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Wilkes-Barre mieste Am- 
Laikraštininkų Gildijos 
skyriaus pirmininku yra

4
.s

“žmoniš-

štai 
erikos 
vietos
Stasys A. Kupstas, laikraštinin
kas.

Šiomis dienomis dienraščio 
“Record” redakcinio štabo dar
bininkai sustreikavo ir laikraš
tį uždarė.

P a s e k m i n giausio streikie- 
riams laimėjimo!

Šių metų brooklyn iškiam 
“Laisvės” koncerte (lapkričio 
14 d.) programą pildys vien tik 
lietuviški dainininkai ir smuiki
ninkas.

Sukviesti puikiausi talentai, 
pati Amerikos lietuvių daininin
kų Smetona.

Todėl šiemet mūsų koncertas 
bus patsai geriausias.

Vis daugiau ir daugiau lietu
vių jaunuolių įsivelia į Amerikos 
darbininkų judėjimą, į jo vir
šūnes.

Daug LDS narių šiuo tarpu 
veiklūs unijistai, geri darbuoto
jai, užimą atsakomingas vietas 
unijų lokaluose ir net šalies plot
me unijų veikiančiuose komite
tuose.

Lietuvoj žada pasirodyti dar 
v i e n as literatūros žurnalas 
“Pašvaistė.” Jį leisianti Sakalo 
b-vė. žurnalas eisiąs kartą per 
mėnesį.

Nelaimė su naujai pasirodan
čiais Lietuvoj žurnalais yra ta
me: Jei žurnalas geras, jį Sme
tonos cenzūra tuojau uždaro. 
Jei blogas—jo niekas nebenori 
skaityti.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7-00 
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KRISLAI
Lietuviai Jaunuoliai Dar

bininkų Judėjime.
Mūsų Koncerto Talentai.
Kaip Jaučiasi Trockis?
Amerikos Darbo Partija 

ir 1940 Metų Rinkimai.
Rašo R. Mizara

“Šviesos” numeris ketvirtas 
(š. m.) spausdinamas. Manoma 
jį išleisti labai greit, nes šis nu
meris paaukotas Lapkričio Re
voliucijos 20 metinėms sukaktu
vėms paminėti.

Aną dieną šitoj vietoj buvo 
parašyta:

“Kaip dabar jausis tie žmo
nės, kurie prieš dvidešimts 
metų skelbė, būk sovietai ne
išsilaikys nei kelių mėnesių?” 
Pacitavęs tai, “Naujienų” re

daktorius bando atsakyti klau
simu :

“.. . o kaip jaučiasi tie, ku
rie sovietus įsteigė?” 
“N.” redaktorius turi

Trockį ir jo sėbrus.

©

galvoj

Sunku atsakyti, kaip jie jau
čiasi. Man rodosi, jie jausis, 
kaip kiekvienas išdavikas jautė
si arba jaučiasi,—kiekvienas 
(gal būt tam tikrais išrokavi- 
mais) tūlą laiką dirbęs ištiki
mai, o vėliau patapęs išdaviku, 
priešu to judėjimo, kuriam jis 
dirbo.

Tokių išdavikų pilna žmoni
jos istorija. Sakysim, toks An
glijos MacDonald, buvęs Darbo 
Partijos auklėtojas, o dabar jos 
priešas; Amerikos Revoliucijos 

. metu, iš karto gerai kovojęs 
prieš anglų imperialistus, o vė
liau perėjęs tarnauti jiems, kai
po šnipas, Benediktas Arnold, 
etc., etc.

Jau laike dešimts metų Lap
kričio Revoliucijos sukakties 
minėjimo Trockis buvo jos prie
šas.

Tuomet, veikiausiai, jis jau
tėsi gerėliau, nes manė, kad ka
da nors jam dar pavyks pastoti 
kelią socialistinei kūrybai Sovie
tų Sąjungoj, šiemet—vilties tai 
padaryti jam jau nebėra.

Taigi, suėmus bendrai, Troc
kis ir jo sėbrai turi jaustis labai 
prastai.

Bet šis paaiškinimas visvien
neatsako to klausimo, kurį ■ didatu į prezidentus.

40,000 Asturų Pasiekė Ispa
nijos Liaudies Armiją

Madrid.—Ispanijos respu
blikos armija atsiėmė iš fa
šistų pozicijas prie Fuentes 
de Ebro, Aragono fronte.

Jau 40,000 Asturijos mili
cininkų įvairiais atvejais 
atmaršavo į respublikos 
armiją Katalonijoj, perei
dami 400 mylių per fašistų 
valdomą plotą.

Chinai Pasirengę Ilgam 
Karui prieš Japoniją
Shanghai.—Aukštas Chi- 

nijos valdžios narys sako, 
jog Chinija nedarys jokių 
nusileidimų Japonijai; ne
duos jai jokių Chinijos že
mių ; kovos kad ir kažin kol 
prieš Japoniją. Gal japonai 
su puikiai techniškai įreng
tomis armijomis užims 
Shanghajų, Nankingą ir ki
tus Chinijos pajūrio mies
tus. Bet tuom dar nebus 
nugalėta Chinija. Japonai 
susiduria su kariaujančiais 
chinais kiekviename kaime. 
Toliau briaudamiesi Chini- 
jon, japonai įklimps ir išsi
sems.

Japonijos blokada mažina 
Chinijos įplaukas ir įvežk 
mus iš užsienių; bet karo 
reikmenų Chinija gauna ne 
mažiau kaip pirma, nežiū
rint japonų karo laivų blo
kados prieš Chinijos prie
plaukas.

žmogžudis Kunigaikštis
Honolulu, Hawaii.—Kuni

gaikštis D. Kalakua Kawa- 
nanakoa, iš buvusios kara
liškos Hawaii veislės, liko 
nuteistas 10 metų kalėt kaip 
vienos merginos užmušėjas.

Shanghaiuie Chinai
J J <vipf.il SlninncTA Kalt

Plačiau Įsitvirtino
Shanghai, lapkr. 4.—As

sociated Press praneša, kad 
chinai, nepaisant japonų ka- 
nuolių ir lėktuvų bombų 
perkūnijos, sutvirtino ir 
praplatino savo apsigynimo 
pozicijas Shanghajuj.

Japonai, iš antros pusės, 
sako, kad chinų komandie- 

I riai “vis tiek planuoja ap
leist” Shanghajų.

Boston, Mass.—Užbaigtas 
statyt naujas Amerikos šar
vuotlaivis “Vincennes” lė- 
šuoja 15 milionų dolerių.

“Naujienos” pasicitavusios ne
davė atsakymo.

Amerikos Darbo Partija New 
Yorko mieste pereitą antradienį 
gavo arti pusę miliono (482,- 
459) balsų.

Tai milžiniška jėga. O reikia 
atsiminti, kad ši partija dar vi
siškai jaunutė; tik apie metų lai
ko amžiaus.
• Sekančiais metais jai lemta 
gauti dar daugiau balsų kongre
siniuose rinkimuose.

O 1940 metais yra vilties 
matyti visoj šalyj įsikūrusią 
stiprią Farmerių-Darbo Partiją.

Tūli pranašai jau skelbia, kad 
tais metais La Guardia būsiąs 
Farmerių-Darbo Partijos kan-

Japonai Sako, Italija 
Galėtų Užblokaduot 

Anglijos Laivynų
Italija Padėsianti Nukariaut Chiniją; Japonai Uždarysią 

Anglijos Hong Kongą, per Kurį Chinija Gauna Ginklų
Tokio, lapkr. 4.—Aukšti 

Japonijos valdininkai sako, 
kad yra dvi galimybės, kas* 
liečia karą su Chinija. Vie
na, neužilgo daryt taiką, 
nes Japonija “jau beveik 
pasiekę” savo medžiaginius 
tikslūs Chinijoj. Antra, tai 
dar griežtesnis karas prieš 
Chinv° jeigu ji nenorės 
taikytis japoniškomis sąly
gomis.

Japonija nenorinti išeik
voti savo jėgas Chinijoj; 
jas, girdi, reikia taupyt bū
simam svarbesniam karui— 
su Sovietų Sąjunga.

Jeigu reikėsią Japonijai 
pasmarkinti karą prieš Chi
niją, tai japonai įvesią grie
žtą blokadą. Tada japonai 
užblokaduosią ir Anglijos 
valdomą prieplauką Hong 
Kongą, pietiniame Chinijos 
kamputyje. Nes per Hong 
Kongą Chinijai yra įvežama 
daugis ginklų ir amunici
jos.

Gal tada Anglija mėgintų 
kariškai išstot prieš Japoni
ją? Bet japonų valdžia pa
sitiki dabar daroma sutar- 
čia su Italija. Sako, Musso- 
linis savo grasinimais, o gal 
ir veiksmais sulaikytų dau
gumą Anglijos karo laivų 
Europoj. Japonijos valdo
vai mano, kad Italija pajėg
tų visai užblokaduot Angli
jos karo laivus Viduržemio 
Jūroj.

Japonijos spauda yra pil
na piktų šauksmu ir kurs- 

ir So
vietų Sąjungą. Kaltina ją
sias kaip Chinijos rėmėjas. 

* Shanghajus Japonijai būk

BYLA PRIEŠ MĖGINU
SIUS NUŽUDYT 

DRG. STALINĄ
Suchume, Sovietinėj Gru

zijoj, neužilgo prasidės by
la prieš Nestorą Lakodą ir 
dvyliką kitų trockiniai-fa- 
šistinių gaivalų, kurie dviem 
atvejais, 1933 m. ir vėliau 
bandė nušaut J. Staliną, ka
da jis lankėsi savo 'gimto
joj Gruzijoj. Sąmokslinin
kai buvo remiami Vokieti
jos nazių.

Visi trylika prisipažįsta, 
kad darė pasimojimus ant 
Stalino irvvybės, bet dėl 
įvairių kliūčių neišdegė jų 
žmogžudiški planai.
Geltonieji Vadai Išmeta Pa

žangiai Balsavusius ' 
Delegatus

, Detroit, lapkr. 4.—Deši
nieji viršininkai Detroito ir 
Wayne apskričio Darbo Fe
deracijos nutarė išmest tuo§ 
savo organizacijos delega
tus, kurie parėmė CIO kan
didatą P. H. O’Brieną, pa
žangų demokratą, į miesto 
majorus. Federacijos lyde
rių dauguma buvo nespren- 
dus darbuotis už republiko- 
no R. W. Readingo išrinki
mą.

^neesąs taip svarbus,” nors 
karas prieš jį brangiausiai 
lėšuoja. Japonija, tačiaus, 
tikisi jį užimti ir 
komis” sąlygomis susitarti 
su kitomis šalimis, turinčio- 
mist reikalų tame didžiau
siame Chinijos. mieste.
Japonai “Daugiau Laimėję, 

Negu Planavę”
Japonijos valdovai sako, 

būk jų armijos šiaurinėj 
Chinijoj “laimėjo daugiau, 
negu iš karto siekė.” Japo
nai ten “pilnai užkariavę 
Suiyuan ir Chahar didžias 
provincijas ir jau sudarę 
neva “nepriklausomą” mon
golų valdžią tuose plotuose. 
Nauja “valstybė” esanti Ja
ponijai atsarga prieš Sovie
tus.

Kadangi japonai “beveik 
viską laimėję, ko norėję” 
Chinijoj, tai jie prisiimtų 
Jungtines Valstijas kaipo 
tarpininką dėlei taikos su 
Chinija.
Japonijos Neva “Nusileidi

mas” Chinijai
Tarp Japonijos politikie

rių eina kalbos, kad Japo
nija gal padarytų Chinijai 
“nusileidimą” penkiose šiau
rinėse chinų provincijose. 
“Nusileidimas” būtų toks. 
Chinija turėtų pripažint 
“savivaldybę” visoms toms 
provincijoms sykiu, bet ga
lėtu skirt joms savo valdi
ninkus; “tik visi skiriami 
valdininkai turėtų būt Ja
ponijos patvirtinami... 
Chinai prisirengę ilgam ka 
rui prieš Japoniją

FAŠISTU LĖKTUVAI 
UŽMUŠĖ DAR 80

CIVILIU ISPANU
Madrid, lapkr. ' 4.—Val

diškomis Ispanijos žiniomis, 
fašistų lėktuvai bombomis 
ir kulkasvaidžiais antradie
nį išžudė 225 'nekariškius 
gyventojus Leridoj.

Trečiadienį gi devyni Ita
lijos ir nazių lėktuvai bom
bomis ir kulkasvaidžiu ug
nim nužudė dar 80 civilių 
žmonių Barbastre, Katalo- 
nijos provincijos mieste.

šimtai Darbo Federacijos 
Unijų Reikalauja Vienybės 

Su CIO
Washington, lapkr. 4. — 

Šimtai Amerikos Darbo Fe
deracijos Unijų bombar
duoja telegramomis , Wm. 
Greeną ir kitus Federacijos 
valdovus, kad susitaikytų 
su CIO industrinėmis uni
jomis.

Bet Federacijos bosai la
bai prięšingi CIO reikalau
jamai savivaldybei. United 
Prešs sako, gal tik prezi
dento Roosevelto tarpinin
kavimas galėtų suvesti Dar
bo Federacijos vadus į tai
ką su CIO.
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Anglijos Valdžia Jieško Mus- 
solinio Draugiškumo

London, Japkr. 4.—Angli
ja rengiasi neužilgo pripa
žint fašistų valdžia Ispani
joj, kaip praneša United 
Press.

Valdžios partijos atstovai 
seime kartoja ir pabrėžia, 
kad Anglija nori draugiš
kumo su Italija. Anglų mi- 
nisteris pirmininkas Cham
berlain sėbriškai susirašinė
ja su Mussoliniu.

Danzigo Naziai Užgro
bia Žydą Pinigus

Danzig. — Šiame neva 
“laisvame mieste” hitleri
ninkų policija užgrobė pu
sę miliono dolerių žydų pi
nigų iš bankų ir areštavo 
kelis žymesnius žydus biz
nierius, tarp jų Lenkijos pi
lietį, Mazūrą; suėmė vieno 
žydų banko vedėją - ir du 
tarnautojus, ir uždraudė 
žydų bankams keisti ar per
siuntinėti užsieninius pini
gus.

Po nazių padarytų riau
šių prieš žydus dešimt die
nų atgal, daugelis žydų ban
dė perkelt savo kapitalus į 
kitus Baltijos pajūrio mies
tus.

Arthur Greiser, pirminin
kas Danzigo senato, atvi
rai sako, kad jo tikslas yra 
privienyti Danzigą prie Vo
kietijos, nepaisant. Tautų 
Lygos konstitucijos, išdirb
tos Danzigui, kaip “laisvam 
miestui.” Ta konstitucija 
teigia, kad Danzigo kraštas 
turi demokratiškai valdy
tis; kad jame turi būt už
tikrintos teisės tautinėms 
mažumoms ir lygios teisės 
vokiečiams ir lenkams.

Pažangiąją Laimėjimai 
Penna. Rinkimuose

Duquesne, Pa.—CIO plie
no darbininkų organizato
rius Elmer L. Maloy tapo 
išrinktas šio miestelio ma
joru prieš republikonų kan
didatą.

Ambridge, Pa—Miestelio 
valdžios galva išrinktas P. 
J. Caul, su stipria CIO uni
jų parama.

Aliquippoj, Clairtone ir 
Portvue, Pa., industrinių 
unijų remiami kandidatai 
laimėjo rinkimus prieš re- 
publikonus, nors šie miestai 
per 45 metus buvo laikomi 
“nepralaužiama republiko
nų tvirtuma.”

Šimtametės Balsuotojos
Pekskill, N. Y.—Tarp an- 

styvesnių balsuotojų lapkr. 
2 d. rinkimuose buvo Ange
lina Gardneriėnė, 103 metų 
amžiaus, ir Sara Losse’ienė, 
101 metų. Gafdnerienė nu
balsavo net be akinių ir be 
jokios pašalinės pagelbos.

Šiandien bus labiau apsi
niaukę ir šilčiau.—N. Y. 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra 46. 
Saulėtekis 6:29; saulėleidis 
4:50.

Miestų Rinkimai Iro 
dė Augančių Politinę 
Darbininkų Galybę

_----------- -----------— -i.

Tik su Darbo Partijos Talka Išrinkti Pažangesni Majorai 
Buffalo] ir New Yorke; 154,000 Darbiečiy Balsy Detroite

Wa s h i ngton. — Vaisiai 
dabartinių rinkimų mies
tuose ir valstijose parodė 
“žymų darbininkų progre
są,” sako John L. Lewis, pir
mininkas Industrinių Unijų 
Organizavimo K o m i t e to 
(CIO):

“Darbo Partijos pasižy
mėjimas New Yorko rinki
muose yra nepaprastas. De
troite darbininkai parodė 
savo stiprybę prieš susivie
nijusius turčius ir įsidrūti- 
nusią politinę mašiną. Pitt- 
sburghe rinkimai buvo šau
ni pergalė darbininkam. 
CIO remiamas kandidatas į 
majorus antrai tarnybai, 
demokratas Cornelius Scul
ly tapo išrinktas. Daugely
je mažesnių miestų darbi
ninkai pravedė savo kandi
datus į valdiškas įstaigas,” 
atžymi Lewis, pareikšda
mas:

“Darbininkų Nepartijinė 
Lyga (prie kurios priklauso 
įvairios vietinės Darbo Par
tijos) dabar pašvęs savo 
atydą prisirengimui 1938 
metų rinkimų vajui.”

Darbo Partijos Persva
ra N. Y. Didmiesčiuose

New York.—“N. Y. Post” 
ir kiti kapitalistiniai laik
raščiai pripažįsta, jog Dar
bo Partija čia turi gana jė
gos, idant nusyert rinkimus 

i vienon ar antron pusėn. Pa
žangesnis kandidatas į mie
sto majorus, La Guardia ne
būtų išrinktas, jeigu ne 
Darbo Partija, su kuria 
darbavosi komunistai.

Darbo Partija sudarė La 
Guardijai 482,259 balsus, o 
jis tapo išrinktas 454,425 
balsų dauguma prieš fašis- 
tuojantį Tammany Hall 
kandidatą Mahoney.
DARBO PARTIJOS BAL
SAI NULĖMĖ BUFFALO 

RINKIMUS
Buffalo, N. Y.—Čia mies

to majoru išrinktas Thomas 
F. Holling, nepriklausomas 
demokratas, 94,037 balsais 
prieš republikonų kandida
tą E. F. Jackie, gavusį 92,- 
610 balsų. Taigi pažanges
nis žmogus, Holling laimė
jo rinkimus tik 1,427 balsų 
dauguma. Bet Hollingą rė
musi Darbo Partija davė 
jam 7,315 balsų. Taigi tik 
su Darbo Partijos pagelba 
Holling tapo išrinktas galva 
-šio didelio miesto valdžios.

Didžiai Sustiprėjo Dar
bo Partija Detroite
Detroit, Mich.—Antradie

nio rinkimuose CIO unijų 
kandidatas į miesto majo
rus Patrick O’Brien, pažan
gus demokratas, gavo 154,- 
000 balsų, o pirmesniuose 
rinkimuose už darbininkų

kandidatus buvo paduota 
tik 50,000 balsų.

Nors dabar išrinkta repu- 
blikonų-atžagareivių kandi
datas į majorus Reading, 
bet jis gavo ne taip jau bai
sią daugumą balsų—260,957 
iš visų 412,000 balsavusių, 
arba tik 5 prieš 3.

Darbininkų kandidatas O’
Brien sako, tegul atžaga
reiviai nesidžiaugia tuom 
nedideliu savo balsų pervir
šini. Jie tik šiaip taip lai
mėjo, naudodami gąsdini
mus ir priespaudą.

Priešam pasitarnavo . ir 
Frank X. Martel, pirminin
kas Detroito Darbo Federa
cijos, kuris užšriubavo savo 
unijinę mašiną naudai re- 
publikono Readingo.

Henry Ford plačiai pa
skleidė gandus, kad jeigu 
CIO kandidatai bus išrinkti 
valdžion, tai jis iškrausty? 
siąs didžiuosius savo auto
mobilių fabrikus iš Detroi
to, Daugelis vidutinių ir 
smulkių biznierių buvo nu
gąsdinti “blogais laikais” 
mieste, jeigu darbiečiai lai
mėtų rinkimus.

Miesto tarybon išrinkta 
18 kandidatų; darbininkiš
kas advokatas Maurice Su
gar, CIO kandidatas, buvo 
19-tas iš eilės pagal balsų 
skaičių.

4 Unijistai Išrinkti į 
Akron Miesto Tarybą

ft

n

Akron,. Ohio.—Republiko- 
konas Lee Schroy laimėjo 
rinkimus į miesto majorus 
tik 32,588 balsais prieš Dar
bininkų Nepartijinės Lygos 
kandidatą G. L. Pattersoną, 
gavusį 25,870 balsų.

Bet į miesto tarybą liko 
išrinkti keturi darbiečiai, 
unijų veikėjai: Ralph Tur
ner, Virginia Etheridge, 
Ben Graves ir Wm. Ridge
way.

Patterson pats sau numu
šė progą laimėti. Rinkimų 
kampanijoj jis svyravo, ne
parodė aiškios • pažangios 
darbininkam politikos. O 
kai republikonai prikaišio
jo, kad Pattersoną remia 
komunistai, tai jis žioplai 
atsišiepė, būk “komunistai 
parsisamdę r e p u b 1 i k onų 
partijai!”

a

f

EXTRA!
Italija ir Naziai Pasirašys 

. Sutartį su Japonija 
Prieš SSRS 

tadienį Italija ir Vokietija 
pasirašys slaptą sutartį su 
Japonija “prieš komuniz
mą”. Tikrumoj sutartis bus 
bendras karinis frontas šių 
trijų fašistinių valstybių 
prieš Sovietus ir demokra
tines šalis apskritai.
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Didelis Smūgis Reakcijai 
New Yorke

Tai jau ir praūžė triukšmingi New 
Yorko miesto valdininkų rinkimai. Jie 
davė ir pamokino labai daug. Žemai nu
leidę nosis vaikštinėja visi reakcionie
riai, kurie buvo susibūrę aplinkui Demo
kratų Partijos (Tammany Hall) kan
didatą Mahoney. Supliekti jie taip be- 
gailestingai, jog garsiai kalbama apie 
visišką bankrūtą tai visai partijai šiame 
mieste. Neišgelbėjo jų nei senatoriaus 
Wagnerio, nei Roosevelto valdžios paš
to ministerio Farley, nei New Yorko 
darbo Unijų tarybos pirmininko Ryan 
talka ir pagelba.

Laimėjo La Guardia, ir su juo McGol- 
drik, kaipo miesto iždininkas, ir Morris, 
kaipo miesto tarybos pirmininkas. Skau
dų smūgį Tammany Hall gavo ir praki- 
šime vietos New Yorko distrikto proku
roro. Tai buvo per ištisus dvidešimt 
mėtų saugi užuvėja gengsteriams ir ra- 
ketieriams. Dabar ši svarbi vieta teko 
Fusion Partijos ir Darbo Partijos kandi
datui Thomas Dewey, kuris, kaipo spe- 
ciališ gubernatorius paskirtas prokuro
ras, jau yra pasiuntęs į Sing Sing kalė
jimą visą eilę gengsterių ir raketierių.

Šiose pastabose, nesigilinant į tolimes
nes šių svarbių rinkimų pasėkas, svarbu 
pabrėžti du ypatingi dalykai. Vienas, 
tai suklupimas to “raudonojo pavojaus” 
arkliuko, kuriuomi Tammany Hall kan
didatas Mahoney bandė įjoti į pergalę. 
Antras, tai nepaprastai puikus pasirody
mas Amerikos Darbo Partijos.

Stačiai reikia stebėtis, kaip sykiais 
žioplai ir kvailai pasielgia net tokie įgu
dę politikieriai, kaip New Yorko Tam
many Hall šulai. Jie nepasimokino iš 
prezidentinių rinkimų, kuriuose panašių 
metodų griebėsi republikonų partija ir 
skaudžiai prakišo. Kaip tada visoje 
Amerikoje republikonai, taip dabar New 
Yorke reakciniai demokratai ir šaukė ir 
verkė, kad ir LaGuardia, ir Darbo Par
tija ir visi jo ir jos remiami kandidatai 
yra “raudoni” nuo kojų iki galvos, kad 
tik laukia progos apsidirbti su ameriko
niška valdžios forma ir įvesti proletarinę 
diktatūrą. Komunistų ir Maskvos agen
tais išvadino visus, kurie tiktai nepri
klausė prie Tammany Hall šaikos. Pas

kutinėmis dienomis net paskelbė, kad 
LaGuardia penkioliką metų priklausęs 
prie vienos korporacijos su Leninu, o tas 

.esąs geriausias įrodymas, kad jis yra 
Maskvos agentas! Tikslas šios šlykščios 
kampanijos buvo išgąsdinti ir nugąsdinti 
New Yorko piliečius nuo pažangiųjų su
rašo. Tačiau pasirodė, kad žmonės ko
munistų nebebijo ir kad jie pažįsta re- 
publikonus ir demokratus vilkus avies

kailyje. Veikiausia ateityje reakcionie
riai to savo raudonojo baubo taip drą
siai nebekaišios visiems panosėn.

Be Darbo Partijos, žinoma, Tammany 
Hall nebūtų buvus taip skaudžiai su
pliekta. Tai naujas ir galingas New 
Yorko politikoje ir gyvenime faktorius. 
Darbo Partijos vardu balsavo virš keturi 
šimtai tūkstančių piliečių. Darbo Partija 
pasidarė nulemiamoji jėga. Tą dabar pri
pažįsta visa kapitalistinė spauda. Darbo ' 
Partijos keturi kandidatai praėjo į New 
Yorko valstijos seimelį, kiti du buvo ant 
Fusion tikieto, bet Darbo ' Partijos re
miami. Dar nežinome, ką parodys mies
to tarybos rinkimai. Balsų skaitymas 
užsitęs keletą dienų. Keturi Darbo Par
tijos kandidatai beveik tikrai praeis, o 
gali būti ir visi šeši. Nežinia, ar pateks 
bent vienas kbmunistas ir socialistas. Bet 
jeigu Darbo Partija teturės ir ketu
ris žmones miesto taryboje, ir tai bus di- 
didelė spėka, nes visi žinos, kad jie kalba 
keturiais šimtais tūkstančių balsų, kad 
jie kalba vardu New Yorko organizuotų 
darbininkų.

Žinoma, būtų labai didelė klaida dabar 
džiaugtis rinkimų rezultatais ir įsivaiz
dinti, jog visos mūsų bėdos ir problemos 
tapo gražiai užbaigtos. Ir LaGuardia ir 
visa jo administracija nėra tie žmonės, 
kurie ir dūšia ir kūnu būtų atsidavę dar
bininkų klasės interesams. Į juos bus da
romas galingas spaudimas iš dešinės, 
jų tarpe randasi ir toks bjaurus fašistas, 
kaip Queens pavieto prezidentas Harvey. 
Jie nepuls, nepasiduos reakcijai tiktai to
kiame atsitikime, jeigu dar galingesnis 
į juos spaudimas bus iš kairės. Štai kur 
įeina stiprinimas darbo unijų, Darbo 
Partijos ir Komunistų Partijos. Tai trys 
judėjimai, kurie sudaro tą kairiąją spė
ką. Darbo Partija neturėtų būti laiko
ma tiktai rinkimų aparatu. Ji turėtų 
veikti visus apskritus metus. Jos kuo
pos turėtų būti veiklios organizacijos.

i J
Naujos Derybos ir Nauja Viltis
Tai ir vėl Washingtone prasidėjo pa

sikalbėjimai tarpe C.I.O. ir Amerikos 
Darbo Federacijos atstovybių. Pirmes- • 
nis pasitarimas nutrūko be jokių rezul
tatų. Federacijos vadai nenori tįkros,- 
konstruktyvės vienybės. Jie net drįso pa
siūlyti, kad tos pradinės dešimt C.I.O. 
unijų sugrįžtų į Federaciją, o tos naujos 
industrinės unijos, kurių yra dvidešimts 
dvi, tegul susitaria su amatinėmis unijo
mis tose pramonėse. Vadinasi, tos nau
josios unijos būtų išdalintos, suplėšytos 
į kelius tuzinus siaurų amatinių unijų. 
Tai būtų likvidavimas tų unijų ii viso 
taip gražaus naujo industrinio unijizmo.

Prie to, žinoma, neprileis C.I.O. vado
vybė—bent taip yra griežtai pabrėžęs 
John L. Lewis. Taigi, jeigu Federacijos 
viršylos nemainys gairių, vargiai kas 
beišeis ir iš šio naujo pasitarimo. Tačiau 
sakoma, kad Federacijos sekretorius 
Morrison yra iki galvos apkrautas eili
nių narių reikalavimais, kad vienybė bū
tų pasiekta C.I.O. pasiūlymų pamatu..

O ką gi siūlo C.I.O. atstovybė? Ji siū
lo, kad visos industrinės unijos pasiliktų 
nepaliestos, kad industrinės unijos Fede
racijoje sudarytų atskirą departmentą, 
kad Federacija prisižadėtų tęsti organi
zavimo kampaniją, ir kad būtų sušaukta 
visų unijų Konvencija priėmimui nąujos 
konstitucijos ir išrinkimai naujos vado
vybės. Tik šiais pamatais, be abejonės, 
unijų vienybė tegali būti galima ir nau
dinga.

Pratęskime Partijos
Va jų iki Gruodžio 27
Komunistų Partijos pas

tarasis vajus gavimui nau
jų narių pasibaigia su lap
kričio 7. Minėdami Rusijos 
ir sykiu viso pasaulio darbi
ninkų pergalės 20 metų su
kaktuves, matysime mes, 
kiek esame pasidarbavę bu
davojime tos partijos, po ku
rios vadovybe laimėta toji 
pergalė ir atsiekta milžiniš
kas progresas Sovietų Są
jungoj.

Linksmos žinios pasiekia 
mūsų ausis, šeštoj pasaulio 
daly darbo žmonės laimingai 
žygiuoja pirmyn budavoda- 
mi socialistinę draugija. 
Komunistų- Partija pasidarė 
plieninė tvirtovė, kuri sau
go kiekvieną darbininkų lai
mėjimą.

Linksmos žinios ir iš 
Franci jos. Komunistų Par
tijos eilės šiuo laiku daugiau 
negu pasitrigubino. Tas pats 
Ispanijoj, Meksikoj ir dau
gely kitų šalių. Darbininkų 
judėjimui tvirtėjant, ben
dram frontui būdavo j antis, 
sykiu ir Komunistų Partijos 
eilės smarkiai auga.

Jungtinėse Valstijose, kol 
kas, dar vis mes pasilikę. 
Juk ir čia darbininkų judė
jimas, pastaraisiais metais, 
padarė žymaus progreso. 
Vien tik paminėjus CIO uni
jų augimą kiekvienas pripa
žįsta tą faktą, kad Amerikos 
darbo žmonės įžengia į nau
ją gyvenimo, fazę — į uniji
nį gyvenimą. Tai milžiniškas 
progresas. Partijos" spėkos 
tačiaus dar taip greitai ne
auga. Tiesa, šis vajus buvo 
sėkmingiausias iš visų. Tie
sa, šiame vajuj daugiausia 
naujų narių gauta . sunkio
sios industrijos: centruose 
(Pittsburgh, Chicago). Vis
gi mes negalime pasilyginti 
su Franci jos Komunistų 
Partijos augimu.

Pas lietuvius taipgi nedi
delis progresas padaryta. 

"Skelbėm, kad iki lapkr. 7 
galėsime padvigubint narių

partiją. Turime didelę ALD 
LD draugiją, kurios beveik 
visi nariai tinka būt parti- 
jiečiais. Turime dešimtis 
tūkstančių gerų simpatikų. 
Visos aplinkybės mums prie
lankios. Trūksta tiktai vie
no: išpildymo partijos apli- 
kacijų. '

Kad pilnai išpildžius savo 
pasibrėžimą, mano nuomo
ne, būtinai reikėtų pratęsti 
vajų tarpe lietuvių. O tai ga
lima padaryt. Geriausia 
pratęsti iki gruodžio 27. Ge
riausia bus tada pagerbti 
keturis Lietuvos Komunistų 
Partijos vadus—Požėlą, Gie
drį, Greinfenbergerį ir Čior- 
nį, 11 metų atgal Smetonos 
įsakymu sušaudytus. Gali
ma būtų tada savo vajų už
baigti su mąsiniais žuvusių 
draugų minėjimo mitingais. 
Atmindami tuos geriausius 
kovotojus, žuvusius už mūsų 
reikalus/ galėsime smarkiau 
darbuotis gavimui naujų na-

rių ir sykiu tinkamai pa
gerbti tuos kovotojus.

Toksai vajus turėtų būt 
organizuotai vedamas. Cen
tro Biuro sekretorius turė
tų pašvęsti mažiausia pusę 
savo laiko (būtų gerai, kad 
ir visą laiką). Kasdien rei
kia susirašinėt su dešimti
mis draugų ir draugių, pa- 
akstint juos prie darbo, nu
rodyti darbo būdus, kaip 
sėkmingiau pravesti vajus. 
Viešai skelbti vajaus pasek
mes. Taip darbuojantis, aiš
ku, lengvai bus padvigubin
tas narių skaičius.

Jeigu toksai pasiūlymas 
bus priimtas, vajus pratęs
tas, tai pittsburghiečių var
du pasižadu patrigubinti na
rių skaičių.'Manau, kai ku
riose kitose kolonijose taipgi 
bus patrigubinta. Chicagie
čiai jokiu būdu juk nepasi
duos Pittsburghui.

Ką manote, • draugai ir 
draugės?

J. Gasiūnas.
Nuo Red. — Tik gavome 

pranešimą,.kad Centralinis 
Komitetas nutarė partijos 
vajų pratęsti iki sausio 1, 
1938. Taigi, darbuokimės!

Amerikos Darbo Federacija Moka Riebias 
Algas Raketieriams, Sėdintiems 

Sing Sing Kalėjime
Liberalų dienraštis New 

York Post,, už lapkričio 1 d., 
paduoda interesingą edito- 
rialą, kuriame nurodo, kad 
Am. Darbo Fed. lokalai mo
ka riebias algas raketie
riams, sėdintiems Sing Sing toruĮ, vietas. 
kalėjime. . . Kuomet Marketų Komi-

Šj bjaurų raktierių darbą sionierius Morganas ir eili- 
iškelė aikštėn Edward Le- niai unijos nariai paprašė 
winson tam pačiam New Michael J. Cashel, vice-pre- 
York Post. Kad tą viską pra-zidentą Teamsters Interna- 
šalinus, visų pirma reikalin- tional Unijos, kad pagelbėtų 
ga išvalyti distrikto proku- atsikratyt raketieriaus'“To
ro ro įstaiga-raštine ir Am. otsie” Herbert, ar manote, 
Darbo Federaciją nuo viso- kad šis ponas ką nors darė? 
kių raketierių ir grafterių. ! jįs nuėjo į unijos lokalą

Arthur “Tootsie” Her-, 167-tą, liepos 2 d., 1935 m., 
bert randasi kalėjime už iš- įr pasmerkė visus tuos, ku- 
eikvojimą unijos iždo ir tuo rįe veda kovą prašalint ra- 
pačiu sykiu gauna algą į me- - ketierių “Tootsie” Herbert,

puvusias sąlygas unijose, bet 
nė piršto nepajudino jas pa
taisyti. Priešingai, vadai A. 
D. Fed. bando šiuos žulikus 
išliuosuot iš kalėjimo ir vėl 
pastatyti į grafterių dikta-

Kuomet Marketų Komi-

skaičių. Bet man neatrodo, tus $7,800 dol. iš unijos iž- kaipo komunistus “suokalbi- 
kad to atsiekta-. Neatrodo, do, lokalo 167-to Teamsterių ninkus.”

Dan Tobin, prezidentaskad mes esame gavę 500 unijos.
Samuel Schorr, rastas tei- Teamsters International 

smo kaltu, bekerių raketie- ru.nil0?, yra vienas is didziau- 
rius, įstatė savo brolį Max biurokratų. Jis yra uni- 
Schorr į savo buvusį unijoj ‘J?s konstitucija ir tvarka vi-

LIETUVOS ŽINIOS
ROKIŠKIS ;

* -w-.

Atlaidų “Balansas”
Rugsėjo 26 d. Rokišky buvo 

garsūs šv. Mato atlaidai. Vakare • 
ir naktį “pasirodė” jų vaisiai. 
Paluškių km. gyv. Samuliui 
“peilininkai” kūne padarė 4 
žaizdas, kurių viena labai pavo
jinga; Kovelių km. buvo sumuš
tas pil. M. Giriūnas; Minčiūnų 
km. taip pat įvyko muštynės, pil. 
Vėbra sumušė Balbatą. Beide-.. 
riškio vnk. sudegė pil. Strums- 
kio klojimas su visais javais ir 
svečių lineikomis ir pakinktais.' 
Spėjama, kad tai bus padegimas,, 
nes prieš gaisrą buvo kilusios 
muštynės. Vienas Mickūnų km. 
gyventojas, važiuodamas iš at-, 
laidų užsuko pasilinksminti į.. 
Skrobliškio vnk. Ten nusigėręs 
atsigulė lauke, o rytą pabudęs, 
pajuto esąs Adomo kostiume:- 
nuvilktas, o drabužiai dingę.

Buvo dar visa eilė kitų ne
laimingų atsitikimų, ypač dėl 
arklių baidymosi.

Taigi, sparčiai žengiame į 
“šviesią ateitį.”

Blogai Sudygo žiemkenčiai;
Dėl sausros labai blogai sudy-,. 

go, rugiai ir žieminiai kviečiai. 
Aukštesnėse vietose ir “sunkes
nėse” žemėse jie visiškai nesu- 
dygo ir pavasarį teks užsėti va
sariniais javais.

KURŠĖNAI
Reikalinga Įsteigti Viešą 

Valst. Biblioteką
Kuršėnuose gyventojų yra ke

li tūkstančiai. Viešosios valst. 
bibliotekos čia nėra, tad jaučia
mas tikras' literatūros “badas.” 
Tiesa, yra privačių organizacijų 
knygynėlių, bet jie net savo na
rių nepatenkina. Dėlto čia ir 
klesti restoranų “kultūra.” -:

Biblioteką įsteigti čia labai 
reikalinga.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Man štai kas labai neaiš

ku. Šiuose New Yorko rinki
muose LaGuardia kandida
tavo ir ant Labor Party ti- 
kieto ir ant Fusion Party ti- 
kieto. Jis laimėjo ir tapo iš
rinktas. Ar dabar tos parti
jos gali uždėti ant jo kokią 
nors discipliną, tai yra, pri
versti jį pildyti jų patvarky
mus? Tas pats su Darbo 
Partijos, arba Komunistų 
Partijos kandidatais į kon- 
cilmanus. Jeigu jie bus iš
rinkti, ar tos partijos gali 
duoti jiems įsakymus, kaip 
jie turi balsuoti miesto ta
ryboje? Ir jeiįu jie atsisaky
tų klausyti tų įsakymų, ar 
tos partijos gali prašalinti

juos iš tarnybos ir nuo sa
vęs pastatyti kitus žmones?

. Senas Pilietis.
Tiesa, kiekviena partija 

gali savo atstovui duoti įsa-1 
kymą ir reikalauti, kad jis 
juos pildytų, bet ji neturi tei
sės ir negali jo priversti pil
dyti. Partija savo atstovo 
negali prašalinti iš jokios 
valdiškos vietos. Viskas, ką 
ji gali padaryti, tai išmesti 
tą elementą iš partijos ir jį 
pasmerkti. Bet jis pasiliks 
valdžioje. Jis gali būti paša
lintas tiktai kituose rinki
muose, jeigu kitas kandida
tas gaus už jį daugiau balsų.

Taip pat ir su LaGuardi- 
ja. Jokios ant jo disciplinos

negali uždėti nei Fusion 
Party, nei American Labor 
Party. Viskas, ką jos gali 
padaryti į jį, tai > masinį 
spaudimą. Bet nuo jo vieno 
priklauso, ar jis pildys jų 
pasiūlymus arba patvarky
mus.

So. Boston, Mass
RADIO

Nov. 7-to radio progr. per 
stotį WORL (920 kilocycles), 
9:30 iki 10:00 r. bus sekantis:
1— Belan’s orkestrą iš Norwoo-

do.
2— Ignas Kubiliūnas, daininin

kas iš South Bostono ir jo 
akompanistė Elena žukaus- 
kiūtė.

3— Armonistas iš Bostono.
Prašonie parašyt laiškelį ar

naujų narių. Neatrodo, kad 
mes išpildėm savo bolševikiš
ką pasižadėjimą.

Tolokai nuo centro būda
mas negaliu pilnai numatyt, 
kaip draugai kolonijose vei
kia budavojime partijos ir 
kokias pasekmes turi. Gali
ma spręsti tiktai iš spaudos 
davinių, kad. mūsų svambiau
sias vajus nebuvo tinkamai 
pravestas visose kolonijose. 
Kiek daugiau pasidarbuota 
Chicagoj ir Pittsburghe. 
Ten matomos ir geros pasek
mės. Chicagiečiai veikiausia 
jau turi virš 50 naujų narių. 
Visgi jie dar nepadvigubino 
narių skaičiaus. Pittsburg- 
hiečiai jau turi 40 naujų na- 

i rių X daugiau negu padvigu
bino). Iš kitų kolonijų kol 
kas labai mažai girdisi apie 
vajų. Detroitiečiai draugai 
dar vis tik diskusuoja, ku
riuos lietuvius darbininkus 
prirašyt ir kuriuos nerašyt 
(tai sektantizmas). Cleve; 
landiečiai pasižada gaut 
bent 20 naujų, narių. Pasi
žadėjimų matosi ir kitose 
vietose. Kaip stovi New 
Yorko, Bostono, Philadelphi- 
jos apielinkės?

Taigi, nepasiekta to tiks
lo, kad padvigubinus narių 
skaičių. O tai galima leng
vai padaryti. Turime du 
dienraščiu, agituojančiu už

Reikia Akmenimis Grįsto/• 
Kelio

Kuomet tik daugiau palyja,. 
nuo Pavenčio gelžk. stoties ir 
cukraus fabriko, kelias į Kur
šėnus pasidaro nebeišvažiuoja
mas. Gyvuliams ir ūkininkams 
prasideda tikra kankynė. Šiuo 
keliu kasdien pravažiuoja po ke
lis šimtus vežimų. Rodos, čia • 
akmenų visur labai daug, kelio, 
ilgumo tik apie 3 klm., tad būtų 
nesunku jį išgrįsti.

Atvirutę į stotį WORL prane
šant, kaip patiko šios nedėlios 
radio programas. Rašykit į: 
Lithuanian Program, Station 
WORL, Bqston, Mass.

urėdą, kaipo biznio agentą 
Teamstėrių unijoj, lokale 
138-tame, o pats gauna al
gos iš unijos $11,050 į me
tus ir dar ekstra išlaidas.

“Wolfie” Goldis, teismo 
rastas kaltu, bekerių rake- 
tierius, katras tapo prezi
dentu lokale 138-tame, kuo
met lokalo prezidentas Wil
liam Snyder per gengsterius 
likosi nušautas, gauna algos 
į metus $4,106 iš unij'os iž
do.

David Diamonstone, bu
vęs prezidentas, lokale 
167-tame, nuteistas sykiu su 
Herbertu, gauna metinę al
gą iš unijos iždo, sėdėdamas

Harry Frankel, buvęs se- 
k r e torius-iždininkas lokalo 
167-to, nuteistas sykiu su 
Herbertu, gauna metinę al
gą $3,800 iš minėto lokalo.

Kodėl šie unijų vadai, ra- 
ketieriai ir grafteriai lupa 
pinigus iš unijų, kurie taip 
ilgai jas valdo ir terorizuo- 
ja?

1) Todėl, kad eiliniai na
riai bijo, pakol Tammany 
Hall, grafteriai ir raketie- 
riai, kontroliuoja distrikto 
prokuroro įstaigą. Kožnam 
nariui, kuris išdrįs atsistoti 
unijos mitinge ir pasmerkti 
raketierius, gręsia peilis į 
nugarą arba kulką i

2) Vadai Amerijc

siems teamsteriams. Jo pa
tvarkymai yra absoliutiški. 
Jis nepriima į uniją komu
nistų. Jis gali suspenduoti 
arba išmesti nąrius arba vi
sus lokalus, bile kada, kada 
jis tiktai nori.

William Green, preziden
tas A. D. Fed., yra prašęs 
sykis nuo sykio, kad reika
linga vesti kova prieš rake- 
tierius, bet tie prašymai yra 
tokie, kad, girdi, jis, Gree- 
nas, neturįs galios ant 
Teamsters International un
ijos. Tai niekas daugiau, 
kaip išsisukinėjimas nuo ve
dimo griežtos kovos prieš 
visokius žulikus.

Greenas nuskyrė vieną iš 
reakcijonierių A. D. Fed. 
vadų, būtent, Matthew Woll, 
kad šis kooperuotu su Mar
ketų Departments kad išva
lius iš tenai raketierius, bet 
pastarasis nieko neveikė.

Išvalymas visokio brudo, 
gengsterių ir raketierių iš 
darbo unijų ir iš visokių 
valdininkų vietų, priklausys 
pažangiai liaudžiai, po besi
organizuojančia Darbo Par
tija. ' t

UTENA
Staiga Mirė Advokatas 

čerkauskas ... •
Rugsėjo 28 d. staiga mirė ady. 

M. čerkauskas.
Adv. Balsevičiui ligoninėj 

sergant, Utenoj dabar yra tik 
vienas advokatas ir 2 priv. gynė
jai.

Gyvalių Rinka
Rudeniop pakilo gyvulių kai

nos. Tokį pat arklį prieš 2-3 mė-. 
nesiūs buvo galima nupirkti 100- 
200 lt. pigiau, negu dabar. Už 
gerą karvę mokama 200-250 lt. 
Už avį mokama 25-40 lt. Už 2 sa- • 
vaičių veršį reikia mokėti arti. 
20 lt.

D. DensOnas.
Prasti .Sėkliniai Dobilai
Rąseiniaz. — Sėklinius dobilus 

_______ . c_________  ___ suvalyti oro sąlygos buvo pa- 
nugarą arba kulką į galvą, lankios. Tačiau šiemet dobilų 

2) Vadai Amerijkos Dar- galvutėse labai maža sėklos, 
bo Federacijos žino šias su- daugumą—tuščios.

VARNIAI
Nauja Elektros Stotis •

Iki šiolei Varnių miestui elek
tros šviesą tiekė pil. Gečas, tu
rįs malūną ir lentpjūvę, tačiau 
tokia elektra gyventojai nebuvo 
patenkinti, nes ji buvo ne ištisą 
parą tiekiama, buvo neaiški ir 
dar kitų trūkumų būta.

Įkurti Varniuose naują elek
tros stotį jau senai rūpinamasi, 
tačiau tai pavyko tik dabar.

Stotis jau baigiama statyti ir 
jau gautas 48 H. P. agregatas 
visai baigiamas montuoti. Sto
ties statybą prižiūri elektrotechr., 
nikas Ad. Vilimavičius. < .

Stotis pradės veikti dar šie
met spalių men.
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Amerikaantautomobiliuratų Slepia Vandenynų Gelmės KAIP PAJAUN1NT VEIDĄ BE MASAŽŲ
Galima drąsiai sakyti, kad 

Ąmerikos gyventojai gyve
na ant ratų. Amerikos 
Jungtinės Valstijos turi 
apie 130 milionų gyventojų, 

*o tuom kartu šalyje yra 28,- 
221,000 automobiliai. Išeina, 
kad ant kiekvieno automo- 
biliaus nėra pilnai 5 gyven
tojų.

Automobiliai, sunkveži
miai, busai užkimšo mies
tus, kaimus ir kelius. Visi 

^važiuoja, skubina. O jau 
skubinimui nėra galo.

Jungtinėse valstijose yra 
30,000,000 šeimynų. Sako, 
1937 metais kiekviena tre
čia šeimyna pirko naują ar
ba padėvėtą automobilį. Iki 
dabar jau išpirkta 4,500,000 

‘ naujų automobilių ir 7,000,- 
000 ‘antros rankos”. Reiš
kia, buvo pirkta 11,500,000 
automobilių į 10 mėnesių 
laiko. Federalė valdžia tak
sų už naujus automobilius 
gavo $60,000,000. New Yor- 
ko valstija gavo tokių tak
sų $25,000,000. Šiemet fede
rates valdžios įplaukos už 
gazoliną, manoma, viršys 
pereitų metų įplaukas ant 
$100,000,000. Tokios tai 
skaitlinės.

Nauji Automobiliai
Automobilių kompanijos 

lenktyniuoja viena.su kita. 
New Yorke jau atsidarė 
trys parodos 1938 metų au
tomobilių — Chrysler, Ford 
ir General Motors.

Kiekviena iš jų garsina 
savo automobilius, kad jie 
gražesni, geresni. “Valdymo 
ratas geresnis”—sako “Old
smobile” .savininkai; “Prie
kinė sėdynė erdvesnė”— 
šaukia kita kompanija. 
“Motoras mažiau daro ūžė- 

’sio”—tvirtina trečia. “Elek
tros pagelba suvirintas au- 
tomobiliaus kūnas”—tvirti
na dar kita. Lenktynės!

Nelaimės ir Keliai
Geras dalykas automobi

liai. Bet neprotingas jų vai
ravimas baigiasi šermeni
mis. 1936 metais buvo virš 
38,000 žmonių užmušta au
tomobilių nelaimėse ir virš 
500,000 sužeista! Mažiausiai 
nelaimių įvyksta Washing- 
tcfne—District of Columbia, 
daugiausiai — Mississippi 
valstijoj. Pereitais metais

“Oleoarsenit” ir Maliarija
Maliarija (drugys) yra 

viena iš sunkiųjų ligų. Jinai 
platinasi pietiniuose Sovietų 
Sąjungos kraštuose. Dėlto, 
kovai su maliarija Sovietų 
Sąjunga kas metai išleidžia 
po kelioliką milionų dolerių.

Pamatinė kova su malia
rija, apart medikalės pa- 
gelbos, yra kova su uodais 
ir jų perais, kurie yra pla
tintojai tos ligos. Kiekvie
ną pavasarį žemose vietose, 
kur upės išsilieja (patvins
ta) ir pelkėse, uodai deda į 
vandenį kiaušinėlius, iš ku
rių, laikui bėgant, išsivys
to uodai. Uodai veisdamiesi 
miliardais laksto po kaimus 
tir išnešioja maliariją. Iki 
paskutinių laikų, kovai su 
uodų perais buvo vartoja
mi lėktuvai, kurie lėkdami 
virš pelkių, pripildavo į jas 
tam tikrų chemikalų, kurie 
ištirpę užnuodydavo vande
nį ir uodų kiaušinėliai žū
davo. Vienok, šis būdas 
uodų naikinimo yra gana 
brangus, nes tuos chemika- 

ivien ant gelžkelių susikry- 
žiavojimų užmušta 4,662 
žmonės ir 28,221 sužeista.

Platinama keliai. Dabar 
išrasta būdas taip kelius 
budavoti, kad ant jų kuo 
mažiausiai laikytųsi vanduo 
lietaus metu. Šiemet panai
kinta 1,149 kryžkeliai. Kur 
pirmiau keliai kryžiavo josi, 
tai dabar jie pravesti vieni 
aukščiau, kiti žemiau. Veda
ma ir spaudoj apšvieta, aiš- 

I kinama, kaip reikia vairuo
ti automobilius ir pėstiems 
pereiti skersgatvius. Toki 

; aiškinimai telpa ir “Lais- 
! vės” vietos žiniose.

Pradėta budavoti kelius 
iš medvilnės. Šiemet jau iš- 
budavota 578 mylios ilgio 
tokio kelio. Manoma, kad 
medvilnės kelių bus praves
ta iki 2,000,000 mylių. Med
vilnės keliai daug pigesni. 
Medvilnės kelias, turįs 18 
pėdų pločio, kainuoja nuo 
$450 iki $750 vienos mylios 
pravedimas.

D. M. š.

Stikliniai Drabužiai
Laike karo popieriniai 

drabužiai buvo gaminami 
ir dėvimi Vokietijoj. Bet 
Amerikoj .galėsime susi
laukt stiklinių drabužių net 
ramiais laikais.

Newarko miestelyj, Ohio 
valstijoj, jau yra fabrikas 
dirbti siūlus iš stiklo; o 
stiklas pamatiniai gamina
mas iš smilčių. Tai būtų ir 
smiltiniai drabužiai.

Stikliniai, siūlai toki stip
rūs, kad suvijus į vieno co
lio virvę, jinai atlaiko per 
milioną svarų sunkumo. Jie 
padirbami taip ploni, kad 
dešimt tūkstančių tokių siū
lų galima viena eilute sugul- 
dyt ant colio pločio. Svaras 
šitokių siūlų apjuostų visą 
žemės skritulį per pusiaują 
(ekvatorių)—29,902 mylias. 
Ir jie “verpiami” labai spar- v • •ciai.

Stiklinių siūlų medžiaga 
galima pastoviai nudažyti 
įvairiomis varsomis ir austi 
iš jų visokius spalvuotus 
audinius. Stiklo siūlo išra
dėjai jau nešioja stiklinius 
kaklaraišius ir pirštines.

lūs reikia parsitraukti iš 
užsienių. Dėlto buvo pradė
ta jieškot naujo cheminio 
preparato, kuris pavaduotų 
importuotą. -

Šiuo laiku mieste Baku 
(Kaukaze), yra įsteigtas 
naujas fabrikas, kuriame iš- 
dirbinėjama naujas chemi
nis preparatas, vadinamas 
“oleoarsenit,” naikinimui 
uodų perų. Čia minimas 
preparatas išdirbamas iš 
atmatų, kurios pasilieka be- 
čystijant naftą—tai išskir
tas gumbrinas ir arsenitas. 
Išskirtas gumbrinas — tai 
tiršta, juoda ir riebi me
džiaga, panaši į molį. Arse- 
nit—tai cheminis mišinys 
aršeniko (mišjako), kuris 
yra gana stiprus nuodas. 
Gumbrinas ir arsenitas bū
na sumaišytas, išdžiovintas 
ir sumaltas į miltelius.

Bandymai parodė, jog 
“oleoarsenit” yra labai ge^ 
ras ir pigus būdas kovai 
su maliarija (drugiu).

Vandenynai žmonių kul
tūrai ir civilizacijai yra 
daug pasitarnavę. Jau pir
mykštis žmogus naudojosi 
vandenynais imdamas iš jų 
sau maistą. Laikui bėgant 
įvairūs vandenynai vis pla
čiau ir plačiau raižomi žmo
gaus pagamintais laivais,— 
ar tai susisiekimo, ar žuvi
ninkystės tikslais. Ir štai, 
iš anų laikų iki šios dienos 
yra užsilikę baisios legen- 
dos-pasakos apie vandenynų 
gyventojus. Tų laikų žmo
gus nesugebėdamas giliau 
pažvelgti į vandenynų plotą 
bei gelmes, tačiau nujaus
damas, kad čia taip pat 
vyksta • gyvenimas, kūrė 
įvairias legendas.

Gamtininkai dar . ilgai 
tvirtino, kad vandenynų 
gelmėse negali gyvent joks 
gyvis, nes ten vanduo yra 
labai suspaustas. Tačiau 
žmogaus protas išrado to
kius prietaisus, kurie pagel
bėjo lengviau pasiekti van-

Pranašauja, kad galima bus 
iš stiklinių verpalų aust ir 
delikatnas sukneles mote
rims.

Iš stiklo siūlų pagamintas 
vailokas (tubas) minkštas 
iš velnus kaip šilkas. Jis bu
siąs naudojamas namų sie-

(Tąsa ant 6-to puslp.)

Maisto Virškinimo 
ir Sugėrimo Liauka
Atrandama vis naujų 

liaukų (glandsų), reguliuo
jančių veiksmus kūno orga
nų.

Turbūt, naujausias išskir
tas liaukos syvas yra ente- 
rocrinin. Svarbiausia jo vei
kmė tai sužadint virškinan
čių sulčių plaukimą iš žarnų 
sienelių ir palengvint su- 
firpdint maistą ir susigert 
jam į kraują. Davus žmo
gui kelis lašus tokio skiedi
nio, tuoj su veikte j a visa jo 
vidurių mašinerija. Šio šy
vo atradėjas, yra dr. E! S. 
Nasset, Rochesterio Uni
versiteto profesorius.

“Slaptingi” Tankai
Nauji, dar slaptybėj lai

komi Amerikos tankai va
žiuoja po 50 mylių per va
landą, parblokšdami storo
kus medžius ir perbėgdami 
per juos. Toks tankas gin
kluotas , trimis stambiais 
kulkasvaidžiais, kurie įtai
syti apsukamuose bokštu- 
kuose. Apart vežėjo, tanke 
yra 3 kareiviai kulkasvaidi- 
ninkai. Įsakymus, ką veikti 
ir kur važiuoti, jie gauna 
per radio.

Bomtyeris su Lėktuvu
Anglijos bombininkai Ma

yo rūšies įrengti taip, kad 
ant savo kupros nešasi po 
lengvą, greitą lėktuvą, ku
ris ore gali nuskristi' nuo 
bombininko.

Dionne “Penktukin” Kalba
Dionne mergaitės, gimu

sios vienu pradėjimu, eina 
ketvirtus metus; šiaip svei
kos ir gerai auga, bet silp
niau šneka, negu vidutinis 
to amžiaus kūdikis. 

denynų dugną ir arčiau iš
tirti gelmių augaliją bei gy
vuli ją. Tie prietaisai padė
jo žmogui nustatyti, kad 
gelmėse vyksta toks pat gy
venimas, kaip ir vandenynų 
paviršiuje, nežiūrint kito
niškų apystovų bei gyvento
ją

Tačiau patys_ pirmieji 
stebėjimai atrodė neįtikėti
ni. Reikėjo jieškoti kelių ir 
priemonių, kuriomis pasire
miant būtų galima daryti 
metodiški tyrinėjimai ir 
gauti neginčijamai tikri da
viniai. Tokiu būdu buvo pa
dėtas pamatas naujam mok
slui okeanografijai, kurios 
uždavinys yra tirti vande
nynus. Šis mokslas fizikams 
ir gamtininkams atidarė 
platų darbo lauką. Gamti
ninkų atradimai supažindi
no mus su daugybe naujų 
gyvių ir su geologinių laikų 
vandenynų gyvūnija (fau
na), kurios krūvos dar ir 
šiandien tebelaukia moksli
ninko akies.

Dabar truputį pažvelgia
me į vandenynų gyvių gy
venimą. Netobula mūsų akis 
neduoda galimybės stebėti 
vandenyno dugne vykstan
čio gyvenimo. Mes tiesiogi
niai galime tirti tik pačius 
viršutinius vandens sluoks
nius. Čia mums į pagalbą 
ateina žmogaus padirbti 
prietaisai. Tačiau to dar 
maža: nors ir tobuli prie
taisai, bet daro klaidų ir ty
rimai tenka pakartoti daug 
kartų ir įvairose vietose, 
kad galima būtu- ką nors 
tikrą pasakyti. Tačiau čia 
tenka pastebėti, kad okea
nografija nors turi ir pla
čius darbo akiračius, tačiau 
gana sunkiai užėmė sau pri
deramą vietą kitų mokslų 
tarpe.

Gelmių Vaizdas
Vandenynų gelmių, gyvių 

gyvenimo sąlygos gana skir
tingos, negu ęyvių, gyve
nančių paviršiuje. Bangų 
judėjimas, potvyniai, atos
lūgiai, saules šviesa, metų 
laikų įtaka keičia jų gyve
nimo sąlygas: gyvūnija 
(fauna) ir augmenija (flo
ra) viena prie antros prisi
taiko. Tačiau kuo giliau 
į gelmes, tuo mažiau jau
čiamas bangų judėjimas, 
saulės šviesa, metų laikų 
įtaka. Temperatūra vande
nynų gelmėse niekad nesi
keičia. Šviesa yra sąryšyje 
su vandens storiu (gilumu). 
Spinduliai pirmiausia keičia 
savo spalvą, o paskiau visiš
kai išnyksta^ taip, kad gel
mėse viešpatauja tamsa. 
Violetiniai spinduliai tik 
tiek prasiskverbia, kiek jų 
reikia augalams, kad šie iš
liktų gyvi. Jau 200 metrų 
gilumoje nebegalima 'rasti 
jokios jūros žolės, kurios 
spalva būtų šviesi, kaip pa
viršiuje. Vandenynų gelmė
se gyviai turi blizgančią 
spalvą ir nebeturi organų, 
reikalingų kovoti su ban
gomis, nes čia bangos ne
jaučiamos. Vandenyno dug
nas, atsižvelgiant į gilumą, 
yra padengtas smiltimis, 
gelsvu žvyrium, purvu. Au
galų grūdai labai maži. Ku
biniame. milimetre telpa 
apie 20 tūkst. grūdelių. 
Temperatūra, einant nuo 
paviršiaus,• mažėja. Gelmė
se viešpatauja beveik ledo 
temperatūra. Tačiau ji vi
suomet pastovi. Kaip atrodo 
žmogui gelmių peisažas 

(vaizdas) ? Gelmėse—amži
na tamsa, šaltis ir tyla. 
Toks vaizdas žmogui kelia 
tik nuobodulio ir liūdesio 
jausmą.
Gelmių Gyvūnija (Fauna)

Dar 3,000 metrų gilumoje 
yra gausi gyvūnija (fauna), 
giliau ji mažėja ir jau 7,000 
metrų gilumoj visai išnyks
ta. Su augalais, kurie au
ga paviršiuje, kartu gelmė
se dingsta ir gyviai žolėd
žiai, palieka tik mėsėdžiai. 
Jau apie 200 metrų gilumo
je gyvūnija staiga pasikei
čia. Joje budi gyviai me
džiotojai, tykodami grobio. 
Tačiau yra ir tokių, kurie 
maitinasi praplaukiančiais 
lavonais. Jie turi labai to
bulus organus, pritaikytus 
sugauti grobiui. Kiti gyviai 
tokių organų neturi ir mai
tinasi kitaip. Juos vadina 
purvarijais. Šie gyviai pa
lengva ropinėja vandenyno 
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Augalų Pakeitej as
Senas, nuodingas vaistas 

colchicine padeda išvystyti 
naujas rūšis gėlių ir kitų 
augalų. To vaisto sudėtis 
panaši į gyvulių liaukų. Jus 
per šimtmečius buvo nau
dojamas kaip gyduolė nuo 
podagros (gout).

Newyorkieciai profesoriai 
M. L. Ruttle ir B. R. Nebel

Ko Norite-Bemiuko 
Ar Mergaites?

Rochesterio Universitete 
buvo padaryta toki bandy
mai. Išima veislines dalis 
iš gaidžio ir vištos. Paskui 
įšvirkščia gaidžio lytinių 
liaukų j vištos kraują, o viš
tos liaukų į gaidžio kraują. 
Ir po kiek laiko višta pasi
daro būdu ir išžiūra panaši 
į gaidį, o gaidys į vištą.

Įleidus gaidžio lyties liau
kų syvų dar neišsiritusiai iš 
kiaušinio vištukei, jinai per
simaino į gaiduką; o gavęs 
vištos liaukų gaidukas, bū
damas kiaušinyje, paskui iš
sirutuliuoja į vištukę.

Yra pagrindo spėt, kad ir 
žmogaus gemalo lytis būtų 
galima pakeisti liaukomis.

—E. W.

Vyrų ir Moterų Nervai
Apdraudos kompanijų 

daktarai suskaito tris kar
tus daugiau nervais sergan
čių moterų negu vyrų. Ma
žiausia nuo nervų- kenčia 
gaspadinės - šeimininkės, o 
daugiausia raštinių tarnau
tojos ir mokytojos.

Ramybė ir Idėjos
Kūrybinės idėjos moksle 

ar mene dažniausia gema, 
kai galva būna rami. Pa
skuba tai didžiausia idėjų 
naikintoja, sako lowos Uni
versiteto profesoriai, kurie 
padarė tam tikrus tyrinėji
mus. ' '

Motoriniai Torpedlaiviai
Anglija turi desėtkus 

naujų motorinių karo laivu- 
kų,’ tik 60 pėdų ilgio, bet 
labai greitų. Jie ginkluoti 
kulkasvaidžiais ir pora tor
pedinių vamzdžių kiekvie
nas:

Senstelėjusį vyrą ar 
moterį dažnai galima pa
žinti iš raukšlių po akimis 
ir iš pasipūtimų apie lūpas 
bei padribimų iš abiejų 
smakro pusių. Gali būt žmo
gus ir neriebus, bet padri- 
bimūi iš vienos ir antros 
smakro pusės liudys, kad 
jis, turbūt, persiritęs per 
keturis “kryželius” am
žiaus. Dažnai toki padri- 
bimai ir anksčiau pasirodo, 
ypač pas moteris ir mergi
nas.

Geras žinoviškas masažas 
paveiklina kraujo vaikščio
jimą tose vietose; tuo būdu 
mažina bei aplygina seni
mo ženklus.

Bet geras masažas nepi
giai atsieina. O jeigu pats 

m asmuo braukysis, masažuo- 
‘ sis veidą, gali net padaryt 
žalos savo išžiūrai. Juk ma
sažuojantis reikia žinot, 
kaip yra susidėję įvairūs 
veido raumenys po oda. Ir 
jeigu mankysi veidą, kaip 
papuolę, o ne pagal raume

su colchicine pagelba išaugi
no iš vidutinių gėlių, sėklų 
puikias, milžiniško dydžio 
gėles ir skirtingas tomeites 
ir aguonas.

Rochesteriečiai mokslinin
kai Blakeslee ir Avery, nau
dodami silpną to vaisto 
skiedinį iš paviršiaus, išvys
tė geresnių veislių tabaką, 
svogūnus ir arbūzus. To
liau, iš jų sėklų jau savai- 
mi augo dar puikesni auga
lai, be colchicine pagelbos.

Yra spėjama, kad tas vai
stas keičia gemalines auga
lų dalis. Dar moksliškai 
neišbandyta, kaip jis atsi
lieptų į gyvius ar jų gema
lus.

, Mexico City.—Amerikos 
konsulatas vis gauna už
klausimų nuo kai kurių at
silankančių amerikiečių, no
rinčių pirkt vieną ar kitą 
Meksikos ugniakalnį.

Šaltis palengvina skaus
mus ligoniam, sergantiem 
vėžiu, kaip atrado Temple 
Universiteto medicinos pro
fesoriai Philadelphijoj.

Kulka Pagydžius Smegenis
Gali pasitaikyt, kad ir 

kulka į smegenis pataiso 
žmogų protiškai, rašo dak
taras Geo. L. Johnson žur
nale “Medical Surgeon,” 
nors jis nepataria revolve
riu gydyt protliges. i

Dr. Johnson aprašo tokį 
nuo tikį: Vienas bedarbis 
ex-kareivis, pažeistas pa
sauliniame kare, įpuolė į to
kį ligotą nusiminimą 1932 
metais, kad paleido sau 
kulką į kaktą. Kulka įstrigo 
į apatinę smegenų dalį, arti 
pituitarinės liaukos, kur ir 
dabar tebėra.

Nuo to laiko jau penki 
metai praėjo, ir tas buvęs 
nusiminėlis šiandien yra 
protiniai sveikesnis negu 
pirm susižeidimo. Jis sma
gus, turi gerą atmintį ir 
pas jį nėra jokio ženklo to 
nusiminimo, kuris jį pir
miau kankindavo.

Kai tik jis persišovė gal
vą, tuoj X-spinduliais buvo 
surasta, kurioj vietoj įstri
gus kulka. Gydytojai norė- 

nų audinių kryptį, tuom ga
li tik dar labiau padidint 
raukšles, “išart” sau veidą.

Tačiaus yra vienas būdas 
pasmarkint kraujo apyta
ką sudribusiose veido daly
se, visai pigus ir, turbūt, 
toks jau geras, kaip ir ma
sažas, būtent: Nusivalykite 
sau veidą, vidutiniai pasi
tepkite “maistingu krymu”, 
pasidėkite ant vidurio lovos 
kelias paduškas vieną ant 
kitos, užpakaliu atsigulkite 
ant tų paduškų ir užkeikite 
kojas ant lovos galo. Taip 
reikia ant nugaros gulėt ko
kias 15 minučių vienu pra
dėjimu. Iš tokios kūno po
zicijos, matote, kraujas 
daugiau subėgs žemyn į vei
dą, gaivins jo audinius ir 
stiprins sudribusius paakius 
ir pasmukimus vienoj ir an
troj smakro pusėj. Tokioj 
pozicijoj .kraujas taip pat 
lygins raukšles, einančias 
nuo nosies šonų linkui lūpų 
galų. Tatai pagelbės lygint 
ir pasipūtimus iš dešinės ir 
kairės pusės burnos.

Stebuklų, žinoma nereikia 
laukti. Vieno kito atsiguli
mo neužteks prieš minimus 
amžiaus ženklus.- Bet jeigu 
bus taip daroma kasdien, 
reguliariai per ilgesnį laiką, 
tai veido gražumo specialis
tai užtikrina geras pasėkas.

Bet ar visos ir visi tiek 
paisysime veido išžiūros ir 
ar turėsime tiek laiko ir 
kantrybės, o • gal rasime, 
jog tas ketvirtis valandų 
geriau paaukot “pamasa- 
žuot” savo smegenų sutinsi
mą bei atlikt kokį naudin
gą visuomenei darbą?

E. Vilkaitė.
Knyga Apie Čapajevą

Iš Kuibiševo miesto praneša, 
kad čapajevo tėvynėj jau ga
tava knyga apie čapajevą. Ra
šytojų grupė surinko visas 
liaudies pasakas, dainas, pa
davimus apie tą piliečių karo 
didvyrį ir išleido knygoj pa
minėjimui 20-ties metų revo
liucijos sukakties.

Sveikiau vaikščioti de
dant kojų pėdas tiesiai ar 
biskį nykščiais vidun negu 
iškreipiant į šalis (kaip kad 
antys), — nurodo 'dr. I. S. 
Cutter.

jo ją išimt, bet ligonis, vis 
dar labai nusiminusiame 
ūpe, reikalavo “palikt jį ra
mybėje.”

Praėjo trys dienos, ir jo 
ūpas palinksmėjo. Jis pasi
darė geriau sukalbamas. 
Todėl gydytojai nusprendė 
nejudint “gydančios” kul
kos.

Dr. Johnson rašo, kad tas 
exkareivis dabar įdomauja 
gyvenimo reiškiniais, “lošia 
kortomis su kitais ligo^ 
niais” ir yra protiniai nor
malus.

Bet. čia prašosi pastaba. 
Kada jis šovėsi, buvo be
darbis, matyt, be aprūpini
mo. O susižeidęs gavo ap
rūpinimą bent prieglaudoj. 
Taigi dar galėtų būt klau
simas: ar pati kulka patai
sė jam ūpą, pakeisdama 
smegenų spaudimą į pitui- 
tarinę liauką, ar užtikrinta 
pastogė išsklaidė ligotą nu
siminimą? —N. M.

viena.su


Frank Pitcairn Vertė D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
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Paskutinį vakarą komandierius Carlos 
buvo liudininku vieno iš pat didžiausių 
pietų fronto pasitraukimų. Fašistai į 
ataką metė tankus ir lėktuvus, pralau
žė skystą liaudiečių apsigynimo liniją ir 
atmetė ją linkui antrų apsigynimo ap
kasų, o oficieriai vieton to, kad sutvar
kyti naują apsigynimo liniją, tai auto
mobiliais pabėgo į Madridą, neva daryti 
pranešimus.

Carlos ir trys kiti draugai neprileido, 
kad tas pasitraukimas virstų į. betvarkį 
bėgimą. Jeigu tas būtų atsitikę, tai 
priešas būtų įžengęs j Gedafą savaite 
pirm jos tikro užėmimo.

Viena iš trijų draugų neleidusių su
mušti liaudiečius buvo draugė LaPasio- 
naria. Ji juodai apsirengus žingsniavo 
eilėje kovotojų, užlipo ant sunkvežimio, 
sakė prakalbą, prašydama kovotojų lai
kytis. Antru kovotoju buvo generolas 
Antonio Miaja, vėliau tapęs generaliu 
Madrido apgynimo komandierium. Jo 
energija ir pasišventimas išgelbėjo Ma
dridą. Trečiu—buvo Jose Diaz, genera- 
lis Komunistų Partijos sekretorius.

Žurnalistai, tą dieną aplankę frontą, 
ant Aranjuez kelio, pastebėjo, kaip ne
didelis automobilių būrys važiavo į pie
tus, prieš besitraukiančius kareivius, 
šarvuotus automobilius ir sunkvežimius. 
Priešakyj buvo vienas atdaras automo
bilius su trimis keliauninkais ir keletas 
sunkvežimių. Kaip tik jie sutikdavo 
sunkvežimį su besitraukiančiais liaudie- 
čiais, kurie dar turėjo su savimi šautu
vus, tai sulaikydavo ir dėjo visas pa
stangas, kad liaudiečiai, jeigu nenori ka
riauti, nori palikti frontą, tai atiduotų 
ginklus.

Daugelis iš kovotojų manydami, kad 
pasitraukimas yra tvarkus, pagal ko- 
mandierių įsakymą, griežtai priešinosi 
atiduoti ginklus. Žmonės, sėdinti atvira
me automobiliuje, jiems aiškino, kad ant 
to pat kelio, linkui Madrido, viename 
kaime, jie turi iš 600 gerai organizuotų 
pasišventusių kovotojų būrį, laukiantį 
pasiuntimo jų į frontą, bet negali iš- 
maršuoti iš priežasties stokos ginklų. 
Todėl reikalinga, kad besitraukianti ko
votojai arba grįžtų atgal į mūšio pozici
jas, arba atiduotų ginklus. Tankiausiai 
tie pasitarimai baigėsi tuom, kad sunk
vežimiai staiga apsisuko ir važiavo atgal 
į mūšio liniją, o mažasis automobilių bū
rys vis augo ir traukė į pietus, vis ar
čiau prie pirmos linijos mūšių.

Nuo kovotojų, atidavusių ginklus, bu
vo surinkta 700 šautuvų, kurie buvo su
dėti į sunkvežimius. " Po to keliauninkai 
sugrįžo į savo bazę—kaimą ir išdalino 
ginklus tarp kovotojų.

Panašius paveikslus buvo galima ma
tyti išilgai visą frontą. Tame momente 
tik šie didvyriški žygiai neprileido katas
trofos, bet, suprantama, "kad tokiu keliu 
nebuvo galima perkeisti abelnos padė
ties, galima buvo tik laikinai sulaikyti 
pYiešą ir geriau prisirengti apsigynimui. 
Į pabaigą tos kelionės komandierius 
Carlos, grįždamas į Penkto Pulko štabą, 
metė obalsį: “Kas netiki į pergalę—tas 
bailys!” Obalsis buvo palaikytas Ispa
nijos Komunistų Partijos ir jos organo 
“Mundo Obrera.”

Madride buvo daug žmonių, skaitan
čių šį obalsį paprastu obalsiu, tik kiek 
tvirtesniu, kaip paprastas šauksmas prie 
kovos. Bet dideliame susirinkime kino 
name “Monumentai” Komunistų Partijos 
vadai, vadai apjungtos Jaunųjų Sąjungos 
ir Penktojo Pulko, kartu su darbo unijų 
atstovais, iškilmingai pareiškė, kad Ma
dridą galima apginti, kad ginklų pas 
valdžią, kurie kol kas nepristatyti į fron
tą, yra užtektinai, idant aprūpinus ko
votojus. Todėl dabar viskas priguli nuo 
to, ar tinkami liaudies kovotojai, ar tin
kami Madrido gyventojai ne tik drąsiai 
laikytis, bet ir pereiti į kontr-ątakas, 
klausyti karo komandos,—kitais žodžiais, 
ar sugebės kovotojai pasirodyti kaipo ti
kros armijos dalys, avangardas Ispanijos 
liaudies,mokantis muštis šių dienų karo 
sąlygose.

1 XXIV.
Ne lengvas buvo kelias nuo to laiko, 

kada autoriai editorialo komunistų dien-

raštyj “Mundo Obrera” (viduryj liepos) 
įtikinėjo liaudies valdžią imtis rimtesnių 
žingsnių prieš fašistus, ruošiančius su
kilimą, o kiti laikraščio bendradarbiai, 
apsiginklavę revolveriais, stovėjo dien
raščio sargyboj už barikadų. Tai ilgas, 
bet tiesus kelias.

Ne pripuolamai viena iš pat atsako- 
mingiausių vietų Apsigynimo Taryboj 
yra užimta Komunistų Partijos atstovo... 
Visa šalis būtų nustebus, jeigu ta vieta 
būtų įteikta kam kitam, o ne tam didvy
riškam komunistų kovotojui.

Bėgyj viso kelio nuo šturmavimo kar- 
' eivinių La Montania iki apkasų ant 
Manzanares upės krantų—Komunistų 
Partija užkariavo milžinišką autoritetą, 
parodė savo gabumus, mokėjimą vado
vauti kovoje. Dabar ji turi visų pagar
bą ir pripažinimą.

Sunku keliais žodžiais perduoti tą jau
smą, kokį Ispanijos liaudis turi linkui 
savo jaunutės, dar visai nesenai buvusios 
neskaitlingos, Komunistų Partijos. Bet 
tą suprasti lengva.

Laipsniškai tam, kaip šalyje augo neri
mas, daugelis pašalinių ir net nedrau
giškai pirmiau nusistačiusių prieš komu
nistus, pradėjo įžiūrėti ir pripažinti vie
ną po kitai komunistų nurodytą tiesą, 
kuri pirmiau atrodė nesuprantama arba 
svetima.

Pasirodė, kad kada komunistai kal
bėjo apie vienybės reikalą, tai tas iš tik
ro buvo gyvenimo ar mirties klausimas, 
ant tiek reikalingas ir būtinas, kaip ir 
kareivių aprūpinimas kulkasvaidžiais, 
amunicija ir smėlio maišais. Kada ko
munistai sakė, kad tarp darbo žmonių vi
si politiniai skirtumai reikia padėti į ša- *, 
lį tam, kad išlaimėjus karą, tai jų buvo ■ 
tiesa; komunistai išleido atsišaukimą, 
reikalaudami padėti į šalį atskirus parti
jų tikslus, bet visiems susivienyti ir rem
ti demokratinę valdžią jos kovoje prieš 
fašistus ir patys pirmieji savo pasiūly
mą pravedė gyveniman. Bet svarbiau 
visko, kad ačiū jų tvirtai disciplinai, su
derintai su pačiu didžiausiu demokrati
niu centralizmu, Komunistų Partija 
daug lengviau galėjo, kaip bent kokia ki
ta organizacija, pravesti savo žodžius į 
veikimą.

Aš noriu apsistoti tik ant kelių klau
simų, ačiū kuriems Ispanijos Komunistų 
Partija sugebėjo atsiekti dabartinės už
imamosios garbingos pozicijos kovoje, 
kur ji išvien su Socialistų Partija, respu- 
blikiečiais, anarchistais ir katalikais at
lieka svarbiausius uždavinius: laiko pa
saulinės demokratijos karo frontą prieš 
pasaulinį fašizmą, grūmojantį visam pa
sauliui. Tai nėra slaptybė, kad iniciaty
va sudarymo Ispanijos reguliarės armi
jos išplaukė iš Komunistų Partijos, kuri 
praktiškai ėmėsi pravesti gyveniman sa
vo pasiūlymą. Ji atsikreipė į valdžią, 
prašydama leisti jai organizuoti karo 
armijos dalį, kuri vadinsis Penktas Pul
kas. Valdžia, turėdama mintyje, kaip 
tai didelis darbas, pasiūlė organizuoti tik 
batalioną. Komunistai atsakė, kad jie 
pasistatė savo tikslu suorganizuoti pulką 
ir savo pareigas atliks.

Pradžioje Penktas Pulkas buvo tik iš 
200 kovotojų, bet jau už kelių savaičių 
prisiėjo persvarstyti klausimą perorga
nizavimo jo į diviziją. Iki šio laiko 
Penktas Pulkas pasiuntė į frontą gerai 
lavintų ir apginkluotų ne mažiau 32,000. 
kovotojų, kurių tarpe yra atstovai viso
kių partijų ir įsitikinimų, net iki katali
kų. Dar, daugiau, kaip Ispanijos, taip ir 
užsienio karo specialistai skaito, kad 
Penktas Pulkas yra pati galingiausia 
karo jėga iš visų liaudiečių kovotojų.

Dar liepos mėnesį, 1936 metais, Ko
munistų Partija reikalavo visuotino ap
ginklavimo darbininkų sąryšyje su au
gančiu pavojum fašistų sukilimo.

Rugsėjo mėnesį, 1936 metais, kada pi
liečių karas įgavo moderniško karo po
būdį, Komunistų Partija pareikalavo, 
kad liaudies milicija, kurioj dar buvo ga
lingos tradicijos liepos dienų gatvių.mū
šių, būtų apvienyta į reguliarę armiją, 
po vienav komanda, nes tai yra būtina 
sąlyga sėkmingam vedimui karo naujose 
sąlygose.

(Bus daugiau)
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Vakariene ir Koncertas

South Bostono Bargenai!

E?
Telefonas: Humboldt 2-7964

Nėra valandų sekmadieniais.
H

Nešiokite Over Globe Shoes.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Antanas Penkevičius
Sales Manager

Brangsta Bulvės
šiuo metu pats bulviakasis. 

Prieš kelias dienas Šančių tur
guje galima buvo nupirkti bul
vių centnerį už 2 lt., dabar jau

Rengia Rusų-Lietuvių Kliubas paminėjimui 20 mėtų 
Rusijos Revoliucijos laimėjimų

Įvyks Sekmadienį, November 7 Lapkr.
735 Fairmount Ave. Pradžia 3 vai. po pietų
Programoje dalyvaus rusų ir lietuvių kalbėtojai, Lyros 
Choras, Merginų grupė, solų, Rusų Choras, Balalaikų 

Orkestrą ir profesionaliai šokikai.
Po Koncerto Bus duodama Vištienos Vakariene 

Prašome visu skaitlingai dalyvauti.
KOMISIJA.

Randų įplaukia $1,438.00 į metus.

Savininkas sutinka namą mainyti ant ūkės.

Del platesnių informacijų kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 9423

Parsiduoda penkių šeimynų 
kampinis namas, kuriame krau
tuvė yra išnuomuota vaistinei.

NAMAS NAUJAI PERTAISYTAS IŠ VIDAUS IR LAUKO
Labai geroj. vietoj, tirštai apgyventoje lietuviais 
ir kitataučiais. Išrandavotas geroms šeimynoms.

LAISVE

*

................

kainuoja 2,20—Ž,50 lt. centne
ris.

PHILADELPHIA, PA.
✓ 7 LIETUVIŲ BRAVORO ALUS

Jonas Skritulskis
Prezidentas

ORUI ATVESTANT 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 

Pcnkevičiui bravoro antrašu:

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

GARSINKITE^ “LAISVĖJE

DR. J. J. KASK1AUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Bridgewater Darbininke Ko operatyve Draugove
Lietuvių Ceverykų Išdirbystė 
Pagarsėjo gaminimu Stiprių 

OVER GLOBE SHOES 
Jie gerai tinka ant kojos.
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Atsiekė aukštą laipsnį Am
erikos Ceverykų Industrijoj. 
Įsitėmykite šią emblemą ir 
reikalaukite ceverykų su ja.

Kojų Atšalimas Gręsia Mirtį!
Rudenį labiau negu bent kada reikia saugoti kojų atšalimo. 

Visokios slogos, gripas, influenza, plaučių uždegimas gaunami 
nuo kojų atšalimo. O tos ligos gręsia žmogui mirtį!

Dėvėkite Over Globe Čeverykus
Jie yra geros medžiagos, stipraus darbo, nepersisiunkia į vidų 

vanduo, jie saugoja jūsų sveikatą ir taupo jums pinigus.

OVER GLOBE ceverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki 
pilno mokslinio supratimo, 21 metai praktikos ceverykų gamy
boje. Pritaikymas OVER GLOBE ceverykų prie mūsų žmonių 
kojy, jų gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimą 
ir čeverykus padaro taip, kad jie tinka ant kojų, kaip pirštinė 
ant rankos.

žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu savo gyvenimo. 
Todėl kankinimas savęs netinkamais čeverykais, gadinimas kojų 
eikvoja žmogaus sveikatą.

Sulyg Ceverykų Gerumo, Kainos Žemos 
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda: _ - •nnrfri 

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX 

Nuo $5.00 iki, $6.00

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

. • • į

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




