
tojai, rudenį varginami 
šienligės, pradėjo rašinėti 
vietiniams laikraščiams, kad 
s a u 1 ė ž olės (saulėgrįžiai) 
esą gamtiniai priešai tos 
piktžolės. Jie patarė sklype
liuose prie namų pasisodinti 
saulėžolių, o jos, girdi, nus
telbs ir išgyvendins žalin
gąsias skuduržoles. Jie nu
rodė ir tikrus savo patyri
mus.

Į tai atsiliepė dr. H. A. 
Gleason, viršininkas New 
Yorko BotaniškoL Daržo, ir 
jis dalinai patvirtino jų pa
tyrimus; tik pridūrė, jog 
saulėžolės geriau tarpsta 
sausoj žemėj, o skuduržolės 
labiausiai bujoja drėgnoj 
žemėj. Bet saulėžolės paima 
viršų ant minimų piktžolių 
net ir drėgnoj vietoj.

Kaip Piety Afrikoje 
Surado Deimantus

šo kišenėn, kad kitą dieną 
parodytų akmenų specialis
tui. Mažasis berniukas pats 
akmenį nunešė specialistui. 
Iš miesto vaikas parbėgo 
uždusęs ir sušukęs:

—Tėve, tai yra deiman
tas.

Berniukas p keliu dienų 
į namus atnešė dar daugiau 
“akmenukų”. Van Nikelis 
paprašė negrus, kad jam 
parinktų dar tokių akmenų.

Sprogimai 
Iš Aliejaus

Artinasi laikas, kad iš ži- 
balo-naftos bus gaminama 
medžiagos namam statyt ir 
įvairūs valgio produktai, 
ypač riebalai, pridedant 
prie jų reikalingų vitaminų. 
O paskutiniu laiku jau iš
rasta būdas dirbt iš naftos 
trinitrotoluena arba TNT, 
tai yra vieną iš pačių smar
kiausių karinių sprogimų.

Toki pranešimai buvo pa
daryti suvažiavimui Ame
rikos Chemikų Draugijos 
rugs. 6 d., Rochestery, N. Y.

Svarbiausioji TNT sudė
tinė dalis iki šiol buvo ga
minama iš “akmeninės” an
glies, bet ją kur kas leng
viau ir greičiau būsią pa
daryt iš naftos-aliejaus, sa
ko dr. Gustave Egloff, vie
nas tos paslapties atradėjų. 
Jis tvirtina, kad jokia kita 
šalis, apart Amerikos, ne
galėtų panaudot karui šį 
išradimą.

Pasak Egloffo, vien iš 
Texas valstijos žibalo vers
mių galima būtų kasdien 
pagaminti po 150,000,000 
svarų tolueno, prie kurio 
pridėjus nitrinės ir sierinės 
rūkščių, išeitų TNT spro- 
ginys. Šios trys sudėtinės 
dalys, beje, nėra paslaptis. 
Naujenybė yra tiktai dr. 
Egloffo ir Aristido v. Gros- 
se’s atrastas ir slepiamas 
chemikalas, be kurio, sako, 
negalima būtų pagamint to
lueno iš žibalo-naftos.

Texas valstijoj esą įvalias 
medžiagų ir dirbimui sieri
nės ir nitrinės rūkščių. Tai, 
girdi, vienoj toj valstijoj 
galima būtų pagamint tieK 
TNT sprogimo, kad užtektų 
suardyt “visą pasaulį.”

Iš naftos chemikalų, sako, 
galima būtų išvystyt ir šim
tus bei tūkstančius kitokių 
medžiagų, naudingų kasdie
niame gyvenime. Bet Ame
rikos imperialistai labiausia 
džiaugiasi tai naujuoju ka
ro sprogimų sekretu.

Harvardo Universiteto 
profesorius E. Bright Wil
son panaudojo spektram 
stiklą, per kurį pereidama 
įvairi-šviesa nuo žibalo-naf
tos molekulu (mažutėlių su
dėtinių dalelių) parodo kaip, 
jos juda. Jis taipgi išrado 
prietaisus, rodančius, prie 
kokių naujų medžiagų susi
darymo veda toki moleku- 
lų judėjimai. Šitaip galima 
būsią šimtą sykių greičiau 
išvystyt naujas medžiagas, 
negu senaisiais “aklais ban
dymais.” —N. M.

PASAKA APIE ARIJŲ 
VEISLĘ

Anglijos gamtmokslinin- 
kas Julian Huxley karčiai 
šiepia Hitlerio pasaką apie 
skirtingą, “kilniąją arijų 
veislę.” Tokio dalyko, kaip 
arijų veislė, žmonijoj nėra. 
Bet jeigu ir būtų, tai “trys 
k e t v i r tadaliai vokiečių, 
taipgi pats Hitleris, būtų ne 
arijai, o kitokių padermių 
ainiai.

Visų jų vertė buvo milži
niška. Po kelių dienų kaž 
koks būras van Nikeliui at
nešė pilną maišą tokių ak
menukų. Van Nikelis už 
tai davė 50 avių ir 22 kar
ves.. Tik už vieną atneštą 
akmenį, kurį vėliau pakrik
štijo Pietų Kryžiumi, van . 
Nikelis jau kitą dieną gavo 
$75,000. Mokėjo išnaudot.
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(Tąsa)
Policistas jį pastatė. Albinas dabar pa

matė, kad stovi aplink jį būrys žmonių, o 
daugiausiai vaikų, kurie vis kartojo:

—Streiklaužys, streiklaužys gavo kult!
Jis biskį pradėjo atsigauti, ir pasakęs 

policistui, kad jam viskas gerai, šalinosi 
nuo niekinančio jį būrio vaikų. Gerai ma
tyt jis negalėjo, nes abi akys beveik visai 
buvo juodos ir užmuštos; galva ūžė ne
svietiškai.

Prasišalinus nuo jį niekinančių vaikų 
būrio, Albinas ėjo ir nežinojo, kur. Jis 
dabar pradėjo čiupinėti galvą, kuri vis, 
rodosi, ėjo didyn—tino.

Mintys pradėjo jam pintis galvoj. Jis 
pradėjo vis atkartotinai sau sakyti:

Tai gerai, tai gerai... Taip ir reikia ... 
Aš turėjau žinoti geriau, negu eit streik- 
laužiaut.

Jam dabar nesvietiškai pikta darėsi už 
ėjimą streiklaužiauti. Jis jautėsi esąs jau 
gan užaugęs ir nemažai pasimokinęs, to
dėl negalėjo sau atleisti už nepajėgimą 
pirmiaus taip gerai permatyti, jog visi 
darbdaviai darbininkus išnaudoja, kaip 
jam tėvas sakydavo. Nemažiau pikta da
rėsi jam ir ant mokytojų, kurie jam sa
kydavo, būk iš darbo gali turtingas pa
tapti,—taipgi ir ant tų raštų, kurie taip 
pat klaidingai mokė. Juk jis dabar iš pat 
pirmo darbo patyrė, kad ne tik turtingas 
iš darbo negali tapti, ale ir žmoniškai pra
gyventi nėr progos.

Albinas ėjo ne į miestą, ale iš miesto. 
Mat jam dabar buvo dikčiai gėda pasiro
dyti tarp žmonių. O .kita,—jam dabar no
rėjosi kur nors ramiai pagulėt, pasilsėt 
ir pamislyt. Jis beeidamas priėjo lauką, 
kur buvo nupjautos šienui avižos ir su
grėbtos į kupetukus. Apsižiūrėjęs, ar kas 
nemato, pasitaisė guolį ir atsigulė.

Aplink tą patį miestelį. Albinas dar 
prabuvo porą dienų. Patyrus kartaus ir 
skaudaus gyvenimo, jam norėjosi grįžti 
kuo greičiausiai namon ir persiprašyti 
tėvų už savo elgesį. Bet apmąstęs kiek, 
nutarė mėginti baigti kelionę pas dėdę.

Sužinojęs prekinio traukinio išėjimą, 
Albinas, sulaukęs vakaro, pasislėpė vago
ne ir išvažiavo link Texas valstijos. Jis 
pasiekė Dalias gan laimingai; bet jau bu
vo pravalgęs paskutinius centelius.

Jis tikrai nežinojo, kaip toli dėdė gy
veno nuo Dalias. Nuėjo pašton pasitei
rauti. Paštoj jam pasakė, jog Los Dedos, 
kur jo dėdė gyvena, randasi apie pen
kiasdešimts mylių nuo Dalias.

Į tą pusę gelžkelio nebuvo, tai Albinas 
pasileido eit pėsčias. Kadangi keliais va
žiuotojų nemaža,—pasitaikė žmonės, ku
rie jį nuvežė pas pat jo dėdės farmą.

Suvargęs, kudlotas, visas veidas saulės

nudegęs, dar smūgio žaizdos geltonai- 
mėlsvos, Albinas atrodė gan pasigailėtino 
jaunuolio figūra. O dar jo tie suvelti ir 
sudrįskę drabužiai, jį visai rodė į lauki
nį’ sutvėrimėlį. Jis mėgino dar susitaisy
ti, susiglostyti, pirm įėjimo pas dėdę, ta- 
čiaus tas nesisekė. Jeigu vienur uždengia 
nuogumą, tai kitur atidengia.

Priėjęs prie dėdės ūkio, Albinas vi
sai ne tą rado, kaip buvo prisiskaitęs pa
sakaičių apie vakarų gyventojus, “kau- 
boisus.” Vietoj būt puikios stubos, o to
liau matytis didelis tvartas su dideliu ap
tvertu tvora daržu, kur daugel arklių tu
rėjo matytis, o ant tvoros sukabinti bal- 

i nai, tai jis priėjo prie stubelkos, įlinkusių 
stogu, kai sena ir perkritus karvė. Toliaus 
matėsi viena didesnė, o trys mažesnės 
kaip ir būdukės,—iš kurių viena buvo 
tvartelis, o kitos taip sau pašiūrės.

( Jam prisiartinus prie stubos, kur bu- 
j vęs, kur nebuvęs šunpalaikis,—pusiaū ru

das ir pusiau baltas, — geriau sakant, ! 
buvęs baltas, atbėgo lodamas. Priėjęs, prie 
durų, Albinas pabarškino ir laukė ko nors 
išeinant. Niekas neišėjo. Už kokios minu
tės atkiūtino iš lauko žemo ūgio žmogiu
kas — jo dėdė,—visas parudavęs, apšepu
siomis kelinėmis, didoka apdriskusia 
skrybėle, iš po kurios styrojo geltoni ūs- 
palaikiai.

Nei Albinas dėdę pažino, ir nei dėdė— 
Albiną. Vienok Albinas daug nelaukęs • 
persistatė, kas esąs, ir pažintis įvyko 
greit. Neilgai trukus iš kur tai atkiūtino 
ir žemoko ūgio, raudonais skruostais, ap- 
dilusiom kelinėm-“overauzėm” apsimovus 
moteriškė. Pasirodė esanti Albino dėdie
nė. Dar ir kita žmogysta matės žiūrėjo I 
iš už kampo vienos tų pašiūriukių. Tai 
buvo dėdės pagelbininkas.

Jie Albiną pasitiko gan linksmai, ir 
džiaugėsi, kad iš tiek toli jaunas svečias 
atvažiavo. Nemažai jie apgailestavo ir 
Albino nelaimes. Mat, jis jiems sakėsi su
sižeidęs veidą šokdamas nuo traukinio, 
kada jie teiravosi jo veido žaizdomis.

Albinas apsiprausė, persirengė jam 
duotais rūbais, ir pradėjo apsižiūrinėti.

Čia jis jautėsi vėl nesvietiškai suviltas. 
Nei jis čia matė tuos žaibo greitumu jo
dinėjančius karvių piemenis-“kauboisus,” 
—nei tų didelių bandų karvių ir laukinių 
arklių,—nieko panašaus į pasakaičių ap
rašymus, kuriuos, kaip ir jis pats, beveik 
visi Amerikoj gimę jaunuoliai skaito die
ną ir naktį. Tiesa, jam paskiau dėdė pa
sakojo, jog yra gan didelių, kaip jie va
dina, renčių, bet jie priklauso bagočiams 
iš rytų, ir prie jų neprieisi. Bet jų esti 
tik kur-ne-kur. Jais nėr ko paprastam 
žmogui pasigėrėti....

(Tąsa bus)

vis daugiau energijos duoda 
kiti šaltiniai,—pirmoj eilėj 
vanduo.

Kongreso plenumo posė
dis nutarė kitą tarptautinį 
geologijos kongresą sušauk
ti 1940 metais Londone. O 
dar tolimesni k b n g r e sai 
įvyks 1943 metais Tokio 
mieste, o 1946 metais Mar- 
selėje. “L. ž ”

“BELYTIS” VEISIMASIS?
Pirmiau kolegijose būda

vo rodoma pąramecia (į 
pantapliukus panašūs vien- 
celiniai gyvūnėliai), kaip 
pavyzdys mažyčių gyvių, 
kurie vaišinasi tik per pa
prastą savo kūno skilimą 
vis pusiau ir pusiau. Bet da
bar Johns Hopkins Univer
siteto profesorius T. M. 
Sonnenborn sumuša tą te
oriją. Jis įrodo, kad šie

vienceliai gyvūnėliai turi 
lyties skirtumus; laiks nuo 
laiko* sueina patinukas su 
pataite, pasikeičia dalele sa
vo medžiagos, o paskui dau
ginasi skilimais, iki vėl at
eina laikas lytiškai susineš
ti. —J.

ČIEPAI NUO NĖŠTUMO

Vienas būdas sužinot, ar 
jūsų gauta dolerinė tikra ar 
falšyva, yra toks: Patrin
kite ją į baltą popierą. Jei
gu visai nepasilieka žalios 
spalvos, tai “bumaška” pa
prastai būna padirbta.

D r. Eric M. Matsner sa
ko, kad grupė Anglijos gy
dytojų išrado tikrus čiepus 
nuo moterų užsivaisinimo. 
Įleidus moteriai į kraują 
čiepų, pagamintų iš gyvulių 
adrenalinių, pituitarinių ir 
thyroidinių liaukų, moteris 
tikrai būsianti apsaugota 
dviem mėnesiam nuo užsi
vaisinimo. Paskui, jei norė
sianti, galėsianti užsivaisin- 
ti arba vėl įsičiepyti.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

FOTOGRAFAS ’
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. 

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion SU kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis I Antanas Penkevičius

Prezidentas | Sales Manager
Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti

ALAUS, VADINAMO CREMO ALE
Lietuvių bizniai, patenkinimui savo klijentų, laikykite

Lietuviy Bravoro Aly - Cremo Ale
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto
Cremo Ale yra daromas iš grynų miežių salyklos. Todėl, 
nors jis yra stiprus, vienok gerti yra švelnus ir priimnus. 
Kas kartą-kitą paragavo Cremo Ale, visada prašo:

DUOKITE MAN CREMO!
Lietuvių Kliubai ir kitos biznio jstaiges kur verčiamasi alumi ir 

kurie dar neturite lietuvių bravoro alaus—Cremo Ale, tuojau rašykite 
reikalaudami pristatyti Cremo Ale. Galite rašyti savo kalboje-lietu- 
viškai sales manadžeriui Antanui Penkevičiui. Bravaro antrašas:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.
Draugijų parengimuose, vestuvėse, krikštynose ir įvairiuose pokiliuose 

naudokite grynų miežių salyklos alų—Cremo Ale.

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

Trečias Apskritys

Įvyks Sekmadienį, 12 Rugsejo-Sept
BUS CLIFFSIDE PARK

207 Walker Street ir Palisade Avenue 
CLIFFSIDE, N. J.

Prasidės 12 Vai. Dieną Įžanga 15c

Dovanos prie Įžangos Tikietų, Sumoje $6.00:
l-ma $3.00; 2-ra $2.00 ir 3-čia $1.00

PROGRAMA:
Prakalba, kurią pasakys vienas iš “Laisvės” redak

torių; taipgi turėsime ir kitų įvairumų
e

Šokiams Grieš Gera Orkestrą
BUS ĮVAIRIŲ SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

KELRODIS BROOKLYN1EČIAMS: Persikelkite su 
42nd Street Ferry į Cliffside, N. J. ir paimkite Palisade 
gatvekarį iki Walker Street. Čia rasite pikniko vietą.

RENGĖJAI.

Dienraščio "Laisvės
BANKETAS IR KONCERTAS

Rengia Waterburio Lietuvių Pažangiosios Organizacijos

“Du Šimtus Mėty Statėm Šia 
Bažnyčią”

(Tasa iš 3-čio pusi.)
—Ar senai šita bažnyčia pa

statyta ?
—Šventieji tik žino. Sako du 

šimtus metų tą bažnyčią statė. 
Trys klebonai mirė... Ar buvai, 
ponuliok, viduj? Naktim didysis 
altorius nulipa ir po šventorių 
vaikščioja. Cūdai dedasi.. ..

Eidamas j šventorių, kaž kaip 
savaime prisiminiau senių pasa
kas apie vaikščiojančias žvaku
tes, aitvarus, velnius malančius 
žmonių kaulus, šokinėjančius 
grabus. Argi kas nors pasikeitė ? 
Plaukia pro mane žmonių vil
nis tyli, kieta, bėganti prie kran
to.... Tur būt, visų jų galvose 
tos pačios žvakutės tebevaikšto, 
velniai kaulus tebemala...

Bažnyčioje jaunas vikaras sa
kė pamokslą. Jis kalbėjo gražiai 
lietuviškai, bet žodžiai buvo tie 
patys, kuriuos aš per pirmąją 
komuniją girdėjau. Naujoviška 
buvo tik šitai:

—Laukuos auga kviečiai, bet 
auga ir kūkaliai....

Ir kviečiai, tai šitie, kurie 
skaito katalikiškus laikraščius, 
o kūkaliai, tai tie, kurie tų laik
raščių neskaito.

Moterėlės tyliai papsėjo pote
rius, o vyrai už šventoriaus ra
miai rūkė pypkes, kukliai juo
kaudami, kad klebonas ne tik mi- 

' šių laiku vaikščioja su “toriel-

ka’j bet tuojau eis ir po pamoks
lo.

Nepertoli bažnyčios kaž koks 
sugriuvęs mūras. Išvirtę akmc-
nys kaip pusė Puntuko Prieinu 
prie policininko ir teiraujuos, 
kokio čia namo būta.

—Čia buvo karčiama, Ale dar 
senais laikais, kada žmones bau
džiavą ėjo. žmonės kalba, kad 
baudžiauninkų žmonos tiek ver
kė, tiek tą karčiama keikė, kad i 
perkūnas nebeiškentęs trenkė ir I 
sudaužė.. ..

Šypsos policininkas matyda
mas, kad aš netikiu. Jis kalbus:

—Tamsta tur būt ne vietinis?

Gamtos Turtu Dar Ilgai
Užteks

(Tasa iš 3-čio pusi.)
I anglių klausimui—23 refe- 
' ratai. Mokslininkų išvados, 
I kurias jie patiekė kongreso 
pabaigoje, yra visai opti
mistiškos, ypačiai tas sako
ma apie rusų mokslininkus.

Kc'ngrcr.o pirmininkas ak
ademikas Gupkinas viso pa
saulio naftos rezervą verti
na 7,077 milionais tonų. Šio 
kiekio visiškai užteksią, kad

—Ne, iš Kauno.
—Kauno žmonėm tokių miglų 

neįpūsi. Šičia tai prasčiokai, j 
Apie kiekvieną akmenį jie gal i 
visokių istorijų papasakoti. At
siprašau ponas—pešasi... Aš 
turiu bėgti...

Po pietų išvažiavau į kaimą. 
Ilgai mostikavo ponia, literatū
ros mėgėja, o "dainininkas” pie
nininkas, vos pastovėdamas ant 
kojų, pareiškė:

—Bus blogai, blogai, jei mus 
aprašysi!

Apie kelio gerumą nėra ko ra
šyti. Tatai, amžiną atilsį, pa
darė genialusis Čechovas. Atvi
rai sakau, kad tose apylinkėse 
niekas nepasikeitė.

—Ponai, laikykitės! — šaukė 
vežikas, kai ratai virš stebulių 
klimpo į purvą.—Laikykitės, su
simildami;! •

aprūpintų žmoniją nafta iki 
tol, kol bus surastas naujas 
energijos šaltinis ir kol tą 
šaltinį bus galima pilnai iš
naudoti. Profesorius Pri- 
gorovskis viso pasaulio an
glių rezervą vertina 8,000- 
8,200 bilionų tonų. Jeigu 
atkreipti dėmesį, kad žmo
nija kasmet sunaudoja maž
daug po vieną bilioną tonų 
anglies, tai lengvai galima 
išskaičiuoti, kuriam laikui 
gali tos anglies dar užtekti. 
Baimė, kad gamtos turtų 
šaltinis netrukus gali išsi
baigti, sako profesorius Pri- 
gorovskis, neturi jokio pa
grindo. Be to, nereikia už
miršti; kad metas iš meto

tai susikibę laikėmės....
Jonas Marcinkevičius.

Mes: žmona, aš ir sūnus, tvir- (“L. ž.”>

Ig. Kubliūnas-baritonas 
iš So. Boston, Mass.

Pasižymėjęs komiškom 
dainom.

ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ

RUGS. 18 SEPT. 
Gera Orkestrą Šokiam

Įžanga $1.25 Asmeniui

BUS DAUG SVEČIŲ
Iš KITŲ ^MIESTŲ

Iš Anksto Įsigykite Bilietus, Kvieskite
ir Savo Draugus Atsilankyti.

Lillian Kavaliauskaite 
iš Brooklyn, N. Y. 

Mezzo-Soprano, įdainuos 
solus

Pradžia 6-tą Vai. Vakare

Muzika nuo 8 Valandos iki 
2-rai Valandai Ryto

BUS LIETUVIŲ PARKE
Už LAKEWOODO EŽERO, WATERBURY, CONN.

Lithuanian Park, Beyond Lakewood

y

Alekas Velička, Tenoras, 
iš Brooklyn, N. Y. 

Dainuos solus.
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