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KRISLAI
Už Lietuvos Politinių

Japonija Atsišiepia.
Kam Plūdimasis—Vaistai. t 
“Kiaulinė” Literatūra.
Cvirkos Romanas Rusų 

Kalboj.
Rašo R. Mizara.

Lietuvoj uoliai darbuojamasi 
rinkime po peticijomis piliečių 
parašų, kad būtų išlaisvinti po
litiniai anti-fašistai kaliniai.

Po peticijomis rašosi ne tik 
darbininkai ir valstiečiai, bet ir 
inteligentija — politikai ir inte
lektualai.

Buvusieji respublikos prezi
dentai, A. Stulginskas ir Ka
zys Grinius, taipgi padėjo sa
vo parašus. Daug profesorių 
ir rašytojų padarė tą patį.

Man rodosi, kad ir Amerikos 
lietuviai turėtų daryti tą patį. 
Kodėl, pavyzdžiui, Amerikos 
Lietuvių Kongreso Veikiantysis 
Komitetas negalėtų tos rūšies 
vajaus pradėti?

Lengvai būtų galima surinkti, 
sakysim, pora šimtų tūkstančių 
Amerikos lietuvių parašų. O tai
reikštų labai didelę moralę jėgą armijų ištraukimo iš Ispa- 
11X k* 1 a i niTi* i Y^nl k i vm* 11 1/n 1 i n i 11 ••už išlaisvinimą politinių kalinių 
iš fašistinių Lietuvos kalėjimų.

Tas darbas reikėtų pradėti 
tuojau.

Japonijos spauda labai rūsčiai 
puola prezidentą Rooseveltą dėl 
jo prakalbos, sakytos Chicagoj 
pereitą antradienį.

Toji spauda argumentuoja, neto nariai kalbėjosi 
kad, girdi, Japonija permaža Francijos ambasadorium C. 
geografiniai, jai reikią daugiau Corbin’u ir, kaip praneša- 
naujų teritorijų, kur galėtų ap- ma, tos dvi šalys galės pa- 
gyvendinti savo gyventoji] per
viršį.

Bet tai didžiausia netiesa!

užgrobus
Formozą,

Japonija jau turi 
milžiniškus kraštus:
Korėją (Chosen), Mandžuriją.

Kiek gi per tą laiką Japonijos 
ponai apgyvendino tuose kraš
tuose savo piliečių-japonų?

Ogi tik virš milioną. Kiti kaip 
gyveno, taip tebegyvena Japo
nijoj.

Tysliava šitaip rašo:
“Kai žmogus, negalėdamas 

susivaldyti, išlieja tulžį, tai vė
liau jis jaučiasi sveikesnis. Ir 
Grigaičiui mes leidžiame ko- 
lioti tiek, kiek tik jo redaguo
jamose “Naujienose” yra vie
tos.”

Dabar bus ir mums aišku, ko
dėl Tysliava taip koliojasi. Ke
lionės—jam tarnauja kaipo pa
tentuoti ex-lax vaistai.

Kunigų “Darbininkas” rašo, 
kad Kaune smarkiai pradėjo 
plėstis “kiaulinė” literatūra.

Neįstabu: ar senai čia tūli pa
triotai kėlė oįalsį: “Vyrai, 
kiaulinkime Lietuvą!” 

su-

Sovietų Sąjungoj išleista
L o s A n g e 1 es, Calif. — 

ru" Tarptautinis Darbi ninku
sų kalboj Petro Cvirkos apysa- Apsigynimas patvirtina ži- 
ka “žemė Maitintoja”. Tai tur- jOg Belchite mūšiuose, 
būt lietuvių pirmas grožinės Ii- Ispanijoj, liko
teratūros veikalas pasiekia rusą 
skaitytoją.

Autoriui honoraro Sovietų 
knygų leidykla duos 3,000 rub
lių. Vadinasi, kur kas daugiau, 
negu Cvirka gavo už originalą.

Bet Sovietų pinigų valiuta iš
gabenti į užsienį uždrausta. To
dėl ir Cvirka galės tuos pinigus 
praleisti tik Sovietų Sąjungoj: 
galės ten važinėti, gyventi ir ko 
reikia, nusipirkti.

Panašiai yra padarę visa eilė 
Amerikos rašytojų, kurių veika
lai išversti į rusų kalbą ir So
vietų Sąjungoj išleisti.

Iš Vokietijos Taipgi Chinai 
Gauną Amunicijos

Singapore. — Iš Vokieti- 
jos atsiųsta Chinijai 50 ka- nijos miestų ir miestelių
rinių automobilių, 27 dėžės 
automobilių dalių ir 8,000,- 
000 šovinių kulkasvaidžiams 
ir šautuvams. Tą krovini at
vežė Vokietijos laivas ‘ Do- 
nau”.

ANGLIJA IR FRANCI JA GRŪMOJAN
ČIAI REIKALAUJA IŠTRAUKT MUS-

S0LIN10 ARMIJAS IŠ ISPANIJOS
Jei Italija Nesutiks Greit Atšauki Savo Spėkų iš Ispanijos, 

Anglija ir Francija Kariškai Demonstruosiančios
London. — Francija ir 

Anglija perspėjo Mussolinį, 
kad jam yra duodama tik 
24 valandos laiko atsakyti į 
Anglijos-Francijos pakvieti
mą, kuriuom yra šaukiama 
Italija j derybas dėlei jos 

nijos. ,
Anglija ir Francija pikti

nasi, kad Mussolinis, po to 
pakvietimo, prisiuntė Ispa
nijos fašistams dar arti 
šimto karinių lėktuvų ir bū- 

krius naujų kareivių.
Anglijos ministerių kabi- 

su

daryti “greitų ir griežtų 
žingsnių,” idant “pas
maugt” Italijos kišimąsi į

Roosevelto Kalba Džiu
gina Ispaniją

Madrid. — Respublikinė 
Ispanija didžiausiu džiaugs
mu sveikina prezidento Ro
osevelto kalbą prieš fašis
tus grobikus ir karų kursty
tojus. “Mundo Obrero” ra
šo, jog tai “stipri prieš-faši- 
stinė kalba.” Kiti respubli
kos laikraščiai šimtaprocen
tiniai remia Roosevelto iš
reikštus taikos idealus prieš 
imperialistinius plėšikus. 
“Informaciones” duoda pa
garbą Roosevelto protui ir 
politiniam žinojimui ir sa
ko, kad jo pareiškimas gali 
tarnaut “kaip manifestas 
susijungt tautom kovai už 
savo laisvę.”

Los Angeles Ex-Majoro Sū
nus Krito Garbingoj Kovoj

liko nukautas 
Henry G. Eaton, sūnus bu
vusio Los Angeles majoro.

Eaton išvyko Ispanijon 
š. m. kovo mėnesį kaipo 
liuosnoris kareivis Ameri
kiečių Jurgio Washingtono 
Bataliono, didvyriškai ka
riaujančio už Ispanijos res
publiką prieš fašistus.

Pirm to jis buvo Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo organizatorius ir darbi
ninkų streikų vadas.

Japonijos Lėktuvai Išžudė 
500 Civilių Chiniečią

Shanghai, spal. 7.—Netu
rėdami pasisekimų tiesiogi
niuose mūšiuose su chinais, 
japonai oro bombomis vėl 
degino ir ardė kelioliką Chi-

Yangtze upės klonyje ir pie
tinėje Chinijoje.

Pusiau-valdiškai praneša
ma, kad japonų lakūnai to
kiais žygiais išžudė virš 500 
civilių chinų.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 OO 

Metams
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Ispanijos karą.
Jeigu Mussolinis nebus 

sukalbamas tuo klausimu, 
tai visų pirma bus atidary
ta pietinė Francijos siena 
praleidimui ginklų Ispani
jos respublikai; o Anglija 
taipgi atidarysianti karo 
reikmenų išvežimą respubli
kos valdžiai. Be to, Angli
jos ir Francijos karo laivai 
Viduržemio Jūroj galėsią 
padaryti grūmojančią de
monstraciją prieš Italiją, o 
Franci j a gal sutrauks armi
jas palei savo rubežių su

Roma. — Mussolinis dar 
esąs “neprisirengęs” atsa
kyti į Anglijos ir Francijos 
notą, kuri kviečia Italiją į 
konferenciją dėlei Mussoli- 
nio armijų atšaukimo iš Is
panijos.

Užginta Politika Ispanų 
Armijų Vadams

Madrid.—Ispanijos armi
jos komandieriai toliau ne
galės, be valdžios leidimo, 
kalbėt per radio, daryt poli
tinius pareiškimus bei rengt 
paradus sulig savo asmeniš
kos nuožiūros. Tatai už
draudė šalies gynimo minis
teris Indalecio Prieto. Sa
ko: “Armija nepriklauso jo
kiai paskirai politinei parti
jai ar darbo unijai. Armi
ja priklauso visiem ir nie
kam. Armija, vienu žodžiu, 
yra pati liaudis.”

Tas įsakymas išduotas, 
idant suvienyt visas karines 
jėgas po respublikos val
džios komanda, pašalint bet 
kokius politinius ergelius 
tarp kariuomenės vadų ir 
sumažint “didvyrių garbi
nimą.” Nes kai bus “laimė
ta pergalė, jinai bus liaudies 
pergalė, o ne vieno ar kito 
vado,” sako ministeris Prie
to.

Fašistai Šiaurinėj Ispanijoj 
Kaltina “Blogą Orą”

San Sebastian, Ispanija. 
Fašistai suverčia bėdą ant 
ūkanų, sniego ir lietaus, 
kad jie negalės užimt. Gi jo
no iki spalio 15 d., kaip bu
vo žadėję.—Gijon yra Astu- 
rijos prieplaukos miestas 
šiauriniame Ispanijos pajū
ryje.

Fašistai nenori pripažint, 
kad juos atremia begalinė 
narsa liaudiečių, AstuHjos 
milicininkų, nors centralinė 
Ispanijos valdžia beveik ne
gali pristatyti jiems pagel- 
bos tame kampe.

Fašistai praneša, kad jie 
dabar randasi už 25 mylių 
nuo Gi jono ir sakosi perėję 
per Europa Kalnyno keterą.

Kanton. — Chinai užblo- 
kadavo Pearl upės žiotis 
prieš japonų karo laivus. 
Anglų laivų kompanijos 
protestuoja, kad blokada 
jom kenkia.

2 Bendrafrontiečiai An
gly Darbiečią Komitete

London. — Nors nepažan- 
gūs vadai Anglijos darbo 
unijų buvo pervarę tarimą, 
Darbiečių Partijos konfe
rencijoj, prieš bendrą fron- 
itą su komunistais, bet spal. 
6 d. tapo išrinkti į Pildan
tįjį Komitetą du kovojusie
ji už suvienytą frontą su 
komunistais. Tai Stafford 
Cripps ir profesorius Ha
rold Laski.

Pirmiau Darbo Partijos 
suvažiavimai bendrai rink
davo komitetą; bet dabarti
niame suvažiavime tapo pri
imta taisyklė, kad kiekvie
nos įeinančios į Darbo Par
tiją organizacijos delegatai 
patys išrenka savo atstovus 
į Pildantįjį Komitetą. Tai 
šiuo būdu ir pateko į 'jį 
Cripps ir Laski.

Kraštutiniai dešinieji nau
jame komitete turės 12 at
stovų, o pažangesnieji—13.

Sakoma, Cripps žadėjęs 
“nepalaikyt atviros sąjun
gos su komunistais,” bet su
prantama, kad jis ir toliau 
pritars bendram frontui su 
jais. t®

Tvirtina, kad Submarinas 
Piratas Nuskandintas

London, spaU 7.—Ateina 
daugiau parodymų, kad An
glijos kariniai laivai naikin
tuvai nuskandino piratą 
submariną, kuris buvo už
puolęs “Basiliską,” Anglų 
karinį laivą Ispanijos van
denyse.

EXTRA!
CHINAI NUŠOVĖ 8 JAPO

NŲ LĖKTUVUS

Shanghai, spal. 7.—Kai 
japonų lakūnai bombardavo 
tuziną Chinijos geležinkelių 
stočių ir užfrontės miestus 
ir miestelius tarp Kantono 
ir Hankowo, tai chinų prieš- 
orlaivinės | kanuolės ir la
kūnai nukirto žemyn aš
tuonis didėlius priešų bom- 
binius orlaivius.

R .
Darbo Fedėracijos Boikotas 

prieš Japoniją

Denver, Colorado, spal. 7. 
—Amerikos Darbo Federa
cijos suvažiavimas tikrai 
priims rezoliuciją, šaukian
čią boikotuot įvežamus iš 
Japonijos dirbinius. Fede
racijos prezidentas Green 
ir eilė kitų vadų remia to
kią rezoliuęiją.

C. P. Hofward, pirminin
kas didžios Spaustuvių Dar
bininkų Unijos ir sekreto
rius CIO, įnešė reikalaut, 
kad valdžia baustų 30 dienų 
kalėjimo tuos, kurie pirks 
bet kokius Japonijos pro
duktus.

Fašistą Bombos Kasdien 
Naikina Mahon Miestą

Perpingnan, Franc.—Pra
nešama, kad Ispanijos liau
diečių valdomame mieste, 
Mahon’e, Minorca saloj/iš vietinės prieplaukos, nes 
dauguma žmonių gyvena chinų vyriausybė jiem pra- 
rūsiuose ir urvuose, nes fa-1 nešė, jog chinai išsprogdins 
Šistai oro bombomis kas- prieplaukos t v e n k i n ius, 
dien naikina tą miestą, idant vanduo nuslūgtų že- 
Trūksta maisto trisdešim- myn ir. per jį negalėtų 
čai tūkstančių jo gyvento- įplaukt Japonijos laivai su 
jų. . kareiviais.

AMERIKA PASMERKIA 
UŽPUOLIKE JAPONIJA

Jungtinių Valstiją Užsienio Reikalų Ministeris Pareiškia, kad Japonija Sulaužė Sutartis, 
Užpuldama Chinus; Amerika Remia Lygos Pareiškimą prieš Japoniją

Washington. — Jungtinės 
Valstijos per savo užsieninį 
(valstybės) ministerį C. 
Hull, spal. 6., išleido pareiš
kimą, kuriuom smerkia Ja
poniją už nepateisinamą ka
rinį užpuolimą Chinijos. 
Šiuo pareiškimu Amerika 
nurodo, kad Japonija su
laužė taisykles ir principus 
Devynių Valstybių Sutar
ties, padarytos 1922 m. vas. 
6 d., ir Kelloggo-Briando 
sutarties iš 1928 m. rugp. 
22 d.—Devynių Valstybių 
Sutartis pasižadėjo saugot 
Chinijos čielybę ir visom ša
lim “atdaras duris” į Chi
nija, prekybos tikslais.

Amerikos pareiškimas, be 
kitko, sako:

“Tarp principų”, kuriais 
turėtų vadovautis tarptau-

Anglijos Protestonų Dvasiškių ir Lordų 
Bendras Frontas prieš Ispanų Liaudį

London. — Anglijoj susi
darė komitetas iš didžponių, 
protestonų vyskupų ir kitų 
aukštų dvasiškių rinkt au
kas katalikų bažnyčiai Ispa
nijoj ir vesti propagandą, 
kad Anglijos žmonės nepri
tartų Ispanijos liaudie- 
čiams. Tas generolo Fran
co rėmėjų komitetas pasiva
dino “Suvienytu Krikščio
nių Frontu.” Savo atsišau
kimuose jis šmeižia respub
likos gynėjus, apšaukia juos 
“kunigų žudytojais ir baž
nyčių degintojais,” o giria 
fašistų komandierių Fran
co neva už jo “pakantru-

Chinai Atakuoja Japo
nus 2-se Frontuose

Shanghai, spal. 7.—Chi
nai jau veda ofensyvos mū
šius prieš japonus visame 
Shanghajaus 25-kių mylių 
fronte iki Lotieno, smarkiai 
atakuodami priešus.

Šiaurėje, chinai įnirtusiai 
atakuoja abudu Japonijos 
armijos sparnus 80 mylių 
fronte, ir sulaikė japonų 
briovimąsi pirmyn ties Pao- 
tingu. \

Svetimų šalių kariniai tė- 
mytojai sako, kad chinai su
stabdė japonų žygiavimą 
Hopeh ir Shantung provin
cijose.

Amerikos Kariniai Laivai 
Pasitraukė iš Chefoo

Chefoo, Chinija. — Jung
tinių Valstijų kariniai lai
vai naikintuvai pasitraukė

tiniai santikiai, norint pa
laikyti taiką, yra šie: visos 
šalys turi susilaikyti nuo 
(ginklų) jėgos panaudoji
mo, siekiant savo politinių 
tikslų, ir nuo kišimosi į kitų 
šalių vidujinius reikalus; 
spręst tarptautinių santikių 
klausimus taikiomis derybo
mis ir sutartimis; visos ša
lys turi gerbt kitų teises; 
visos turi vykdyt nustaty
tas pareigas ir palaikyt su
tarčių šventumą.”

Kad Japonija sulaužė to
kias sutartis ir taikos prin
cipus, todėl Jungtinių Vals
tijų vyriausybė “bendrai su
tinka su Tautų Lygos Susi
rinkimo padarytomis išva
domis” (prieš Japoniją), sa
ko Amerikos užsienių rei
kalų ministerija.

mą.”
Episkopalų ir kitų prote

stonų bažnyčios Anglijoj 
nuo senai yra katalikų ėdi
kės. Bet dabar jų dvasiš
kiai dedasi katalikų tikybos 
gynėjais Ispanijoj, bile tik 
paremt fašistus prieš liaudį. 
Be kitko, jie gąsdina, būk 
liaudiečiai įvestų “Lenino 
diktatūrą,” jeigu laimėtų 
kovą prieš fašistus.

Vadai to reakcionierių 
“suvienyto k r i k š čioniškp 
fronto” yra lordai Dalhoau^ 
šie, Ruthven, protestonų 
vyskupai Brechin ir kiti to
kie.

Ispanų Liaudiečiai Pa
ėmė 40 Myliu Plotą
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis. — Liaudies ka
riuomenė paskutinėmis die
nomis atkariavo nuo fašistų 
40 ketvirtainių mylių plotą 
Šiaurinėje Cuencoje ir piet
rytinėje Guadalajaroje, sri
tyje Teruel-Albarracin-Mo- 
lina. Dabar fašistai negali 
net svajot apie nukirtimą 
respublikiečiam kęlio tarp 
Valencijos ir Madrido tame 
fronte.

Smarkėja Partizanu Kova 
Prieš Franco Fašistus

Huelva, Ispanija.— Liau- 
dįečių partizanai iš kalnų ir 
miškų užpuldinėja fašistus, 
ardo jų tiltus, grobia gink
lus ir vis smarkiną kovą 
prieš gen. Franco jėgas.

Šiandien būsiąs giedrus ir 
vėsesnis oras, kaip spėja 
New Yorko Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
74 laipsnių. Saulėtekis 5:58; 
saulėleidis 5:30.

TAUTŲ LYGA VIENBAL
SIAI SMERKIA JAPONIJĄ

Geneva. — Tautų Lygos 
susirinkimas vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją savo Pata
riančios Komisijos prieš Ja
poniją, kaip karo kaltinin
kę Chinijoj. Ši rezoliucija 
įgalioja tas Lygos valsty
bes, kurios pasirašė Devy
nių šalių Sutartį dėlei Chi- 
nijos nepaliečiamybės, šaukt 
konferenciją, pakviečiant 
Ameriką ir kitas šalis dėlei 
Japonijos karo baigimo Chi
nijoj.

Suprantama, jog į tą kon
ferenciją bus pakviesta ir 
Sovietų Sąjunga.

Tokio, spal. 7.—Idant pa
togiau būtų atmest pakvie
timą į Devynių Valstybių 
Sutarties konferenciją, tai 
Japonijos valdovai planuo
ja atsimest nuo tos sutar
ties, kuri užtikrino Chinijos 
žemių čielybę.

Japonijos imperialistai 
sukurstė didelę “japonų 
rūstybės bangą” prieš Tau
tų Lygą ir Ameriką, kad 
jos pasmerkė barbarišką 
Japonijos karą prieš Chi- 
niją.

Bet Japonija žada nepai
syt jokių pasmerkimų ir 
“stipriausiai veikti”, sako 
užsieninė Japonijos ministe
rija.

Amerikiečių Boikotas prieš 
Japonų Dirbinius

New York, spal. 7.—Dau
gelis amerikinių kompanijų, 
turinčių eiles krautuvių, 
atmetė kontraktus, pagal 
kuriuos būtų pristatyta 
joms dirbinių iš Japonijos 
už milionus dolerių. Tai to
dėl, kad amerikiečiai vis la
biau atsisako pirkti japoniš
kus dirbinius, išreikšdami 
pasipiktinimą prieš galva
žudiškus Japonijos darbus 
Chinijoj.

Fr.ancija Remia Roosevelto 
Taikos Politiką

Paryžius, spal. 7.—Fran
cijos ministeris pirmininkas 
Camille Chautemps, kalbė
damas Amerikiečių Kliube, 
užreiškė, kad Francija rems 
prezidento Roosevelto tai
kos principus, ir prisidės 
prie visų tarptautinių pas
tangų dėlei Japonijos karo 
sustabdymo Chinijoj. Tarp
tautinių sutarčių laužymą 
(šičia iš Japonijos pusės) 
jis vadina išdavyste.

40 Procentą Fordo Darbinin
ką Jau CIO Unijoje

Newark, N. J.—Jau suor
ganizuota 40 procentų Hen- 
jy Fordo darbininkų didžia
jame jo automobilių fabrike 
River Rouge į industrinę, 
CIO Uniją, sako Homer 
Martin, pirmininkas tos 
unijos.

Shanghai fronte japonai 
išžudė šimtus chinų belais
vių ir tik 60 imtinių telai
ko stovykloj.
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'Verstino Darbo Stovykla
■ Lietuvoje

■ kriminalistams Smetonos valdžia 
verstino darbo katorgą, Ten ji 

savo politiškus priešus, darbo žmo
nes, kurie išdrįs pakelti ranką ar balsą 
prieš neapsakomo vargo naštą. Kauno 
spaudoje' jau skaitome tokį pranešimą: 
“Paklaustas apie Priverčiamojo darbo 
stovyklą, direktorius sako, kad stovyklo
je jaii esą šeši asmenys, nugabenti į sto
vyklą už kurstymą darbininkų streikuo
ti.” Taigi, nevalia darbininkus agituoti 
streikuoti už didesnes algas ir geresnes 
darbo sąlygas. Už tai Smetonos valdžia 
pasiųs verčiamojo darbo stovyklon ke
liems metams. O iš ten juk mažai kas 
beišeis gyvas bei su sveikata.

Gavome iš Lietuvos ilgą straipsnį “Lie
tuvos politiniai kaliniai anti-fašistai šau
kiasi pagelbos.” Jį greitai dėsime “Lais
vėn.”

Istorija Pasigavo “Vienybės" ir 
‘uN.” Redaktorius už Liežuvio
Chicagos dienraštis “Vilnis” apžvalgo

je “Metų Melą Remia” sako:
. Aną . dieną ‘Naujienos pramanė, kad ko

munistai būk laikę konferencijas su adv. 
Laukaičiu, tautininku, laike SLA seimo Bal- 
timorėj. Vilny jau buvo nurodyta, kad tai 
melas. . *
•Vienas fašistų, norėdamas apginti p. 

Laukaitį, Vienybėj teisinas, kad tik L. Prų- 
seika buvęs pas Laukaitį legalio patarimo 
gauti SLA reikalais.

Tai irgi melas. Drg. Pruseika visai ne
dalyvavo SLA veikime ir visai nebuvo Bal- 
tiihprėj laike to seimo.

Naujienos pasigavę šitą fašistų melą nori 
juo savo pirmesnį melą paversti į teisybę.
ginantiems kaip tikrai buvo .šios Šapalie

nės atrodo neblaivo kalba.
j Visų pirma, seimo bosai Baltimore] buvo 

Gegužis ir adv. Jurgelionis, Jurgelionio 
žvaigžde SLA buvo aukščiausia iškilus lai
ke Bąltimorės seimo. Gegužis klausė jo pa
tarimų.* Jiedu net gatvėj.buvo kaip vienas 
žmogus. Adv. Jurgelionio žodis tame sei
mą daug svėrė. • <.

Jurgelionis, žinoma, tarėsi su saviškiais, 
ypač Grigaičiu, šis jam davinėjo 
ei jas/ nors, kiek mums sakyta, tos 
cijos nevisuomet pildyta.

Antra, komunistai tarėsi ne su
čiu bet su adv. Bagočium ir su adv. Jurge
lioniu. Vienu tarpu atrodė, kad bus prieita 
p*riė 'Susitarimo/ Mat ir tarp' socialistų ir 
pažangesnių tautininkų pasireiškė 
tenkinimas • reakcine politika.
'-Bagočiui išvykus į- Pittsburghą 

pasitarimai nutfūko. Progresyviam 
irgT,fbuVb nėpriitntinos'. > *»
''-Pasitarimus Vedė- ne d.1 Pruseika

instruk- 
instruk-

Laukai-

nepasi-

tačiaus 
sąlygos

(jo ten 
visai nebuvd)’, neg^i d. Bimba, (ties jis buvo 
tik "Laisvės korespoiidentu), bet d. Jeskevi- 
čifltė; BAčėVidiuš ir Siurba'. »' ;<

OKbdel čfci1 kaišioja dd. Binjbą ir Pruseiką? 
Mdt Naujienų redaktoriui jie kažin kaip tai 
artfP$rStb užtnynę, tai jie: ir maišomi kiek- 
vlėnaYrt Naujienų redaktoriaus skyme.

Trečia, at-Gegužis reikalavo policijos me
sti laukan delegatus, netvirtinsime. Ėjo kal- 

tam nepritarė 
Jurgelionis, Bagočius ir kiti.

Betoj Baltimore j '^j’o kova tarp miesto 
majoro ir policijos viršininko. Majoras bū- 
ty, pildęs Teąkcinipkų prašymą, bet polici
joj, viršininkas įsakęs policijai areštuoti ir 
.. j . '________________________ _______________

Japdfiijds* ĖOmbininkai Ven- 
’’ gfa Miestų Centrų 

Shan jhaip epai; 6.^—Desėt- 
kai Japonijos lėktuvų vėl 
boiųbardavo priemiesčius 
Nahkin^i)', Kantono irShan- 
ghajAto; bėt’Vengė tų mies
tų cėhtrųJ Japonus tuo žvil
gsniu paveikę kitų šalių 
protestai.

mesti laukan delegatus, nepaisant kurios pu
sės būtų, jei muštynės įvyktų. Muštynių gi 
nebuvo.

Per dvi dieni seimas negalėjo formaliai 
atsidaryti J Pažangieji tvirtino turį daugu
mą teisėtų delegatų ir reikalavo vieno na
rio į mandatų komisiją. Gegužinė klika 
jausdama, kad ir vienas narys mandatų ko
misijoj gali iškelti aikštėn neteisėtus dele
gatus, nedavė to. Pagalios pažangieji nu
sileido.

Reikia pabrėžti, kad tas pats buvo ir Chi- 
cagos seime, bet jausdami, kad policija čia 
padės reakcininkams, jie pašaukė policiją 
(antros, dienos ryte) ir išmetė progresyvių 
vadus, dargi suareštavo, paskui išvarė tuo 
būdu viso 208 delegatus.

Prie Chicagos seimo jie geriau rengėsi. 
Iškalno valdžiai apskundė eilę žymių dele
gatų. Skundė kai kuriuos “Sovietų agen
tais” esant, tai ir federalė valdžia apskųs
tuosius klausinėjo.

Taigi, Naujienų tirada apie mūsų konfe
rencijas su adv. Laukaičiu melaginga, kaip 
melaginga, kad Pruseika būk buvęs pas adv. 
Laukaitį legalio patarimo gauti. Kada 
mums reikėjo advokatų, mes gaudavome ge
resnius, tinkamesnius sau advokatus.

Kokiais sumetimais Naujienos tai rašo, 
jau po 9 metų nuo to seimo?

Viena, kaip žinome, Naujienų redaktorius 
negali susivaldyti nuo atakavimo komunistų, 
kada tenka kur nors tas vardas suminėti. 
Neapykanta komunistam pas jį virto liga.

Kita, tai rodos bus pataikavimas tauti
ninkams sutarimui su p. Viniku, kuris tuo 
tarpu Chicago j lankėsi. Naujienų štabas 
nori, kad pažangieji statytų sekantiems rin
kimams visus senus SLA viršininkus. Bet 
nė viena kita socialistų grupė nepritaria, ir 
niekas daugiau tam nepritaria. Atakos ant 
komunistų, po priedanga neva smerkimo p. 
Laukaičio, yra pastanga pakurstyti socia
listus prieš komunistus, ardyti ir tą bendrą 
socialistų ir komunistų veikimą, kiek jo yra, 
pravedus savo skymą SLA.

Bet tai bergždžias darbas. Veltui prakai
tavimas.

Jis vadinasi “domeikizmu,” arba 
laikraštyje

skaudžiausių
Nesantaika,

Lietuvos Kaimo “Domeikizmas”
Susilaukėme naujo termino apibūdini

mui Lietuvos kaimo kultūrinio gyveni- 
1 mo. Jį mums iškepė ne kas kitas,1 kaip 
Smetonos valdžios oficiozas “Lietuvos 
Aidas.
razbaininkizmu. Minėtame 
skaitome:

Tai vienas liūdniausių ir 
mūsų gyvenimo apsireiškimų,
kuri nė krauju nenuplaunama, daug kur ėda 
mūsų kaimą, ir šitoje srityje nematyti jo
kios prošvaistės. Jau prieina iki to, kad 
dėl menkniekių, dėl tuščios ambicijos suky
la kaimas prieš kaimą ir bernai, sugniaužę 
kumštis, laukia atlaidų, kad galėtų per juos 
kruvinai atsiskaityti. Neseniai toks baisus 
dalykas įvyko Seinų apskr. Dabar vėl skai
tome iš Marijampolės, kad dėl svetimų žąsų, 
netyčia užklydusių į vieno iš dviejų besigin
čijusių kaimynų lauką ir jo pervarytų į sa
vo neapkenčiamo kaimyno lauką, kilo muš
tynės, kurios turi liūdną finalą. Vienas 
ūkininkų, atvežtas į apskr. ligoninę, taip 
buvo sužalotas, jog jau mirė. Tai tik at
skiri atsitikimai, patenką į spaudą. O kiek 
neapykantos kitos žąsys kursto kaimuose, iš 
kur apie ją žinios mūsų nepasiekia?? “Bro
lių Domeikų” šešėlis yra sunkiai užgulęs 
Lietuvos kaimą.
O kas gimdo šiuos bjaurius ir žiaurius 

kivirčius tarpe valstiečių? Aišku, kad 
tai ekonominis skurdas, nedateklius. 
Kaip seniau, taip dabar valstiečiai mu
šasi dėl sprindžio žemės, dėl ežios nuga
nymo, dėl žąsies kojos įkėlimo. Nauja 
gadynė, bet sena giesmė.

O kokius būdus valdžios oficiozas siū
lo -kovoti su tuo “domeikizmu?” Jis pa
taria inteligentijai apšviesti valstiečius, 
kunigams pamokinti, teisėjams juos nu
bausti. Visuomenė turinti susirūpinti 
tuo baisiu piktu. Bet kaip greitai atsi
randa žmonių, kurie pamokina valstie
čius vietoje peštis tarp savęs, kovoti 
prieš tikruosius priešus, būtent, savo iš
naudotojus, taip greitai tie drąsuoliai 
gauna kulką kakton (atminkime šaudy
mą valstiečių per streikus), arba atsidu
ria kalėjiman, o dabar—verčiamojo dar
bo stovyklon.

Siūlo Wilkes Barriams 
Gatvekarius be Relių

Wilkes Barre, Pa.—Mies
to valdyba norėtų išbandyt 
gatvekarius be relių. Tų 
gatvekarių ratai būtų ap
traukti gumomis kaip auto
mobilių, bet gatvekarius va-

rytų elektra iš viršaus, kaip 
ir paprastus “strytkarius.” 
Inžinieriai sako, kad gatve- 
kariai be relių pigiau vei
kia negu gazolinu varomi 
busai.

Lansford, Pa. — 44 mainie- 
riai tęsia sėdėjimo streiką 
Coaldale kasykloj.

...... ........................ ........................................... ..................... . ~ k

Rimta Pasaulinė
Padėtis'

Smūgis Karo Agresoriams
Demokratinis pasaulis su 

Sovietų Sąjunga pryšakyj 
daugiau jungiasi. Japonijos 
imperialistų karas prieš 
Chiniją, Vokietijos ir Itali
jos fašistų karas prieš Ispa
nijos liaudį ir piratiški už
puolimai ant prekybos laivų 
privertė taikos šalininkus 
daugiau glaustis ir bendrai 
išstoti prieš karo agreso
rius.
Pasaulinis Karas čia Pat
Dabar jau negalima kal

bėti tik apie karo pavojų, 
nes karas liepsnoja. Baisus 
teriojimas Ispanijos ir Chi
nijos žmonių, deginimas ir 
naikinimas miestų tokis di
delis, kokio dar žmonijos is
torijoj nebuvo.

Jo peraugimas į pasaulinį “)duvo tik'ant popieros.” Bet 
karą yra didelis. Japonijos naudiečius jis smaugė.

prieš Ispanijos liaudį 
42,000 fašistų, šimtus 
nuolių, tankų ir orlaivių. 
Dabar net patys reakciniai 
kapitalistų laikraščiai pri
pažįsta, kad Italija ir Vo- 
Idetija veda karą prieš Is
panijos liaudį.

Fašistai pradėjo sukilimą 
18 d. liepos, 1936 metais. 
Jau pirmose dienose Vokie
tijos ir Italijos fašistai pa
siuntė jiems karo lėktuvų 
ir kitų medžiagų į pagelbą. 
Rugsėjo 9 d., 1936 metais, 
Londone susidarė iš 27-nių 
šalių atstovų taip vadina
mas “Nesikišimo Komitetas 
į Ispanijos Reikalus.” Jis 
turėjo nepraleisti nei vie
nai, nei kitai pusei ginklų. 
Litvinovas teisingai pareiš
kė, kad prieš fašistus tas

iki 
ka-

Atkariauti nuo Sovietų visą 
Sibirą iki Baikalo ežero, (3) 
Sumušti Jungtines Valsti
jas, atkariau t nuo jų Phili- 
ppinus ir kitas Ramiojo 
Vandenyno salas.

Tai buvo aiškinimas Ta-

Mongoliją ir ten steigs// 
“Mongulkuo”. Šiaurių Chi- /J 
nijoje užėmė didelį kraštą •/’ 
dabartiniame kare ir ten./

Sibirui jau turi naują var- 
dą, “Sibirkuo”. Nauja Ze- *

nakos imperialistinių planų
pavergimui viso svieto. 19331 Y?1, £1 dV“^u®i°s 11 nago-. .. 
met. Koki Hirota dar aiš-?ldd,sl„os r. ° ,

tai yra didžiausios ir bago-. /:

!1

■ fl

impei ialištai, Vokietijos ii Dabar tas komitetas pa- 
Itahjos fašistai veikia išvien sinaįkfria. Sovietų Sąjungą 
ir sulaužė visas tarptauti- darė didelį spa^dimį k|d vio oiirnutw -L _ . __ c A

Dabar tas komitetas pa-

nes sutartis.
Brusselio tarptautiniame 

kongrese, 1874 metais ir vė
liau Haagos konferencijoj 
buvo nutarta nieko nedaryti 
kariams, kurie meta ginklą, 
juos imti j nelaisvę ir po 
karo grąžinti. Šie punktai 
sulaužyti. Italijos fašistai 
Ethiopijoj, jie ir vokiečiai 
Ispanijoj ir japonai Chini
joj žudė ir žudo belaisvius. 
Shanghajaus. fronte visai 
belaisvių neima.

Tarptautiniai kongresai 
Genevoj 1864 ir 1868 me
tais nustatė daryti viską, 
idant pagelbėjus karo lau
kuose sužeistiems. Atžymė- 
jimui ligoniniu naudojamas 
raudonas kryžius ant bal
tos spalvos. Susitarta gerb
ti Raudonojo Kryžiaus įs
taigas. Italijos fašistai 
Ethiopijoj, vokiečiai ir ita
lai Ispanijoj ir japonai Chi
nijoj bombomis degina ligo
nines, žudo sužeistuosius.

Haagos konferencija 1889 
metais, tarptautiniai susita
rimai 1907 ir 1936 metais 
uždraudė mėtyti bombas iš 
baliūnų ir lėktuvų ant kai
mų, civilių gyventojų. Ita
lija sudegino Ethiopijos 
miestelius. Fašistai Ispani
joj ir Japonijos imperialis
tai Chinijoj degina ir naiki
na miestus, žudo tūkstan
čiais senelius, vaikus ir ab- 
elnai civilius gyventojus.

Pereitais metais, lapkri
čio mėnesį, Londone, buvo 
susitarta, kad submarinai 
neturi teisės skandinti pre
kybos laivus tol, kol jų įgu
la neapleidžia laivą. Italijos 
fašistai skandina prekybos 
laivus Sovietų Sąjungos ir 
kitų šalių, su kuriomis nėra 
karo padėtyj. Skandina be 
jokio perspėjimo. Iš kulkas- 
vaidžių šaudo į įgulai, ku
rios gelbėjasi iš skęstančio 
laivo.

Čia suminėjome, tik kelis 
faktus, kaip Japonijos im
perialistai, Italijos ir Vokie
tijos fašistai provokuoja 
pasaulinį karą. Šios baisios 
provokacijos turi priverst 
visas šalis, kurios nori iš
vengti karo, veikti bendrai 
prieš agresorius.

Ispanijos Reikalai
Prieš Ispanijos liaudį Mu

ssolinis yra pasiuntęs apie 
150,000 fašistų, 500 karo 
lėktuvų ir bent 400 tankų. 
Veikia ištisos fašistų divizi
jos. “Juodos Vilyčios” di
viziją komanduoja genero
las Piazzoni; “Juodos Lieps
nos”—generolas Biscaccian- 
ti; “23 Kovo”—gen. Frusci; 
“Littori” diviziją—genero
las Bergonzoli ir “Juodųjų 
Gaują”—generolas Francis- 
ci.

Hitleris yra pasiuntęs

Ispanijos liaudiečiams būtų 
leista užsienyj pirktis gin
klų, nes jie yra legališka 
Ispanijos valdžia. Tautų Ly
ga nesiskaito su fašistų 
“valdžia” ir tai yra fašis
tams smūgis.

Hitleris ir Mussolinis vėl 
derėjosi ir susitarė daugiau 
siųsti armijos. Mussolinis 
pažadėjo dar siųsti bent 
200,000 fašistų 
Hitleris taipgi 
ginklų.'

Bet Franci j a 
pareikalavo iš

Ispanijon, 
siųs daug

su Anglija 
Mussolinio, 

kad jis ištrauktų iš Ispani
jos savo fašistines divizijas, 
nes kitai'p Franci ja Atidarys 
rubežių Ispanijos liaudie- 
čiams. Kitas geras dalykas, 
kad Italijos piratiški subma- 
rinai privertė Angliją ir 
Franci ją patruliuoti Vidur
žemio Jūras. Nors jos prie 
piratų gaudymo priėmė. ir 
Mussolinį, kuris patsai pira
tus išperėjo, bet Italijos ka
ro laivai neprileidžianti šim
tais mylių iki Ispanijos 
krašto, o tai kenkia fašistam 
pristatyti ginklų ir kitokios 
pagalbos į Ispaniją. Pasauli
nė padėtis keičiasi naudai 
Ispanijos liaudies.

Japonijos-Chinijos Karas
Japonijos imperialistų už

puolimas ant Chinijos rado 
didelę atsparą pasaulyje. 
Tautų Lygoje 52-vi šalys 
pasmerkė Japoniją. Chinija 
reikalauja boikoto prieš Ja
poniją. Anglijoj ne vien dar
bo unijos, bet ir politinės 
kairesnės partijos reikalau
ja boikotuoti Japonijos pre
kes. Anglijos valdžia jau ke
lis protestus įtęikė Japoni
jai. Sovietų Sąjungos val
džia griežtai užprotestavo 
prieš bombardavimą miestų, 
žudymą civilių žmonių ir 
bombavimą Sovietų atstovy
bės Nankinge. Jungtinių 
Valstijų valdžia ketina už
drausti išvežimą metalo į Ja
poniją. Ji įteikė jau du pro
testus Japonijos imperialis
tams. Auga prieš Japoniją 
nusistatymas Francijoj, Ho- 
landijoj ir kitur. Visa tai 
teikia daug Chinijai para
mos. Anglija nutarė daug 
karo lėktuvų parduoti Chi
nijai.

Pasaulis vis daugiau įsiti
kina, kad Japonijos imperia
listai eina prie pravedimo 
gyveniman savo planų — 
“Didelės Japonijos”. Tie 
planai yra pavergimui visos 
Azijos, Australijos ir kitų 
kraštų. Dabartinis Japoni
jos ministerių pirmininkas 
Koki Hirota dar 1929 metais 
aiškino, kad pasiekus “Dide
lę Japoniją,” tai reikia: (1) 
Užkariauti Mandžuriją, Ja- 
hol ir Šiaurinę Chiniją, (2)

kiau apibudino tuos planus:
(1) Vesti propagandą 

karui prieš Sovietų Sąjungą 
po priedanga apgynimo bū
tinų Japonijos reikalų. At
kariauti nuo Sovietų Sacha
liną, Kamčatką, Primūriją 
ir kitas Sibiro dalis iki Bai
kalo ežero.

(2) Užkariauti Šiaurinę 
Chiniją ir Vidurinę Mongo
liją.

(3) • Sumušti Jungtines 
Valstijas po obalsiir “Apgy
nimo Azijos tautų ir išbuda- 
vojimo didelės Japonijos im
perijos.”

(4) Užkariauti Indiją, 
Australiją, Gvinėją, Naują 
Zelandiją ir Indo-Čhinus.

Dabar visi mato, kad Ja
ponijos imperialistai vykina 
tuos planus. Jie 1931 metais 
pavergė Mandžuriją ir Ja- 
hol. Ten įsteigė savo pa
darą—M a n c hukuo. Dabar 
siekia pavergti Vidurinę

Indo- C h*i n ai Francijos; i 
Nauja Gvineja-Holandijos; 
Philippinai — Jungtinių ' 
Valstijų. .....

Visų simpatijos yra Chi--’// 
nijos pusėj. Suprantama,../, 
kad prieš Japoniją nusista- / 
tę valstybės teiks Chinijai " 
paramos. Japonijos imperia- • 
listai u ž k 1 i m p o Chinijoj....
Amerikos ir Anglijos strate- •;: 
gai jau kalba apie bendrą ..... 
Anglijos ir Amerikos karą -- 
prieš Japoniją, i .

Visi ilgai nuolaidavo Vo-.....
kieti jos, Italijos fašistams ir 
Japonijos i m p e r ialistartis.'// 
Bet dabar mato, kad kuo ' 
daugiau nuolaidauja, tuo la-‘" '1 
biau pasiutesni darosi f ašis- "f 
•tai ir Japonijos imperialis- *".•. 
tai. Jeigu visos demokrati- : 
nės šalys, visi norį palaikyti ‘ 
taiką bendrai ir solidariai iš- - - 
stos prieš fašistus ir Japoni- : 
jos imperialistus, tai neleis . ... 
karui toliau plėstis. ....

Vai. Sūnus.
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DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Gyvenimo Pakaita, Nutuki
mas, Liaukos

Drauge gydytojau, mano 
motutė nuolat skaito “Laisvę,” 
metų metais, ir randa daug 
jūsų patarimų. Ji labai malo
nėtų, kad jūs jai dar kartą ką 
patartumėt.

Pirmiau jūs jai buvote pa
tarę, tarp kitko, imti mažomis 
dozėmis skydinės liaukos tab- 
letukių. Ji jas ėmė metus lai
ko ir jautėsi labai gerai. Bet 
pastaraisiais laikais jai kartais 
lyg ir spūsteri apie širdį. Ar tai 
galėtų būti nuo tų tablečių, 
ar gal tai paeina nuo gyveni
mo permainos? Mat, jai jau 
sukako 51 'metai, ir jai pasku
tinės mėnesinės buvo prieš tre
jetą mėnesių. Ji jaučia sunku
mą pilvo apačioje, truputį jai 
strėnos paskauda, o šiaip ji 
sau sveika. Tik ji pradėjo eiti 
riebyn, o ji to nenorėtų.

Ar reikia kas gimtuvei da
ryt apie tą gyvenimo pakaitos 
laikotarpį? Ar reikia gal gim- 
tuvę išskaptuot, išvalyti, ar 
taip kokios reikėtų operaci
jos?

Ji turi gerą apetitą, gražiai 
pasivalgo — ir ji tunka. Išpra- 
džių, kai ji pradėjo imti tas 
skydines tabletes, ji po trupu
tį suliesėjo ir labai gerai jau
tėsi. Ji pirma irgi buvo labai 
riebi, aptukusi. O dabar ir vėl 
tunka. Kas jai daryt?

Atsakymas
Iš viso ko galima spręsti, 

kad jūsų motina turi jau nuo", - 
senai rfilpndką skydinę liauką. ” v 
Labai gerai, kad ji ima skydi- 
nes tabletukes: tai jai daug
iname padeda. Tos tabletukes 
padeda jai apsiginti nuo tuki
mo. ir taip gi jos padeda ir ki
toms liaukoms geriau susitvar
kyti per tą audringąjį gyveni
mo pakaitos laikotarpį. Per 
gyvenimo pakaitą liaukos vi
suomet esti tūlą laiką kiek iš- •• 
trikę. Kiaušidės (ovarai) atro-• 
fuojasi, vysta. Tuomet kitos • 
liaukos privalo kiek smarkiau 
darbuotis. Bet, jeigu jos tebė
ra neveiklios, tai pasidaro tū- ' 
lų nesmagumų, jų tarpe įlaši-.,,., 
rodo ir tukimas.

Tai tegul jūsų motina tebei-;; 
ma skydines tabletėles. Gerai Ą. 
jos yra apleisti, neimti kokią . U 
savaitę kas mėnuo. Be to,te- 
gul ji bendrai mažiau valgo, 
O ypač mažiau tų krakmolų, 
riebalų ir saldymų. Mažiau 
valgių, gaminamų iš baltų mil
tų : mažiau riebalų, taukų,..; . 
aliejų; mažiau saldžių daiktų.. ..

Gimtuvei nieko nereikia r. 
nei jokio skaptavimo, nei jo- -J 
kios operacijos. Tegul ji kas-.;*: 
dieną gerai prasimankšto, pa-,.,,,, 
sivaikšto, daugiau pabūva gry-:.,,\; 
n am ore, ant saulės.

I

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Ar nebūtų geriau, jeigu 

Komunistų Partijoj regulia
rių narinių duoklių visai ne
būtų, o tik būtų liuosanoris 
aukojimas, kas kiek nori ir 
gali? Man atrodo, kad duo
klės sulaiko daugelį žmonių 
nuo stojimo į partiją.

Kokios yra finansinės ob
ligacijos arba pareigos be
darbio Komunistų Partijo
je? Keletą bedarbių kalbi
nau įstoti į partiją, tai at
sakė, kad pinigų neturi.

Skaitytojas.

Ne tik partija, bet jokia 
rimta darbininkų organiza
cija negali pasiremti ir gy
vuoti tiktai liuosanorėmis 
aukomis. Vienas geraširdis 
gal nuolatos aukotų, o kitas

nHMri

niekados neparemtų finan- . 
siniai savo organizacijos, 
tačiau lygiu nariu skaitytų-.:. . 
si. Būtų netvarka ir didžiau- - 
šia nelygybė. Be to, partija; , 
neturėtų pastovių įplaukų....
ir negalėtų iš anksto supla- ••• 
nuoti savo veiklą.

Mums atrodo, kad dėl ♦ 
duoklių mažai darbininkų . 
tesusilaiko nuo stojimo į — 
partiją. Giliau pasiteiravę.. 
pas juos, surasime kitokias " 

< priežastis, kitokius pasitei- . .
sinimus.

Bedarbis temoka 10 cen- // 
tų partijos duoklių per mė- .... 
nesį. Vadinasi, finansinės - 
obligacijos labai mažos. Ne- /V 
girdėti nusiskundimų, kad ~ * 
bedarbiai nepajėgtų užsi
mokėti tą dešimt centų.
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LAISVĖ Puslapis Trečias

IŠ VIENO MEDŽIO 40 NAMŲ 
. PO 5 KAMBARIUS Priešistorinio Žmogaus Skeletas AR ŽEMĖS AŠIGALIUOSE 

ORAS ŠILTĖJA? “Greitesnis už Garsą” Vabalas UGNIAMUSES TARNAUJAN
ČIOS KAIP ŽIBINTAI

Seniausi medžiai ant že
mės auga Kalifornijoj. Juos

* vadina mamontiniais med
žiais. Tie medžiai yra labai 
gaivūs. Nukirsta jų šaka ne- 
išdžiūsta per keletą metų.

Tolimos praeities laikais
flora ir fauna (augalai ir stebėtas nugriuvus i x. 7. 
gyvūnija) turėjo bendrų žy- krantui. Kiaušas turi pri- 
mių: po milžiniškais me- plotą pakaušį ir atsikišusį

* džiais vaikščiojo milžiniški, apatinį žanda, kuriame dar 
dabar atrandami žemėje, • tebėra 16 didelių dantų. Ne- 
baisūnai—dinosaurai, bron- paprastai ilgos rankos sie- 
tosaurai ir kt. Bet jie ne- kia žemiau kelių. Rankos 
Pajėgė prisitaikyti prie be- delnas yra pusantro sykio 
sikeičiančių klimato aplin- didesnis, negu šių dienų vi- 
kybių ir išnyko nuo žemės dutinio žmogaus delnas. Pu-

* paviršiaus. Tuo tarpu gi 
mamontiniai medžiai ir iki 
šių laikų gyvuoja aukštai 
iškėlę savo viršūnes virš 
augalų pasaulio.

Patirta yra, kad šie me
džiai augo visuose konti
nentuose, bet žuvo visur iš 
priežasties užėjusių ledynų, 
gaisrų ir t.t., išskiriant Ka
lifornijos.

Iki šiam laikui užsiliko 
tik dvi rūšys tų medžių, tuo 
tarpu gi, suakmenėjusiam 
stovyje, žemėje tapo iškas
ta apie 12 įvairių rūšių.

Kad geriau galima būtų 
suprasti apie didumą tų 
milžinų, mes paduosime kai 
kurias skaitlines: Kaliforni
jos nacionaliam parke ran
dasi vienas toks medis, ku-' 
ris prie kelmo diametre tu
ri 11 metrų. Iš to medžio 
galima būtų pabudavot 40 
namų, po 5 kambarius kiek
vieną.

Šaka to milžino, esanti 
98 metrų aukštumoj, dia
metre turi 2 metru. To me- 

»džio amžius apskaitliuoja- 
ma nuo 3,500 iki 4,000 metų.

Tie medžiai yra didžiausi 
ir seniausi visame pasauly
je. Tiesa, yra medžių ir 
aukštesnių už juos, pavyz
džiui, Australijos eukalip
tai, bet nėra kitos rūšies 
medžių, kurie būtų senesni 
ir storesnį už juos.

Ant kelmo vieno iš ma- 
montinių medžių tapo pabu- 
davota šokiams svetainė, o 
iš dalies jo rąsto, iškapojus 
jį tapo padarytas garadžas 
dėl didžiųjų traktorių.

—V. R.

Influenzos Paslaptys
Per influenzos siautimą 

1918 metais Jungtinėse Val
stijose mirė 450 tūkstančių 
iki 600 tūkstančių žmonių. 
Daugiausia krito motinų, 
kūdikius gimdančių moterų. 
Kodėl taip, dar nežinia.

Kitas neišaiškintas daly
kas apie tą influenzos epi

demiją yra tas, jog tuoj po 
jos 20 nuošimčių sumažėjo 
mirimai nuo širdies ligų, 16 
nuošimčių nupuolė mirimai 
nuo chroniško inkstų įdegi
mo ir 7 nuošimčiais suma
žėjo mirtys nuo kraujo pra
trukime į smegenis.

Gal kas spės, kad influ
enza pakirto turėjusius to
kias ligas, ir todėl nupuolė 
skaičius mirimų nuo jų? 
tBet tam spėjimui nėra jo
kių įrodymų, sako gydyto
jai, tyrinėję šį klausimą.

Edwardas dar Turtingas
Anglijos buvęs karalius 

Edwardas, o dabar tik 
“Duke of Windsor” turi 
įvairių nuosavybių už $4,- 
500,000. Apart to, Angli
jos valstybė paskyrė jam po 
$125,000 kasmet iki gyvos 

^galvos.

Netoli Semipalatinsko 
(Sibire), prie upės Irtiš, 
tapo atrasta žemėje žmo
gaus skeletas, kuris atsižy
mi savo didumu. Skeletas, 
žemėje gulėjo gilumoje trijų 
metrų ir tapo netikėtai pa- 

nugriuvus upės

ILGIAU GYVENSIME, SAKO SKAITLINĖS
Didelės draudimo (insu

rance) kompanijos yra gry- 
nąi biznio įstaigos, ir fi
nansiniais išrokavimais pa
laiko specialistus. Jie turi 
tikrai apskaitliuot, kiek vi
dutiniai gyvena apsidraudę 
žmonės visokio amžiaus. 
Tokio skaitliavimo reika
lauja jų pelnai.

Pagal tas skaitlines drau
dimo kompanijos žino, kiek 
imti mėnesinių mokesčių, 
idant kompanijai apsimokė
tų ir dar liktų pelno. To
kios skaitlinės yra bendrai 
suvedamos visiems nuo jau
niausio iki seniausio.
^Leiskime, mirė keturi 

žmonės: 85 metų, 77 m., 53 
ir 47 metų. Jie išviso gyve
no 232 metu. Bet, šį jų visų 
bendrą amžių padalinus per 
4, randame, kad vidutinis 
amžius buvo 58 metai.

Panašiai skaičiuojama ir 
vidutinis galimas amžius 
milionų apsidraudusių žmo
nių.

Metropolitan Insurance 
Kompanija, turinti 17 mi
lionų apsidraudusių, dabar 
išleido amžiaus ilgumo apy
skaitas, apimančias 25 pa
skutinius metus. Ir čia pa
sirodo tartum neįtikėtinas 
dalykas—per tuos 25 metus 
vidutinis amžius apsidrau
dusių milionų žmonių Ame
rikoj pakilo beveik 14 me
tų. Bertainis šimtmečio at
gal jis buvo apie 46 metų 
ilgio, o dabar — apie 60 me
tų.

Tuo tarpu mirimai vaikų 
sumažėjo virš 80 procentų; 
ir šis faktas žymiai prasi
dėjo prie abelno vidutinio 
visų amžiaus pakilimo. Nes, 
kaip jau minėta, visi, nuo 
jauniausio iki seniausio, 
yra imami į bendro amžiaus 
ilgio sąskaitą.

Priimant apdraudimui, 
tiesa, kompanijų daktarai 
egzaminuoja žmogaus svei
katą. Todėl, priimami turė
jo būt gana sveiki; dalis ap- 
likantų buvo atmesta. Bet 
kad apsidraudusių skaitli
nės apima tokį daugį, vis 
tiek leistina pagal jas spręst 
apie visų gyventojų am
žiaus galimybes Jungtinėse 
Valstijose. Apyskaita, pa
remta 17 milionų gyventojų, 
reikia laikyti ne išimčia, bet 
taisykle.

Kas daugiausia prisidėjo 
bendram amžiui pailginti ? 
—Švaresnis pienas, tinka
mesnė valdiška maisto in
spekcija, geresnis viešos ir 
privačios švaros prižiūrėji
mas ir mokslinio žinojimo 
pasklidimas apie sveikatos 
reikalus

O vis dar Amerika nesto
vi pirmoj vietoj vidutiniu 

santro sykio didesne ir ko
ja.

Tasai žmogus, matomai, 
buvo užmuštas, kadangi į jo 
kiaušą yra įsmeigtas jieš- 
mas. Vienoj rankoj jis lai
ko akmens šmotą, o kitoj 
saidoką. Čia pat prie skele
to, atrasta diržas ir 8 vily- 
čios. Saidoko vilyčios ir 
jiešmo galas apkaustyti 
gražiai nutekintu kaulu ko
kio tai didelio gyvūno.

Kaip pats skeletas, taip 
ir visi kiti dalykai duoda 
pamato manyti, kad tas 
žmogus gyveno dar senai 
pirm mūsų gadynių.

ilgiu žmonių amžiaus. Nau
jojoj Zelandijoj vidutinis 
amžius vyram yra 65 metai, 
o moterims 68 m.

Žinovai sako, yra galimy
bių pakilt abelnam ameri
kiečių amžiui iki 70 metų. 
Bet tam reikia geresnių są
lygų masei darbo žmonių.

—N. M.

Peteliškių Fama
Anglijoj yra savotiškos 

rūšies farma, kurioje augi
nama visokios rūšies pete
liškės. Savininkas tos far- 
mos augina visokių augalų, 
kuriais minta kirmėlaitės, 
iš kurių išsivysto peteliškės. 
Farmoje vienkart auginama 
apie 12,000 tokių kirmėlai
čių.

Parmos savininkas turi iš 
to gerą pelną, nors ir nega
li auginti šiltų kraštų pete
liškių. Apie vertę tropiškų 
peteliškių galima spręsti iš 
to, kad už vieną iš dviejų 
esančių peteliškių egzem
pliorių vardu “Charaxes 
Fourmierai” tapo užmokėta 
10,000 dolerių. V. R.

Telefonas ir Bakterijos
Besikalbant per telefoną, 

galima kartais užsikrėsti 
streptokokais (kraujo už- 
nuodinimo perais), plaučių 
įdegimo bakterijomis ir tū
lų kitų ligų perais. Bet pa
vojus nėra toks didelis, 
kaip tūli manydavo.

Long Island Medicinos 
Kolegijos profesoriai C. B. 
Coulter ir Florence M. Sto
ne per 18 mėnesių ištyrė 
kalbėtuvėlius 246 telefonų 
Didžiajame New Yorke: 
saliūnuose, valgyklose, ge
ležinkelių stotyse ir kt. J 
kai kuriuos telefonus buvo 
kalbėta iki 6,000 sykių per 
mėnesį. Bet nežinia kodėl 
juose buvo ne daugiau ligų 
perų kaip naminiame tele
fone, kuris naudojamas tik 
sykį kitą per dieną. Užda
romose gi telefonų būdelėse 
ore randama daugiau bak
terijų negu kalbėtu vėliuose.

Apskritai imant, telefona- 
vimas nėra pavojingesnis 
sveikatai, kaip sėdėjimas 
judamųjų paveikslų teatre, 
pilname publikos, arba va
žiavimas požeminiais (sub- 
vių) traukiniais, užsigrūdu
siais žmonėmis,—sako tyri
nėtojai Coulter ir Stone.

N. M.

Louisiana valstijoj negrai 
nuryja po vieną kitą ugnia- 
musę kaip vaistą nuo dru
gio.

Rugsėjo pradžioj, į Boo
thbay Harbor, Maine, su
grįžo leitenanto-komandie- 
riaus Donald B. MacMilla- 
n’o ekspedicija. Mokslo tik
slais ekspedicija. du mėne
sius tyrinėjo ašigalio (po
liaus) sritį. Dabar MacMil
lan papasakojo įdomių da
lykų apie šiaurius.

Netoli taip vadinamos 
Baffino žemės plaukioja le
dų kalnai, arba “ledų kepu
rės”. Prieš 8 metus, Mac
Millan tas “kepures” tyri
nėjęs ir matavęs. Jos siekę 
iki 3,500 pėdų aukščio. Da
bar mokslininkas rado, kad 
jos per pusę žemesnės. Rei
škia, sutirpo. Ir mokslinin
kas tiki, kad, laikui bėgant, 
tos “kepurės”—ledų kalnai 
visiškai išnyks.

Ar ledų kalnai tirpsta dėl 
aukštesnės temperatūros 
(atšilusio oro), ar jie tirps
ta vandens skalaujami, ar 
gal dėl kitų priežasčių— 
mokslininkas, tuo tarpu sa
vo nuomonės nepareiškė.

Galimas dalykas, kad 
oras poliuose eina šiltyn, 
nes ir kiti mokslininkai 
pranašauja, kad ateis lai
kas, kuomet speiguotieji, 
nūnai neįžengiami žemės 
ašigaliai taps žaliuojančio
mis dirvomis. Tas gal ims 
tūkstančius metų, bet taip, 
esą, bus.

Jau mūsų dienomis, susi
domėjimas šiaurės ir pietų 
ašigaliais labai., didelis. 
Daug ekspedicijų vadų bei 
narių yra žuvę, betyrinė
jant polius.

Paskutiniuoju laiku, So
vietų Sąjungos mokslinin
kai pasiekė Šiaurės Polių ir 
čia apsigyveno. Tos pačios 
Sovietijos lakūnai praskynė 
kelią per Šiaurės Polių ir 
pasauliui įrodė, kad per po
lių, taip nuožmų dar šian
dien, galima skristi ir per
skristi. Nors paskutinis 
Sovietų lakūnų (Levanevs- 
kio) skridimas buvo nelai
mingas, bet tas dar nereiš
kia, kad žmoniją atbaidys 
tyrinėti šiaurę ir kelius į 
ją bei per ją.
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Štai šiomis dienomis su
grįžo “Morrissey” laivas. 
Jis padarė 15,000 mylių ke
lionę, betyrinėdamas Šiau
rės Ašigalio sritis. Šitoj ke
lionėj, apart -suaugusių 
mokslininkų, dalyvavo Har
vardo, Yale universitetų 
studentai bei kitų mokslo įs
taigų auklėtiniai.

J. Kru-onis.

Maisto Kainų Kilimas
Bėgyje vienų metų Jung

tinėse Valstijose maisto kai
nos pakilo sekamai:

1936 1937
Porterhouse Steak (sv.) .47 .61
Round Steak (sv.) .39 .51
Sirloin Steak (sv.) .39 .52
Chuck Steak (sv.) .24 .33
Rib Roast (sv.) .29 .43

Kiauliena pakilo viduti
niai 12 centų ant svaro, 
aviena 10c., veršiena 8c.

Mrs. William Gift, 77 me
tų amžiaus, iš Anderson, 
Ind., pajuto skausmą savo 
blauzdoje. Betrindama tą 
vietą ištraukė adatą. Tada 
ji atsiminė, jog 50 metų at
gal ji buvo prarijus adatą.

Kantone chinų priešorlai- 
vinė kanuolė nukirto vieną 
Japonijos bombininką.

Garsas nulekia 1,089 pė
das per sekunda, bet vabz- 
dys Cephenomyia skrenda 
po 1,200 pėdų per sekundą, 
gali lėkti 800 mylių greitu
mo per valandą, rašo dr. 
Roy Chapman Andrews 
žurnale “Natural History.”

Jis remiasi liudijimu pro
fesoriaus C. H. Townsendo, 
kuris visą gyvenimą paš
ventė gamtmoksliniams ty
rinėjimams .

Orlaivis niekad negalėsiąs 
skrist smarkiau kaip 600 
mylių per valandą; didesnio 
greitumo jam neleidžiąs oro 
atsparumas, “pasipriešini

VĖŽYS - TAI ŽIAURIAUSIAS BUDELIS
Džiova 25 metai atgal bu

vo pati didžiausia giltinė 
Amerikoj. Dabar jinai už
ima tik septintą vietą tarp 
mirtinųjų ligų, kaip paro
do Metropolitan Apdraudos 
Kompanijos daktarai Dub
lin ir Lotka.

Ketvirtis šimtmečio atgal 
žmogus sirgdamas cukrali-

Nauji Dirižabliai
Jungtinėse Valstijose bū

davo jamas naujas dirižablio 
modelis su pakabintais ap
ačioje lėktuvais.

Toks dirižablis neš su sa
vim 8 lėktuvus. Jie bus pa
kabinti šalę gondolų ant 
tam tikrų kriukių. Dirižab
liui einant pilnu greitumu, 
lėktuvu motorai užkuriami, 
propeleriai pradeda veikti 
ir lėktuvai, pasiliuosavę nuo 
kriukių, gali pradėti lėkt 
be jokio įsibėgimo.

Tokiu pat būdu įvykdo
mas ir “nutūpimas”. Sulygi
nant greitumą lėkimo su 
greitumu dirižablio, lėktu
vai lengvai ir akuratnai 
“tupia” į savo vietas, užsi
kabindami ant kriukiu.

Šikšnosparnis - Ne Paukštis
šikšnosparniai nėra pauk

ščiai, bet žinduoliai; bet 
šikšnosparniai yra gabesni 
lakūnai už paukščius.

Šikšnosparnių sparnuose 
yra labai jautrūs nervai, 
kad jie lėkdami nujaučia, 
kaip arti randasi koki daik
tai, ir išvengia neatsimuš- 
dami į juos, nors akimis jų 
ir nematytų.

Tie naktiniai “sutvėri
mai” gerai mato ir pusiau- 
tamsoje.

Šikšnosparnis prausiasi 
panašiai kaip katė: pasilai- 
žo koja ir brauko sau jąja 
per “veidą”, pilvą ir šonus.

Šikšnosparniai vikriau 
gaudo lekiančius vabaliukus 
negu paukščiai.

Tūli šikšnosparniai rude
niop keliauja į šiltesnius 
kraštus. Kitų -rūšių šikš
nosparniai žiemauja toj 
pačioj vietoj, pasirinkdami 
užlandas ir miegodami kelis 
mėnesius be prabudimo, 
iki praeina .šalti orai.

Apie 3,000,000 šikšnospar
nių gyvena didžiuose Carls
bad gamtiniuose urvuose 
Naujojoj Meksikoj.

Kai kurie šikšnosparniai 
Brazilijoj turi tokius kojų 
padus, lyg būtų įgaubtos 
guminės sagutės. Tomis ko
jomis jie laipioja namų sie
nomis stačiai aukštyn ir 
žemyn. Apleistuose namuo- 

mas,” sako inžinieriai, ku
rie darė nuodugnius greičio 
bandymus “vėjo tuneliuose” 
Langley Fielde, lėktuvų sto
vykloj.

Dr. Andrews norėtų tik
rai moksliniai ištirt pana
šiame tunelyj ir vabzdžio 
Cephenomyjos smarkumą, 
pralenkiantį garsą. Bet jis 
pats matė New Jersey 
valstijoj greituoles muses, 
kurios taip smarkiai zvimb- 
telėja nuo medžio šakelės, 
jog “visiškai negalima įžiū
rėti, kur ta musė nulėkė.” 

ge žinojo, kad jo dienos su
skaitytos. Dabar jo amžius 
pailginamas insulinu. Vadi
nama pragaištinga anemia 
(mažakraujyste) dar ne 
taip senai reiškė laipsnišką 
mirtį. Šiandien ji nugalima 
ištraukomis iš gyvulių ke
penų (jaknų).

Dabar daugiausia Ameri
koj miršta ligomis širdies ir 
inkstų. Bet per paskuti
nius 25 metus jau penkta
daliu sumažėjo ir skaičius 
mirimų nuo inkstų ir šir
dies sugedimų.

Nelabasis Vėžys
Vėžio liga dabar yra bai

siausia žmonių kankintoja 
ir skaudžiausia marintoja, 
nors jinai mažiau pasiunčia 
į kapus, negu širdies ir in
kstų ligos.

Vėžiu daugiausia serga 
viduramžiai ir seni žmonės. 
Kad vidutinis* žmonių am
žius pailgėjo, pasidarė dau
giau senesnių, todėl padidė
jo skaičius ir vėžio ligonių. 
Bet jeigu imsime tokių pat 
metų žmones ketvirtis šimt
mečio atgal, tai rasime, jog 
ir šiandien proporcionaliai 
ne daugiau serga vėžiu to 
amžiaus žmonių, sako Met
ropolitan Apdraudos Kom
panijos statistikai.

Vėžio liga dargi truputį 
mažėja tarp moterų, ypač 
nuo 35 iki 54 metų. Tai da
linai todėl, kad dabar mote
rys mažiau gimdo kūdikių 
negu pirmiau. Bet vyrų 
šiandien apie trečdaliu dau
giau serga negu 25 metai 
atgal. Kodėl? Todėl, kad 
dabar kur kas didesnis jų 
skaičius dagyvena senesnio 
amžiaus, kurį vėžys labiau 
atakuoja.

Kitas dalykas. Trys ket- 
virtys vėžio skaudulių pas 
vyrus atsiranda viduriuose, 
neprieinamose vietose. To
dėl jis iš’pradžios ilgai ne
pastebimas ir negydomas; o 
paskui jau būna pervėlu. 
Pas moteris gi tik pusė vė
žio skaudulių yra vidujiniai, 
o kita pusė—paviršutiniai, 
lengvai pastebimi ir tiesio
giniai prieinami gydymui.

J. C\ K.

Savo palociuose New Jer
sey, Floridoj ir kitose vals
tijose senis Rockefelleris 
kiekviename turėjo ir pilnai 
įrengtą sau nedidelę ligoni
nę, su geriausiais gydyto
jais ir naujausiais moksli
niais medicinos įtaisais.

se jie ir miega prisisegę to
kiomis “naginėlėmis” prie 
lubų, šikšnosparnis yra 
vienintelis tikrai skraidan
tis žinduolis. —J. K.

Kai prasideda lietingas 
sezonas Kuboj, atsiranda 
daug vadinamų “ugninių 
musių,” arba “kukujų”. Jos 
yra keturis syk didesnės už 
amerikines “ugniamuses”.

Naktį prieš lietų Kuboj 
tiek daug pakyla didelių, 
spindinčių ugniamusių, kad, 
rodos, žvaigždės skrajoja 
virš laukų ir pievų. Jos yra 
taip šviesios, jog, prisiva
rius butelį tų ugniamusių, 
galima naudot jį kaip lik- 
tarnę tamsoj. Tokią gyvą 
liktarnę vartojo Jungtinių 
Valstijų pulkininkas Gor- 
gas laike karo su Ispanija 
dėl Kubos. Biedni kubie
čiai įsideda kelias “kepsni
nes muses” į pintinėlę ir 
naudoja kaip žiburiuką nak
tį.

Nepersenai ponios ir pa
nelės įsidėdavo po ugnia- 
musę į mažutėles klėtkutes, 
prisisagstydavo jas prie 
suknelių ir taip blizgėdavo 
skaisčiau negu deimantais 
naktiniuose pokiliuose.

Dar ir dabar daugelis ku
biečių laiko ugniamuses 
klėtkose lyg kanares. Jas 
galima taip prisijaukinti 
klėtkoj, kad ugniamuses 
ima maistą stačiai iš žmo
gaus rankos. Jos paprastai 
penimos cukraus kruopelė
mis.

General Elektros Kompa
nijos mokslininkai Ameri
koj nesenai chemiškais bū
dais padarė panašią šviesą, 
kokią ugniamusė išduoda. 
Bet palaikyt tokią švieselę 
per valandą lėšuoja $25.

Fotoaparatas—Liudininkas 
Nelaimingų Atsitikimų

Dabar įėjo į vartojimą 
maži fotoaparatai, kurie 
pritaisomi prie automobi- 
liaus radiatorio. Aparatas 
yra užtaisytas ir užtenka 
stipraus sutrenkimo, kad 
dangtis atsidarytų ir įvyk
tų nufotografavimas atsiti
kimo. Tokiu būdu, prie 
kiekvieno susidūrimo įvyks
ta automatiškas užregistra
vimas, parodantis kaip įvy
ko toks susidūrimas.

—V. R.

Ką Naikina X-Spinduliai?
Smarkūs X-spinduliai greit 

užmuša musių kiaušinėlius, 
bet tokio pat smarkumo 
spinduliai nieko nekenkia 
varlės širdžiai, kaip patik
rino dr. O. M. Scott, Edin- 
burgho Universiteto profe
sorius.

Varlės širdis susidaro iš 
patvarių raumenų, su pas
toviomis celėmis; jos neau
ga ir neskyla per pusę, be- 
sidaugindamos. O užvaisinti 
varlės kiaušinėliai susidaro 
iš nepastovių celių: jos au
ga, skyla dauginasi, keičia
si vis į ką kitą.

Iš to prof. Scott daro iš
vadą, jog X-spinduliai už
muša augimo mechanizmą 
celės branduolyje. Tuo būdu 
X-spinduliai sustabdo ir vė
žio ligos celių augimą.

Tai atrodo viena gerų te
orijų kai dėl tų spindulių 
veikmės prieš vėžio ligą, 
nors ir ši teorija turės būt 
dar patinkrinta, iki bus pri
imta kaip mokslinis faktas.

Slogos pas žmogų dažnai 
atsiranda iš rūpesčio ir per- 
sidirbimo.



Puslapis Ketvirtas Penktadienis, Spalio 8, 1937

Norwood, Mass.
Kunigas Kneižys Mulkina Sa

vo Parapijonus

Labai trumpai buvau “Lais
vėj” paminėjęs, kad vietos 
kunigas Kneižys yra labai ne
pasitenkinęs, kam katalikai su 
pažangiais lietuviais surengė 
dviem sergantiem žmonėm su
šelpti pikniką. Tie serganti ir
gi yra katalikai, ir Keistučio 
Draugija maloniai prisidėjo 
prie bendro pikniko surengi
mo dėl dviejų nelaimingų ka
talikų lietuvių sušelpimo. Bet 
kunigas Kneižys parodė savo 
atvirą priešingumą ir išleido 
net specialį parapijos lapelį, 
kaipo “buletiną,” kurį kunigas 
leidžia kas sekmadienį savo 
parapijos reikalais. Šis lapelis, 
išdalintas parapijonams baž
nyčioj, rugsėjo 26 d., 1937, 
yra vienas iš bjauriausiai mul
kinančių parapijonus. Aš čia 
tą kunigo Kneižio lapelį cituo
siu ir savo pastabas duosiu, 
kuriomis galės ir parapijonai 
pasinaudoti ir prie progos ku
nigui ypatiškai pastabas pa
daryti.

Dabar kalba kunigas Knei
žys į savo parapijonus: “Yra 
akys,, kurios mato tai, ko mes 
nematome; yra ausys, kurios 
girdi tai, ko mes negirdime. 
Yra akys, kurios, nesisavinda- 
mos numatymo galės, mato 
žemę, pavirtusią kruvinu ka
ro lauku; yra ausys, kurios už 
šių laikų policinių valstybių 
grotų girdi bolševikų revoliuci? 
jos ir šėtoniško bažnyčios per
sekiojimo bestijos staugimo.”

Dabar aš norėčiau kunigo 
Kneižio paklausti: Ar bent 
vienas parapijonas suprato, 
ką kunigas norėjai pasakyti? 
Ar, pagalios, pats kunigas su
pratai, ką parašei ? Pasakyt, 
kad “yra ausų ir akių, kurios 
mato ir girdi, to ko mes nema
tom ir negirdim,” o nepaduo- 
ti faktų, kur ir keno tos akys 
ir ausys yra, tai pasilieka tik 
tuščia pasakaitė. Na, o jei ku- 
nigužis turi omenyje aukščiau- 
sį dievulį, ir dar visagalintį ir 
jei jis mato ir girdi “bestijų 
bolševikų staugimą,” prieš ti
kėjimą ir jei jis tą viską maty
damas ir girdėdamas leidžia 
bolševikams “bestijiškai elg
tis,” tai reikia žinoti, kad kas 
nors su kunigužio tikėjimu yra 
negero ir už tai aukščiausias 
dievulis šiomis dienomis palai
ko bolševikų pusę.

Klausykit, Kneižys rašo: 
“Vienas Austrijos vyskupas 
sako, kad taip bus, jei žmonės 
nepasitaisys. Jau girdėti grąsi- 
nimai, kad su mumis bus pa
sielgta rusiškai ar ispaniškai. 
Įvykiai rado, kaip žmonės 
traukiami prie bolševizmo.”

Pastaruosiuose trijuose saki
niuose nėra nieko, kas būtų 
autoritetinga, kas būtų faktas. 
Kalba apie “vieną Austrijos 
vyskupą,” bet nepaduoda var
do vyskupo, o Austrijoj vysku
pų yra ne vienas. Kun. Knei
žys nei necituoja vyskupo, bet 
iš savo nedaauklėtos galvelės 
parapijonus mulkina, pridėda
mas žodžius, kad tai sako 
“Austrijos vyskupas.”

Čia aiškiai matosi, kaip kun. 
Kneižiui kinkos dreba, matant 
pasekmingai budavojant socia
lizmą Sovietų Sąjungoj. Taip
gi jam kinkos dreba, matant 
Ispanijos liaudį karžygiškai 
laikantis prieš barbarišką fa
šizmą, ir kun. Kneižys mato, 
kad Ispanijoj fašizmas bus 
nugalėtas, kad liaudis išeis 
pergalėtoja, kad pasaulio pro
gresas eis pirmyn, kad milio- 
nai žmonių šviesiu progreso 
keliu maršuos į socializmą ir 
kad pagalinus tokių Kneižių 
skelbiamai neapykantos tamsy
bei nebus vietos.

Jis toliaus rašo: “Ką dary
ti, kad nukreiptume nuo žmo
nijos tą baisią raudonojo tva
no nelaimę? Kas išgelbės ge
ros valios žmones nuo bolše
vizmo tvano? O kas išgelbėjo 
Nojų nuo visuotino tvano?” 
kun. Kneižys atsako: “Laivas- 
Bažnyčia. Ne tie išliks gyvi, 
kurie plaukios, bet tie, kurie 
pasiliks Bažnyčios laive, kurie 
griežtai atsiskirs nuo nekatali- 
kų ir visokių suvedžiotojų.”

Kitais žodžiais, išeina taip: 
Tie katalikai, kurie siekias pa
žinti tikroj šviesoj pasaulį, ku
rie nesibijo susieiti kitaip ma

nančio žmogaus, tie, pagal 
kun. Kneižio mokymą, kurie 
sueina su bedieviais, vienose 
organizacijose-unijose, tie ka
talikai bus pražuvę. Bet visi 
tamsūnėliai-skebai, kurie pa
siliks ištikimi mulkintojams, 
su batais nueis į dangų. Argi 
rasis katalikų darbininkų, ku
rie kun. Knežiui tikėtų ? Ar 
yra galimybė katalikui darbi
ninkui apsisaugoti, kad nesu
sieiti su bedieviu, ^tokiu pat 
darbininku? Nėra. Nes, kaip 
katalikas, taip nekatalikas ar 
bolševikas, turi dieną dienoj 
susidurti dirbtuvėj prie vieno 
varstoto, prie vienos mašinos. 
Juos visus lygiai darbdavys iš- 
naudoja-engia. Kataliko ar be
dievio reikalai yra bendri, jie 
turi bendrai tartis-kalbėtis, 
kaip iškovot geresnį duonos 
kąsnį. Tik bendrai sudarydami 
organizacijas-unijas, gali pasi
daryti šiek tiek geresnį, ma
lonesnį gyvenimą sau ir savo 
šeimynom. O kadangi kun. 
Kneižys sako: “Atsiskirti nuo 
nekatalikų,” tai jis tarnauja 
bosam’. Nes kapitalistai to ir 
nori, kad darbininkai tarpe sa
vęs kovotų. Katalikai prieš be
dievius, čiagimiai prieš atei
vius, balti prieš juodus, ir tt. 
Tuomet kapitalistai tik pasi
džiaugt galėtų iš darbininkų 
tamsumo. Mes, komunistai, 
skelbiam visos darbo žmonių 
klasės vienybę prieš kapitalą 
ir prieš jo agentus, tokius, 
kaip kun. Kneižys, ir daugelis 
katalikų mūsų obalsius priėmė 
ir bendrai darbuojasi, ypatin
gai unijose.

Didelė didžiuma katalikų 
yra geri kovotojai, o tik maža 
dalelė yra ištikimi kąpitalui, 
tai yra,, skebai.

Vėl kun. Kneižys rašo: 
“Mes bolševizmo pavojų paša
linsime tada, kada su pasauliu 
kalbėsime atvirai katalikiškai. 
Katalikiškos tiesos ir meilės 
kalbą pasaulis girdės iš mūsų. 
Katalikiškos tiesos kalba yra 
vienintelė žemės jėga, kuri ga
li sulaikyti nuo smurtų ir maiš
tų. Jie turės mokytis arba ka
talikiškai atvirai katalikiškai 
kalbėti arba bolševikiškai.”

čia kunigas tiek dalykų pri
maišė, kad abejoju ar jis, ra
šydamas, bent kiek pagalvojo. 
Vadinas, katalikai per kelius 
tūkstančius metų dar nekalbė
jo katalikiškai. Dar tik dabar 
Kneižyš rengiasi pradėti kai-

bėti ta “galinga” kalba. An
tras dalykas, tokio daikto, 
kaip katalikiška arba b.blševi- 
kiška kalba ant šios griešnos 
žemelės nėra. Lietuvis, katali
kas ar bolševikas, kalba lietu
vių’ kalba, o tik turi skirtingus 
įsitikinimus, skirtingą mąsty
mą. Kitų tautų tikinti ar neti
kinti žmonės kalba savo tau
tos kalba, viena ir ta pačia. 
Čia aiškiai pasirodo, kad mūsų 
kunigas nesusikalba pats su 
savim.

Toliaus kun. rašo: “Arba- 
arba. Tik žmonės, kurie nepa
jėgia galvoti, nori ir mano, 
kad galima abiem pusėm tar
nauti. Kristus pasakė, kad ne
galima.”

Kur ir kada Kristus pasakė, 
kad negalima ? Kristus to sa
kyti negalėjo ir dėl to, kad 
pats Kristus buvo ne katali
kas, o žydų tautietis. Toliaus 
kun. rašo: “Svyravimas il
giau trauktis negali. Per dide
lis tarpas Rymo ir Maskvos, 
per didelis priešingumas tarp 
katalikybės ir bolševizmo, 
kad juos būtų galima tiltu su
jungti, ir žmonės galėtų vaikš
čioti. Katalikai ar bolševikai, 
— tai dvi pasaulio kalbos. Ry
mas ar Maskva laimės — ne
žinome.”

Kunigužis užbaigia visai pe
simistiškai, vienur kalba, kad 
katalikiška kalba yra labai ga
linga, o ant galo tas galingu
mas užgęsta ir pasisako, kad 
dar jis nežino, kas laimės, — 
Rymas ar Maskva, aiškiau pa
sakius, fašizmas ar socializ
mas. O mes tikrai sakom, kad 
laimės naujas Markso-Lenino 
mokslas, tai yra, socializmas. 
Tuomet, aišku, ir tokie Knei- 
žiukai bus pristatyti prie nau
dingesnio darbo dėl visuome
nės. O' tokio mulkinimo darbo 
nebus reikalo dirbti. Katalikai' 
darbininkai: gerai pagalvokit,! 
ar darbininkų vienybė prieš 
mūsų bendrą priešą kapitalą 
yra naudinga ar blėdinga?

J. Grybas.

SOVIETU SĄJUNGOJ

Jis dabar turi 120,000 įvairių 
eksponatų. Muzėjus turi didelės 
istorinės ir kultūrinės vertės.

Leningrado Konservatorija

Šiemet Leningrado Konserva
torija minėjo 75 metus sukaktį. 
Dabar ji turi muzikos, teatralio 
meno ir kitus skyrius. Konser
vatorija didelės reikšmės. Dabar 
joje yra 820 studentų, kurie mo
kinasi kompozitoriais, orkestrų 
vedėjais, pianistais, režisoriais 
ir kit. menininkais.

Darbininkų Poilsio Namai

Vien Sovietų Baltarusijoj yra 
10 poilsio namų ir senatorija. 
Čia šiemet ilsėjosi ir turėjo ato
stogas apie 40,000 darbininkų ir 
darbininkių. Vien senatorijoj 
pabuvojo 6,500 žmonių, kurie 
pataisė savo sveikatą.

Granito Turtai Karelijoj

Sovietinė Karelijos respubli
ka ^ra labai turtinga brangiais 
granitais. Granitas yra vertin
ga statymo medžiaga, šelkos ir 
šokšino granitai garsūs ne vien 
Sovietų šalyj, bet ir užsienyj.

Steigiama daugiau granito ka
syklų ir fabrikų jo apdirbimui.
Lietuvos Karininkai Sovietuose

Baltarusijos Raudonosios Ar
mijos karo pratimuose dalyvavo 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
karininkai. Nuo Lietuvos buvo: 
generolas Pundziavičius, pulki
ninkas Rapšys, artilerijos ko- 
mandierius Juodišius, raitarijos 
pulkininkas Valušis ir karinis 
atašė prie Lietuvos atstovybės 
Maskvoj—Skučas.

Sugrįžo Jūrininkai

Į Juodųjų Jūrų prieplaukas 
Odesą ir Novorusiską sugrįžo 
Sovietų jūrininkai laivų “Timi- 
riazev” ir “Blagoev”. Kaip ži
nia, tuos laivus Italijos fašisti
niai piratai nuskandino. Sovietų 
Sąjungos liaudis iškilmingai 
pasitiko draugus jūrininkus.

Baku, SSRS.—70,000 dar
bininkų lanko klases tikrai 
susipažint su balsavimais 
pagal Naująją Sovietų Kon
stituciją.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
t 4

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

O^NCCTltuT 'j

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis

Prezidentas

ORUI ATVĖSTANT GERKITE CREMO ALE
Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti.
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmonės orui atvėsus. Nes ėlius-ale yra 

stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. O ypač Cre
mo Ale tinka gerti vėsiame klimate, nes jis yra grynų 

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

Cremo Ale Galima Gauti Bonkose
Turėkite savo namuose Cremo Ale. Jo galite gauti bonkose. Cremo 
Ale yra turtingas vitaminais ir savaimi maistingas. Apart to, jis 

pagerina apetitą ir palengvina viduriam virškinti maistą.
Reikalaudami Cremo Ale rašykite sales manadŽeriui Antanui 

Penkevičiui bravoro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.

Telefonas: Humboldt 2-7964

STREET

Antanas Penkevičius
Sales Manager

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
• VALANDOS: 2—4 ir 6-

Nėra valandų sekmadieniais.

426 SOUTH 5th 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886 GARSINKITĖS “LAISVĖJE

“Laisvės” Vajuje
Newarkas Antroj Vietoj

Katrina Žukauskienė

Ji jau iš anksčiau yra pasi
žymėjusi “Laisvės” vajuose. 
Šiemet žada dar rimčiau dar
buotis, negu kad iki šiol dar
bavosi. Šiandien ji antroje vie
toje kontestantų surašė.

Pradžia vajaus nėra entu
ziastiška. Permažai draugų te
dalyvauja, dar nepasirodė visa 
eilė pasižadėjusių darbuotis. 
Draugai, subruskite. Dabar ge
riausias laikas, kol oras gra
žus, smagiau lankytis po stu- 
bas.

Šiandien kontestantų sura
šąs stovi . sekamai:
mas toliau.
Phila. Veikiantis Kom....314
K. Žukauskienė, Newark. . 80
L. Kubiliūnas, S. Boston.. 77
ALDLD 5 kp., Newark . . 72 
L. Žemaitienė, Waterbury 57 
D. M. Šolomskas, Brooklyn 48 
J. Rudmanas, New Haven.47 
P. Bokas, Waterbury.......... 44
J. J. Bakšys, Worcester. . . 31 
P. Buknys, Brooklyn.......... 30
S. Sharkey, Easton............... 28
P. Žirgulis, Rochester.......... 24
A. Lideikienė, Great Neck 22 
O. Kalvaitienė, Maspeth.. 22

Išsiveržė Žibalas

Netoli Petropavlovsko, prie 
ežero, darbininkai vedė van
dentraukį. Prasikasus 15 pėdų, 
pradėjo gausiai mušti žibalas. 
Pasirodo, kad čia yra daug ži
balo (aliejaus).

Ši teritorija turtinga iškasa
mais turtais. Kiek pirmiau su-: 
rasta aukso. Netoli yra daug 
pilko ir raudono marmuro.

J ieško Levanevskio

Ant Rudolf salos Sovietai su-■ 
traukė galingus lėktuvus jieš- 
kojimui lėktuvo “N—209”, ku
riame lėkdami į Ameriką din
go Levanevskis ir jo draugai. 
Rugsėjo 19 d. nuo Rudolf sa
los buvo išlėkęs galingas lėktu
vas “ANT-169” vadovystėje d. 
Mazuruko. Jie pasiekė 84136 
laipsnį šiaurinės platumos, bet 
tiršti rūkai privertė juos grįžti 
atgal. Jieškojimo darbas tęsia
mas toliau.
Teatrai Revoliucijos Minėjimui

Sovietų Sąjunga energingai 
rengiasi prie paminėjimo 20- 
ties metų revoliucijos sukak
ties. Teatrai ruošiasi vaidinti 
naujus veikalus, jų tarpe N. 
Pogodino—“žmogus su šau
tuvu”; K. Trenevo—“Ant Ne-, 
vos Kranto”; J. Janovskio— 
“Mintis apie Anglį”; N. Os- 
trovskio — “Kaip Užsiartavojo 
Plienas”; A. Korneičuko — 
“Tiesa”; N. Vitro —“žemė”; 
Rochmanovo—“Nerami Senat
vė”; V. Katajevo — “Baltuo
jantis žieglis”; O. čiško—“šar
vuotis Potiomkinas” ir kitus.

Sovietinis “Hollywood”

Maskvoj įvyko Sovietų ju- 
džių gamintojų ir kino darbi
ninkų unijos konferencija. Į 
tris metus šios šakos darbiniu-’ 
kų skaičius paaugo 22,000 na
rių. Dabar unija turi 72,000 
narių. Tas parodo, kaip galin
gas yra Sovietinis “Hollywoo- 
das”.

x Riisų Muzėjus

Leningrade yra Rusų Muzė
jus, kuris įsteigtas 1898 metais, j

Bridgewater Darbininku Ko operatyve Draugove
Lietuvių Čeverykų Išdirbystė 
Pagarsėjo gaminimu Stiprių 

OVER GLOBE SHOES 
Jie gerai tinka ant kojos.

Atsiekė aukštą laipsnį Am
erikos Čeverykų Industrijoj, 
{sitėmykite šią emblemą ir 
reikalaukite čeverykų su ja.

Orui Atvėstant Reikia Saugoti Kojas
Pripratus šilumoje nešioti bi kokius čeverykus, užėjus šaltes- 

niam orui, sušlapus kojas greit galima pagauti šaltį.

Lietuvių Fabriko Over Globe čeverykai
Yra geros medžiagos, stipriai padaryti, neperleidžia vandens, 

apsaugoja jūsų sveikatą ir taupo jums pinigus.

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki pilno 
mokslinio supratimo, 31 ristai praktikos čeverykų gamyboje. 
Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmonių kojų, jų 
gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimų ir čeverykus 
padaro taip, kad jie tinka ant kojų, kaip pirštinė ant rankos.

pergyvena du trečdaliuŽmogus čeverykuose 
savo gyvenimo. Todėl kankinimas sdvęs netin
kamais čeverykais, gadinimas kojų eikvoja žmo
gaus sveikatą. Nešiokite Over Globe Shoes.

B 
Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos 
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda:

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX 

Nuo $5.00 iki $6.00

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais vietoje OVER GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado 
būtų antspauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. Jeigu OVER GLOBE čeverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuves. Rašykite vardu ir antrašu:

t

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




