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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Sovietų Sąjungos lakūnai vis 
daugiau atsižymi pasaulyj. Rug
sėjo 2 d. lakūnas M. J. Alek
sėj ev iškilo su tono kroviniu 
39,800 pėdų aukščio. Jis nau
dojo “ANT-40” naują lėktuvą, 
kuris pagamintas pagal profe
soriaus A. N. Tupulievo planą.

Į Leningrado prieplauką par
vežė Sovietų du lėktuvus “ANT- 
1” ir “ANT-2”, kuriais dvi So
vietų lakūnų grupės atskrido iŠ 
Maskvos per šiaurių Polių į 
Ameriką.

Jungtinėse Valstijose lėktuvus 
išardė pervežimui specialis So
vietų inžinierius Berdnikas. Jis 
sakė, kad jie buvo geroj tvarkoj, 
kad jais buvo galima toliau tūks
tančius mylių skristi. Leningra
de jie vėl bus surinkti į daiktą.

Mussolinis važinėja pas Hit
lerį, abu fašistų diktatoriai man- 
dravoja ir rengiasi karan. Bet 
Italijoj žmonės bruzda prieš bu
deliškus fašistus. Vėlesniu laiku 
visuose miestuose pasklydo la
peliai, kurie šaukia: “Duonos ir 
Darbo!... Tegul Gyvuoja Res- 

i publika Ispanijoj!... šaįin Mus
solinis!... šalin Fašizmas!”

Greta lapelių Italijos Komu
nistų Partija kiekvieną dieną 
turi radio programą. Radio 

^stotis veikia ant 28 metrų ban
gų. Komunistai programą pra
deda “Internacionalu,” o užbai
gia Italijos didvyrio “Garibaldi 
Himnu.” Fašistai neriasi iš kai
lio, bet negali surasti komunis
tų radio stoties.

Hartforde mūsų judėjimas 
pusėtinai stiprus. “Laisvės” 
skaitytojų yra daug ir gerame 
stovy j. Į ALDLD kuopą gauta 
per 30 naujų narių. Ispanijos 
liaudžiai lietuviai sukėlė virš 
$300. Spaudos piknikas pusėti
nai gerai pavyko. Abelnai, mūsų 
judėjimas auga ir stiprėja. Tik 
kol kas lietuvių komunistij skai
čius permažas. Bet draugai sim- 
patikai pažadėjo stoti į Komu
nistų Partiją ir manau tą pada
rys.

New Britaine yra iš lietuvių 
ir jaunų žmonių komunistų ju
dėjime. Galima laukti, kad jauni 
draugai įtrauks ir daugiau pa
augusio jaunimo. Bet reikia, kad 
ir suaugę draugai padidintų par- 
tijiečių skaičių. Abelnai mūsų 
judėjimas geras ir čia.

Waterbury yra didelė lietu
vių kolonija, Mes turime skait
lingą ALDLD kuopą, yra geras 
skaičius vėikiančių draugų ir 
draugių, kurlg rūpinasi organi
zacijomis ir mūsų spauda. Tas 
viskas gerai ir puiku. Reikia 
dar daugiau padidinti partijie- 
čių skaičių.

Eilėje kolonijų gerai veikia 
mūsų judėjime smulkūs biznie
riai, tūli energingai darbuojasi 
Komunistų Partijoj. Iš to galima 
tik pasidžiaugti, kad vienokių 
ar kitokių sąlygų žmonės, įstum
ti į biznį, neužmiršta darbininkų 
klasės reikalus, bet dirba-veikia.

Bet ne visur taip yra. Vienur, 
kitur atsiranda siauro ar blogo 
nusistatymo žmonių, kurie skan- 
dalija prieš veikiančius draugus. 
Jeigu jau nesuranda ką, tai kal
tina “biznio prasižengimu.” Vie
niems nepatika mėsininkai, ki
tiems saliūnininkai. Ir tankiau
siai tą daro asmeniškos neapy
kantos ir pavydo sumetimais, o 
ne darbininkų reikalų gerove. 
Tokie draugai turėtų kuo grei
čiausiai atsisakyti nuo savo 
siauro ir žalingo nusistatymo. 
Biznierius, kuris eina su darbi
ninkų judėjimu, jį remib ir dar 
veikia, yra vertas pagarbos. 
Darbininkas, kuris tokį biznierių 
bando stumti laukan, daro tik

; mūsų judėjimui žalą.
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Soviet. Ragina Lygą 
Negaišuot su Veiks
mais prieš Japonus

GENEVA. — Tautų Ly
gos Patariančioji Komisija, 
kuriai priklauso 22 šalys su 
balsu ir Amerika “be bal
so,” pavedė savo mažesnei 
komisijai spręst Chinijos 
skundą prieš Japoniją.

Sovietų užsieninis komi
saras M. Litvinov pareikala
vo, kad ta komisija padarytų 
kokių tikrų žingsnių pirm 
negu užsidarys Tautų Lygos 
susirinkimas. Anglijos dele
gatas lordas Cranborne pa
rėmė Litvinovo reikalavi
mą. Ecuadoro ir tūlų kitų 
šalių atstovai užreiškė: jei
gu Tautų Lyga duos valią 
Japonijai didžioje šalyje 
Chinijoje, tai kokios apsau
gos galės tikėtis mažosios 
šalys iš Lygos?

Dauguma delegatų pa
sveikino delnų plojimais pra
nešimą, kad Jungtinės Vals
tijos remia Tautų Lygos 
protestą prieš japoniškus 
žudikus, kurie lėktuvų bom
bomis naikina Chinijos už
frontės miestus ir terioja ci
vilius : vyrus, moteris ir vai
kus.

Anglija, Franci ja Pripažintų 
Romai Ethiopiją už Pasitrau

kimą iš Ispanijos?
LONDON.—Anglų mini- 

sterių kabinetas nutarė iš
vien su Francija pasiųst pa
kvietimą Italijai į konferen
ciją, kuri svarstys svetimų 
šalių kišimąsi į Ispanijos ka
rą.

Pranešama, jog Anglija 
jau pasiryžus padaryt, kad 
iš Ispanijos būtų atšaukta 
150,000 Mussolinio kariuo
menės. Bet iš Romos gauta 
nurodymų, jog Italija visai 
nesileis į kalbas apie savo 
armijos ištraukimą iš Ispa
nijos, kol Anglija ir Fran
cija nepripažins generolui 
Franco’ui pilnas karo teises.

United Press žiniomis, 
Anglija ir Francija sutiktų 
pripažint Italijai Ethiopiją, 
jeigu Mussolinis atšauktų 
savo armiją iš Ispanijos. Bet 
Mussoliniui, matyt, to dar 
neužtektų.

MAŠINISTŲ UNIJA NORI 
VIENYBĖS SU CIO

Denver, Colorado. — Ar
thur Wharton, Amerikos 
Darbo Federacijos Mašinis
tų Unijos prezidentas, įtei
kė rezoliuciją tos unijos su
važiavimui — nebraukt CIO 
industrinių unijų iš Ęedra- 
cijos, bet stengtis susitai
kyt su CIO. Rezoliucija pri
imta.

Atžagareiviai Advokatai
Kansas City, Missouri. — 

Atžagareiviai Amerikos Ad
vokatų Draugijos Suvažia 
vime L ’ _ " ’“L!“ L
misiją žiūrėt, kad šalies 
kongresas ir prezidentas 
neapkarpytų teismų sauva- 
lios.

pasky^nuoiatinę ko- Chinai Nušovė Du Japonijos 
Lėktuvus Kantone

HONGKONG. — Išnaujo 
(bomb arduodami Kantoną, 

New York. — Amerikos pietinės Chinijos didmiestį, 
Darbo Federacijos unijos japonų lakūnai nužudė 40 
žada La Guardi j ai 500,000 nekariškių chinų ir sužeidė 
balsų rinkimuose į miesto 100. Chinai nušovė du prie- 
majorus. i šų orlaivius.

“Karališkas” karinis paradas, kurį Hitleris suruošė Mussoliniui 
Muniche. Abudu fašistiniai diktatoriai pasižadėjo iš vien kovot 
prieš bolševizmą ir demokratiją1, o fašistint visą Europą.

Chinai A trėmė Pragarinius Ja 
ponų Šturmus Shanghai Fronte

Shanghai, rugs. 30.—Dar 
niekada japonai taip praga
riškai nebombardavo chinų 
pozicijas kaip dabar Shang- 
hajaus fronte. Japonijos ar
tilerija, karo laivų patran
kos ir desėtkai orlaivių per 
24 valandas be perstojimo 
pylė didžiuosius savo šovi
nius ir 500 svarų bombas į 
chinų pozicijas, ypač bandy
dami pramušt sau spragą 
per Chapei, chiniškąją mie
sto dalį. Bet viskas buvo 
veltui. Chinų linijos laikėsi 
kaip “akmens siena,”—ste
bisi užsieniniai korespon
dentai. New Yorko Times 
reporteris, tėmijęs tą per
kūnišką bombardavimą, sa
ko: Rodos, negalima būtų 
įsivaizduoti, kaip galėjo iš
likt bent vienas gyvas su
tvėrimas tose vietose, j ku
rias japonai taip žėrė savo 
ugnį ir plieną. Bet chinai 
atsilaikė.

Associated Press praneša, panijos reikalavimą — pa- 
jog visais savo šturmais ja- naikint vadinafną. “bepusiš-
ponai niekur nepastumė chi-

Anglija Leidžia Vežti 
Lėktuvus Chinijai

London.— Anglijos orlai- 
vyno ministerija davė leidi
mą kompanijoms statyt ir 
gabent Chinijon karinius 
lėktuvus, galinčius skrist po 
250 mylių per valandą.

Gaunama ir kiti daugme- 
niški karo reikmenų užsa
kymai Chinijai, tik kad jų 
pristatymą trukdys Japoni
jos karo laivai, kurie bloka- 
duoja Chinijos vandenis.

Yra pranešimų, kad ran
dasi anglų lakūnų, norinčių 
vykti talkon Chinijai prieš 
Japoniją.

nų linijos atgal; jinai liko 
nepajudinta.

Po to pragarinio bombar
davimo, japonai su durklais 
puolė chinus, bet chinai juos 
atmušė, kaip ir ^paprastai 
tiesioginėje kovoje.

Chinijos vyriausybė pra
neša, kad jos armija laimė
jo tūlas pozicijas Liuhong- 
Lotien, apie 25 mylios į 
šiaurių vakarus nuo Shang- 
hajaus,—nors japonai sako
si, kad jie ten kiek laimėję.

Juo smarkiau japonai 
bombardavo, tuo giliau chi

EXTRA!
REIKALAUJA PANAI- 
KINT “BEPUSIŠKUMĄ”

Geneva, rugs. 30. — Tau
tų Lygos; antrinė komisija 
ruošia pasiūlymą, pagal Is- 

kūmo” mašineriją, jeigu 
Italija ir Vokietija neat
šauks savo armijų iš Ispani
jos; o panaikinus “bepusiš- 
kumą,” praleist per Franci- 
ją ginklus ir amuniciją Is
panijos respublikai.

Mussolinis Nepatenkintas 
Skiriamais Jam Pikietuot 

Viduržemio Vandenimis
PARYŽIUS. — Anglijos 

ir Franci jos karo laivynų ek
spertai pasiūlė, kad Italija 
“pikietuotų” savo pakrašti
nes Tyrrhenian Marias ir 
“saviškės” Libijos kolonijos 
vandenis Viduržemio Jūroj; 
o Anglijos ir Francijos karo 
laivai pikietuos visą Vidur
žemio Jūrą apskritai prieš 
submarinus piratus. Bet 
Italijos atstovai nepatenkin
ti, kad Italijai vis dar ne
duodama pilnos lygybės su 
Franci ja ir Anglija tame pi- 
kietavime.

Hendaye, Franc. — Itali
jos ir Vokietijos lėktuvai, 
tarnaujantieji generolui 
Franco’ui, bombardavo Le- 
ridą ir Barceloną. 

nai tranšėjomis apsikasė, 
ir kaip tik, aptylant bom
bardavimui, japonai šoko 
atakuot tas tranšėjas, chi
nai kulkasvaidžių kulkų lie
tum. ir rankinėmis grąųąt^ 
mis Kaip dalgiafs iširta prie
šus, o likusius gyvus priver
tė trauktis atgal į sauges
nes pozicijas.
Chinai Geresni Kareiviai
“Japonai gali bombarduot 

mus per amžius, bet šį kar
tą jie neišmuš mus iš apka
sų,” pareiškė chinų Chapei 
komandierius, g e n e r o las 
Sun Yun-liang: “Du kartu 
japonų sudegintas, Chapei 
tapo didžiąja mūsų tautos 
karine šventykla. Per sa
vaites japonai mus nuolat 
atakavo smarkiausiomis su
telktomis savo karo jėgo
mis, bet bergždžias buvo jų 
darbas. Mes atradome, kad 
Japonijos pėstininkai yra 
ne koki kariautojai ir retai 
kada chinai turi vargo nu
galėt juos tiesioginėje, dur
klų kovoje.”

Shanghai.—20 chinų kar
eivių, atplaukę vieni menko
mis valtelėmis, kiti pačiu 
vandeniu, naktį stengėsi 
pritaisyt didžiulę miną ir 
jąja išsprogdint Japonijos 
karo laivą “Idzumo” Whan- 
gpoo upėj. Jie buvo jau be
veik tiek prakarpę plieninį 
tinklą apie “Idzumo,” kad 
galėtų per tą spragą pra
varyti miną prie laivo. Tuo 
tarpu pradėjo aušti, švisti, 
ir rūkai pakilo nuo upės. 
Buvo pavojus, kad japonai 
pamatys tuos chinus. Todėl 
kiti chinai ant kranto, ku
rie turėjo elektros batarėją, 
prijungtą viela prie minos, 
paspaudė rankeną ir iš
sprogdino miną; tikėjosi, 
kad gal vis tiek jinai kliu
dys japonų karo laivą “Id
zumo.” Mina suardė laivo 
plieno tinklą, smarkiai su
drebino “Idzumo” ir visą 

Šiandien prasidėjo “Lais- apylinkę; bet jinai sudras- 
n” • Ira ir vienus 90 Ahinn Voftv.

“Laisvės” Vajus Gavi
mui Naujo Skaitytojy
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vės” vajus gavimui naujų 
skaitytojų. Prašome visų 
apšvietą mylinčiųjų platinti 
“Laisvę.” Kiekvienas senas 
“Laisvės” skaitytojas yra 
prašomas gauti naują skai
tytoją.

Su pirma diena vajaus pa
sirodė šie draugai: 
ALDLD 5 kp., Newark 
D. M. Šolomskas, Bklyn. 
P. Bokas, Waterbury 
J. J. Bakšys, Worcester 
P. Buknys, Brooklyn 
S. Sharkey, Easton 
O. Kalvaitięnė, Maspeth

Iš laisviečių Šolomskas ir 
Buknys į kontestą nesiskai- 
tys, duodame daugiau pro
gos draugams iš kolonijų 
naudotis kontestu. Persi- 
skaitykite kontesto skelbimą 
ir tuojau stokite į 'jį.

Madrid. —Fašistų kanuo
lės iš priemiesčių per dieną 
paleido 30 šovinių į Madri
dą.

Liaudiečiai Užėmė 19 
Fašistų Miestelių ir 
’’Mirties Apkasus”

Hendaye, Franci jos-Ispa- 
nijos pasienis. — Siaučia 
kruviniausi, dažnai tiesiogi
niai mūšiai Ispanijos liau- 
diečių su fašistais šiaurva
kariniame Aragon kampe, 
netoli Franci jos rubežiaus.

Per kelias paskutines die
nas liaudiečiai toj srityj 
atėmė iš priešų 19 miestelių,_ 
atmušdami fašistus 16 my-" 
lių atgal plačiu frontu. Da
bar liaudiečiai šturmuoja 
fašistus Jacoj ir bombar
duoja didelį amunicijos fa
briką priešų valdomame 
miestelyje Sabinanigo. Kas
dien krinta šimtai, gal tūks
tančiai kareivių iš abiejų 
pusių. Per valandų valandas 
eina mirtina tiesioginė kova 
durklais, ir fašistai stumia
mi vis toliau atgal.

Madrid. — Ispanijos res
publikos kariuomenė išbom- 
bardavo ir užėmė stipriau
sius fašistų apkasus Useroj, 
Madrido priemiesty j. Tai 
buvo atkakliausia priešų po
zicija, žinoma kaip “mir-

Kaip Didvyriškai Žuvo 
20 Chinų Kareiviy

kė ir visus 20 chinų karžy
gį

Kaip jie, taip jų draugai 
ant kranto buvo išanksto 
pasiaukoję mirti, idant nu- 
skandint tą priešų laivą, ku
ris išžudė tiek chinų.

Chinijos valdžia įtraukė 
vardus tų 20 eilinių savo 
kareivių į sąrašą nemirtinų
jų Chinijos didvyrių.

CIO Protesto Rezoliucija 
Prieš Japonus Barbarus
Washington. — Visos Ša

lies Marininkų Unijos atsto
vas Ralph Emerson įteiks 
rezoliuciją susirinkimui In
dustrinio Organizavimosi 
Komiteto prieš Japoniją, 
kaipo naikintoją beginklių 
Chinijos miestų ir žudytoją 
civilių gyventojų. Susirin
kimas įvyksta Atlantic City, 

ties apkasai?’ Fašistai, galų 
gale, priversti bėgt, suardė 
tuos apkasus, išsprogdinda
mi kelioliką minų.

Paryžius, rugs. 30. — Su
žinota, jog Mussolinis su 
Hitleriu susitarė Berlyne 
remt Ispanijos fašistus, iki 
jie' “laimėsią” karą prieš 
respubliką.

Madrid, rugs. 30.—Fašis
tų kanuolės iš priemiesčių 
daugiau kaip per 10 valan
dų bombardavo Madridą.

London. — South Vali jos 
Mainierių Federacija su 
120,000 narių išreiškė pasi
baisėjimą galvažudiškais ja
ponų žygiais Chinijoj.

Madrid. — New Yorko 
korespondentas pra neša, 
kad Ispanijos kareiviai abel
nai gerai maitinami ir dar 
nemokamai gauna po du 
stiklu alaus per dieną.

Rupus Japonų Atsakas 
Į Amerikos Protestą
Washington. — Japonija 

atsakė trumpai ir gana sta
čiokiškai į Jungtinių Vals
tijų protesto notą (iš rugs. 
22 d.). Amerika protestavo, 
kad Japonijos lakūnai bom
barduoja neginkluotus Chi
nijos miestus, žudo civilius 
chinus ir gręsia pavojum 
amerikiečių gyvybei ir sa
vasčiai Nankinge, Chinų so
stinėje. Japonija dabarti
niame savo atsakyme pa
kartoja, kad jinai ir toliaus 
kariaus tokiais pat būdais, 
kaip iki šiol.

Amerikos a m basadorius 
J. C. Grew Japonijoj, vardu 
savo valdžios, jau kelis kar
tus žodžiu protestavo prieš 
Japonų lakūnų barbarizmą. 
Bet Japonijos užsieninis mi- 
nisteris vis stengėsi jam 
akis apdumt; pasakojo, būk 
Japonijos orlaiviai bombar
duoja “tiktai” tuos Chini- 
jos miestų punktus, kurie 
“tarnaują kariniams” chinų 
reikalams.

Anglai Reikalauja 900 Mi- 
lionu Atlyginimo iš Japonų

London. — Susivienijimas 
Anglijos Pramonininkų ra
gina, kad valdžia išreika
lautų 900 milionų dolerių 
atlyginimo iš Japonijos už 
nuostolius, kuriuos japonų 
karas padarė Anglijos pilie
čių bizniui ir nuosavybei 
Chinijoj.

ORAS
Šį penktadienį būsiąs ap

siniaukęs ir šiltesnis oras, 
kaip numato vietinis Oro 
Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
65 laipsnių. Saulėtekis 5:51; 
saulėleidis 5:41.
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rikos lietuvių sumesti tą tūkstantį dole
rių ir gauti penkius šimtus skaitytojų 
jaunimo parėmimui. O betgi dar toli 
gražu nuo tikslo. Tas ir parodo, kad su
augę broliai ir sesęrys daugiau dejuoja 
apie savo jaunuolius broliukus ir sesu
tes, negu rūpinasi jų ateitimi.

Paimkime tokį pavyzdį. Mes turime 
net tris dideles masines lietuvių organi
zacijas, kurios pasižadėjo jaunuolių su
manymą paremti, būtent,

Am. Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugiją su apie 200 kuopų,

Lietuvių Darbininkų Susivienijimą su 
apie 170 kuopų ir

Lietuvių Susivienijimą Amerikoje gal 
su apie 350 kuopų.

Tai bus viso labo apie septyni šimtai 
kuopų. Į visas jas jaunuoliai htsikreipė 
paramos. Bet kiek jų atsiliepė, ištiesė 
savo pagelbos ranką? Gal tik desėtkas 
kitas. Na, o jeigu kiekviena kuopa būtų 
tuojaus (ištesėt gi labai gali) iš savo iž
do paaukojus nors porą dolerių, tučtuo- 
jaus būtų susidarę apie keturiolika šimtų 
dolerių, arba daug daugiau, kaip jaunuo
liai reikalauja.

Tas pats su skaitytojais. Ar negali 
kiekvienoje kuopoj atsirasti nors po vie
ną tokį tėvą, kuris turi paaugusius vai
kus ir norėtų jiems užrašyti jaunuolių 
žurnalą? Gali atsirasti ir atsirastų, jei
gu tiktai mūsų kuopų viršylos nebūtų 
taip apsileidę ir gavę jaunuolių laiškus 
ir prašymus nepadėtų į gurbą amžinai il
sėtis.

Ar Lietuvos Nepriklausomybei Yra 
Pavojaus?

Atrodo, jog juokinga tokį klausimą ir 
statyti. Lietuva yra apsupta dviejų dide
lių valstybių, kurios jau senai sapnuoja 
apie pasiglemžimą ne tik Pabalti jos tau
telių; bet ir Sovietų Sąjungos. Mes turi
me mintyje Lenkiją ir Vokietiją.

Tačiau So. Bostono juozapiečių “Dar
bininko” redaktorius jokio pavojaus ne
mato ir liepia lietuviams ramiai atsiduoti 
dievo valiai. Jisai gieda:

Ir iš tiesų taip yra. Lietuvos saugumu 
rūpinasi jos neprieteliai, nes kai viens nori 
ją pagriebti, tai kitas kerta per nagus. Lie
tuva stipri ir savo silpnumu ir geografine 
padėtimi. Vokiečiai ir lenkai gali grasinti 
kiek nori, bet griebt negriebia, nors jau 
daug progų buvo turėję. Visi žino, kad 
užgrobimas Lietuvos sukeltų europinį, o gal 
ir pasaulinį karą. f

“Darbninkas” mato pavojų tiktai ta
me, jeigu “Lietuvoje kiltų stambi viduji
nė netvarka ir civilis karas.” Tokiam at
sitikime, girdi, turėtų progos užsienio 
priešai įsiveržti ir “sutvarkyti,” pasi
grobti visą kraštą. Bet, girdi, “į gerai 
susitvarkiusią, kad ir mažą valstybę, nie
kas neišdrįs veržtis, nes ten nėra patei
sinamų puolimo priežasčių.”

Tas, žinoma, tiesa, kad naminė suiru
tė, žmonių pavergimas ir baisus išnaudo
jimas, koks šiandien yra tautininkų dik
tatūros įvestas Lietuvoje, silpnina krašto 
atsparą ir akstiną priešą pasikėsinti. Tą 
mes esame atkartotinai pabrėžę. Kaip 
tik todėl reikia kovoti už išlaisvinimą 
Lietuvos iš tautininkų diktatūros ir su
kūrimą tokios santvarkos, kurioje žmo
nės galėtų laisvai gyventi ir progresuoti.

Betgi klaidinga ir pavojinga iliuzija 
įsivaizdinti, kad nesant vidujinei suiru
tei, Lietuvos ir kitų mažųjų tautų nepri
klausomybė saugi ir užtikrinta. Taip 
gali kitiems įkalbinėti tik tas, kuris ar
ba visai nemato, arba nenori matyti, kas 
dėjosi praeityje ir kas dedasi šiandien 
po jo akių. . Argi Belgija buvo 1914 me
tais užpulta ir kraujuose paskandinta dėl 
stokos vidujinės tvarkos? Argi dar taip 
nesenai Italijos fašistai užpuolė ir paver
gė Ethiopiją dėl nebuvimo ten naminės 
ramybės?

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year................. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year............... $7.00
Foreign countries, per year.............$7.50
Canada and Brazil, per year..........  $5.50
United States, six months.............$3.00
Brooklyn, N. Y., six months........ $3.75
Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months... $3.00

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

of March 3, 1879.

Geri Šūkiai, Verti Parėmimo
Labai smagu matyti, kad Komunistų 

Partijos naujų narių vajus pradeda gra
žiai įsisiūbuoti ir lietuviuose. Kai kur 
jau ir gerokai pasidarbuota ir nemažai 
naujų narių gauta.

Chicagos dienraštyj “Vilnyje” drg. F. 
A. iškelia porų labai gerų šūkių šio va
jaus pagreitinimui ir paskatinimui. Ji
sai rašo:

AR NEREIKĖTŲ PASKELBTI DRAU
GIŠKAS LENKTYNES?

Mes, Vidurvakarinių Valstijų draugai, 
galėtume ant savęs pasiimti gauti 200 nau
jų narių pradedant nuo Youngstown, Ohio, 
ir baigiant Wisconsin valstija. 125 naujus 
narius turėtume gauti Illinois, Indiana ir 
Wisconsin valstijose, o 75 naujus narius tu
rėtų gauti Michigan ir Ohio valstijose.

Rytinių valstijų draugai taipgi turėtų 
gauti 200 naujų narių. Valstijų jiem nenu- 
rodau, nes tas nesvarbu. Mes pasiimame 
ant savęs sunkesnį darbų, nes Rytuose tirš
čiau apgyventa lietuviais, arčiau kolonijos 
viena kitos ir t. t. , žodžiu sakant, lengviau 
veikti.

Reikėtų gauti viso 500 naujų narių. Bet 
kas įrašys 100 naujų narių, kad padarius 
pažymėtą skaičių? Manau, kad šimtas lie
tuvių įsirašys be mūs pastangų pradedant 
nuo Atlantiko ir baigiant Pacifiku.

Ką sakote, draugai rytiečiai? Kol kas 
mes organizatorius nesiuntinėjam, nors 
šian ten išvažiuojam. Man teko būti kelio
se kolonijose ir tik sekmadienį lankiausi 
Detroite. Draugas L. Pruseika išvažiavo į 
Vakarus. Jis ne su Partijos budavojimo 
misija ten lankosi, bet manoma, kad gaus 
keletą lietuvių į Komunistų Partiją.
Taip, taip, ką sakote lietuviai bolševi

kai Rytuose ir Vakaruose? Mes irgi esa
me tos nuomonės, kad per visą šalį lietu
viai komunistai gali nesunkiai gauti pen- 
kius šimtus naujų narių. Bet, žinoma, 
reikėtų smarkėliau pasidarbuoti.

Ar Tik Dejavimais Mūsų Jaunimą 
: “Išgelbėsime?”

Kokį tik lietuvišką laikraštį paimsi į 
rankas, išgirsi tą pačią seną, liūdną rau
dą: mūsų jaunimas darosi nebesukalba
mu, nebenori nei lietuviais šauktis, va
žiuoja kažin kur. Bet ką mes darome, 
kad tą jaunimą “išgelbėti,” surišti su se
nuolių organizacijomis ir draugijomis?

Štai kad ir grupelės geros valios lietu
vių jaunuolių pasibrėžimas išleisti anglų 
kalba žurnalą “Voicė of Lithuanian Am
ericans.” Reikėjo mums tuojaus atsisku- 
•binti jiems talkon. Bet iki šiol to nepa
darėme. Tai ką reiškia tasai mūsų de
javimas apie mūsų jaunimo “paklydimą,” 
kuomet mes neištiesiame jiems savo ran
kos jų pirmose didelėse pastangose?

Jaunuoliai nusitarė surinkti tūkstantį 
dblerių aukomis ir penkius šimtus skai
tytojų savo žurnalui pirma, negu jį galės 
išleisti. Jie, mat, nenori tik pasirodyti 
su žurnalu ir vėl išnykti. Jie nori užtik
rinti žurnalui gyvavimą.

Atrodo, jog turėtų būti tik juokas dau
giau kaip pusei miliono suaugusių Ame

Skaitytojų Bakai
Oh, Ta Švedija!

Tūli lietuvių laikraščiai 
Amerikoje bubnija apie Šve
diją. Ji graži, ji smagi, ji vi
liojanti! Mat, jie turi šve
dų - Amerikos linijos skelbi
mus, kurie apmokami, tad ir 
garsina visą Švediją.

Bet juk miestų matot Ame
rikoje daugiau ir didesnių, o 
be to juk Švedijoj jie negy
vens. Lietuvoje miestų nėra.

bet klimatas tai ne miešto. O Norėjo Pasimatyt su 
jos taip jie negarsina. Ar ne 
geriau propaguoti savas kraš
tas, negu svetimas; kam pini
gai mėtyti Švedijoj, tegu juos 
gauna Lietuvos darbininkai. 
Bet Lietuvos darbininkai-ūki- 
ninkai jiems neprisiųs skelbi-
mų.

Vingių Keliais
Užpultasis Tysliava su savo 

melu niekuomet nepasiteisina, 
tik burnodamas kitus plūsta 
“durniais” ir “velniais” vadi
na. Toks pusantražmogis gali 
eiti vien tik vingių keliais.

Kurmis.

“Su
tvertoj um” —- Nūsišoyė. 
Columbia, Missouri./ — 

Vietinio universiteto / stu
dentas A. R. Watęrs išsita
rė, kad norįs pasimatyt su 
savo “sutverto jum.” Jo
draugas studentas J. Kil
patrick padavė jam revolve
rį. Waters, lyg tai žaisda
mas, atstatė jį sau į galvą, 
ir nusišovė, nežinia, ar ne
tyčia.

“Gaukite “Laisvei’* Naujų 
Skaitytojų.

Apie Lietuvius Ispani
jos Liaudiečių Fronte

Rugsėjo 1, 1937 
Ispanija.

Brangus drauge, Bimba:
Gavau jūsų laišką, rašytą lie

pos 7 d., tik rugpj. 30 d., kadangi 
laiškas visur sekiojo mane, nes, 
aš kaipo sužeistas, važinėjau 
iš vieno miesto:ligoninę į kitą. 
Jūsų laiškas atėjo į Ispaniją 
liepos 21 d., tai reiškia, jog il
gai netrunka pasiekti mus. 
Ačiū už laišką ir linkėjimus, 
taipgi aš perdaviau linkėjimus 
ir kitiems lietuviams, kuriuos te
ko matyti.

Nežinau, nei iš kur pradėti ra
šyti, kadangi tiek daug yra apie 
ką rašyti. Oras pas mus dabar 
yra gražus, puikus ir šilta, tik 
povakariais ir naktį atvėsta, šio
je ligoninėje, kuri pirmiau bu
vo vienuolynas ir bažnyčia, ran
dasi daugelis draugų, kurie at
vyko; ilsėtis, pataisyti sveikatą, 
padidinti svorį. Iš visokių bata
lionų suvažiavo, ir čionais gir
disi įvairiausių kalbų draugus 
besikalbanb Kuomet, vedėjas, 
politinis komisaras ligoninės, 
praneša ką nors, tai jis 5 kal
bom praneša, kalba. O čionais 
yra draugų, kurių kalbas ma
žai kas temoka, todėl tik svar
biausiomis kalbomis praneša, 
nes kas gali visas kalbas mokėt.

Visi mes gyvuojam gerai, 
draugiškai, ir laukiam tą dieną, 
kuomet pasibaigs ilsėjimo pe
riodas, kad galėtumėm sugrįžti 
prie savo batalionų ir tęsti tą 
svarbią kovą prieš fašistus. Mū
sų draugai, fronte, labai gerai 
kovą varo pirmyn, skaitant laik
raščius, tai darosi malonu, nes 
vis ūžimam naujus miestelius, 
stumiam fašistus atgal, ir ne- 
pertoli ta diena, kuomet visai 
mes tuos užpuolikus, grobikus 
išvarysim iš šios šalies.

Šiame mieste randasi daugy
bė bažnyčių, ( j’ienuolynų, virš 
30, bet jie dabar yra paversti į 
ligonines, sandėlius ir pabėgėlių, 
civilinių gyventojų, prieglau
dų namais, šis miestas labai 
buvo dievobaimingas, rodos, tik 
mažais nuošimtis gyventojų bu
vo susipratę, bet dabar jau vi
sai kitaip, propaganda juos pa
siekė, jie pamatė tą, ko nežino
jo, ir dabar, ypač komunistų idė
ja ir spauda labai plečiasi, šios 
provincijos komunistų laikraštis, 
dienraštis, kuris tik 6 savaitės 
atgal pradėjo išeiti, vadinasi 
“Nuestra Bandera” (“Mūsų Vė
liava”), jau turi apie 20,000 
skaitytojų ir kas savaitė vis jo 
cirkuliacija auga. Aš pasiunčiu 
jums kituose vokuose 2 kopijas 
dienraščio ir Garibaldi .briga
dos leidžiamą organą ir taip pat 
anglų kalboj leidžiamą buleti- 
ną, kur rasite gerų, svarbių ži
nių. Nežinau ar juos gausite. Aš 
ir pirmiaus esu jums pasiuntęs 
įvairių laikraštėlių, išleidžiamų 
brigados, šis miestas yra netoli 
Marcia, kur aš nuvažiuoju kas 
savaitė aplankyti draugus ligo
ninėj. Apylinkės ' čionai labai 
gražios, puikios, vaizdas labai 
įspūdingas.

Jau virš du mėnesiai kaip 
negavau lietuviškų laikraščių, 
tai nežinau, kas pas jus dedasi, 
einasi, šion ligoninėn atvyko ir 
keletas kitų lietuvių, būtent, 
Juozas P., kuris atvyko iš Ar
gentinos kovo mėn. Jis darbuo
jasi su ispanais draugais, mo
kina juos muštro, nes jis ispa
nų kalbą moka gerai. Jis dar 
fropto nematė, jis yra tarnavęs 
Lietuvos kariuomenėj. Kitas lie
tuvis, kuris buvo su vokiečių ba
talionu Chapajev ir lietuvių ne
susitiko per kelius mėnesius, tik 
ligoninėj, tai Pranas J., atvyko 

'balandžio nk iš Čechoslovakijos. 
Jis yra sėdėjęs Lietuvoj ir Vo
kietijoj kalėjimuose už revoliu
cinį darbą. Jis daug ko matęs, 
buvo jūreiviu, apvažinėjo visą 
pasaulį. Jis Lietuvą* paliko 1926 
metais. Jis paeina iš Klaipėdos 
krašto, ir yra virš 45 metų se
numo. Jis tapo sužeistas Brune
tės fronte.

Kitas lietuvis, apie kurį minė
jau. tai Vincas R.. iš Dimitrovo 

Bataliono kuris tapo sužeistu 
lengvai Brunetės fronte. Jis čio
nais išbuvo virš savaitę laiko. 
Dar vienas jaunuolis, lietuvis iš 
Worcester, tai J. S., iš Washing- 
tono Bataliono tapo sužeistas 
Brunetės fronte. Jis man sakė, 
jog du kiti lietuviai jaunuoliai 
B. ir M., su kuriais atvyko ir 
sėdėjo virš mėnesį Francijoj 
kalėjime, randasi stovykloj, ka
me 3 batalionas organizuojasi.

Tai matote, visa grupelė lietu
vių, ir mes visi susiėję kalbėda
vom, diskusuodavom. Aš ragi
nau, kad jie parašytų ką nors 
mūsų laikraščiam, tai nežinau, 
ar parašys, vis tingi, sako ne
moka, nežino ką rašyti. Aš iš
rodžiau, kodėl yra svarbu savo 
laikraščiam rašinėti, ypač dabar 
iš Ispanijos, nes lietuviai labai 
noriai skaito apie einančią ko
vą čionais.

Man P. pasakė, jog Marcia 
randasi dar keletas lietuvių. Tai 
nuvažiavau ir radau draugą 
N. iš Lincoln Bataliono, kuris ta
po sužeistas vasario mėn. Jara- 
mos fronte. Jis paeina iš Chica
gos. Kitas tai medicinos studen
tas, žydų tautybės, kuris 3 me
tus studijavo Italijoj, ir atvyko 
gegužės mėn. į Ispaniją ir buvo 
Garibaldi brigadoj ir tapo su
žeistas Brunetes fronte liepos m. 
25 m. senumo, labai simpatiškas, 
draugiškas.

Taip pat buvo dar vienas lie
tuvis atvykęs iš Lietuvos, tai K., 
bet apie jį nieko nežinau, ka
dangi nesuėjau, jis išvyko į ki
tą ligoninę. Aš pabariau lietu
vius d-gus, kad neužsirašo jų pa
vardes, žinias apie juos. Man pa
sakojo, jog susitiko keliolika lie
tuvių įvairiose vietose, bet ne
paėmė jų pavardžių ir adresų, 
tai dabar nežino, arba neatsime
na.

Ligoninėj radasi viena slau
gė, žydų tautybės', atvykusi iš 
Lietuvos, bet jos nemačiau. Gal 
teks dar susieiti. Jos vyras rodo
si, yra daktaras ir darbuojasi 
Albacetoj, apie kurį rodos minė
jau. Tai gal iš jos sužinosiu apie 
daugiau lietuvių. Aš stengiuos 
visus lietuvius surasti, jau tu
riu apie 40 pavardžių. Mat, lie
tuviai randasi išsklaidyti po vi
sus batalionus, kadangi kalba 
daugel kalbų, tai, mat, ir stojo į 
įvairius batalionus. Mat, blogai, 
jeigu būtų buvę iš pat pradžių 
kam nors prižiūrėti, palaikyti 
sąntikius su lietuviais, tai bū
tum galėję ką nors nuveikti, su
daryti lietuvių kompaniją, o da
bar, tai sunku, nes daugelis ta
po sužeisti, kiti randasi įvairio
se brigadose, o kiti dirba užpa
kalyje.

Kuomet aš nuvažiavau į Al
bacete, tai radau vieną lietuvį 
žydą, kurį susitikau karininkų 
mokykloj, francūzų sekcijoj. Jis 
turi leitenanto laipsnį, kuris 
darbuojasi šiame mieste, ir ro
dos, lietuvių reikalus veda. Su
siėjęs su juo pakalbėsiu. Visi 
lietuviai nori lietuviškų laikraš
čių, bet tik, rodos, keli tegauna, 
ir jie nepasiunčia kitiems lietu
viams, o gal neturi adresų. Rei
kia mums turėti cėntralinę vie

ptą iš kur galėtumėm viską suži
noti apie lietuvius, pasiųsti 
jiems laikraščių, palaikyti ry
šius.

Man rodos, kad jau žuvo ke
liolika lietuvių, bet sunku suži
noti, kas per vieni, mat, man 
tik pasakojo, o neatsimena apie 
juos, negalėjo pasakyti, ką nors 
apie juos. Vienas, tai draugas 
Račkauskas, atvykęs iš Argenti
nos, kovo mėn., žuvo fronte ba
landžio mėn. Tai dar viena au
ka. Gaila draugo, bet jo neuž
baigtą darbą kiti lietuviai sykiu 
su visa kariuomene tęs ir ant 
toliauSj ir atlygins tiems fašis
tams. Taip, lietuvių darbininkų 
judėjimas gali didžiuotis lietu
viais, jie savo pareigas atlieka 
gerai, ir kovoja puikiai. Jau jų 
keliolika žuvo, bet tas dar tik 
mus paakstins daugiau, energin
giau kovoti prieš fašizmą.

Tai tiek apie lietuvius, kuo- 

met sužinosiu apie juos daugiau, 
vėl pranešiu jums. Aš gavau 
laišką nuo susitverusio kliubo, 
vadinamo Amerikos Lietuvių 
Draugių A. Lincolno Batalino iš 
Brooklyno. Sako, jog pasiuntė 
pakietą su dovanom mums lie
tuviams. Nežinau, ar jie ateis, 
nes sunku juos gauti, nes man 
daugelis draugų siuntė cigaretų 
ir kt., bet jų negavau, jie pra
puolė kažin kur. Nurašiau sekre
torei laišką, padėkavojau už 
dovanas ir kad mus nepamiršo, 
lietuvius, esančius Ispanijoj, ku
rie atvyko iš įvairių šalių padėt 
Ispanijos liaudžiai apsiginti nuo 
priešų-fašistų.

Lincolno Batalionas jau visai 
sumažėjo, visi pirmutiniai drau
gai, kurie vas. 16 d. atėjo į fron
tą, jau randasi išsisklaidę, dau
gelis jų žuvo kovoje, daugelis ta
po sužeisti, vieni sunkiai, kiti, 
lengvai. Vieni sugrįžo atgal, į 
batalioną, kiti—pasiliko užpaka
lyj, dirba, o treti išvažiavo na
mo. Tai dabar randasi visai nau
ji draugai tam batalione, ir ke
letas dar iš senų draugų.

Aš manau gausiu leidimą iš
važiuoti namo, nes pirmutiniai 
kariai Lincolno Batalione yra 
paleidžiami, jeigu jie nori, gali 
dirbti Ispanijoj arba namo va
žiuoti. Nežinau aš dar ištikro, 
bet gal.... būsiu namie.

Gavau laišką nuo draugės iš 
Lietuvos. Rašo, kad yra labai 
prispausti, negali kalbėti ką no
ri, daug šnipų yra, jie gyvento
jus persekioja, brangus pragy
venimas. Aš nurašiau draugui A. 
laišką, buvau nustojęs jam ra
šyti, bet vėl pradėjau, nors ir 
negavau atsakymo.

Ar gavote mano rašytą laiš
ką, kuriame buvo rezoliucija, pa
rašyta penkių lietuvių iš- Lin
colno Bataliono? Smagu skaity
ti laikraščius iš Amerikos, nes 
teikia daug žinių apie darbinin
kų judėjimą, organizavimąsi į 
unijas.

O ką lietuviai daro? Ar snau
džia? Rodos, dabar, galėtų gerai 
darbuotis, kuomet yra toks sąjū
dis visoje Amerikoje, organi
zavimosi galėtumėm pritraukti 
daugel lietuvių į savo organizaci
jas, išplatinti laikraščius, jeigu 
būtų gerai suorganizuota vado
vybė ir komitetai.

Kaip Bendras Frontas einasi? 
Ką jis daro? Kaip lietuviams 
sportininkams pasisekė Ameri
koj? Ar daug publikos jie pri
traukė? Ar teko jums su jais pa
kalbėti? Su kai kuriais man te-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Man teko sutikti ir pasiginčy

ti su tokiais žmonėmis, kurie 
kažin kaip įsivaizdinę, kad Ko
munistų Partija propaganduoja 
spėkos vartojimo idėją. Girdi, 
komunistai netiki į rinkimus, o 
tik kalba apie pavartojimą spė
kos pasiekimui savo tikslo. La
bai būtų gerai, kad jūs tuo 
klausimu išsireikštumėte.

Vakarietis.
Tie žmonės, žinoma, labai 

klaidingai supranta ir įsivaiz
dina Komunistų Partiją. Tai vis 
buržuazinės propagandos vai
sius. Mat, buržuazinė spauda 
šmeižia komunistus, būk jie ne
tikį į jokius legališkumus, būk 
jie tik prievartos idėją tepripa-l 
žįstą ir tt. Prieš tą klaidingą 
supratimą apie komunistus 
mums reikia griežtai kovoti.

Netiesa, kad komunistai neti
ki į jokius valdiškus rinkimus 
bei balsavimus. Beveik nuo pat 
Komunistų Partijos įsikūrimo 
jinai stato kandidatus ir daly
vauja nacionaliuose ir miesta- 
vuosė valdiškuose rinkimuose. 
Juk tai faktas, kurio niekas ne
gali užginčyti.

Komunistų Partijos devintoji 
konvencija, įvykus New Yorke 
1936 metų birželio mėnesį, at
kreipė specialės atydos į tą bur
žuazinį šmeižtą, būk Komunis
tų Partija esanti prievartos, 
spėkos ir teroro partija. Net 
specialė rezoliucija tapo priim
ta tuo klausimu. Rezoliucija iš
tisai skamba šitaip:

Komunistų Partija turi iš

ko pernai būnant Lietuvoj kal--~£Č 
bėtis.

Jau greitai bus pietūs, tai rei- "LT: 
kia skubintis. Baigiu rašyti laiš-: ? . 
ką ir siunčiu jums visiems ge
riausių linkėjimų ir pasisekimo. 
Taip pat ir nuo visų kitų lietu- • • • 
vių priimkite geriausius linkėji
mus.

Iki kito laiško.
Salud! •

A. L.

Denver, Colorado 
/

Vietinė LDS 77 kp. narių turi;: 
apie 20, tarpe kurių—keturi 
jaunuoliai. Rugpj. 15 d. kuopa 
turėjo pikniką pas draugus Bag- • 
donus, Lafayette. Bagdonai vie- ., 
tą piknikui davė veltui. Lietu-.., 
viai progresyviai biznieriai pa......
aukojo valgių ir gėrimų, tad •• 
nuo pikniko pelno liko $50 su.. . 
centais. Kuopa visiem aukoto- .. į 
jam ir darbuotojam labai dėkin-... 
ga.

Važiuodamas į Kaliforniją, d; •• 
L. Pruseika sustojo ir Denve-' • 
ryj. Rugs. 19 d. surengėm jam • 
prakalbas Lenkų svetainėje. Jis 
kalbėjo apie Ispaniją ir Chiniją. . | 
Prakalba visiem patiko. Kadan
gi Denveryj nedaug lietuvių gy
vena, tai ir prakalbose nedaug 
žmonių buvo. Gauta šeši meti
niai “Vilniai” skaitytojai ir su
rinkta $21.25 aukų.

Drg. Pruseika perėjo per vie- " 
tinius biznierius ir surinko Dar
bininkų Kalendoriui 1938 me
tams skelbimų vertės $15. j

Rugs. 20 d. nuvažiavom su d. 
Pruseika į Lafayette, Colo., pas 
d. Bagdonus. Ten draugas Pru-
seika kalbėjo apie Amerikos dar
bininkų reikalus. Lafayette taip
gi mažai lietuvių gyvena. Gau- 
tas vienas metinis “Vilniai” 
skaitytojas ir du angliško sky
riaus skaitytojai.

Mainos per vasarą mažai dir
bo ; dabar pradeda geriau dirbti.- 
Mainieriai čia organizuoti šimtu 
nuošimčių į UMWA. Jie džiau
giasi, kad darbai geriau prade
da eiti. •>'
,l‘ ' 'CJ 'Ti J. Liegus. - •,

AN G L AI REIKALAUJA : 
SEIMO BOIKOTO PRIEŠ

. JAPONIJĄ
London, rugs. 30. — An

glijos piliečių minios reika
lauja sušaukt specialį seimo 
posėdį, kad uždraustų bet 
kokią prekybą su Japonija, > • 
kaipo Chinijos grobike ir • 
teriotoja.

naudoti šių prezidentinių rin- . 
kimų progą sudaužymui ant’ a 

visados tų prietarų, kurie ve
riasi visoje eilėje teismų 
nuosprendžių ir galioja kaipo 
įstatai, būk mūsų partija 
skelbianti spėką ir prievar- : 
tą, būk ji paeinanti po įsta-’ ■ 
tymais (fęderališku imigraci
jos įstatymu, valstijų įstaty
mais prieš “kriminalinį sindi- ’ 
kalizmą ir tt.), kurie yra nu
kreipti prieš tokias idėjas." 
Komunistų Partija nėra kon- / 
spiratyviška organizacija.. 
Tai yra atvira revoliucinė '" 
partija, kuri tęsia ’ ameriki-'' 4 
nes 1776 ir 1861 metų tradi-. 
ci j as. Tai yra vienintelė or
ganizacija, kuri pagal savo 
programą ir veiklą turi tei
sę vadintis “sūnais ir dukte
rimis Amerikos revoliucijos.”

Komunistai nėra anarchis
tai, ar teroristai. Komunistų.. 
Partija yra legališka partija 
ir gina savo legališkumą. Už-., \ , 
draudimas skelbimo prievar-'UL ą 
tos ir spėkos nepaliečia Ko
munistų Partijos. Tas už- . 
draudimas iš tikrųjų paliečia 
tiktai Juodąjį Legioną, Ku 
Klux Klaną ir kitas fašisti- . ' 
nes grupes, taip pat streik- 
laužiškas agentūras ir “open 
shop” darbdavius, kurie tas 
agentūras panaudoja prieš. . 
darbininkų klasę ir kurie yra 
kalti už baisiąsias aukas te
roro, kuris daro gėdą mūsų 4 
kraštui. 1



apsaugos Maskos? riaus Nurodysiu Orą

ir kitus reiškinius aukštu-

kokių medžiagų susidaro Priešdujinių maskų dėžu-

ga padarydavo nekenks-

dos medžiaga, kad su laiku diškų žinovų užgirtas me- « * <« * • • v • • i o i I r r, •• z-x n r, H f, ' '

VILKAI-NEV1D0NA1 Kas Sekunda Žaibai ir
Perkūno Trenksmai

U

Minneapolis. — North-
Popowski sako, kad šiltes- western Apdraudos Kompa- dzuj 
niam'orui greitai kylant nija apklausinejo 1,286 mer-imjs

Jis iš lūpų, ir žemutinio žan- Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Bjauriausias karo įrankis 
būtų tokia duja, nuo kurios 
negalėtų apsaugot priešdu-

Jungtinėse Valstijose iki 
šiol kasdien aukštai kildavo 
lakūnai trijose dešimtyse

valandas. Oro spėjimų tik
rumas pasidarė juo reika-

Profesorius Albert Szent- 
Gyorgi iš Vengrijos surado, 
kad gintarinė rūgštis tikrai 
pagydanti nuo cukraligės.

tiesa, savo rūkščia užrau
gia maskoj esamą kalkių-so-

< $1

tyt orą. Nes tapo išrastas ir 
paskutinėmis dienomis val-

tikrai jąsias matyt, kaip jos 
. dar niekada nebuvo mato- 
i mos.

Bet tai milžiniškas dar
bas. Reikėtų iškelt daugybę

aukštyn į šaltesnius erdvės 
sluoksnius, įvyksta smarkus 
oro trynimasis, iš ko ir su
sidarą žaibai ir griausmai.

' keleivius.
Bet toliau galima būsią

Ko Siekia Profesionalės 
Merginos ir Raštininkės

prie savaimi kylančių baliū- 

'ma ir žemyn perduodama 
. .. . v. . . : temperatūra, oro spaudimas

Armijos inzi n i e r la u s , jr drėgmė iš aukštųjų oro

Amerikon iš Europos

šios apygardos vandenyse.

Persodinamuose Kūno Au-

.Danijos mokslininkas Al- miem svečiam, o patys šei- ▼ t • 1 1 1 “•1 • -w-» i t w I r i i n 4- 4- va t r

trijų tokių prigydymų išsi- iaukiniai augo per tūkstan-

mo-

Kur Pavojinga Sveikintis

sveikint tokiose gatvėse.

■ tijoj keistą jam augalą su

Hendaye. — Ispanijos fa
šistai sakosi užėmę dar ke
lis kaimus Gijono fronte, 
šiaurėje.

Al. 
pas 

kiekvieną žmogų esą vėžio 
celių (narvelių), bet stiprus 
kraujas atsilaikąs prieš jas.

įįA

„ dar permažai, tai jos buvo 
diniUOSC Atsiranda Vėžys/ laikomos brangiu gardėsiu, 

ir jų duodavo tik gerbia-

Penktadien., Spalio 1, 1937 Puslapis Trečias

r ’>• \ U
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Ar Yra Panašumo tarp Kaip “Sugrįžo” Bulvės 
a Senatvės ir Ligos?
Kai kas vadindavo senat- Anglijos politikas Sir 

yę liga- Ar tai tiesa? —.Ti- Walter Raleigh 1554 metais 
kro atsakymo į šį klausimą u^tiko Massachusetts vals- 
nebuvo.

Bet paskutiniu laiku Co- .. . „ 
lumbijos Universiteto medi-| bumblais prie šaknų ir 
cinos profesoriai Henry S. parvežė to augalo pavyz- 
Simms ir A. Stolman padarė džius Anglijon kaip keiste- 
tyrimus, ar yra panašumo nybę. Jis nežinojo, kokį 
tarp senatvės ii ligos ai ne-!SVarbu atradima tuomi pa
ts miesto lavonynų jie gavo i , . buvo buIvės jis
kūnu senių po 70 metų ir 9ai.e> lai. Duvo. v.esz ?1S 
dnnaimi amžiaus ir 30 iki 40 -iąslas syklu su imtimals in’ 
m'ntn vvrii kiirw buvo už dijonais tik rodė karalienei 
mušti automob ki nelaimi’1 Elzbietai kaiP navatnus 
T, VS. naujojo pasaulio “sutveri-

mus.” Bet Raleigh’o tarnai 
pasisodino tų savotiškų au
galų daryt bandymus, kas 
iš jų galėtų išeit. Bebandant 
gi, atrado, kad bulvės yra 
gana skanus valgio daiktas. 
Iš pradžios po biskį ju da
vė gyvuliams ir patys labai 
atsargiai ragavo, bijodami, 
kad nebūtų bulvės nuodin
gos, kaip, pav., šungrybiai. 
Bet nedaug laiko reikėjo 
persi tikrint, kad jos yra vi
sai sveikas maisto produk
tas.

Neužilgo bulvės pasklido 
po visą Airiją. Tuo tarpu 
Amerikoj, tikrojoj bulvių 
gimtinėj, nieks dar negal
vojo, kad tie “žemės gum
bai” tiktų valgiui.

Prasidėjo Anglijoj kruvi
nas persekiojimas prieš ka
talikus. Daugelis religiniu 
airių, buvo priversti bėgt į 
užsienius. Tarp tokių bėglių 
buvo ir airys John Young 
su savo sūnum Davidu. Vy
kdami Amerikon jie pasiė
mė ir bulvių, sėklai. Jiedu 
atkeliavo į Worcester!, 
Mass., 1718 metais, ir pasi
sodino bulvių. O. augo jos 
čia nepaprastai gerai. Kai
mynai iš svkio žiūrėjo į jas 
su nepasitikėjimu, bet neuž
ilgo pamatė, jog tai puikus 

riantį 400 svaru, sugautą1 daiktas, ir pradėjo prašyt ir 
šios apygardos vandenyse. pirkt jų iš airių Youngų; ir 

_______ trumpu laiku jos įėjo į ma
dą. Bet kad bulvių buvo vis

se arba per žmogžudžių už
puolimus.
* Ir štai ką surado. Kūno 
audiniuose senų žmonių, ku
rie buvo sveiki ir tik stai
ga užmušti, yra daugiau 
vandens, chlorino, natro-so- 
diumo ir kalkių, o mažiau, 
magnio, kalcijaus, fosforo 
ir nitrogeno-azoto, negu kū
nuose tokiu pat būdu už
muštų žmonių 30 iki 40 mė
tį amžiaus.

Palyginimui, jie paėmė 
ir lavonus jaunų žmonių, 
kurie mirė savo mirčia po 
ligos. Ir pas natūraliai mi
rusius, po ligos jaunus žmo
nes kūno audiniuose taipgi 
buvo daugiau vandens, 
chlorino, natro-sodiumo ir 
kalkių, o mažiau magnio, 
kalcijaus, fosforo ar nitro
geno-azoto, panašiai kaip 
pas senius, kurie tapo už
mušti būdami sveiki.

Šičia jau turime įrodymą, 
jog senatvė daro panašias 
chemines atmainas kūne 
kaip ir liga. Taigi senatvė 
yra liga. — M.

200yMetų čerepokas

New Yorko Miesto Žuvy- 
nui Albertas Petrazza, broo- 
klynietis, padovanojo 200 
metų čerepoką (turklį), sve-

V*

bert Fischer ėmė gabalėlį 
mėsos iš pelės vienos kūno 
dalies ir prigydė prie kitos 
dalies. Paskui tą patį gaba
lėlį išpjovė ir kitur prigy
dė tai pačiai pelei. Po dviejų

vystė vėžio liga tame gabalė
lyje pas daugelį pelių.

Amerikietis vėžio specia
listas dr. Francis C. Wood, 
tačiaus nesutinka su Fisclae- 
rio atradimu. Sako, dar ne- 

^patirta, kad kūno audinių 
perkilnojimai ir prigydymai 
išsivystytų į vėžį; ir nurodo, 
jog tarp žinomų tiesioginių 
vėžio priežasčių yra gavi
mas perdaug radiumo ar 
X-spindulių ir odos susidūri
mai su “akmeninės” anglies 
smala.

Wisconsin© valstijoj ne
mokančių skaityt asmenų 
virš 10 metų amžiaus yra: 
22,654 vyrai ir 21,578 
terys.

Danijos profesorius 
Fischer tvirtina, kad

Sovietų Mokslininkai Pralaušią Nm T’Kar° * ,Ne‘ Mecka«ai !taisainGe'
Didžiulį "Langą Padangėse”

Dvylikos mylių aukštyj ta reikalingas daugis van-į Tuo tarpu mokslininkai 
io žemės yra sluogsnis denilio (hydrogeno) ir amo- ’ ant žemės su įtaisais, vadi- jinės maskos, arba kaukės, paskirų vietų ir taip pra- 

Ir dabar lowos Valstijos,nešinėdavo apie temperatū- 
Kolegijos inžinierius J. L. ra, oro spaudimą, drėgmę

y v.xxcįy Vtujcį, viii JJUOClUbiv j Lt v< v VI Ui x J. vi, vv|wj iuivvį J? • 1 . V . v ! -V X vinį, cuinijuc ivivvncniuuu, IY1VL4O I ClOIYHHUd dUIYOVU”

oykln vlišvvonė. Molekula jungtis su vandeniliu ir, tograiuoja saulę ir zvaigz-1 sabosį jau ištobulinęs pana- moj. Sulig to buvo spren- 
(savaimiška mažytė dalelė) amonija; ir toj vietoj nelik-i dės; 0 savotiškos linijos ant šią dują, vadinamą thionyl džiama apie orą bent per 24

nuo žemes yra sluogsnis denilio (hydrogeno) ir amo- ant žemės su įtaisais, vadi- 
ozono, o ozonas tai panaši nijos dujų mišinio. Ozonas,' namais spektrografais pro 
į kvėpuojamąjį deguonį kitaip vadinamas “tirštuo-1 «ds > ?-m-- - L I
(oxgena) dują, tik pusantro ju deguoniu,” tuoj imtų ^,lln Į Prenn, armijos leitenantas
sykio tirštesnė- “ ‘ ‘ ‘ ............... .................... .......................

deguonies turi du atomu, i tų ozono kaipo tokio. Tada | spektrinių stiklų parodo, iš chloride.
gi ozono — tris atomus. Tai. tai atsidarytų šviesus lan- 
yra neapsakomai mažyčiai gas į saulę ir žvaigždes taip 
medžiagos “milteliai.”

Šiaip žmonės gali džiaug-” 
tis, kad aukštumose randa-1 
si tas ozono sluogsnis. Jeip’u1 
jo ten nebūtų, saulės spin-1 "^dSTr amoni^duiu dnlini tnin nentbiikomni vanaenino n amoniJOS OUJU smarkiai žertu i aki kad i 20 aukštį: ^o.rT smarKiai zeiių į aKis, Kaa 9^ Vn-Knv’fmnišim
mes turėtumėm apakti, ir 
toks tvanas ultra-violetinių 
spindulių plauktų nuo sau
lės, kad, turbūt, sunaikintų 
visą gyvybę ant žemės, 
kaip spėja daugelis moksli
ninkų. Taigiv aukštasis ozo
no sluogsnis tarnauja kaipo 
gyvybės priedanga.

Bet astronomai murma 
prieš tą sluogsnį. Sako, per 
jį negalima tikrai matyt, ar
ba nufotografuot saulę ir 
žvaigždes taip, kaip jos yra. 
Tačiau Sovietų mokslinin
kai išdirbo plana, kaip tą 
keblumą apeiti. Jie planuo
ja atidaryt stratosferoj mil
žinišką “langą,” tai yra tam 
tikrame erdves plote laiki
nai panaikint ozono sluogs- 
ni-

Jie nurodo, kad ultra-vio- 
letiniai saulės spinduliai pa
verčia deguonį ozonu. Tai 
todėl susidaro jo sluogsnis 
stratosferoj.
KAIP PRAARDYT OZO

NO DANGTĮ
Leiskime, kad būtų į tą 

aukštumą iškelta ir paleis-!

saulė ir žvaigždės, nepalygi- ,-1‘“-buujmių uvfu- H į‘ kada lėktuvai pra-
dabai kalkių-sodos. Tai ši medžią-'dėjo, daugmemskai vežioti

Kur Dingo Latviukės 
Ilgos “Stebuklai”?

mininkai mieste jas taupy
davo tik šventėms.

Taip ateiviai airiai atida
rė senesniem amerikiečiam 
akis į bulves, kurios Mas
sachusetts valstijoj savaimi

čius metų.
Laike Amerikos revoliu

cijos prieš Angliją bulvės 
buvo auginamos jau visoj 
Naujojoj Anglijoj; paskui 
per keletą metų pasklido ir 
po visas Jungtines Valsti
jas. Šiandien gi Amerika 
yra didžiausia bulvių augin
toja pasaulyj; o Massachu
setts valstijoj bulvių augini
mas yra viena iš svarbiau
sių lauko ūkio šakų.

Šį bulvių “sugrąžinimą 
atgal į jų gimtinę” aprašė 
pašalpiniai WPA Federaliai 
Rašytojai knygoje “Mass
achusetts— Vadovėlis Susi
pažint su Įvairiom Jo Vie
tom ir Gyventojais.”—J. K.

praskint 25 ketvirtainiškų 
mylių spragą per ozono 
sluoksnį, ten reikėtų užnešt 
14 milionų kūbiškų pėdų 
vandenilio — amoni jos su
spausto mišinio. Prisieitų 
paleist aukštyn 100 baliūnų 
su tomis dujomis. Kiekvie
nas toks baliūnas turėtų būt 
1,400,000 kūbiškų pėdų 
įtalpos, arba 140 milionų pė
dų įtalpos išviso. Nes taip 
aukštai pakilus baliūnams, 
ir didžiai sumažėjus oro 
spaudimui, mišinys vande- 
nilio-amonijos dešimterio
pai plačiau išsiskleistų kai
po dujos, ir ištemptų baliū- 
nus, kad jie 20 mylių aukš
tyje turėtų sprogti ir palei
sti tas dujas. Tada susidary
tų galingas vandenilio-amo- 
nijos dujų debesys. Su juom 
pultų vienytis ozonas, ir 
taip sujungtų su tomis du
jomis kaip deguonis; tada 
ir atsivertų milžiniškas 
stratosferos “langas,” ku
riame neliktų palaido ozo
no sluogsnio, ir tas langas 
išbūtų atviras kokias 24 va
landas, iki vėl jis užsipildy- 

! tų ozonu.

namai geriau, j 
galima įžiūrėti ar spėti.

Bet jeigu mirtinai 
rūs ■ 
liai tuo tarpu pasileidžia 
pro “dangaus langą” ant že
mės, kas tada? Juk greitu 
laiku galėtų išmirt mases 
žmonių ir gyvulių ir pra- 
gaišt daugybė augalų!

Išvengimas Pavojaus
Sovietų mokslininkai nu-, 

mato tą pavojų. Todėl jie 
planuoja tokį bandymą pa
daryt kur nors plačioj dy
kumoj, kaip kad Karakum 
dykuma Centralinėj Azijoj, 
kur nėra žmonių. O jie pa
tys užsidėtų apsaugos aki
nius ir apšivHktų nebijan
čiais tokių spindulių apda
rais.

Sutavaliot 100 panašių 
baliūnų reikėtų didelio skai
čiaus vyrų, “čielos armi j ti
kės, ” kaip rašo New York 
Times sandarbininkas. Be 
to, turėtų būt būrys moksli
ninkų, ir visi jie reikėtų ap
rengi apsaugos apvalkalais. 
Taigi sumanymo įvykdymas 
yra nepaprastai didelis dar
bas, reikalaująs milžiniškų 
lėšų. Bet didieji darbai ne
baugina Sovietų valdžios, jų 
darbininkiškos liaudies ir 
sovietiniu mokslininku.

—N. M.

et jeigu mirtinai stip- mingomis visas iki šiol žino- . . - . . . .-
ultra-violetiniai spindu- mas karines dujas. Viena tų1 aPsielB be kasdieninių skn- 

dujų, vadinama phosgene, dimų aukstin, norint numa-

tokia maska išsieikvoja ir V^arĮ].s^as oro Pranašas, 
jau negali apsaugot nuo vadinamas radiomete- 
nuodingų dujų. Bet Prenn’o orgraph as. O tai yra ma- 
pagaminta thionyl chloride, • liukas radio perduotuvas su 

i naudojant sierinio deguo- elektros batareja, tam tikru 
nies (sulphur dioxide) du- laikrodiniu mechanizmu ir 
jas, yra smarkesnė, rugštes- į^tais automatiškai yeikian- 
nė, greičiau sugadina kai- čiais prietaisais, prijungtais 
kių-sodos chemikalą mas- Prie savaimi kylančių baliu
ko] ir padaro ja niekam ne- nU- rI aiP yi'a uzrekorduoja- 
naudinga.

Apie latviukę silpnaprotę 
vardu Ilga buvo prirašyta ir 
pripasakota “stebuklų:” kad 
jinai permalanti kitų žmo
nių mintis; kad ji, nematy
dama ir negirdėdama kitų 
žmonių, žinanti iš tolo, ką 
jie kalbą ar darą ir pagau
nanti jų mintis; kad ji atspė
jant! įvairias slaptybes, Ivg 
kad jos “dvasia viršgamtiš- 
kai” skrajotų.

Taip ir nesenai įvykusia
me suvažiavime Amerikos 
psichologų tūli linkę į “dva
siškumą” delegatai iš Dukes 
Universiteto pranešė apie 
savo tyrinėjimus, Laip žmo-. 
gaus mintis persiduoda iš 1 
tolo, ir jie padavė Ilgą kaip 
geriausią to pavyzdį.

Dabar gi Rygos Universi
teto mokslininkų komisija 

. padarė bandymą tai “stebė
tinai” vienuolikos metų lat
viukei Ilgai ir vienu sykių 
nuėmė nuo jos visus “stebuk
lus.”

Jinai buvo uždaryta į ra
dio studio, kur negali įeiti 
joks garsas iš lauko pusės. 
Gretimame kambarėlyje, už 
aklinų dvigubo stiklo langų, 
patalpinta Ilgos motina. 
Mergaitė per langą matė sa
vo motiną, bet jau nieko ne
galėjo pasakyt, ką motina 

įkalbėjo. O nebylių mokyklos 
• /"i i 11 ei ATrnrl n h n

Snas jaunas vilkas St. 
mieste, Missouri vals- 
yra toks jaukus, kad 
bėgioja ir žaidžia su vai

kais, kaip mandagus šuniu
kas. Ale tokių gerų vilkų 
pasitaiko gal tik vienas iš 
milionų. Bet ir tas manda
gusis St. Louis vilkas kažin 
ką “pasakys,” atėjus žiemai. 
Veikiausia jis stengsis pas
prukt nuo savo globėjų, kad 
galėtų lakstyt pakeliais, nu
keręs liežuvį, su žvilgančio
mis iltimis, bejieškant sau 
aukų.

Geriausia gadyne vilkam 
Amerikoj jau praėjus. Buvo 
laikų, kad jie medžiojo ir 
galingus laukinius bulius 
“buffalus” lygiuose tyrlau
kiuose vakarinių valstijų ir 
siautė milžiniškuose plotuo
se. Jų veislė dabar ten labai 
sumenkėjus, o vis dėlto dar 
praeitą žiemą septyni vilkai 
atsivijo farmerį R. H. Cra- 

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Prenno atradimo baisumas 
yra ypač tame, kad galima 
jam panaudot milžinišką 
daugybę sieros deguonies 
gesų, kurie dabar bergž
džiai išgaruoja iš zinko ir 
vario valyklų-liejyklų Ame
rikoj.

Prenn sako, kad sieros 
stoka sulaiko nuo dirbimo 
tiek karinių dujų, kiek 
Amerikai reikėtų; bet gesai 
iš minimų metalų valyklų 
yra neišsemiamas šaltinis 
pigios tam medžiagos. Da
bar gi per metus dūmais iš
garuoja virš miliono svarų 
sieros deguonies per tų va
lyklų kaminus ir naikina 
apylinkių augmenis ir taip 
žaloja plaučius, kad jie su
trūksta.

Inžinierius Prenn, todėl, 
siūlo surinkt tuos gesus 
lengvai įrengiamais įtaisais,

klodų.
Toks baliūnas iškyla arti 

desėtko mylių ir tada sprog
sta; o sprogdamas paliuo- 
suoja radiometeorgraphą, 
pritaisytą prie nedidelio pa
rašiuto. Taip radiometeor- 
graphas saugiai ir nusilei
džia žemėn.

Šis išradimas turįs didelę 
pirmenybę prieš lakūnų 
skridimus aukštin, kad jis 
treja tiek aukščiau pakyla 
negu lėktuvas.

Pagal parodymus “oro 
mechaniško spėjiko” . jau 
pradėjo keleiviniai orlaiviai 
skraidyt iš Burbanko, Calif. 
Greitu laiku būsią įvesti 
“spėjikai-robotai” ir lėktu
vams, skrendantiems iš Bo
stono, Mass.; Fairbanks, 
Alaskos, ir kitur.

Eidamas skersai gatvės, 
kur važiuoja automobiliai, 
nesakyk, “alio,” kai susitin
ki pažįstamą. Jau ne desėt- direktorius, stovėdamas gre- 
kas_ žmonių užmušta, žvilg-1 ta mergaitės, lengvai pakar- 
terėjus j pažįstamus pasi- tojo, ką jos motina kalbėjo.

. Jis iš lūpų, ir žemutinio žan- 
—S. dikaulio ir “Adomo obuo-

lio” judėjimų matė ir supra
to, ką Ilgos motina sako.

Po keleriopų bandymų 
radio studijoj, latvių moksli
ninkai padarė tik šitokią iš
vadą: Ilga turi labai miklų 
regėjimą ir nepaprastai jau
trią klausą, kad girdi ty
liausius šnabždėjimus. Be 
to, turi labai jauslius palytė
jimo nervus, kad palietus 
motiną ar ką kitą, jinai kar
tais gali; pagal mažiausius 
raumenų judėjimas, šiek 
tiek atspėt, ką kitas norėtų 
sakyt ar daryt. —N. M.

Per metus įvyksta virš 16. - , - . - . v. .
milionų žaibų-perkūnijų at-! Pąv®r.st Juos skysčiais ir 
mosferoj viso žemės skritu- i Ju.°s vara^dziais į šau
lio. Imant visą žemės ka-1 lįU V1.etas a1^ pergabent 
muolį, todėl beveik nėra tos! metahmais kubilais n tau- 
sekundos, kad griaustinis P^t' ^aiP me4zia£a ^armems 
nesitrankytų kurioj nors ^uJoms gamint. 
vietoj. 1

Didieji žaibiniai debesiai 
nešasi po iki 300,000 tonų 
vandens. Tokiame debesyje 
gali būt tiek elektros, kad 
per metus užtektų didelei 
šaliai, jeigu būtų galima su
imt ir pasikinkyt tą žaibi- 
nę elektrą.

Kai kuriuose kraštuose, 
beje, jau daroma bandymai 
— nutiesiant vielų tinklus 
tarp kalnų arba milžiniškų 
stulpų, suvest griaustinių- 
žaibų elektrą į akumuliato
rius (taupytuvus) ir naudot 
ją šviesai ir mašinų vary
mui. Viename atsitikime to
kiu būdu pavyko surinkt 
8,000,000 voltų smarkumo 
elektros.

/Kaip susikaupia tokia 
daugybė elektros debesiuo
se? Klausimas dar negana 
išaiškintas. Bet profesorius

dujoms gamin t.
Iš to jis mato trigubą “ge

rumą:” 1) taip galima pri- 
sidirbt karo dujų, nuo ku
rių beveik neapsaugos jo
kios priešdujinės maskos; 
2) gaunami gesai iš zinko ir 
vario valyklų būtų pigi me
džiaga, ir 3) todėl, galima 

i būtų prisigamint thionyl 
į chlorido tiek, jog Amerika 
galėtų dvigubai ir trigubai 
daugiau leist priešui į plau
čius tų dujų negu kas iki 
šiol leisdavo.

Prenn kalba apie savo iš
radimą kaip “apsigynimo 
priemonę,” bet, suprantama, 
imperialistai galėtų jo pla
nus panaudot ir užpuolimui. 

—N. M.

ginas profesionales ir rašti
nių tarnautojas 22-juose 
miestuose, kokio tikslo jos 
siekia gyvenime. 75 iš kiek
vieno šimto atsakė, kad nori 
ištekėt.

Nevierninky” Dr;
Prieš Mokslo

Los Angeles mieste, Cali- 
fornijoj, susidarė grupė abe- 
jotojų apie įvairius mokslo 
atradimus ir leidžia savo 
žurnalą. Be kitko, jie abejo
ja, ar žvaigždės yra taip to
li, kaip sako astronomai; kai 
kurie jų linkę mapyt, būk 
žemė “beveik” nejudanti.

Stebėtina, kad prie tų “ne- 
vierninkų” prisideda toki ži
nomi rašytojai, kaip Burton 
Rascoe, Ben Hecht ir eilė ki
tų. Ar tik netraukia atgal 
prie “svieto sutvėrimo per 7 
dienas”?

Pirmame numeryje to 
žurnalo pasakojama, būk K 
mokslininkai dar nežiną, ko
kio dydžio yra žemė. . ..

Naziai sakosi išradę to
kius šovinius, kad jais su- 
tirpdą tankus “kaip sniegą.” 
Bet kitose šalyse pagamina
ma plienas, kuris, sakoma, 
nebijo jokių šovinių.

Vyjoklės (vadinamos ku- 
I savo kerotomis šakni

mis stiprina dirvas, kad jų 
trąšų paviršį vėjai nenune
ša nei lietūs lengvai nenu
plauna.

Iš karštų Azijos plotų 
miškų sugautos beždžionės 
iš karto atsisako ėst, jeigu 

primaišjrtaprie ėdesio nėra 
cibulių.



Puslapis Ketvirtas

Rochester^ Uetuviy Komiteto Atsišauki 
mas Reikale CIO Unijų Organizavimo

LAISVE Penktadien., Spalio 1, 1937

Per kelioliką praėjusių 
metų gyvenimo aplinkybės 
privertė Amerikos neorga- 

7 nizuotus darbininkus pagal
voti ir suprasti reikalingu-

- mą organizuotis į unijas.
Tačiaus, Amerikos Darbo 
Federacija nedavė jiems 
tos progos. Dėl tos priežas
ties gimė Komitetas dėl In- 

h dustrinio Organizavimo, su- 
“• trumpini ai vadinamas:

CIO, ir į trumpą laiką suor- 
. ganizavo įvairiose industri

jose šimtus tūkstančių dar
bininkų. Taigi ir Rochesteris 

7. nepaliko užmirštas; per pa
skutinius kelis mėnesius ta
po suorganizuota kelioliką 
įvairių dirbtuvių. Dabar pa- 
sirįžo suorganizuoti j uniją 
Bausch and Lomb ir Delco 
kompanijų darbini nkus. 
Tam tikslui susitvėrė taip 

.. vadinamas Rochesterio Or
ganizavimo Komitetas iš at
stovų nuo įvairių industrijų. 
Komitetas pasiskirstė j kele-

- tą tautinių grupių arba ko
misijų; kiekvienos tautinės 
komisijos yra pareiga pagel-

« bėti savo tautos darbinin- 
T kams įsisteigti pas Bausch

and Lomb ir Delco industri-
- nę uniją.

Einant organ izavimosi 
vajui, visokie kompanijų 
agentai skleidžia tarp darbi
ninkų įvairiausius melus, 

; paskalus ir gązdinimus. Pa
vyzdžiui, skiepija nuomonę, 
kad “Baušes” niekas nepa
jėgs suorganizuoti; arba, 
kad už unijinį veikimą iš 
darbo išvarys ir tam pana-' 

;; šiai. Jeigu jau CIO pajėgė 
sulaužyti užsispyrimą tokių 
milžiniškų kompanijų, kaip 
kad automobilių industri

jos, plieno, gurno, audimo, 
transportacijos ir kitų di
džiųjų išdirbysčių, tai nėra 
nei mažiausios abejonės, 
kad Rochesteris neužilgo 
bus suorganizuotas visu 
šimtu nuošimčių! O kas link 
baimės darbo netekti, tai vi
si žino, kad nesenai šalies 
kongresas pagamino įstaty
mą, vadinamą Wagnerio 
Aktu; pagal tą įstatymą 
darbdaviai atsakom ingi 
prieš Darbo Santikių Tary
bą (Labor Relation Board) 
už išvarymą darbininko dėl 
unijinio veikimo. Faktas 
yra, kad kur tiktai darbda
viai buvo išvarę darbininką 
už unijinę darbuotę, tai vi
suomet darbdaviai buvo pri
versti sugrąžinti darbininką 
į darbą su atlyginimu pada
rytų jam nuostolių. Todėl 
neklausykite visokių kompa
nijos “čebatlaižių!” Jei kam 
kas nors neaišku, kreipkitės 
pas atsakomingus, autori
zuotus CIO organizatorius, 
iš jų tiktai gausite teisingus 
patarimus ir informacijas.

Mes, lietuviai, abelnai pa
žangoje neatsiliekame užpa
kalyje kitų tautų, todėl ir 
šiame organizavimosi vaju
je nepasilikime paskuti
niais. Dabar patogiausias 
laikotarpis. Drąsiai ir neati
dėliojant tapkime unijistais; 
nes tiktai tvirtai susiorgani
zavę pajėgsime pagerinti sa
vo ekonominę būklę ir su
tverti sau šviesesnę ateitį.

Lietuvių Organizavimo 
Komisija:

J. Bullis, 
B. Černauskas, 
John P. Levickas, 
P. Svetikas.

belanko. Į akis metasi nepa
prastas susidomėjimas jaunuolių 
mūsų socialių sugyvenimų. Rim
tai svarsto kiekvieną kilusį nū
dienos klausimą—nors pagriebk 
tuos jaunuolius ir išbučiuok. Tai 
ateities didvyriai. Ne vienas iš 
jų pasiaukuos kovoj, kad man 
ir tau būtų lengviau gyventi. O 
ar mes būsime jiems dėkingi? 
Jie bus užmiršti, taip kaip mes 
užmiršom netolimą baudžiavos 
praeitį, kurią taip vaizdžiai at
vaizdino Petras Ruseckas savo 
knygoj “Baudžiava”.

Mes dar nemokam būti dėkin
gi tiems, kurie dirba ir aukauja- 
si, kad mums gyvenimo našta 
taptų lengvesnė.

Taip mes nors žmonėmis 
esam, bet dar žmongus-žmogui 
vilkas. “Homo-hominis lupus 
ėst”.

Tad auklėkimės.
ilgus rudens ir žiemos vakarus 
švetimo-kultūros darbams.

Dr. A. L. Graičūnas.

nonis. Juk gerai žinau, kad 
tu, Antanai, esi ne koks 
profesionalas, o darbininkas, 
bene tau niekint kas darbi
ninkiška geriau, negu Penn- 
sylvanijos mului traukt po že
me anglių vežimai?

Praplėšk akis, pasaulis pra
siblaivys. Tik stok už savo 
reikalus kovoti! Nerėk, Anta
nai, dėl šaukštų po pietų, nes 
čia teisybė. Jeigu dar man 
bandai prikišti, kad Hitleris- 
Mussolinis socialistų partijos 
nariai sukūrė fašizmą ir jie 
jie Markso, Lenino perai. To 
neginčiau, bet jie juk gerai 
žino, ką padarė. Juk ir Pil
sudskis redagavo “Darbinin
ką” ir buvo socialistas, bet 
koks jis buvo paskui? Jam ir 
dabar vietos negyvam1, nėra: 
iš kampo į kampą tąsb. Bene 
ir tu, Antanai, nori, kad tave 

j už ausų tąsytų? Juk nesenas
Išnaudokim laikas, kaip sakei: aš esu de

mokratas !
Pilsudskis sakė: aš lietu

vis! O Lietuvą naikino.
Taigi, Antanai, daugiau 

noriu ginčytis su tavim, 
ką gi tave išmokysi, kad

Vienybės” No. 208, už rug- išmokai. Juk šv. Antanas 
mokslą visiems sakė. Klausė 
jo ir lydeka. Po pamokslui ly
deka ir vėl žuvis rijo, o aš tau 
palinkiu ryti ešerius!

Juozelis.

tros, bet elektros energija ligi 
šiolei teteikiama vakaro metu 
ir kam prireikus dienos metu 
elektros, tenka specialiai už
sakyti.

Vilkai - Nevidonai

Laisvoji Sakykla
Lietuvi-vė Ar Jau Skaitei Kny

gą “Baudžiava?”
Man vienas senas veikėjas ra

šo iš Lietuvos, sekančiais žo
džiais: “Andriau, tu dikčiai ap
sirinki manydamas, kad jauno
ji karta mato ar nors pastangas 
dėtų susipažinti kaip čia atsitiko, 
kad Lietuva tapo nepriklau&oma 

•” savystovė valstybė. Ne tik jau
noji karta nemato ir nenori ži
noti apie tai, bet ir tarp 40 ir 
50 metų amžiaus vyrai mano, 
kad Lietuvos nepriklausomybė, 
tai iš dangaus—dievų dovana!”

Aš gi tas Andrius, tam senam 
veikėjui atsakiau sekančiais žo- 

- džiais: “O ar tu, Povilai, daug 
galvą skaudini, kada dar taip 
nesenai tavo dėdukui odą bieli- 
no nuo nugaros pdnas ir kuni
gas klebonas baudžiavos lai
kais?”

Nežinau, ką man Povilas at- 
- sakys, tik žinau, jei ne Petras 

Ruseckas, kuris surinko dar gy- 
vas žinias iš žmonių, kurie dai 
tebegyvena ant šios ašarų pakal
nės ir tą viską surašęs, sutvar
kęs išleido knygą “Baudžiava,” 
tai ne tik Andrius, Povilas, bet 
ir daug kitų veikėjų lietuvybės 

.. dirvoje apie tai galvas neskau- 
.dfno, nes tie laikai nuėjo į am- 

*7 žinybę ir daugiau nebegrįš. Tai 
savo rūšies žmonijos progreso 

" “romansas.” žmonija žygiuoja 
progreso keliais pirmyn. Nepasi
lieka ir lietuvių tautos nariai. 
Dar taip nesenai lietuvių tautos 
kunigija keikė, bjaurojo, plūdo 
ant pirmtakūnų lietuvybės dir
voje, kurią jie buvo lengva šir- 
džia pragėrę ir pralošę korto- 
mis ir net badu numarinę Dr. 
V. Kudirką, Petrą Vileišį, o 

7. šiandien ir ta pati kunigija jiem
paminklus stato ir už didvyrius 
fiHfco.

V"

Skiriu Antanui!

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atvėsus Gerkite Brockert’s Ale

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
ry su vežimu dešimt mylių 
į Devils Lake miestelį, 
North Dakotoj. ,

Alaskoj vienas vilkas per 
naktį kartais išpjauna kelis 
tuzinus briedžių. Alaskie- 
čiai, todėl, reikalauja, kad 
valdžia atsiųstų lėktuvu^ su 
kulkasvaidžiais šaudyt tuos 
razbaininkus.

Sumedžiot vilką ne lengva 
— jis labai greitas; galįs 
bėgt po 50 mylių per valan
dą,—sako farmeris Frank 
Hosey arti Springfield, 
Missouri. Vieną kartą, pa
sak jo, būrys šunų užpuolė 
vilką, ir jis taip smarkiai 
bėgęs, kad pralenkęs to far- 
merio automobilį.

1935 m. 40 vilkų atakavo 
vieną Rumunijos kaimą; 
žmonės užsibarikadavo na
muose; bet vienas ūkinin
kas nepaspėjo; tad įsilipo į 
medį; bet vilkai taip ilgai 
šturmavo kaimą, kad jis 
medyje sušalo.

Kalnų srityse Bosnijoj 
tais pačiais metais valstie
čiai skundėsi: kad ir nuveji 
vilkus nuo sodybų, jie vėl 
mobilizuotai užpuola jąsias, 
kaip tik išalksta.

Sovietų medėjai per me
tus iššaudo po 30 iki 40 tūk
stančių vilkų, bet, sakoma, 
jų vis dar lieką penkis sy
kius tiek.

Indijoj ir kitose vietose 
Azijoj išalkę vilkaf net die
nos laiku užpuldinėja vien
sėdžius ir kaimus.—J. K. C.

Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 
Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 

mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo 
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 
Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

Ėlius-AIe yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl vėsiame klimate jis yra naudingesnis gerti, 

jis priduoda kūnui šilumos.
Lietuvių bizniai, kurie verčiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co., Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

Jis

ne
nes 
ne- 
pa-

sėjo 17, 1937 m., Antanas 
Alekna savo skyriuje smarkiai 
persigando Juozelio korespon
dencijos iš Waterburio, tūpu
sios “Laisvėje”. Persigando 
labiau, negu Lietuvoje vilkas, 
pagautas už uodegos.

Jis rašo “V-bėje”, kad, gir
di, aš labai užsipuoląs ant An
tano ir duodu jam “antausių”, 
kanu jis parašė iš mano kores
pondencijos “kad Waterburio 
miesto valdyba pažadėjo duoti 
lietuviam sklypą žemės.” Ne, 
Antanėli, ne už tai ant tavęs 
užsipuolu, bet už tai, kad pasi
rodei lenkomanuojančiu ir 
darbininkišku išgama. Darbi
ninkų klasė įvertina, kas ver
ta, o kas visiems1 verta, tu nie
kini !

Juk ir mes, lietuviai, turi
me keletą mirusių darbininkų, 
o viens iš tų tai bus Julius Ja-

PATERSON, N. J.
Nepaprastas Susirinkimas

Lietuvių komunistų frakcija Šau
kia visų pažangiųjų patersoniecių 
lietuvių susirinkimą šeštadienį, spa
lių 2 d., 7:30 vai. vakare. Susirinki
me dalyvaus ir drg. A. Bimba iš 
Brooklyno ir darys svarbų praneši
mą.

Susirinkimas įvyks po num. 62 La
fayette St. Prašome visus darbinin
kiškų organizacijų narius ir spau
dos skaitytojus dalyvauti.

Liet. Komunistų Frakcija.
(231-232)

.'Zarasai nors ir jau gana 
pagyvėję, jau ir įmonių kas 
kart daugiau randasi, reika
laujančių dienos metu elek-

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
1 4 «

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Bridgewaterio Darbininku Ko-operatyves Draugoves Fabrikai
džią, ir po šiai dienai šeiminin
kauja. Bet jau lietuvių kunigija 
nebedžiugauja. Praeis dar keli 
desėtkai metų ir gal ta pati lie
tuvių kunigija tiems keturiems 
paminklą pastatys ir į didvyrius 
pakels! Taip buvo, taip bus. 
Šiandien nukankinam, badu nu- 
marinam ar sušaudom savo ge
radarius, o rytoj paminklą pa
statom ir į didvyrius pakeliam. 
Ar ne?—Be nuožmių aukų iki 
šiol nebuvo žmonijoj progreso.

Skaitys mūsų anūkai atsis
kleidę istorijos lapus apie ko
vas, kurias vedė žmonija prie 
geresnio, tvarkingesnio socialio 

[sugyvenimo, prie gerbūvio, ne 
tik lietuvių tautos narius, bet vi
sos žmonijos. Ir stebėsis ir pik
tinsis, kad tiek daug nekalto 
kraujo pralieta ir taip mažai bu
vo pasiekta. Klys anūkai taip 
manydami. Pralieta kraujo, ne- i 
kalto kraujo daug! Bet ir pa
siekta nepaprastai daug. Nemok
ša, užuitas, plaktas, muštas, 
kankintas — vienok sugebėjo ne 
tik pats praregėti, kas daro jam 
skriaudą, bet p pamokino rašyti, 
skaityti ir savystoviai mąstyti 
savo vaikus. Kas skaito-rašo 
duonos neprašo; pats sau uždir
ba ir kitiems suteikia.

Pažvelk į save—kas gi tu bu
vai Lietuvoje—dar taip neseniai. 
Šiandien tu laimingai auklėji šei
mą. Tavo vaikai ne tik kad pra
dinę mokyklą (Public School) 
pabaigė, bet ir aukštąją moky
klą (High School) laimingai už
baigė. Dar daugiau, beveik kiek 
vienas šeimynos jei ne visi vai
kai pasiekia Kolegiją ar Univer
sitetą ir įgija akademinį laipsnį 
profesijoj, tai didžioji dauguma. 
Likusieji išsimokina garbingo 
amato, ar meno. Ar tai nepa
siekta daug?—Pagalvok giliau 
apie tai.

Beveik kas dieną lankau iš 
pripratimo “Vilnies” raštinę, ar 
tai įkišu nosį į spaustuvę. Ir ką 
gi aš ten matau: Jaunuolius—

LIETUVIŲ FABRIKAI KUR YRA GAMINAMI OVER GLOBE ČEVERYKAI:
įra gaminami vėliausią ištobulinimo mašinerija, ilgos praktikos darbininkų ir geriausios skūros.
_ * > Todėl Over Globe čeverykų fabrikai dirba pilną laiką, nes žmonės,

kurie kartą įsigijo Oyer Globe čeverykus kitokių jau neperka. Kodėl? Užtai, kad Over Glpbe gerai tinka ant kojų, stiprūs

Jie ;
reikia prie padaryčio čęyęryko yra geriausios rūšies.

ir sulig jų gerumo kainos gana žemos.
Over Glębę čęvęrykai Krautuvėse parsiduoda sekamom kainom:

Nuo $4.00 iki $5.00 Bridge-O-Flex Nuo $56.00 iki $6.00

Dešimtmetis atgal Amerikos 
lietuvių kunigija džiūgavo, ka
tutes plojo ir reikalavo, kad 
vieton keturių, keturius šimtus 
sušaudytų. Lietuvon1 atpludę
carbemiai-posuniai, ir užgriebę vieni jau užbaigę aukštąją mo- 
giiiklu, neteisėtai Lietuvos val-jkyklą (High School) , kiti dar te-

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais 
vietoje OVER GLOBE, žiūrėkite, kad ant 

pado būt antspauda OVER GLOBE ąrba 
BRIDGE-O-FLEX.
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Jeigu OVER GLOBE čeverykų negalite gaut 
krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite 

jų iš dirbtuvės. Rašykite žemiau 
paduotu vardu ir antrašu

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.




