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Japonai Paskelbė Jūros 
Blokadą prieš Chiniją

Daraktorium” vadinosi mo

sius kūrinius. Be to, neisilei

daraktoriai’ atli

jon Maksimo Gorkio vėliau

liaudies švietimo

Chinijos 
valdžia užpirko 20 Bellanca 
lėktuvų karui prieš Japoni-

Kovos už Vyriausio

kuri talpintų 100—150 žmo

eina vis

dešinieji demokratai, prie
šininkai Roosevelto pradi
nio reikalavimo—panaujint 
Vyriausią Teismą šešiais

Tas pats “Draugas” džiau

Auto. Darbininkų Unijos 
Stipri Parama T. Mooney

Atsiminkit, Alytuj dabar

Kalgan Tebėra Chinų 
Rankose

Peiping, rugp. 26. — Ja
ponai vis dar nepajėgia at- 
laužt Chinijos armijų, ku
rios iš dviejų šonų gręsia 

Angii-1 aPsupt 30,000 japonų šioj

SHANGHAI. — Chinai

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

VARŽA V A.—Policija pa
pliūpos šūviais nušovė bent 
17 lenkų valstiečių, kurie 
buvo apgulę Munin kalėji
mą, Rytinėj Galicijoj. Vals
tiečiai reikalavo išlaisvint

Reikalauia Verstino Karei- laivus, peržiūrėt krovinius 
ir užgrobt karines medžia
gas, vežamas Chinijon; bet 

Ve- už tokius grobius Japonija 
galėsianti apmokėti.

Paminklas “Daraktoriui 
Ar Pinigai Sulaikys 

Komunizmą?
700,000 Litų Bažnyčia 

Alytuj.
Kur Žmonės Gyvena su 

Vištomis ir Avimis.
Indijoj.

rą šį penktadienį New *.or- 
ke ir apygardoj. ■ Vakar 
temperatūra buvo 75 laips
nių. Saulėtekis 6:16; saulė
leidis 7:39.

pandos laisvė.
Kuriems rūpi pagerbti

džia ir Ralfo Foxo, anglų ra 
šytojo (žuvusiojo Ispanijos lo 
jalistu eilėse kovotojo) kny 
gos “The Novel and the

... >H'fl

Per 13 Dienų Shanghajuje 
Užmušta 14,000 Chinų

ponai dar neužėmė Kalga- 
no, Vidurinės Mongolijos 
sostinės, . šiaurvakarinėj 
Chinijoj, kaip kad buvo pa
siskelbę japonų karininkai.

jaunesniais, pažangesniais 
teisėjais. Bet iš Roosevelto 
pareiškimo, pasirašant da
bartinį bilių, yra matoma, 
kad jis ir toliau ves kovą 
už šalies Vyriausio Teismo 
pagerinimus. Tuo atveju 
jis, be kitko, sakė:

“Aš norėjau padaryt ga
lą tikram sąmokslui” tarp 
tūlų didžiųjų advokatų, 
“kurie išnaudoja techniškas 
smulkmenas ir teismų ne
pažangumą, idant panaikint 
socialius ir ekonominius įs
tatymiškus pagerinimus ar
ba niekais juos paverst... 
Pragarmė tarp žmonių, iš 
vienos pusės, ir teismų ir 
advokatų, iš antros pusės, 

platyn... mūsų 
žmonės bruzda prieš lėtą 
ir nežinia kur vedantį teis
mų veikimą.”

Rooseveltas taipgi primi
nė, jog milžiniška dauguma 
piliečių balsų pereituose rin 
kimuose davė jam teisę da
ryt pastangų ir dėlei teis
mų mašinerijos taisymo.

Šių metų paskutinis didelis
Laisvės” naudai piknikas ponijos

Chinų Lėktuvai Geresni už 
Japonų, Sako Žinovas

Tokio, rugp. 26. — Japo 
nija paskelbė 800 mylių ii 
gio jūrų blokadą prieš Chi 
nijos laivus, nuo 
krašto Yangtze upės iki 
Swatowo. Ta blokada įima 
ir Chinijos sostinę Nankin- 
gą. įvairių šalių valdžios 
jau atsiuntė protestus prieš 
blokadą, nors Japonija aiš
kinasi, būk nekliudysianti 
kitų valstybių laivų.

Washington. — Amerikos 
politikai supranta, kad ja
ponai su savo blokada stab
dys ne tik Chinijos laivus, 
bet ir kitų šalių garlaivius, 
vežančius bet kokius karui 
reikalingus daiktus į Chini-

giasi Lietuvos “progresu.” 
Girdi, “Alytuje yra projek

Santander, Ispanija. — 
30,000 fašistų armija, su 15 
tūkstančių italų “juodųjų 
strielčių” prieky j, po žiau
rios kovos priemiesčitfose ir 
gatvėse, galop užėmė San
tanderį, Baskijos prieplau-

mas tai praplatint demo
kratiją, atliuosuot fašistinę 
priespaudą.

New York.—Japonija tu
ri kur kas didesnį skaičių 
lėktuvų negu Chinija, bet 
chinų lėktuvai yra geresni, 
sako G. F. Warren, atsto
vas Curtiss Wright ameri
kinės orlaivių korporacijos, 
ką tik sugrįžęs iš’ Azijos: 
“Japonija gal turi apie 
4,000 karinių lėktuvų, o Chi
nijos lėktuvai skaitliuojami 
tik šimtais. Ale du treč-

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit

Indijos reakcininkai taipgi 
nori pasirodyti pasauliui, kad 
jie ereri Hitlerio kopijuotojai.

Nelabai senai to krašto cen
zūra uždraudė ivabenti Indi-

COLUMBUS, Ohio 
teranai buvusio Amerikos 
karo su Ispanija savo,, suva
žiavime priėmė rezoliuciją, 
kad Jungtinės Valstijos tu
rėtų įvest verstiną tarnybą 
ikariuomenėj. ,

ir avimis.
Tuos 700.000 litų kunigai 

bandys išvilioti iš tų varguolių, 
iš biedniausio krašto gyvento-

siąs iš šiaurės permest 100,- 
000 savo armijos ir daugy
bę ginklų ir amunicijos į 
centralinį karo frontą — 
prieš Madridą. Be to, fašis
tų karo laivai, kurie bloka- 
davo šiaurinį Ispanijos-Bas- 
kijos pakraštį, galėsią per
plaukt į Viduržemio jūrą 
užpuldinėt respublikos lai
vus ir bombarduot jos pa
jūrio ’miestus.

Uždrausta Moterim Gerti 
Prie Barų Conn. Valstijoj

SHANGHAI, Chinija, 
rugp. 26.— Čia esantieji už
sieniniai karo žinovai skait- 
liuoja, kad per tryliką die
nų kovos tarp chinų ir ja
ponų Shanghajuje užmušta 
14,000 asmenų iš abiejų pu
sių; o sužeistų skaičius esąs 
dveja tiek didesnis.*

Lenkų Policija Nušovė 
Dar 20 Valstiečių

Wilkins Išskrido Jieš 
kot Sovietų Lakūnų

Wisconsino Gubernatorius 
Smerkia Fordą-Skebininką

Lietuvoj, sakoma, tūli žmo 
nes ruošiasi pastatyti pamink 
la kaimo “daraktoriui.”

daliai visų Chinijos lėktuvų 
yra Amerikoj pabūdavote 
ir beveik visi chinai lakūnai 
yra išlavinti amerikiečių or- 
laivininkų.”

Santanderio Paėmimas 
'Tai Italijos Pergalė’

kuri tal- 
įskaitant

Chicago., Ill.—Atstovai 86 
geležinkelių kompanijų at
metė reikalavimą savo dar
bininkų Brolijų (unijų) — 
pridėt 20 procentų daugiau 
algos, atsižvelgiant į pra
gyvenimo pabrangimą. Dar
bininkų Brolijų vadai tada 
pareiškė: “Nieko daugiau 
mums nelieka, kaip tik pa
skirt dieną ir valandą pra
dėt streiką, pagal nutarimą, 
kurį mūsų darbininkai pa
darė 97 procentais visų sa
vo balsų.”

Geležinkeliečių Brolijoms 
priklauso iki 350,000 darbi
ninkų ir tarnautojų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Sovietų ledlaužis 
“Krasin”, atplaukęs padėt 
j ieškot Levanevskio ir 
draugų.

Hartford, Conn.—Išleista 
valstijinis įstatymas, kad 
moterims nevalia duot al
koholinių gėrimų prie barų 
saliūnuose, viešbučiuose ir 
valgyklose. Leidžiama tik 
vyrams gerti prie baro. Už
ginta paduot moteriai alaus, 
vyno ar degtinės arčiau 
kaip už jardo nuo baro.

Milwaukee, Wis. — Suva
žiavimas Jungtinės Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
paskyrė $10,000 kovai už 
Tomo Mooney’o paliuosavi- 
mą ir atsišaukė į Industri
nio Organizavimosi (CIO) 
Komitetą, kad jis rinktų 
daugiau aukų ir išvystytų 
plačią kampaniją visoj ša
lyj, idant priverst Califor- 
nijos vyriausybę ir šalies 
valdžią išlaisvint garsųjį 
kovotoją už darbininkų rei
kalus, Tomą Mooney.

dieji laivai galėtų į jas 
įplaukt; todėl naudojama 
mažesni chinų laivai davežt 
krovinius į kraštą. Bet kai 
japonai atakuos chinų lai
vus, tai negalima bus iš- 
kraut ir kitų šalių laivų.

mokindavo skaityti 
kur, rašyti.

Skulptorius Menčinskas ga
minąs bareljefą vieno žymaus 
“daraktoriaus”, Kazimiero Ja-

du Japonijos karo laivus 
Whangpoo upėje.

Protestai prieš Japonų 
Blokadą

Milwaukee, Wis.—Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos (CIO) suvažiavi
me kalbėjo ir Wisconsino 
valstijos gubernatorius Phi
lip La Follette. Jis smerkė 
didįjį automobilių fabrikan
tą Henry Fordą kaip skebi- 
ninką, neprisiimantį jokios

jau yra dvi katalikų bažnyčios 
ir rusu cerkvė.

Tegu skaitytojas sprendžia, 
kokis čia po paibeliais pro
gresas.

sovietiniu lakūnu jieškot 
Levanevskio.

Point Bar row,
matosi

Tokio. — Pati Japonijos 
valdžia pripažįsta, kad ja-

People.”
Na, o tie patys veikalai Jais 

vai parsidavinėja Anglijoj

pins 3.000 žmonių
500 sėdynių vietų.”

Bažnyčio bus ir

dėl kovos už lietuvybę ir žo 
džio laisvę.

Geriausias, todėl, “darakto 
riui” paminklas būtų, jei šian 
dien Lietuvoj žmonėms būtų kos miestą prie Biscay UŽ- 

lajos, šiaurėje.
Fašistai sako, kad mieste 

beveik neradę reguliarių unijo-g. gakg. «Fordas ne_ 
[. Jie buvo maį-0, kokios didelės visuo- 

' meniškos ir ekonomiškos 
(permainos įvyksta šiais lai
kais. .. Kojos tokių asmenų 
kaip Fordas stovi 1937 me
tuose, bet jų galvos dar te
bėra 1837-tuose metuose.”

Japonai Stabdys Kitų šalių 
Laivus, ne tik Chinų

Shanghai, rugp. 26. — Ja- 
—valdininkai sako,! 

įvvks Philadelphijoj, rugsėjo Į<acl blokada. bus pritai- 
mgn 5 d |koma ne tik pries Chinijos,

‘ žmonės ruošiasi jin tūkstan- bet ir prieš kitų šalių lai- ' 
čiais!

Ten policija užpuolė ūkinin
kų streiko pikietus, nepra
leidžiančius farmų produk
tų į miestą.

Socialistai rugp. 25 d. pa
skelbė visuotiną darbininkų 
streiką Krakove, Tarnove 
ir Kielce, pramonės mies
tuose ir apskričiuose, idant 
paremt politinį ūkininkų 
streiką Pietinėj Lenkijoj. 
Pamatinis streiko reikalavi-

Roma. — Visoj Italijoj 
fašistai trukšmingai sveiki
na Santanderio užkariavi
mą nuo Baskijos liaudiečių 
kaip Mussolinio laimėtą 
perg _ 
tame fronte kariavo desėt- 
kai tūkstančių Italijos juod- 
marškinių ir šimtai Musso
linio tankų ir karo lėktuvų.

Mussoliniečiai džiaugiasi 
ypač tuom, kad, “galutinai 
nušlavus” Baskiją ir Astu-

mis, 42,000 japonų armijos 
vis dar nepajėgia išsikraus- 
tyt nuo laivų ant kranto.

Japonai, esantieji Shang- 
hajaus priemiesčiuose, da
bar bando iš dešinės ir kai
rės pusių apsupt Shangha- 
jų prie Whangpoo upės. Sy
kiu jie įtūžusiai bombar
duoja chiniškąją miesto dalį 
kanuolių šūviais ir lėktuvų 
bombomis.

Chinijos vyriausybės ži
niomis, chinai nuskandino

vienoj pusėj savo Woosung 
tvirtumos neva “pasitrau
kė” atgal iki antros apsigy
nimo linijos. Tada japonai 
iš savo karo laivų puolėsi į 
aptuštintą vietą. Bet chinai 
čia buvo pakasę minas, po
žeminius sprogimus, ir kaip 
tik japonai atbėgo j tų spro
gimų vietą, chinai elektri
niais prietaisais padegė ir 
išsprogdino juosius. Tuo bū
du, pagal vienus praneši
mus, šimtai joponų liko su
draskyta, o pagal kitus, tie 
sprogimai išnešė oran ir už
mušė iki 5,000 japonų.

Chinai gerai paslėptais 
savo kulkasvaidžiais taipgi 
iškapojo daugį japonų, ban
džiusių išlipt iš karo laivų 
į sausumą ties Woosung 
fortu, prie Whangpoo upės 
įsiliejimo į Yangtze. Ir li
kusieji japonai buvo privei
sti subėgt atgal į savo karo 
laivus. United Press žinio-

Wilkes-Barre, Pa.— Phi- 
ladelphiečiai jaunuoliai H. 
Bowers ir V. Andreoli teis- 
me prisipažino, kad jiedu 
nušovė valstijos policininką 
J. Broskį.

mūšių linijose aplink San
tanderį. Fašistai su dideliu 
skaičium tankų, kanuolių ir 
lėktuvų išdaužė liaudiečių 
pozicijas Parbayon-Revilla 
miestelių linijoj iš pietų pu
sės ir tuo ruožtu įsilaužė į 
Santanderį. Pačiame gi 
mieste fašistų “penktoji ko- 
lumna” pasinaudojo tuom, 
kad jame nebuvo reguliarės 
liaudiečių kariuomenės; pa
darė sukilimą, ginklais iš 
savo slaptų sandėlių užėmė 
valdiškas įstaigas ir paskel
bė fašistų valdžią, kaip pra
nešė United Press rugp. 25 
d. Tas gen. Franco agentų 
sukilimas daug padėjęs fa
šistams užvaldyt Santande
rį iš vidaus.

Prieš Santanderį veikė 
60,000 iki 100,000 fašistų ar
mijos. Jinai turėjo 200 Ita
lijos tanku, šimtus Vokieti
jos ir Italijos karinių lėk
tuvų ir daugybę vokiškų 
kanuolių su naziais artile
ristais.
Liaudiečiai Tebegina Baski
jos Pajūrį ir Asturiją nuo 

Fašistų
Nors fašistai užėmė San

tanderį, bet liaudiečiai iš
gelbėjo didelę daugumą sa
vo ginklų ir amunicijos, ir 
jų -armija tvarkiai pasi
traukė į vakarus nuo to 
miesto. Ten jie gina 100 
mylių ilgio ir apie 60 mylių 
pločio sritį, priklausančią 
respublikai Baskijoj; o į va
karus nuo Baskijos yra dar 
apie tokio pat dydžio Astu- 
rijos plotas liaudiečių ran
kose.

Associated Press praneši
mais, Baskijos prezidentas 
J. A. de Aguirre su keliais 
savo ministeriais iš Santan
derio įsėdo į Anglijos karo 
laivą “Keith” ir išplaukia 
Franci j on. Tas laivas iš
vežus ir 17 žymių fašis
tų, kuriuos liaudiečiai laikė 
nelaisvėje. Bet pagal kitus 
pranešimus, tai Baskijos 
respublikiečių v y r iausybė 
tik pasitraukė j vakarus ir 
eina savo pareigas.

kytojas, kuris, carizmo lai
kais, kaimuose slapta vaikus 

kaip

Alytus — Dzūkijos sostapi- 
lis. Dzūkiioj žmonės gyvena 
biedniausiai. Daugelis dar ir 
šiuo tarpu smulkiu valstiečių 
rūksta dūminėse bakūžėse, tū-

Jeigu kunigu laikraštis skai
to progresyviška tą šalį, ku
rioj, imant proporcionaliai, 
yra daugiausiai bažnyčių, tai, 
manding. Lietuva, dabar jau 
galima būtų skaityti progre- 
syviškiausia šalimi pasaulyje.

įkalintus ūkininkus strei- 
kierius. Apart nušautų, po
licija dar sužeidė 30 kai
miečių.

Susikirtimuose su polici
ja Brzecko, Vakarinėj Ga
licijoj, nušauta du valstie
čiai ir mūšyje prie Kuro- 
wo, arti Krakovo, vienas,

Edmonton, Alta, Canada. 
Anglas šiaurių tyrinėtojas 
Sir Hubert Wilkins rugp. 
25 d. vėl išskrido jieškot 
Levanevskio ir penkių jo 
draugų, sovietinių lakūnų, 
apie kuriuos jau 13 dienų 
nėra jokios tikros žinios. 
Tai jau antras Wilkinso

VORAS TOKIO DYDŽIO 
KAIP ŽMOGAUS GALVA

Pelotas, Brazilija.—Vieti
nėj parodoj yra rodoma ir 
milžiniškas voras, parvež
tas iš Matto Grosso valsti
jos raistų. Voras tokio dy
džio kaip žmogaus galva.

“Kolumbo Vyčių valdyba 
vienu balsu nutarė rinkti po 
25c. nuo kiekvieno savo orga
nizacijos nario kovai prieš ko-

SUKILIMAS FRANCO AGENTU PADĖ
JĘS FAŠISTAM UŽIMT SANTANDERĮ

skridimas. Pirmu atveju 
audringas ir ūkanotas oras 
privertė jį sugrįžt atgal.

Dabar, tačiaus, vėl oras da
rosi miglotas ir gręsia lie
tus. Wilkins pasiėmė 720 
gorčių gazolino, bet gal rei
kėsią apsistot Aklavik saloj 
gauti daugiau gazolino.

Fairbanks, Alaska. — Pa
sirengęs skristi amerikietis 
lakūnas Jimmy Mattern su 
vienu kanadiečiu ir vienu

Valdyba galėjo nutarti, bet 
klausimas, ar nariai mokės.

Pagaliau, jeigu ir mokės, tai 
pinigais komunizmo eigos negi 
sulaikys.

i Jeigu tas būtų galima, tai 
bilionieriai jau senai būtų ko
munizmą išnaikinę.

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Toronto, Canada. — Tre
čiadienį kūdikių paralyžius 
parbloškė dar 20 vaikų To- 
rontoj ir apygardoj. Viso 
serga tuom paralyžium virš 
300 asmenų. Desėtkai jau 
mirė.

Kūdikių paralyžiaus epi
demija galinti persimest ir 
į Jungtines Valstijas.

JAPONAI PAŠOVĖ AN
GLIJOS AMBASADORIŲ

Shanghai, rugp. 26. — Ja
ponų lėktuvas, žemai skris
damas, šaudydamas iš kul- 
kasvaidžių, pavojingai pa
šovė Anglijos ambasadorių 
Chinijai Sir Hughe Knatch- 
bull-Hugesseną. Kulka įstri
go jam į kepenis. Gelbėjant 
ambasadorių nuo mirties, 
įleista jam kraujo iš vieno 
Amerikos marininko.

Japonų lėktuvas užpuolė 
Anglų ambasadoriaus auto
mobilį, nors jis važiavo su 
Anglijos vėliava priekyje, ir 
ne tik apšaudė, bet ir bom
bas į jį mėtė.

Japonijos valdžios atsto
vas Shanghajuj išreiškė 
“apgailestavimą” dėl to įvy
kio, bet pasakojo, būk An
glijos ambasadoriaus auto
mobilio vėliava buvus “ne-

Lietuvos 
ko dideli 
darba. Jie

gana didelė,” ir japonų la
kūnui pasirodę, kad tai bū
sianti Chinijos vėliava.

London, rugp. 26. — An
glijos valdžia rengia smar
kų protestą prieš Japoniją 
už peršovimą Anglų amba-| 
sadoriaus Shanghajuj. Uni
ted Press žiniomis, 
jos santikiai su Japonija 
įsitempė iki pavojingiausio 
laipsnio.”

CHINAI MINOMIS SUDRASKĘ ŠIMTUS 
JAPONU; NUSKANDINĘ 2 JU LAIVU

WASHINGTON.— Prezi
dentas pasirašė kongreso 
priimtą bilių, kuriuom tru
putį taisoma veikimas fede- 
ralių apskričių teismų, bū
tent:

Valdžiai duodama teisė 
pasiųst savo atstovus į ap
skričių teismus ir gint juo
se šalies įstatymus, jei tuo
se teismuose kas užveda by
lą, reikalaujančią panaikint 
kokį įstatymą, neva kaip 
“priešingą” šalies konstitu
cijai.

Šalies valdžia galės grei
tu laiku paduot apeliaciją 
Vyriausiam Teismui prieš 
sprendimą padarytą apskri
čio teisme, paliečiantį kokį 
kongreso išleistą įstatymą.

Šiek tiek norima apribot 
apskričių teismų sauvališ- 
kumas, kur jie akių plotu 
išdavinėdavo indžionkšinus, 
uždraudžiančius vykdymą 
pažangesnių kongreso įsta
tymų.

Bet Rooseveltas sako, jog 
tie pagerinimai yra perma- 
ži, ir jie neįlieja naujo 
kraujo į žemesniuosius fe- 
deralius teismus.

Šį bilių kongresui pakišo
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Žygiuojam
Su sausio menesio 1 d., 1938 metais, 

Jungtinėse Valstijose pradės eiti dar du 
angliški dienraščiai— liaudiški dienraš
čiai,—vienas Chicagoj, o antras Kalifor
nijoj.

14-ką metų gyvavęs “Daily Worker,” 
išeinąs New Yorke, nebegali aprėpti vi
sų reikalų pažangiųjų žmonių, kuriems 
rūpi kova už progresą, už gerbūvišką gy
venimą, už taiką, prieš reakciją.

Šį žygį darome, sako USA Komunistų 
Partijos generalinis sekretorius Earl 
Browder, tuomet, kai tūli kapitalistiniai 
laikraščiai liaujasi ėję, kai, sakysim, 
Hearsto spauda pasijuto esanti dideliam 
krizyj.

Visai natūralūs dalykas. Amerikos 
žmonės susipranta, darbininkai vis dau
giau ir daugiau pamato, kas jų draugai 
ir priešai ir dėlto jie atsisako skaityti 
reakcinę spaudą, dvokiančią fašizmu, o 
jieško tokių laikraščių, kurie gintų jų 
reikalus.

Įsteigimui ir palaikymui dienraščių 
Chicagoj ir Kalifornijoj šaukiama masi
nės konferencijos, kuriose jau dabar da
romi planai, dedami pagrindai naujai at
einantiems žmonių organizatoriams ir 
švietėjams.

Chicagoj tokia konferencija įvyko per
eitą sekmadienį. Pasak “Vilnies”, joje 
delegatų buvo nuo sekamų organizacijų:

Komunistų Partijos 172; nuo darbo uni
jų 25 (nuo CIO unijų 15, nuo ADF 8) ; 
nuo IWO 78; nuo pasilinksminimo kliubų ir 
apdraudos draugijų 21 ir nuo kitų organi
zacijų po mažesnį skaičių.

Konferencija nutarė:
(1) Leisti liaudies dienraštį.
(2) Leidimo vieta Chicago.
(3) Pradėti leisti nuo sausio 1 dienos, 

1938 m.
(4) Dienraščio leidimui sukelti $60,000.
(5) Pusę sumos—$30,000 sukels Chicago 

ir apielinkės, o kitą pusę—$30,000 visų ki
tų valstijų organizacijos, kurios prisidės 
prie įkūrimo liaudies dienraščio.

(6) Konferencija išrinko komitetą iš 16 
žmonių. Penki iš Chicagos, o kiti nuo pri
sidėjusių valstijų po vieną atstovą.

(7) Komitetas tuojaus pradės veikti. Jis 
atidarys tuč tuojaus raštinę Chicagoj.

(8) Įvairios valstijos į dvi savaites laiko 
privalo sušaukti spaudos konferenciją ir iš
vystyti kampaniją fondo sukėlimui.

(9) Laikyti kitą konferenciją prieš nau
jus metus, prieš pat liaudies dienraščio pra
dėjimą leisti.

(10) Dienraščio vardą sumanys išrinktas 
komitetas. Jis duos kelis vardus. Tie var
dai bus leidžiami kontestuoti ir, ant kurio 
vardo bus daugiau aukų sukelta, toks ir pa
siliks.
IWO organizacijos Chicagoj pažadėjo 

surinkti $7,000, o lietuviai chicagiečiai— 
$300. Ant vietos sumesta pradžiai $478.

Nereikia nei aiškinti, mūsų visų laukia 
didelis darbas, norint, kad pasibrėžtas 
tikslas išeitų pasekmingai. Komunistų 
Partija turi Amerikoje apie milioną žmo
nių, prijaučiančių jos principams ir dar
bams. Jei pusė tų žmonių stos į talką ir

ADF prieš Darbo Partiją
Veikiančioji ADF Taryba, savo suva

žiavime Atlantic City, N. J., pasisakė 
stovėsianti griežtai prieš steigimą Far- 
merių-Darbo Partijos, kurią sudarytų 
darbo unijos ir įvairios grupės.

Tai ne naujiena. Green tęsia politiką, 
kurią paliko senis sureakcionėjęs Gom- 
persas. O pastarasis visą laiką sto
vėjo už dviejų^ partijų sistemą Amerikos 
politikoj.

Bet vieną dalyką reikalinga p. Greenui 
žinoti. ADF šiandien jau ne ta, kokia 
buvo Gomperso laikais. CIO šiandien 
kur kas didesnis faktorius Amerikos dar
bininkų judėjime už ADF. Antra, šian
dien ir padėtis griežtai skiriasi nuo tos, 
kuri buvo Gomperso laikais. Ir bendrai 
Amerikos pažangioji visuomenė ir darbo 
žmonės Darbo Partijos steigimo klausi
mą ima rimčiau, negu kada nors.

Daugelis republikonų ir demokratų 
partijų lyderių,—senatorių ir kongres- 
manų—šiandien jau mano, kad Farme- 
rių-Darbo Partija yra neišvengiama. Jei
gu jos kol kas nebus šiais metais ir gal 
dar sekančiais—tai 1940 metais ji vei
kiausia bus ir vaidins labai didelę rolę 
šios šalies politiniam gyvenime. •

Generol. Franco Konfiskavo 
Graikijos Prekybos Laivą

Gibraltar. — Iš Ispanijos 
fašistų prieplaukos Ceutos 
atvyko 17 jūrininkų Graiki
jos laivo “Nagos” ir prane
šė, iog fašistai tą laivą už
grobė ir konfiskavo. Patys 
jūrininkai buvo aštuonias 
savaites išlaikyti kaip fašis
tų kaliniai. Laivas buvo 
prikrautas mineralų.

Tie jūrininkai sako, kad

—   » 1 i. seaa rr-rr, 'r. ■. .■m,1. ■
nuoširdžiai pasidarbuos, tai nesunku bus 
sukelti reikiamą pinigų sumą.

Partija nutarė sukelti pusę miliono do
lerių. Dalis tų pinigų eis palaikymui 
“Daily Worker,” o kita dalis—anų dien
raščių įsteigimui ir palaikymui.

Ar tai galima? Taip! Tik reikalinga 
darbas sukoordinuoti, subendrinti. Rei
kalinga, kad visi Komunistų Partijos na
riai ir prijautė j ai stotų šiton didžiulėn 
talkon.

Dėlto, beje, Komunistų Partijos Cent
ro Komitetas nutarė sekančius du mė
nesiu varyti vajų už naujų narių gavi
mą. Mums reikalinga padvigubinti na
rių skaičius. Reikalinga bus išlaikyti 
trys dienraščiai. Reikalinga įsteigti visa 
eilė mokyklų lavinimui jaunimo—veikėjų 
kadrų. Kaip greit mes Komunistų Par
tiją sustiprinsim, taip greit sustiprinsim 
ir visą pažangųjį darbo žmonių judėjimą 
Jungtinėse Valstijose.

Niekad Amerikos istorijoj komunisti
nis judėjimas nebuvo toks populiarus, 
kaip šiandien. Niekad tiek daug protau
jančių darbininkų ir inteligentijos ne
kreipė į jį rimtos domės, kaip šiandien., 

•Partija įleido šaknis darbo unijose ir 
visoj eilėj masinių organizacijų. Partijos 
nariai širdingai darbuojasi ir jie dėlto 
yra pagerbti ir respektuojami CIO uni
jose ir daugelyj organizacijų, priklausan
čių Federacijoj.

Reikalinga ta visa įtaka labiau sukon- 
soliduoti organizaciniai. O šis didysis, 
šis istorinis Partijos darbas ir bus pra
dėjimas tų pajėgų konsolidavimo.

Komunistų Partija šaukia ir tave, skai
tytojau, šin didžiuliu darban!

Ką Reiškia Gera Veikla!
Po to, kai federalės valdžios administ

racija pradėjo atleisdinėti nuo WPA 
darbininkus, kilo didelis bruzdėjimas. 
Tiek WPA darbininkai, tiek bedarbiai ir 
dirbantieji—unijos ir veikėjai,—ėmė kel
ti savo protesto balsą prieš mėtymą iš 
darbų darbininkų.

Pagaliau Workers Alliance suruošė di
delę demonstraciją Washingtone. Suva
žiavo daugybė WPA darbininkų reika
lauti, kad atleisdinėjimui nuo WPA dar
bų būtų padarytas galas.

Na, ir to pasėkoj, prezidentas Roose
velt parašė laišką Workers Alliance pir
mininkui, kuriame prižadama daugiau iš 
WPA darbų darbininkų neatleisti.

Jei darbininkai nebūtų veikę, nebūtų 
to laimėję. Gera veikla, vadinasi, atne
ša gerus vaisius!

stokuoja maisto Ceutoj ir 
Melilloj, fašistų valdomuose 
miestuose.

Valencia.—Du Italijos bei 
Vokietijos submarinai laidė 
torpedas į du Ispanijos pre
kinius laivus, bet laivai 
sveiki pabėgo.

Harrisburg, Pa.—Per pa
skutinius penkis mėnesius 
valdžios agentai užklupo ir 
išdaužė 149 slaptas alkoho
lio varyklas.

Charlesville, Francija. — 
Dviem francūzam karštai 
susiginčijus ant geležinkelio, 
jie nepastebėjo atbėgančio 
traukinio, ir’abu tapo už
mušti.

. Santiago, Čile.—Smarkios 
liūtys su viesuliška audra 
sunaikino šimtus namų.

Philadelphia, Pa. — An
glijos žibalinis laivas “Estu- 
ria” išplaukė iš čia su 3,000, 
000 galionų gazolino į Va- 
lenciją, dabartinę Ispanijos 
sostinę.

Piratiški Italijos Laivai
Ispanijos liaudies didvy

riškumas, drąsi kova už sa
vo tėvynės neprigulmybę, 
už demokratiją ir laisvę va
ro į pasiutimą Vokietijos ir 
Italijos fašistus. Hitleris ir 
Mussolinis, matydami, kad 
jų bernas generolas Franco 
negali įveikti liaudiečius, 
vis atviriau puola Ispanijos 
liaudį. Dabar prieš Santan- 
derą veikia virš keturios 
Italijos reguliarės armijos 
divizijos (apie 50,000 f ašis- 
tų).

Ispanijos liaudies valdžios 
užsienio reikalų ministeris 
Jose Giral Pereira įteikė 
Tautų Lygai dokumentus 
apie tai, kaip piratiškai el
giasi Italijos karo laivai 
(naikintojai) ir submarinai 
Viduržeminėse Jūrose. Tie 
piratai į trumpą laiką begė
diškai nuskandino keturis 
Ispanijos prekybinius lai
vus. Laivai “Campeador” ir 
“Conte de Abasolo” buvo 
nuskandinti per Italijos nai
kintojus, o laivai “Ciudad 
de Cadiz” ir “Arminu” per 
Italijos submarinus. \

šaudė į Jūreivius
Didelis Ispanijos liaudies 

laivas “Campeador,” apie 
10,000 tonų įtalpos, plaukė 
iš Juodųjų Jūrų, Sovietų 
Sąjungos prieplaukos su ga
zolinu. Rugpjūčio 11 dieną 
jį pasivijo du Italijos nai
kintojai. Jie paleido torpe
das ir uždegė laivą. Ant lai
vo buvo 42 jūreiviai, kurie 
valtyse nusileido. Italijos 
karo laivai, naikintojai už
vedė ant jų švyturius ir 
pradėjo šaudyti į skęstančio 
laivo jūreivius iš kulkasvai- 
džių. Visus juos būtų išžudę 
Mussolinio piratai, jeigu ne
būtų pasitaikęs Anglijos lai
vas “Clintonia.” Matyti, Ita
lijos budeliai norėjo išžudy
ti liaudiečius jūreivius, kad 
niekas pasauliui nepraneš
tų, kad jų laivą nuskandino 
Mussolinio karo laivai.

Anglijos laivas “Clinto
nia” paėmė 30 jūreivių. Vie
noj valtyj atrado dar ketu
ris ispanus, bet jie visi buvo 
negyvi — kulkų suvarstyti. 
Vėliau pribuvęs kitas Ang
lijos laivas “Dido” dar sura
do jūroj 3 jūreivius. Trys 
visai nerasti, veikiausiai, jie 
buvo fašistinių piratų nu
šauti. Taip niekeno nebau
džiami elgiasi Italijos bude
liai ant jūrų.
Mussoliniečiai Seka Laivus

Kito Ispanijos laivo “Con
te de Abasolo” kapitonas 
pasakoja, kad jūroj jį pasi
vijo astuoni Italijos karo 
laivai ir du jūriniai lėktu
vai. Lėktuvai metė bombas, 
bet nepataikė. Mussolinio 
karo laivai sekė Ispanijos 
laivą iki sutemos. Apie 8 va
landą vakare, Italijos karo 
laivai užvedė švyturius ant 
Ispanijos laivo ir tuojaus po 
to i jį pataikė trys torpe

Išlaukyje Peipingo miesto chinietis armijos žvalgas 
stebi japonų imperialistų armijos judėjimą.

Nupuolė 65,350 19,946 85,296

Reiškia, pabaigoj pereitų 
metų SLRKA nariai buvo 
apsidraudę už 85,296 dole
rius mažiau, negu pabaigoj 
1935 metų. Pažymėtina, kad 
SLRKA apdrauda mažėja 
greičiau, negu SLA auga, ir 
apie du ir pusė sykius grei
čiaus, negu LDS auga.

Viso, Amerikos lietuviai 
trijuose susivienijimuose 
yra apsidraudę ant $14,958,- 

954 pom. Jaunuolis.

dos. Laivas greitai nusken
do. Kariniai laivai buvo Ita
lijos rūšies, turėjo po du 
dūmtraukius ir dubeltavas 
lubas.
Italijos Submarinai Puola

Įdomūs daviniai, kaip 
Mussolinio piratiški subma
rinai (povandeniniai laivai) 
puola Ispanijos laivus. Rug
pjūčio 15 dieną netoli Tene- 
dos Italijos submarinas nu
skandino Ispanijos laivą 
“Ciudad de Cadiz.” Subma
rinas iškilo apie 300 metrų 
(1,000 pėdų) atstu j. Jis tu
rėjo “C-3” ženklą, naujau
sios rūšies, kaip tik tekis, 
kokį yra Italijos submari
nai. Submarinas neturėjo 
iškabinęs jokios šalies vė
liavos. Jis, kaip kokis pira
tas, atstatęs dideles kanuo- 
les artinosi prie prekybos 
laivo. Paskui paleido torpe
dą į ’liaudiečių laivą. Kada 
laivas jau skendo, tai tik ta
da Italijos submarinas iškė
lė Ispanijos fašistų vėliavą, 
kad užsimaskavus. Bet vi
sas svietas žino, kad Ispani
jos fašistai neturi nei vieno 
submarine. Jūreivius išgel
bėjo netolimai buvęs Sovie
tų Sąjungos prekybos lai
vas.

Tokiu pat būdu buvo nus
kandintas ir ketvirtas Ispa
nijos liaudiečių laivas “Ar- 
muru.” Italijos submarinai 
vijosi ir garlaivį “Aldecoą.” 
Taip budeliškai - piratiškai 
elgiasi Italijos karo laivai. 
Jie ne vien Viduržeminėse 
Jūrose gaudo liaudiečių lai
vus, bet jų submarinai įsi
gavo į Turkijos Marmoro 
Jūras, kad ten skandinti 
liaudiečių laivus plaukian
čius iš Sovietų Sąjungos.

Anglijos ir Franci jos val
džios pripažįsta, kad toki 
žygiai yra piratų (jūrų ban
ditų) žygiai. Bet vis vien 
jos nesiims griežtų priemo
nių, kad suvaldžius Musso
linio piratus. Žmonija yra 
liudininku begėdiškiausių 
fašistų žygiu ir nieko neda
ro. v D. M. š.

Lietuvos Žinios
TELŠIAI

Dvi Nelaimes sU Šautuvais
Liepos 22 d. apie 16 vai. 

Telšiuose įvyko dvi nelaimės.
Nuo liepos 20 d. prasideda 

ančių medžiojimo sezonas, tai 
visi medžiotojai skuba prie 
ežerų, kad tik daugiau tų 
paukščių nutvėrus. Taip buvo 
ir VII. 22 d. Pilnas Mąsčio 
ežeras medžiotojų. Skubėjo 
į tą medžioklę ir Telšių Apyg. 
žemės tvark. sekr. A. Bagdo
nas su likvid. Grigaliūnu. Jie 
įsėdę į laivelį užsitaisė šautu
vą ir jau buvo pradedą irtis, 
bet čia atbėgo dar vienas me
džiotojas ir prašėsi į tą patį 
laivelį ir jį paimti: šie grįžo, 
ir Bagdonas, norėdamas išlipti 
iš laivelio, ėmė ir šautuvą, ku-

(Tąsa 7-tam puslapyje)

Trys laivų darbininkų unijų veikėjai: Iš kairės i dešinę: 
Joseph Curran, Nacionalės Maritime Unijos galva; Harry 
Bridges, Ramiojo Vandenyno pakraščio CIO direktorius; 
Marvyn Rathborne, American Communications Associa
tion unijos prezidentas.

ŠYPSENOS '
Lietuvių Dievas Perkūnas 

Ištaškė Nuogalius
Senasis lietuvių tautiška

sis dievulis Perkūnas, re
gimai, neturi geros akies 
ant šian bei ten dabar pri- 
visusių nuogalių — atseit — 
niūdistų ... Štai ir įrody
mas.
Visos Amerikos nuogaliai 

šiomis dienomis laikė savo 
suvažiavimą artimai Mays 
Landing miestelio, New 
Jersey valstijoje (kur dau
giausia uodų, kad padaryt 
suvažiavimą gyvesniu). .

Susirinko apie 250 viso
kios lyties, amžiaus ir tau
tos bekelnių (I mean, nuo
galių), ir per tris dienas tę
sėsi posėdžiai, kalbos, pik
nikai, dainavimai, maudy
masis — vandenyje ir sau
lėje — bei kitokios pramo
gos. Kiek teko laikraščių 
korespondentams patirt (jų, 
mat, atvirai neįsileista), vi
skas ėjo labai gyvai ir ener
gingai, net nuobodžiausių 
diskusijų laike niekas ne
snaudė (uodai, mat, sąži
ningai savo pareigas ėjo).

Trečiąją konvencijos die-

Mūšy Susivienijimai
Vėliausiose New Yorko 

Valstijos Insurance Depart
ment statistikose ran
dame sekamų įdomių skait
linių apie lietuviškų susivie
nijimų stovį 1936 metais. 
Skaitlinės parodo, už kiek 
visi organizacijos nariai bu
vo organizacijose apsidrau- 
dę 1935 ir 1936 metais:

S.L.A. L.D.S.
1936 m. $6,485,900 $2,508,450
1935 m. $6,410,250 $2,287,850

Paaugo: $ 75,650 $ 220,600

Įdomu, kad Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo $220,- 
600 daugiau apdraudos už
rašyta, negu buvo 1935 me
tais. O SLA turi užrašius'1 
tik $75,650 apdraudos dau-l 
giau, negu turėjo 1935 me
tais. Reiškia, laike 1936 me
tų, LDS augo tris syk dau
giau už SLA.

Kitas įdomus dalykas, 
kurį pastebėjome paskelbto
se skaitlinėse, tai Rymo Ka
talikų Susivienijimo stovis. 
Štai jis:

S. L. R. K. A.
Suaugusių Vaikų

Metai Skyriai Skyriai Viso
1935 $5,911,750 137,854 6,049,308
1936 $5,846,400 117,908 5,964,604

PenktačL, Rugpj*. 27, 1937.
 . »

na, regis, paskutinę sesijų 
belaikant, pakilo tamsuš de
besis, ėmė lėtai žaibuoti bei * 
lynot. Delegatai, tačiaus, tę
sė posėdį, nors tai buvo at
viram ore, po medžių. Juk 
'jiems drabužiai nesulyja, o. 
jų oda jau prie visko pri-. 

i pratusi.
Debesis užslinko ant pat 

’viršaus ir jame važiavęs 
lietuvių dievulis Perkūnas 
pamatė miškelio aikštėje di
delį būrį nuo kojų iki gal-* 
vos basų esybių, visokiausių 
“šeipų” ir formų, o ir visai 

i be formų.,. Tokių . “sorkių” 
senis Perkūnas dar nieka
dos per visą savo ilgą am-* 
želį nebuvo matęs. Susibrid- 
kino senis labai, supyko, ir 
kad jau šaus savo vylyčių į 
būrio viduryje buvusį me- 
dį!...

Nuogalių konvencija ū- 
mai užsibaigė “vienbalsiu” 
kojų-rankų kiburavimu ore 
ir spiegimais bei dejavi
mais. Nemažai delegatų bu- 

,vo pritrenkta, bet po kiek 
laiko visi atsigaiveliojo ir 
drebėdami nuo šalto lietaus 
susigrūdo į artimai esančias 
“kempes.” <

Tai matote, kaip mūsų 
senis Perkūnėlis bekelnius 
“trytina.”

Krivių-Krivaitis.

Hartford, Conn.
Visko po Biskj

Rugpjūčio 12 d. įvyko Liet. 
Sūnų ir Dukterų Draugijos su
sirinkimas, kuris visais atžvil- ; 
giais buvo geras. Bendra Ko< 
misija, sukėlimui finansinės 
paramos kovojantiems Ispani
jos darbininkam, pranešė, jog 
rengiama masinis parengimas 
rudeniniame sezone. Delega
tas, dalyvavęs Non Partizan 
League suvažiavime raporta
vo, kad unijos ir kitos drau
gijos yra pasiryžę bendromis 
jėgomis varyti darbą pirmyn 
prieš karą ir fašizmą. Draugė 
O. Vilkiutė, kaipo komisijos 
narė Conn, valst. darbininkiš
kų draugijų sąryšio, kuris ren
gia pikniką spaudos naudai 
12 d. rugsėjo, z atsišaukė į 
draugiją, prašydama darbinin
kų dėl pikniko. Pirmininkui • 
užklausus, tuojaus apsiėmė 9 
nariai liuosnoriai padirbėti 
piknike. Tai geras pavyzdis 
kitiems.

Nuo nario J. Bakano iš li- 
gonbučio buvo skaitytas laiš
kas, kuriame jisai prašė fi
nansinės paramos. Vienbalsiai 
nutarta paaukauti $10.

Nutarta surengti pikniką 
Liet. Sąryšio darže 5 d. rug
sėjo. Pelnas bus skiriamas Is^ * 
panijos kovojantiems darbi
ninkams, ir vietiniams labda
ringiems tikslams.

Iš protokolo paaiškėjo, kad 
draugija gana sparčiai auga 
finansiniai ir nariais. Priežas-. 
tis draugijos bujojimo yra ta
me, kad jinai rūpinasi ne vien 
pašalpa ligoniams ir mirusių
jų reikalais, bet taipgi nepa
miršta prisidėti ir prie visuo
meniškų reikalų.

Vestuvės >

Rugpjūčio 9 d. apsivedė F.
(Tąsa 7-tam puslapyje)
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La i kr a štiš Sugrąžino. BUS PASAULIO PABAIGA, BET NE GREIT Ahnmtj po 41 d. Bado 
. -------- _ I . Velionis Anglijos moks-marių vandenį, po 650 pėdų

•Bedirbant lauke, turbūt, lininkas matematikas Sir' 
saulė “užgavo” galvą ūki- George Darwin padarė skai-
ninku! Lee Hines’ui, Eik Ci- gavimus, lemiančius galą 
ty, Oklahomoj, kad jis visai .ant žemės.. _
pi ai ado atmintį apie savo papilde francūzų mokslinin-
praeitį; negalėjo atsimint 
net savo vardo. Tame kvai-
tūlyje jis nustojo valgęs ir 
grynai išbadavo 41 dieną, 
iki apalpo ir buvo paimtas į 
^ligoninę, bet ir ten neatsi
minė savo vardo, nors per 
visą badavimo laiką vedė 
užrašus, kaip jis kurią die
ną jautėsi.

Pagaliau, atsigaiveliavęs 
nuėjo į valgyklą ir rado pa
liktą laikraštį su istorija 
apie save patį, ir čia tuo- 
jaus sugrįžo jam atmintis.

MIRUSIŲ MARIŲ VANDUO 
GANA NAUDINGAS

Pagal Biblijos pasakoji
mą, dievas kada tai užsirūs
tinęs ant priešgamtiškai pa
leistuvavusių Sodomos ir 
Gomorros gyventojų ir taip 
sunaikinęs tuos miestus, 
k$d jie virtę Mirusiomis 
Mariomis su nuodingu van
deniu ir kenksmingu dvoku.

Dabar gi tas vanduo se
miamas, išgaruojamas ir iš 
jo gaunama puiki medžiaga 
laukam tręšti. Dar daugiau. 
Jeruzolimo ligoninės dakta
ras Bernhardt Zondek pas
kutiniu laiku atrado bran
gų vaistą tame vandenyje, 
pataisantį moterim veikimą 
lytinių ir k i tų liaukų 
(glandsųj. Ir Mirusiųjų 
Marių vanduo taip turtin
gas šiuom vaistu, kaip nė 
joks kitas žinomas gamtinis 
šaltinis. Bet dr. Zondek kol 
kas nerado ten pastiprinimo 
vyriškiems “gliandsams.”

H. T.

Magnetinė Kalva R. L
Cumberland K aiva, 

Rhode Island valstijoj, susi
daro iš uolos dveja tiek sun- 

*kesnės negu kurie kiti pavir
šiniai žemės sluogsniai. 20 
iki 30 procentų tos kalvos 
yra magnetinė geležies nau- 
gė. Brown Universiteto ge
ologijos profesoriai mano, 
kad jinai kada tolimoj pra
eityj buvo iš didelių žemės 
gelmių ištrėkšta viršun pa
vidale verdančios, žėruojan
čios masės.

LAKŪNAS LAIMINGAS 
ORE, BET NE LOVOJ 

t Jungtinių Valstijų laivy
no smarkusis lakūnas, vyre
snysis karininkas AL J. 
Williams per 20 metų lai
mingai darė pavojingiau
sias “gimnastikas” su savo 
lėktuvu ore. Bet jis rimtai 
susižeidė kelį, nukrisdamas 
nUO lovelės Pullr^^nn l-rmi- 
kinyj praeitą šeštadienį, ke
lionėj iš Pittsburgho į isew 
Yorką, kada vienoj vietoj 
traukinys perdaug staiga 
staptelėjo. Williams dabar 
godosi ligoninėj New Yor
ke.

AKIŲ APGAVIMAS?
Užtekantis mėnulis atro

do daug didesnis negu auk
štai pakilęs. Bet pažiūrėjus 
per, 10 colių ilgio triūbelę, 
susuktą iš popieros.. tekan
tis mėnulis atrodo tik vidu
tinio dydžio.

Tvenkinys Maskvos-Volgos Kanale, turinčiame 77 
mylias ilgio. Kanalas oficialiai atidarytas liepos 15 

d. Juom galės plaukioti 18 iki 20 tūkstančių tonų 
įtalpos laivai iš Maskvos į Kaspijos Jūrą ir atgal. 

Kanalas pabudavotas per 5 metus.

i gyvybei ant žemės. Tuos 

kas Henri Poincare. O da
bar Hayden Planetariumas
rengia judamuosius pa
veikslus tos tragedijos.

Labai tolimose gadynėse 
menulio medžiaga atskilo 
nuo dar minkštos tada že
mės ir nuskrido į dausas. 
Bet atskilęs mėnulis taip 
traukė žemę, kad jinai per 
savo pusiaują (ekvatorių) 
kiek išsipūtė, o per ašigalius 
(polius) pasiplojo; tuo bū
du žemė nėra tobulas skri
tulys.

Tais laikais žemė apsisuk
davo aplinkui per keletą va
landų, o dabar tik per 24 
valandas. Mėnulio trauki
mas daro jūrų vandens pa- 

' kilimus, o tie pakilimai 
i trukdo žemės sukimąsi; ir 
j prieis prie to, jog žemė tik, 
syki per mėnesį apsisuks 
apie savo ašį. Tada per me
tus bus tik 12 dienų.

Mėnulis pradės grįžt ar
tyn žemės; už 36 milionų 
metų jis atrodys 25 sykius 
didesnis už saulę. Keturis 
kartus per metus jis pakels

Nuliejami ir Užvožiami Akiniai be Rūmu
Jau apie 4,000 amerikie- 

jčių nešioja tokius akinius, 
j jog iš šalies nepažinsi, ar 
jie užsidėję stiklus ar ne. 
Tai yra “lukštiniai” akiniai. 
Jie įgaubtai ištekinti taip, 
kad sklandžiai apima akies 
“obuolį” iš priekio. O tokių 
akinių kraštukai pakišti po 
akies vokais. Einant gult 
žmogus juos išsiima, o ryte 
vėl įsideda. Apsaugojimui 
akių nuo užkrėtimo, stikliu
kai yra plaunami švelniu 
chemikalu.

Nematomus, “lukštinius” 
I akinius naudoja aktorės, 
aktoriai, tūli kalbėtojai ir 
“sportai” kunigai. Lukšti
niai akiniai turi patogumą 
laivų kapitonams, plauki
kams ir lenktyniuotojams 
automobiliais. Akių vokai 
patys nuvalo lukštinius aki
nius, gi senoviškus akinius 
tenka šluostyti. Pačiam re
gėjimui lukštiniai akiniai 
esą geresni negu paprasti. 
Jie taip glaudžiai prieina 
prie akies, lyg būtų jos da
lis.

Ne visos akys yra lygiai

aukštyn. Kai mėnulis daeis 
40 nuošimčių arčiau žemės 
negu jis yra dabar, pradės 
griūt jo kalnai, žemėje atsi
vers pragarmės, kurios pra
rys miestus. Įvyks baisūs 
žemės drebėjimai. Ateis lai
kas, kad mėnulis rodysis už
imas dvidešimtą dalį visos 
padangės. Nuo jo skils uolos 
po mylią ilgio-pločio; jas at- 
plėš žemės traukimas nuo 
mėnulio; bet daugis jų dar 
nekris ant žemės, o savo ke
liais skraidys aplink ją. Ki
tos uolos virs krintančiais, 
degančiais meteorais ir kur 
jos nukris, įkaitins aplinki
nę žemę iki 2,000 laipsnių. 
Jos užvirins vandenį didjū- 
riuose. Kada mėnulis bus 
jau tik už 20,000 mylių nuo 
žemės, visa padangė žėruos 
baltai-įkaitusiais meteorais. 
Nukris ir pats mėnulis atgal 
ant žemės. Tai bus pabaiga 
gyvybei ant žemės. Apie tą 
laiką planeta Venera pasi
darys tinkama gvvybei. Ta
da žemė taps tik begyviu 
milžinišku juodu, apsvilusiu 
kamuoliu.

Bet gamtiniai galimas 
dalykas, kad po šimtų milio
nų metų ir vėl atsiras ir 
išnaujo vystysis gyvybė ant 
žemės. —K. J.

apvalios. Todėl tenka pritai
kyt stiklinių lukštų gaubtu- 
mą prie akies obuolio. Bet 
paskutiniu laiku dr. J. Dal
ios, Vengrijoj, išrado leng
vą būdą pagamint akies 
forma, arba “moldą.” Jis v 7 V
padaromas iš negocoll’io 
mišinio su vandeniu. Į tokį 
“moldą” galima įspaust 
minkštą kreidinį cementą, o 
jam davus sustingti, tad ir 
išeis gana tikras pavidalas 
akies iš priekio. Sulig šio 
pavidalo jau galima ištekinį 
gaubtus lukštinius akinius 
pagal gydytojo receptą. Po
ra tokių stikliuku dabar vi
dutiniai lėšuoja $36, neskai
tant išlaidų gydytojui. Bet 
paskutiniame optikų suva
žiavime New Yorke buvo 
parodyta, kad galima aki
nius stačiai nulieti pagal re
ceptą. Tuo būdu ir lukšti
niai akiniai pigiau atsieitų.

— N. M.

Rugpjūčio mėnesį saule 
atsiunčia septynis sykius 
daugiau ultra-violetinių 
spindulių negu sausyje.

Protonsil Išgydysiąs 
Slogą, Influenzą ir Kt.

Mokslininkai Tautinio 
Sveikatos instituto Wash
ingtone rugp. 23 d. pranešė, 
kad chemikalas protonsil 
galėsiąs tarnaut kaip vais
tas prieš paprastas slogas, 
prieš influenzą ir kūdikių 
paralyžių.

Naujuose bandymuose 
buvo įskiepyta žiurkėms 
smegenų ir nervų plėvelių 
įdegimo liga. Naudojant 
protonsilą, tapo išgydyta 13 
iš 15 žiurkių. Bet iš 25-kių 
kitų šia liga užkrėstų žiur
kių," kurios negavo proton- 
silio, tai tik trys išliko gy
vos. Šis bandymas buvo 
daug sykių pakartotas ir 
kiekvieną kartą parodė pro- 
tonsilio pasekmingumą.

ŽUVYS TURI DVIGUBA A 
RŪŠIES VITAMINĄ

“Nature,” gamtamokslių 
žurnalas, rašo apie dvigubą 
vitaminą A, randamą pas 
žuvis iš paprasto vandens ir 
iš jūrų. Bet pastebima tūlas 
skirtumas tarp vitamino A, 
išimamo iš jų akių, ir “tos 
pačios” rūšies vitamino iš 
jų kepenų. Tolesni tyrimai 
gal parodys, jog tai du vita
minai.

Dabartinis vitaminas A 
veikia regėjimui ir kvėpavi
mo organams. Jeigu jo vi
siškai pritrūktų žmogaus 
kūnas, tai prarastų regėji
mą.

Geriau ištyrus vadinamą 
dvigubą žuvų vitaminą A, 
gal bus surasta, kad vienas 
specialiai reikalingas kvėpa
vimo organams, o antras 
akims. —H. T.

Bitės, užpuolusios 6 metų 
vaiką Cliffordą Fabricijų, 
Lander, Wyominge, suvarė 
į jį 2,000 savo gylių. Vaikas 
nuo to sutino ir mirė.

“Ledinio” Vandenyno Gelmės
Kadaise keliavęs į Šiaurių 

Polių, Amerikos admirolas 
R. E. Peary rado tik 9,000 
pėdų jūrų gilumą tolimiau
sioj savo pasiekto j vietoj. 
Sovietų mokslininkai dabar 
išmieravo ir patikrino, kad 
ten jūra turi 14 iki 15 tūks
tančių pėdų gelmės.

Anglas tyrinėtojas Wil
kins už 15 geografinių laip
snių nuo poliaus užtiko 
daugiau kaip 18,000 pėdų 
gelmę, į šiaurius nuo Sibiro.

Bitės—Streiko įrankis
Kai pereitą pirmadienį 

susibūrė policininkai prie 
užstreikuotos Mount Royal 
Dominion audyklos, Kana
doj, idant praleist skebus į 
darbą, tai pora pravažiuo
jančių automobilių Išmetė 
dvi dideles popierines dėžes 
bičių. Kai bitės užklupo po
licininkus, tie nežinojo nė 
kur dėtis; ir tik telefonu pa
šaukti gaisrininkai išblaškė 
bites smarkiomis vandens 
srovėmis. Tik po to polici
ninkai tegalėjo užimt savo 
pozicijas ir gint skebus nuo 
streikierių.

ŠUVA LEITENANTAS
Georgijos valstijos milici

jos kuopa C davė karininko- 
leitenanto laipsnį savo šu
niui, ir kada jis pastipo, bu
vo palaidotas su pilno ofi- 
cieriaus pagarbomis.

ĮVAIRIŲ ŽVĖRIŲ BŪDAS ESANT NELAISVĖJE Liūtas Užhipnotizuoja, 
Bet ne Reporterius...

Baltimorės žvėryno in
spektorius Wm. O. Brack
field pasakoja spaudoj apie 
būdą įvairių žvėrių, laiko
mų zoologijos soduose.

Kai išeina senasis sargas- 
šėrikas, o ateina naujas, 
tuoj visi žvėrys ir pastebi 
atmainą.

Liūtai paprastai loja, kai 
ateina laikas ėsti. Bet kada 
pamato naują maitintoją 
atnešant jiem ėst, staiga 
nutyla. Paprastai jie tuoj 
stveria įmestą į klėtką mė
są, bet kai naujas sargas ją 
atneša, tai pažiūri į jį ir 
atatupsti kiek pasitraukia. 
Paskui atsargiai prieina ir 
uosto, bet nepatenkinti ima 
kriokt. Naujo žmogaus kva
pą užuodžia. O kad paskui 
ir ėda, tai iš lėto, atsargiai. 
Praeina keli mėnesiai, kol 
jie galutinai pripranta prie 
naujo savo maitintojo.

Tigrai ilgai nenor klausyt 
naujo sargo. Taip antai, 
Baltimorės žvėryne vienoj 
klėtkoj buvo visa tikrų šei
myna. Tėvas kai kada terk- 
štelėja kuriam tigrukui per 
žandą. Jei skaudžiai užduo
da, tai motina pašoka tig- 
ruką gint. Įvyksta peštynės 
“senio su sene.” Senasis 
sargas, būdavo, mandagiai

Soviety Lakūnai Skris Aplink Pasauli
Šiemet Sovietų Sąjungos i 

lėktuvai ir gabūs lakūnai 
atliko daug žygių. Ypatin
gai jų žyp’iai dideli šiaurių 
krašte. Galingi Sovietų lėk
tuvai užkariavo Šiaurių Po
lių ir ten įsteigė mokslinę 
stotį. Lakūnas čkalovas pir
mas su savo draugais perlė
kė iš Maskvos per Šiaurių 
Polių į Jungtines Valstijas., 
Lakūnas Gromovas su savo 
draugais ne tik atlėkė iš 
Maskvos per Šiaurių Polių 
į Jungtines Valstijas, bet ir 
atliko ilgiausią pasaulyj 
nuolatinę kelionę, f evanev- 
skis ir jo draugai turėjo at- 
skrist iš Maskvos į Fair
banks, Alaska. Kitas didvy
ris, dalyvavęs užkariavime 
Šiaurių Poliaus, M. ševele- 
vas rašo, kad Sovietai turi 
planą kelionei aplinkui pa
saulį (žemės kamuolį) šiau
rių (Arktikos) ruožu.

Draugas Ševelevas rašo, 
kad Sovietų lakūnų išsila
vinimas ir technika leidžia 
tą padaryti. Planas yra te
kis: Sovietų orlaivis pakils 
iš Murmansko (68 laipsniai 
Šiaurinės Platumos) ir lėks 
į rytus, prisilaikant Arkti
kos ruožo, kuris yra 66-me 
laipsny j Šiaurinės Platu
mos. Jo kelias bus per Dick
son salą, Tiksi prieplauką, 
Lenos upės įtakoj; šmidto 
išsikišimą, Čukotskaią Jū
rą į Point Barrow, Alaskoj, 
arba Aklavika, Kanadoj, 
netoli Alaskos. Čionai lėk
tuvas turės pasiduoti kiek j 
pietus, nes Amerikos pusė 
labai neištirta, nėra orlaivių 
laukų ir kuro. Manoma, 
kad čia lėktuvas turės per
lėkti visą Kanadą iš Aklavi- 
ko į Hudson Perla.ją ar ku

prį nors punktą Baffin salos, 
kur jam bus paruoštas ku
ras. Iš čia planuojama, kad 
lėktuvas turės perlėkti dide
lę, ledais apdengtą Green
land! ją ir nusileis Reykjavi- 
ke, Islandijos saloj. Tada, 
žiūrint kokis bus oras, jeigu 
gražu, tai iš čia lėktuvas 
skris tiesiai į Murmanską 
ir tuom užbaigs aplinkinę 

liepia liautis, ir seniai liau
davosi pešęsi. O naujasis 
sargas rėkė,'kiek gerklė ne
šė,' bet seniai tigrai jo ne
klausydavo ir dar pikčiau 
pešdavosi.

Meškos paprastai urzgia 
ir sėdėdamos kraipo galvą, 
bet nepažinsi, ar geruoju ar 
piktuoju; tai negalima pas
tebėti, ar meška patenkinta 
nauju sargu ar ne. Todėl 
naujieji sargai turi būt la
bai atsargūs su meškomis.

Vilkai nekreipia dėmesio, 
ar juos šertų senas ar nau
jas sargas. Jie amžinai lak
sto po klėtką, vis tikėdamie
si ištrūkti.

Beždžionės, pamačiusios 
naują sargą, kabinasi kur 
aukščiau, spiegia ir mėto į 
naujoką, ką tik kuri turi. 
Bet jos gana greit susibičiu- 
liuoja su nauju sargu.

Dramblys (slonius) yra 
ypatingai akuratnas. Kur 
su drambliais dirbama, jie 
nė minutės ilgiau nedirba, 
negu įprasta. Kai naujas 
sargas nors ir laiku atnešė 
šieno, milžinas dramblys 
nustebo; pasižiūrėjo į nau
jąjį sargą, ėmė greit rinkti 
akmenukus nuo žemės ir 
svaidyt į jį. Pagalinus,

(Tąsa ant 4-to puslp.) 

kelionę, o jeigu oras bus 
prastas, tai gal nusileis 
Škotijoj arba Norvegijoj ir 
tik iš čia baigs kelionę į 
Murmanską.

Abelnai šiuom ruožu ke
lionė aplinkui pasaulį tai 
būtų lėkimas žemės “vir
šum” prie Šiaurių (Arkti
kos) ruožo. Manoma, kad 
tas suteiktų daug mokslui 
davinių ir. būtų galutinas 
apvainikavimas didelių So
vietų aviacijos žygių šiaurių 
krašte. Ši kelionė turėtų 
apie 20,000 kilometrų (13,- 
000 mylių) ilgio.

Ar Sovietu lakūnai galės 
ją atlikti šiemet, tai dar 
klausimas. Viena, šiemet la
bai prastas oras skrajoji
mui, o jau čia pat artinasi 
šiaurių ilgoji naktis; antra 
— nelaimė su Levanevskio 
skridimu pareikalavo jėgų 
jo j ieškojimui. Šios priežas
tys gali sulaikyti Sovietų 
lakūnų kelionę aplinkui že
mės kamuolį, bet tas nereiš
kia, kad ji nebus atlikta vė
liau. D. M. š.

Stebėtina Atmintis
Šiemet balandžio 25 d. 

Detroite, Mich., čekeriu lo
šikai N. W. Banks ir Wm. 
F. Ryan abudu lošė užrišto
mis akimis ir atsukę nuga
ras į stalą. Tuo pačiu laiku 
jiedu lošė ant dvylikos len
telių. Patys nematydami če- 
kerių figūrų, naudojo tarpi
ninką. Lošikas jam sakė, 
kur kelti figūrą, o antras 
lošikas turėjo atsimint, kokį 
žingsnį jis tada darys, per 
tarpininką.

Ryan išlošė tris Jošius; 
septyni išėjo lygiomis; taip 
jis ir liko pripažintas čam- 
pionu čekerininkų lošiančių 
užrištomis akimis. Ar ne 
stebėtina atmintis — visą 
laiką atsimint, kur kiekvie
na figūra stovi ant kiekvie
nos iš dvylikos čekerinių 
lentelių? Bet tai ne.prigim
tinė atmintis, o specialiai iš
lavinta.

Indų “yogi šventasis” A. 
O. Blacaman, apsistojęs 
New Yorko viešbutyj, pasi
gyrė, kad lengvai galįs už- 
hipnotizuoti-apmigdyt ir be
jėgiais padaryt ne tik žmo
nes, bet ir Hutus. Sako, aš 
įeinu į suerzintų liūtų klėt
ką ir savo akimis juos už
hipnotizuoju, kad jie nė 
krust, nors juos bizūnais 
plaktų ir šaudytų. Bet prie 
hipnotizavimo biznio jam 
reikalinga * pagelbininkė 
(graži).

Laikraščių reporteriai 
pradėjo juokaut, kad jis 
taip kudlotas ir susivėlęs, 
jog Hutus nugąsdina. Jis 
tad grąsino reporterius už- 
hipnotizuot, bet to nepada
rė.

DAUG MOKSLO PRANAŠA
VIMŲ IŠSIPILDĖ

Išradėjas Nikola Tesla, 
Washingtone, sako suradęs 
būdą sukuopt krūvon elek
tros jėga į tokį plonytį 
“spindulį” kaip ploniausia 
vielutė ir perleist tą jėgą be 
jokios vielos per dešimtis 
tūkstančių mylių, kad vary
tų ten ratus didžiausių fab
rikų mašinų. Jis tvirtina, 
kad tokiu spinduliu galima 
būtų sunaikint ir nemato
mas priešų armijas ir nu- 
tupdyt žemyn jų lėktuvus.
Bet šį išradimą jis laiko 
slaptybėje.

Nikola Tesla tikrina, kad 
galima būsią stipriais elek
tros signalais pasiekt Mar
są, Venerą ir kitas planetas, 
nekalbant apie mėnulį; ir 
jeigu ant planetų yra pro
taujančių gyvybių, tai kada 
nors gaut jų atsiliepimą.

Vienas iš nepersenai pa
darytų jo išradimų yra be
veik visiškai tobulas ištrau
kimas oro iš radio įtaisam 
naudojamų “vacuum lem
pų.” Tatai labai pagerinsią 
radio perduotuvus ir priim
tuvus.

Nikola Tesla dabar turi 
81 met. amžiaus, bet neat- 
laidžiai darbuojasi dėl nau
jesnių ir naujesnių išradi
mų.

Ar nauji jo pranašavimai 
apie mokslo pažangą ateityj 
išsipildys, dar nežinia. Bet 
praeityj jis pasirodė neblo
gas pranašas toj srity j.

Daug pirmiau negu Mar
coni’s, Tesla milžiniškomis 
elektros bangomis apsupo 
žemės kamuolį ir pasakė, 
kad be jokių vielų bus per
duodami žodžiai ir kitokie 
garsai. Virš 40 metų atgal 
jis bevieline elektros jėga 
nuo kranto valdė laivo judė
jimą juroj. Dar 1897 metais 
jis paskelbė kosmiškus, visa
tinius spindulius. Kiti to lai
ko mokslininkai už tai išjuo
kė jį kaip sapnuotoją. O da
bar visatiniai, landžiausi ne
matomi spinduliai, einantie
ji nuo saulės ir kitų žvaigž
džių. yra mokslinis faktas, 
kuris galės turėt didelės 
svarbos žmonijai, bent atei- 
tyje. J. K.

Saulėleidžio Nelaimė 
Automobilistams

Labai daug nelaimių pa
sitaiko a u t o m o b i listams 
ankstyvame rudenyj, saulei 
besileidžiant, kada jiem at
rodo, jog dar “peršviesu” 
užžiebt mašinų lempas. Taip 
atranda New Yorko Saugu
mo Taryba.
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Taip Tarė Karalius
Iš seimo tribūnos, kurio politinį prece

dentą reikia jieškoti tarp pulk. Slaveko 
ir karaliaus Zogų išperų, gi literatūrinį 
—Heines, Tanhauserio užbaigiamuose 
posmuose, kur kalbama apie Švabijos po
etų mokyklą, posėdžiavusią kedžiukėse 
su išpjovom, nedidelis girtutis žmogelis, 
dviejų pagrindinių fašistinio vado do
rybių — nemokšiškumo ir įžulybės — 
pripūstas, iškilmingai apskelbė Lietuvos 
liaudžiai savo nuveiktus darbus. Vosilių, 
Ilgovskių ir Ko. Madchenfur Alles, pono 
dievo ir rinkiminių machinacijų valia ta- 1 
pę “vieningos tautos atstovais,” plojo su 
ovumu pritinkančiu gerų šeimų tarnams. 
Kas gi iššaukė jų pasigerėjimą, šioj, 
anot “Aido,” “tiek stiliumi, tiek turiniu 
įžymioj kalboj?” Tikrai būtų naudinga 
iki galo išnarplioti šį senų melų ir naujų 
pasakėčių kamuolį, bet tai užimtų be ga
lo daug vietos. Tad sustosime tik ties vie
nu kitu įdomesniu momentu.

I.
Fašistai bijo ateities, prievartauja da

bartį, ignoruoja praeitį. Jie nežino ir iš
kreipia istorijos faktus, apverčia juos 
virš kojom. Tad nenuostabu, kad pats 
pirmas p. Smetonos “moksliškos apžval
gos” teigimas buvo grubus istorinės tie
sos falsifikavimas. Anot jo, politinės 
partijos Lietuvoje “susidarė sekant už
sienio partijomis, nors ir nežinant nei jų 
kilmės, nei to socialio pagrindo, kuriame 
buvo išaugusios.” Tai reiškia, kad parti
jos pas mus negimė klasių kovos procese, 
neatsirado iš visuomenės klasių bei sluo- 
gsnių interesų ir jiems neatstovauja, bet 
buvo kokių tai keistuolių ar manijakų iš 
kitur nukopijuotos... ir vardan šitų 
svetimų, negyvų, nesuprantamų šūkių 
kovojo Lietuvos liaudis, kėlė tautinio pa- 
siliuosavimo vėliavą, aukavosi ir kentė
jo!...

Fašistinio pseudo-mokslo žyniai mėgs
ta tauškėti apie savo tautos nepanašumą 
į kitas tautas (žodį “nepanašumas” rašo 
pranašumas), apie joms apveizdos skirtų 
kelių savitumą ir išimtinumą, bet jokie 
burtai negali pakeist tikrovės. Lietuvos 
visuomenės plėtotės akstinas — gamy
bos jėgų ir gamybinių santikių plėtotė — 
buvo tas pats, kaip ir kitose šalyse, ir 
tos pačios priežastys, kurios pagimdė po
litines partijas Francūzijoj, Anglijoj ir 
t. t., pagimdė jas — su jų tautiniais ypa
tumais — ir Lietuvoje. Kiekviena jų iš
augo iš tam tikros visuomeninės grupės 
padėties, siekimų ir sąmonės, ir lygiai 
taip pat, kaip darbininkų ir darbo liau
dies interesai pereito šimtmečio pabai
goj nusakė Lietuvos Socialdemokratų 
Darbininkų Partijos susikūrimą, taip ir 
reakcinių viršūnių interesai kiek vėliau 
pašaukė gyveniman klerikalų ir tautinin
kų susibūrimus.*) Sukūrus tautinę vals
tybę, prieštaravimai tarp darbo ir tauti
nio kapitalo, su nepriklausomybe atgavu- 
sio nevaržomą liaudies eksploatavimo 
monopoliją, padidėjo, tad sustiprėjo ir 
partijų priešginumai ir kova, — partijų, 
nemažiau lietuviškų, negu žemė, kuria 
vaikščiojam, ir oras, kuriuo kvėpuojam.

II.
Laike seimo rinkimų tautininkai per 

radio įtikinėjo, kad prasta liaudis nesu
gebanti nė laiško įmesti pašto dėžutėn— 
tai kur gi jai kištis valstybės reikaluos- 
na! Valdymo rūpesnius ji turinti palikti 
“šviesuoliams,” “stiprioms asmenybėms,” 
—suprask, stambiųjų bankininkų ir žem- | 
valdžių patikimiems — fašistams.

Tokia pat laukinė liaudies panieka 
trykšte, tryško ir iš Smetonos kalbos. 
Mūsų liaudis, išsaugojusi savo kalbą, 
kultūrą ir papročius carinės rusifikacijos 
ir ^dvarininkiško-bažnytinio lenkinimo 
žaizdose, davusi savo tragiškos istorijos 
bėgyje tiek prakilnių didvyriškumo pa
vyzdžių — jam esanti tik paniekinama 
“minia,” “gatvė,” kurią privalu išnaudo
ti bei apgaudinėti ir, jai ėmus “sauva
liauti ir raudonomis vėliavomis mosuoti,” 
kalinti ir šaudyti!

Šioj neapykantoj slepiasi poniška liau
dies baimė. Smetona geriau už bet ką ži-

*) LSDP. įpėdiniai ir geriausių tradicijų tęsėjai, 
komunistai, gali išdidžiai pridurti: jau tada, kada jūs 
laikėt "Lietuvos neprigulmystę per tuščia svajone,” 
mes telkėm ir vadovavom plačioms Lietuvos liaudies 
masėms ir vedėm jas j šturmą prieš carizmą, su ku
riuo jūs bendradarbiavot.

no, kad seimo nariai buvo paskirti, ir 
kad “rinkimų valios reiškimas” tebėra 
liūdnas farsas. Ir vis dėlto, kad tariamo 
tautos ryšio su jos “atstovais” — tos 
liaudies atstovavimo fikcijos užtenka, 
kad fašizmas atimtų savo kūdikiui savi
stovumo šešėlį. Seimas turės dirbti vy
riausybės nurodyta programa ir krypti
mi, neišeidamas iš vyriausybės jam nu
statytų ribų ir vykdydamas vyriausy
bės įsakymus. Tai kam gi jo reikėjo? 
Smetona negalėjo atvirai prisipažinti, 
kad seimo sušaukimas yra ir nuolaida 
liaudžiai, ir manievras jai apgauti. Jis 
tarė: “Nuo šios dienos, tikiuosi, ir man 
bus lengviau vadovauti valstybei.” Kitais 
žodžiais, seimas reikalingas tam, kad 
“tautos vadas” galėtų ramiau miegoti, 
kortuoti ir virškinti. Vertingas pasisaky
mas! Jis, kai]) ir kiti seimo impotencijos 
pasireiškimai (negirdėtas seimo statutas, 
stebėtina jo priėmimo tvarka ir 1.1.), pa
greitins iliuzijų išsklaidymą ten, kur jos 
užsiliko, dar iki prašinėjus seimo “dar
buotei,” plačia to žodžio prasme.

III.
Finansų srity j, teigia p. Smetona “vy

riausybė kasmet suvesdavo pajamų ir iš
laidų galus, visuomet turėdavo realų biu
džetą.” Apie tai galima spręsti “iš meti
nių valstybės- biudžetų, iš Vyriausybės 
Žinių ir, galiausia, iš bendros krašto bū
klės. /

Ką gi rodo biudžeto duomenys? 1931 
m. valstybės pajamų skyriuj figūruoja 
25 mil., paimti iš valstybės iždo; 1932 m. 
—apie 11 milijonų. Šitokios “pajamos” 
niekuo nesiskiria nuo “pajamų” žmo
gaus, perdėjusio pinigus iš liemens į 
švarką ir tėra vien bugalteriškas fokusas 
deficitui pridengti. 1935 m. pridengtas 
deficitas siekia, mažiausia, 25į mil. li
tų.**) Prileisim valandėlei, kad tai dar 
neardo biudžetinės lygsvaros; bet kokia 
kaina tai atsiekta? Valstiečių padėtis ka
tastrofiška, darbininkų užmokesnis 1935 
m. sudarė (oficialiais daviniais!) vos 
71.4% 1931 m. lygio, smulkių gamintojų, 
tarnautojų, inteligentų padėtis kaskart 
sunkėja. Tuo tarpu monopolistinės bend
rovės kraunasi astronomiškus pelnus. 
Reliatyvinės biudžeto lygsvaros “paslap
tis”—padvigubintoj liaudies masių eks
ploatacijoj, kurios vienos teneša visus 
krizės sunkumus.

Vyriausybei, kuri ne tik atstovauja 
dvarininkams, bet ir pati iš jų didžioj 
daly j sudaryta, rūpėjo palaikyt dvarinin- 
kiją stambiom sumom. Smetonai užteko 
cinizmo pavadinti daugelio milijonų do
vanojimą Plioteriams, Tiškevičiams, Se- 
rebriakovams “atsilyginimo,” “pažadų 
tęsėjimu.” Lietuvos liaudis, vienintelė ir 
tikroji žemės savininkė, niekuomet ne
pripažino ir nepripažįsta jokių “skolų” 
žemvaldžiams-bajorams. Jei valdančioji 
mixerija būt buvus gudresnė, ji tylėtų' 
apie šį stebėtiną būdą “atpalaidoti šalį 
nuo įsiskolinimo,” kaip ir apie savo pas
kolų politiką, kurios pėdsakai išsiliko 
Kreugerio čekių knygutės atkarpo
se.***)

Mūsų spaudos, radio ir greito susisie
kimo gadynėje negalima valdyti vien tik 
durtuvais,. Fašizmas—atvira teroristinė 
finansiraa; oLn rchijos diktatūra, yra ne
atskiriamas nuo plačiai išvystytos ap
gaulės, demagogijos, suktybių, akių dū
mimo aparato, kurio pagrindinis tikslas 
temdyti dirbančiųjų klasinę sąmonę ir 
sulaikyti juos nuo revoliucinių išstojimų. 
Tad suprantama, kodėl Smetona, kalbė
damas apie darbo santykius su kapitalu, 
pasiekė pačių šarlataniškumų viršūnių. 
“Lietuva... šalis... be didesnių privati
nių kapitalų, tai kurgi čia ta kapitalizmo 
vergove...? Jei taip, tai negali būti ir 
socialinės luomo prarajos...” tvirtina 
jis. Naujakuris, sulyginęs savo grįtelę 
su Lapėno rūmais, vargiai su tuo sutiks; 
bet tai dar ne viskas. “Pas mus... yra 
daugiausia valstybiškas kapitalas, kuris 
padeda kurti naują pažangesnį gyveni
mą.

(Tąsa bus)
**) ĮSU mil. iš iždo pridėjus iždo išpirkta vidaus 

paskolos trečioji dalis (6 mil.). Visur imti oficialūs 
daviniai, kuriems galima tikėti, bet galima ir netikėti, 
nes jų niekas nekontroliuoja. Tikrovė gali būti liūd
nesnė.

***) Kreugeriui nusižudžius, buvo rasti jo išmokėtų 
kyšių sąrašai. Kaip rašė užsienio spauda, tarpe ėnju- 
šių būta ir tautininkų didiku.

Conn. Valstijos Spaudos 
Pikniko Reikalai

Iki Conn, valstijos apskričių
rengiamo spaudos pikniko liko

tai labiausiai iš karto nepa
tiko naujas sargas. Pra
džioj jie nėjo ėst jo atneštą 
pašarą. Galop spjovė sar
gui į veidą. Dar kelias die
nas jie laikėsi- šaltai linkui

naujo maitintojo. Pagaliau 
ir kupriai prie jo priprato.

Paukščiai, apart uolų ere
lio, laikosi vienodai, kaip 
prie seno, taip prie naujo 
sargo. — A.

tik pora savaičių, jis įvyks 
sekmadienį, rugse j ©-Septem
ber 12 d., Lietuvių Parke, 
Hartforde.

Pikniko surengimo komite
tas pasibrėže surengti didelį! 
ir sėkmingą pikniką ir to jis 
sieks iki paskutines dienos.

Nesistengėme suruošti dide
lę, ilgą programą, nes pik
nikuose ilgos programos ma
žiau įvertinamos, dėlto pasirū
pinome gauti žymiuosius 
Conn, valstijos chorus ir gar
sųjį Aido Chorą, iš Brooklyn, | 
N. Y. Drg. A. Bimba sakys i 
prakalbą. Bus gera orkestrą 
šokiams.

Brooklyniškis Aido Choras 
dar pirmą sykį dainuos Hart
forde, didelė didžiuma hart- 
fordiečių ir Conn, valstijos 
lietuvių dar negirdėję Aido 
Chorą dainuojant, tai pakvies-1 
darni Aido Chorą į pikniką,<
manome, parūpinome naują 
dovanėlę savo publikai, lan
kančiai mūsų parengimus.

Pikniko komitetas, su pilnu 
pasitikėjimu draugėmis šeimi
ninkėmis, nusitarė turėti šei-

(Tąsa 7 puslp.)

Įvairių žvėrių Būdas 
Nelaisvėj Esant

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
pliūptelėjo ant sargo visą 
čiaupą šalto vandens. Sar-, 
gas stovėjo. Tada dramblys 
pagriebė jo kepurę ir pik
tai numetė tolyn. Bet kai 
naujasis sargas nesupyko,! 
tai ir dramblys nurimo ir,
netrukus susidraugavo su •
naujoku. j

Kupriams (verbliūdams)

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis I Antanas Penkevičius

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

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

Lietuvių Bravoro Alų - Cremo Ale
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

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

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

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

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

naudokite grynų miežių salyklos alų—Cremo Ale.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Che’ster Avė. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—S. 

Nėra valandų sekmadieniais.

Tel. Stagr 2-078S NOTARY
Home Tel. pvblk

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

graborius 
balzamuotoj AS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliu^ 

kiekvienam reikale. Kaino* 
žemos.

ateikite ir persitikrinkite
337 Union Avenin’ 

Brooklyn,' N. Y.
Namas tas pats, tiktai mieste 
patvarkymu pamainytas nume 
ris buvusio 107 Union Avenue

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1-S dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

I -- ---- ------
/

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą ’
ParHaindRu automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y. ,

GARSINKITE^ SAVO BIZNI 
DIENRAŠTYJ “LAISVĖJE”

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. 
Įsitėmykite šią emblemą ir 
reikalaukite ceverykų su ja.

j&fOV-
Sovietų lakūnai sėkmingai atskrido iš Maskvos į Jungtines 

Valstijas per šiaurinį Polių dėka Sovietų Sąjungos aukštam 
pakilimui moksle ir išvystymui tobulos technikos, jie padaro 
stiprius orlaivius, kurie pergali baisias audras. Taip yra ir su 
Over Globe produktais. Dėka mūsų ilgų metų praktikų, aukštam 
technikiniam darbininkų išsilavinimui ir prityrimui dirbant ki
tuose avalinės fabrikuose, 
Over Globe čeverykai yra

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

mes galime pasidžiaugti, kad mūsų 
stiprūs ir gerai tinka ant kojų.

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

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 GLOBĘ, žiūrėkite, kad ant pado 
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: 0 /

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




