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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

No. 208 (8 pusi. laida) Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugsėjo 3, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX
'New Yorko miesto majorinių 
rinkimų kampanija artinasi 
prie paties įkarščio.

Reakcinis elementas—Tam
many Hali politikieriai ir re- 
publikonai nepaprastai agituoja 
už Hearsto berną, senatorių 
Copelandą.

“Liberališkesnieji” demokra
tai už Mahoney.

O pažangusis elementas, įskai
tant Amerikos Darbo Partiją, 
stoja už tą patį progresyvišką- 
jį La Guardią.

KRISLAI
Majorinių Rinkimij Įkar

šty].
Ablavukas
Pennsylvanijos Darbinin

kių Laimėjimas.
Skripka Skripkuoja, bet 

Parapijonys Atsisako 
šokti.

Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Brooklyne $7.00 

Metams

Didžiausia Japonijos Skola 

 

Visoj Jos Istorijoj

Mes stovime su Amerikos 
Darbo Partija; mes už La 
Guardią ir visą sąrašą, kurį 
remia Amerikos Darbo Partija.

Mes manome, kad išrinkimas 
La Guardijos užduotų didelį 
smū$į Tammany Hall—reakci
nei saikai, aplink kurią spiečia
si toki Liberty Lygos šulai, 
kaip Al Smith, ir jam panašūs.

Mes manome, kad La Guar
di j a linkimus laimės didele bal
sų dauguma.

Tokio, rugs. 2. — Japoni
ja vesianti karą “iki galuti
no laimėjimo” prieš Chiniją, 
kaip pareiškė Koki Hirota, 
užsienių reikalų ministeris.

Valdžia reikalauja iš nau
jai susirenkančio seimo pa
skirt du bilionu jenų (tai 
bus $580,000,000) “nepa
prastiem” reikalam, . dau
giausia karui prieš Chiniją. 
Jei seimas patenkins tą rei
kalavimą, tai Japonijos vals
tybinės skolos sieks 12 bilio- 
nų jenų, arba $3,480,000,000.

CH1NAI D1DVYR1ŠKAI GINA 
WOOSUNG FORTĄ

Šimtai Japonijos Lėk 
tuvų Naikina Desėt 
kus Chinijos Miestų

Bet Mirtinas Ching Atkaklumas ir Narsa Atmuša Japonus 
Ant Žemės; Krūvomis Deginami Nukautų Japonų Lavonai

1 r ■ 1 “

Drg. L. Pruseika “Vilnyj” ra
šo :

“Visa išmintis Tysliavos po
lemikų susiveda prie to, kad 
tuos, kurie jį kritikuoja, jis 
vadina durniais.

“Net švaresnėj karčiame j 
toks polemistas nesusiras 
daug garbintojų”.
Tysliava koliojasi dėlto, kad 

jis—
(1) Neišgali savo oponenty 

sumušti faktais,
(2) Jis yra ablavukas.

Su rugsėjo mėnesio 1-ma die
na Pennsylvanijos valstijoj įė
jo galion naujas įstatymas, re
guliuojąs moterų darbininkių 
darbo valandas.

Dabar tos valstijos moterys, 
fabrikų, restoranų, etc., darbi
ninkės į savaitę dirbs ne dau
giau 44 valandų.

Išimtis bus daroma tik slau
gėms, farmų ir namų ruošos 
darbininkėms—tarnaitėms.

Reikia panaikinti ir tą išim
tį!

SHANGHAI, rugs. 2. — 
Japonai buvo pasiskelbę, 
kad jie užkariavę Woosung 
fortą prie Whangpoo upės 
įsiliejimo į Yangtze. Chi- 
nai užginčija tą japonų 
“laimėjimą.” Nors desėtkai 
japonų karo laivų kanuolė- 
mis ir būriai jų lėktuvų 
bombomis beveik sulygino 
Woosungą su žeme, bet chi- 
nai dar laikosi jame ir pa
trankomis bombarduoja ja
ponų laivus. Tuo būdu truk
do praplaukimą naujų de- 
sėtkų tūkstančių japonų 
kareivių į Shanghajų. Woo
sung srityj už keliolikos 
mylių nuo Shanghajaus 
dažnai įvyksta mūšiai durk
lais. Chinai tuose mūšiuo
se ne blogiau pasižymi už 
japonus.

SHANGHAI, rugs. 2.— 
Šimtai Japonijos lėktuvų 
bombarduoja Chinijos mie
stus 2,000 mylių ilgio ir 600 
mylių plote, rytuose. Nai
kina Kantoną, Shanghajų, 
Hankową, Fukieną, Che- 
kiangą ir desėtkus kitų Chi
nijos miestų ir miestelių.

. Oro bombomis japonai, 
be kitko, supleškino chinų 
Tungchi Universitetą ir 
Wing On didžią audyklą.

Bet chinai taip sėkmingai 
atremia priešus, kad Japo
nijos karininkai nesitiki 
“užimt Shanghajų dar per 
kokias 
Yorko 
dentas

“Chinai parodo didį at
kaklumą, narsą ir ištvermę, 
bet jiem stinga toli mušan
čių patrankų ir mechani
zuoto armijos įrengimo. 
Sprendžiant iš to, kaip ja
ponam nesiseka ‘apvalyt’

Yangtzepoo apskritį, japo
nai turės milžiniškai sunkų 
darbą apvalyt nuo chinų vi
są sritį tarp Woosungo ir 
Shanghajaus. Jie negali ri- 
zikuot labai toli, nuęit,” nes 
tūkstančiai ' cliinų papras
tuose drabūzithMiė iš pasalų 
šaudo japonus revolveriais 
ir šautuvais ir atakuoja 
rankinėmis granatomis.

Yangtzepoo distrikte chi-

Naziai Reikalauja Leisti 
Jų Propagandų Užsieniuos
Stuttgart^ Vokietija. — 

Hitlerio “teisingumo” komi- 
sionierius Hans Frank suva
žiavime fašistinių vokiečių 
iš užsienių reikalavo, kad vi
sos kitos šalys turi leist vo
kiečiams ten laisvai varyt 
savo nazišką. propagandą.

Anglijos spauda karčiai 
kritikuoja tą nazių užgaidą, 
ir klausia:

Ar Hitleris leistų anglam 
vest demokratinę propagan
dą Vokietijoj?

JAPONŲ (SPĖJIMAS KITŲ 
ŠALIŲ LAIVAMS

! SHANGHAI-— Japonijos

dvi savaites.” New 
“Times” korespon- 
Hallett Abend rašo:

laiyjrnaa įspėjo visus kitų 
šalių prekybinius ir keleivi- 

nai tiek daug išžudė priešų,1 nius laivus, ka<į, neplauktų 
kad ant Kungrning Kelio į Yangtze ir Whangpoo 
japonų lavonai šimtais su-j upes, kur yra suspitę apie 
versta į krūvas,' apipilami — ’ 
kerosimi ir čia jau degina
mi. Bedeginant dažnai eks- 
ploduoja dar • užsilikusios 
lavonuose rankinės grana
tos.

Nanking. — Chinijos val
džia žada Amerikai nubaust 
tuos savo lakūnus, kurie 
bombardavo amerikinį laivą 
“President Hoover,” nors ir 
netyčia.

Francūzy Valdžia Veiks Ispanų Liaudiečiai Įsi-
Prieš Piratus-Fašistus? veržė į Belchite

Anglijos Karo Laivai 
Skandinsią Ispanijos 
Fašistų Submarinus
Italijos Submarinai, Tarnaudami Ispanijos Fašistams, 
Užpuldinėja Kitų Šalių Laivus Visoj Viduržemio Jūroj

Binghamtone parapijonyse iš
kilo savo rūšies revoliucija. Jie 
sukilo prieš savo kleboną Skrip- 

' ką ir “Parapijos Sargyba” iš
leido tuo reikalu lapelius.

Skandalas kilo dėl kunigo 
santikių su gaspadinėmis. . . 
Gaspadinės—didžiausia lietu
viškų klebonų nelaimė! Dėl jų 
ne vienas parapijonų streikas 
įvyko ir ne vienas klebonas yra 
gavęs iš parapijos “kiką”.

Lapelyj, be kitko, sakoma:
“Pats (kun. Skripka) Bing- 

hamtone orą sugadino, o dabar 
pyksta, draskosi, areštuoja sa
vo pasekėjus, parapijomis. Net 

„ sakykloj klebonas koliojasi, va
dindamas parapijomis nususu-

* šiom avelėm.”
Kun. Skripka, nurodo lape

lis, “daro mums skriaudą ir vi
siems lietuviams gėdą.”

“Tai biskį skripkorius!” sako 
lapelis.

Iš tikrųjų, tai biskį skripko
rius! Bet parapijiečiai atsisa
ko šokti pagal tąjį skripkavi- 
mą!

Mūsų korespondentai Bing- 
hamtone turėtų su .parapijonais 
susieiti ir visapusiškiau pasi
kalbėti apie visus jų reikalus 
ir vargus.

Parašykit, draugai, plačiau 
apie tą įvykį.

Tik rašykit neperdedančiai, 
teisingai.

Japonija Liepia Chinijai 
Nuslopini Komunistus

Tokio, rugs. 2 . — Chini
jos ambasadorius Japonijai 
paaiškino, jog Chinijąs ne
puolimo sutartis su Sovie
tais nereikalauja, kad Sovie
tai duotų karinės pagelbos 
Chinijai. Jis sakė K. Hiro- 
tai, Japonijos .užsieniniam 
ministeriui, jog Chinija no
rėtų, kad ir Japonija pada
rytų tokią nepuolimo sutar
tį su Chinija. Hirota atsakė, 
kad Japonija sutiktų taiky
tis su Chinija tik tokiomis 
sąlygomis:

Chinija turi sukriušint 
savo Komunistų Partiją, 
tuoj nuslopint visas prieš- 
japoniškas grupes, pripažint 
Mane hukuo “nepriklauso
mybę,” bendradarbiaut su 
Japonija visuose politiniuo
se ir ekonominiuose klausi
muose ir priimt Japonijos 
“pagelbą panaujinimui viso 
Chinijos gyvenimo.”

Tos sąlygos Chinijai ne
priimtinos. Jos reikštų visos 
šalies pajungimą Japonijai.

Pavojus Amerikos Marinin- 
kam nuo Japonų Bombų 
Shanghai, rugs. 2. — Ja

ponų lakūnai, mėtydami 
bombas prie Tarptautinės 
Dalies Shanghajuj, gręsia 
gyvybei Amerikos marinin
kų. Bombų skeveldros krin
ta apie tų marininkų pozi
cijas.

Shanghai.—Japonijos lėk
tuvams įsakyta bombar
duot visas Chinijos lėktuvų 
stovyklas.

PARYŽIUS. — Franciia 
įteikė Anglijai oficialų 
skunda, kad Italija duoda 
tokią didžią karinę paramą 
Ispanijos fašistams. Fran
ci j a nepatenkinta ir Musso- 
linio telegrama, kurioj jis 
žada generolui Franco’ui 
naujos talkos. Francijos vy
riausybė taip pat reikalau
ja ką nors daryt prieš fa
šistų submarinus, kurie tor- 
peduoja prekybos laivus 
Viduržemio Jūroj, toli nuo 
Ispanijos.

Francijos valdžia pranešė 
Anglijai, kad jeigu fašistai 
nesiliaus, tai gal prisieis 
atidaryti pietini Francijos 
rubežių praleidimui ginklų 
ir kitų karo reikmenų Ispa
nijos respublikai prieš fa
šistus. Bet Francijos mi- 
nisterių kabinetas dar pa
lauks, kaip atsilieps tarp
tautinė “nesikišimo” komi
sija į fašistu submarinų ir 
lėktuvų veiklą prieš kitų 
šalių prekybinius ir kelei
vinius laivus.

Liaudiečiai Laimi Pietuose
Madrid. — Respublikos 

armija šturmavo ir užėmė 
Fuenteovejuna aukštumas, 
už 45 mylių į šiaurių vaka
rus nuo Cordobos, pietinėj 
Ispanijoj. Tris šimtus prie
šų nukovė ir pagrobė didelį 
daugį ginklu. Respublikie- 
Čiai išmušė fašistus iš stra
teginio Aldea de Cuenca 
miestelio, netoli Portugali
jos rubežiaus.

HENDAYE, Franc-Ispa- 
nijos pasienis. — Ispanų 
liaudies armija jau pra
mušė fašistu linijas ir įsi
laužė į Belchite. 3,000 gy
ventojų tvirtoviška mieste
li. Teruel fronte, kur liau
diečiai turi 33.000 armijos. 
Belchite yra už 22 mylių į 
pietų vakarus nuo fašistų 
tvirtumos Saragossos.

Fašistai Belchite užsiba
rikadavę kunigų seminari
joj ir miesto valdybos rū
me. Jie savo tankais buvo 
mėginę kontr-atakuot liau- 
diečius; bet Asturijos mai- 
nieriai milicininkai dinami
to bombomis supleškino tris 
priešų tankus ir privertė 
kitus pabėgt atgal į Bel- 
chite.' '

Per paskutinę savaitę fa
šistai atsiuntė dar 60,000 
savo kariuomenės į Sara- 
gossa-Teruel frontą. Dau
gis tos naujos jų kariuome
nės yra Italijos “juodieji 
strielčiai” ir “juodosios 
liepsnos.” Fašistai taipgi 
sutelkė 60 vokiškų ir ita
lišku lėktuvu į šį frontą 
prieš respublikos gynėjus.

Iš laiškų girdime, kad ruošia
si visos Philadelphiaos apylin
kės lietuviai jame dalyvauti.

Ten. bus daug ir brooklynie- 
cių.

Vakarinei Vokietijoj spar
čiai skleidžiasi kūdikių pa
ralyžiaus epidemija.

Franco Fašistų Pranešimai
Seville. Ispanija. — Fa

šistai garsinasi, būk jie “va
rą kylį” į liaudiečių pozici
jas tarp Fuentos ir Bei-i 
chite, rytiniame Aragon 
fronte. Fašistų lėktuvai nu
metė 15 tonu bombų ant 
liąudiečių linijų. Gen. Fran
co oficieriai giriasi, būk jau 
“atsiėmę atgal visą plotą,” 
kurį liaudiečiai buvo užka
riavę Almudevaf-Zuera sri
tyj per 8 dienas. < .

Jungtines Valstijos turi 
1,000 marininkų saugot 
“amerikinę” Shanghajaus 
dalį.

Sekmadienį įvyksta didysis 
Philadelphijos ir apielinkės

naudai piknikas
< (Westville, N. J.)

100 Japonijos karo laivų.1 
Japonų komandieriai grasi
na griežtai elgtis su laivais, 
kurie bandytų įvežt chinam 
ginklų bei amunicijos.

Anglijos ir Amerikos val
dininkai svarsto, ar nerei
kės siųst karo laivus paly
dėt savo keleivinius ir pre
kybinius laivus, plaukian
čius į Chinijos vandenis.

Hyde Park, N. Y. — Buvo 
pranešta, kad Amerika siųs 
dar keturis karo laivus į 
Azijos vandenis tarp Chini
jos ir Japonijos. Bet prezi
dentas priešingas siuntimui 
daugiau Amerikos šarvuot
laivių ten dabartiniu laiku.

LO'NDON.— Anglijos lai
vyno ministerija pasiuntė 
šešis karinius laivus-naikin- 
tuvus ir du šarvuotlaivius į 
Viduržemio Jūrą sumedžiot 
bei nuskandint “piratišką” 
submariną, kuris užpuolė 
bombarduot Anglijos laivą 
naikintuvą “Havock” už 60 
mylių nuo Valencijos, laiki
no Ispanijos sostamiesčio. 
Prie to submarino-medžiok- 
lės -dabar prisideda pats 
“Havock” ir dar vienas An
glijos karo laivas.

Kai minimas, supranta
ma, Italijos submarinas pa
leido torpedą į “Havocką,” 
tai šu pasiuntė gilumos 
bombą,1 taikydamas į sub
mariną. Bet nėra žinios, 
ar pataikė.

Visiem dešimčiai karinių 
Anglijos laivų įsakyta ka- 
nuolėmis šaudyti ir gilumos 
bombomis atakuoti tą sub
mariną, kur tik jį pamatys

ar nujaus.
. Anglijos vyriausybė pa
reiškė, kad “mūsų kantry
bė turi galą.” Planuoja 
siųst karo laivus kaipo pa
lydovus Anglų prekybinių 
ir keleivinių laivų, apsaugai 
nuo fašistų submarinų. Pa
sirodo, jog per paskutines 
tris savaites fašistų subma
rinai ir lėktuvai užpuolė 16 
svetimų nekarinių laivų. 
Tuo būdu nuskandinta ir 
keturi Ispanijos respubli
kos prekybiniai laivai.

Anglijos laivyno žinovai 
tvirtina, kad Ispanijos fa
šistai turi ne daugiau kaip 
vieną savo submariną, ta
čiau fašistų naudai veikian
tieji submarinai atakavo vi
soj Viduržemio Jūroj laivus 
Sovietų, Franci jos, Ispani
jos, Anglijos, Graikijos, Da
nijos ir Panamos. Visi su
pranta, kad tai Italijos sub
marinai.

i

EXTRA!
ITALIJOS SUBMARINAS 
SUŽEIDĖ ANGLŲ PRE

KYBOS LAIVĄ

London, rugs. 2. — Fašis
tų submarinas torpeda su
žeidė Anglijos prekybinį 
laivą “Woodfordą”; užmu
šė vieną įgulos narį ir su
žeidė šešis. Tai, supranta
ma, buvo vienas iš Italijos 
submarinų, talkaujančių Is
panijos fašistams. Jis tor
pedavo “Woodwardą” už 50 
mylių nuo tos vietos, kur 36 
valandos atgal fašistų sub
marinas paleido torpedą į 
Anglijos karinį laivą nai
kintuvą “Havock,” bet ne
pataikė.

“Havock” pasiuntė 7 gi
lumos bombas prieš užpuo
liką ir manoma, kad gal jį 
nuskandino.

Anglijoj pakilo didžiau
sias sujudimas prieš fašis
tų submarinus, užpuldinė
jančius Anglijos laivus. Dėl 
to ant greitųjų sušaukta 
Anglijos ministerių kabine
to posėdis.

Franci j a siūlosi išvien su 
Anglija daryt griežtų žings
nių prieš fašistinius jūrų pi- 
ratuš. United Press sako, 
kad dabar gręsia Anglijos 
karas su Italija labiau negu 
kada po Italijos karo su 
Ethiopija.

Maskva, rugs. 2. — Bijo
damas teismo, nusižudė Uk
rainos pirmininkas N. N. 
Lubčenko, slapta veikęs 

"o vieton pa- 
darbininkas

Shanghajaus visi kabare- prieš Sovietus. Jo vieton pa
tai paversti ligoninėmis su- skirtas jaunas 

įžeistiems chinų kareiviams.!M. Bondarenko.

Francija Gali Tuoj Sta-1 Italijos Naikintuvas Ni 
telkti 6,000,000 Armiją

Paryžius. — Franci ja rei
kale galėtų per 48 valandas 
sumobilizuot 6 milionų vyrų 
armiją, pagal naują planą 
savo generalio štabo. Per 
pirmas 24 valandas 3 milio- 
nai atsargos kareivių jau 
būtų sau paskirtuose punk
tuose.

Kiekvienas vyras esąs at
sargoj visuomet nešiojasi 
knygelę su patvarkymais, ką 
jis turi daryt ir kur važiuot, 
kaip tik būtų paskelbta mo
bilizacija.

Taip sparčiai sutraukt at
sarginius kareivius reikėtų 
pirma, negu priešo lėktuvai 
galėtų sudaužyt geležinkelių 
stotis bei tiltus ar sužalot 
geležinkelių susisiekimą ap
skritai.

Generalis štabas priešina
si pasiūlymams, reikalau- 
jantiem panaikint neapsi
mokančias geležinkelių lini
jas. Sako, tos linijos reika
lingos šalies gynimui.

Maskva. — Sovietų t vy- 
riausybė tyrinėja, kokiomis 
aplinkybėmis buvo nuskan
dintas’ Sovietų prekybos lai
vas “Timiriazev,” 1,075 to
nų įtalpos. Ištyrus, darys 
“reikalingų žingsnių” prieš 
tuos, kurie jį torpedavo ir 
nuskandino rugpj.^30 d., Vi
duržemio Jūroj, už 5 mylių 
nuo Algerijos p a k r a š čio. 
Laivas plaukė su anglim iš 
Cardiffo, Anglijos prieplau
kos, i Port Safd, Aigipte.

“Timinazevo” k a pitonas 
M. Rinduck liudija štai ką: 
“Italijos karinis laivas-nai- 
kintuvas su ženklais T. B. 
kelis kartus apiplaukė . ap
link mūsų laivą. Ūmai aš 
pamačiau paleistą torpedą, 
vandeniu atlekiančią linkui 
mūsų laivo; tuoj įvyko dvi 
milžiniškos eksplozijos,” po 
kurių ir nuskendo “Timiria- 
zev.”

29 “Timiriazevo” . įgulos 
nariai vieni išsigelbėjo valti
mis, kitus išgelbėjo žvejai.

i

skandinęs Soviety Laivų

Lawrence, Mass
CIO lietuvių masinis susi

rinkimas įvyks rugsėjo 
(September) 4 d., L. U. 
Kliubo svetainėj, 41 Berkley 
St., 10 valandą dieną.

Visi lietuviai darbininkai 
ir darbininkės iš vilnonų 
dirbtuvių, būkite tame susi
rinkime, kur daug naujo iš
girsite kas link balsavimų, 
kūrie bus rugsėjo (Septem
ber) 15-16-17 d. Atsiminki
te, kad jūsų pareiga visiem 
dalyvauti šiame susirinki
me.

S. Penkauskas.

Shanghai.— Japonų karo 
laivai neatlaidžiai bombar
duoja ir degina chinišką šio 
miesto dalį Chapei.

X 
t .

Japonai Užėmę Geležinkelį 
Iki Kalgano

Japonų generolas Itagaki 
sako, kad jie jau užėmę visą 
Nankow trapkalnę ir gele
žinkelį iki Kalgano, Viduri
nėj Mongolijoj. Tame žygvj 
likę nukauta, girdi, tik 200 
japonų ir sužeista 400. Bet 
chinų tai būk žuvę “2,000.”

ORAS
Šis penktadienis New 

Yorke ir New Jersey bus 
apsiniaukęs ir su tokia tem
peratūra kaip ketvirtadienį, 
—sako New Yorko Oro 
Biuras.

Ketvirtadienį temperatū
ra buvo 90 laipsniu. Saulė-ra buvo 90 laipsni 
tekis 6:23; sau

M
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Didžiosios Proletarinės Revoliuci
jos Kovingojo Paruošimo

Suvažiavimas
telpąs straipsnis tilpo “Prav- 
autorius B.
parašytas

IK

Žemiau 
doj.” Jo 
Straipsnis 
Komunistų Partijos VI Suvažiavimo 20 
metų sukaktuvių proga:

Mūsų partijos istorijoj darbininkų kla
sės didvyriškos kovos del socialistinės 
santvarkos laimėjimo istorijoj VI suva
žiavimas užima ypatingą vietą.

VI suvažiavimas—tai Spalio kovingojo 
paruošimo suvažiavimas, darbininkų kla
sės ir vargingųjų valstiečių jėgų mobili
zavimo suvažiavimas, kad nuversti kapi
talizmo jungą ir įvesti proletariato dik
tatūrą. Visas jo darbas, visi jo tarimai 
turėjo vieną tikslą—parengti ginkluotą 
sukilimą šitos diktatūros užkariavimui.

Suvažiavimas susirinko 1917 metais 
liepos 26 d. (rugpjūčio 8 d.) labai atsako- 
mingu momentu, pereinant nuo buržua
ziniai demokratinės revoliucijos prie so
cialistinės. Po liepos dienų dvivaldystė 
pasibaigė, laikinai laimėjo kontr-revo
liucija. Menševikai ir eserai atvirai at
sistojo buržuazijos pusėn. >į j. •

Tačiau, nežiūrint į kadetų-'—menševi- 
kų—eserų vyriausybės represijas, bolše
vikų partija nuolat Aovoj’6 dėl kapitaliz
mo nuvertime paruošimo. Kasdien pa- 

j dėtis darėsi vis labiau įtempta. Revo- 
’liucijos jėgos brendo, augo ir stiprėjo. 
Bet ir kontr-revoliucija telkė savo jėgas. 

^Rusijos buržuazija priešakyje su kadetų 
partija, aktingai remiant Antantes bur
žuazijai, ieškojo kandidato į Bonapartus.

Suvažiavimo sąstatas liudijo apie par
tijos augimą ir stiprėjimą. Jeigu balan
džio konferencijoj bolševikų partijos ei
lėse buvo priskaitoma 80 tūkst. narių, 
tai VI suvažiavimo metu buvo jau 240 
tūkst. Per tris mėnesius partija padidė
jo trigubai.

Suvažiavimas vyko remiantis nurody
mais, kuriuos davė Leninas iš palėpės; 
tiesioginiai suvažiavimui vadovavo, nuo
lat gynė leninistinę liniją draugas Stali
nas.

Vienu pirmųjų klausimų suvažiavimas 
apsvarstė klausimą apie Lenino neatvy
kimą į teismą. Darydamas pranešimą, 
Sergo Ordžonikidze kategoriškai pasisa
kė prieš Lenino atvykimą, įrodinėdamas, 
kad negalima atiduoti revoliucijos vado į 
nepažabotų kontr-revoliucionierių ran
kas. Tokiu būdu, Trockio, Kamenevo, 
Rikovo, Nogino pasiūlymai, kurie liepos 
dienomis pasiūlė Leninui atvykti į teis-

Ponomarevas.
Visasąjungines

mą, ir panašūs Volodarskio ir Laševi- 
čiaus išstojimai suvažiavime buvo atmes-
ti. Suvažiavimas patvirtino tą poziciją, 
kurią draugas Stalinas užėmė ‘ tuojau 
pat po liepos dienų.

•Praslinkus keletai metų Sergo Ordžo
nikidze savo knygoje “Iljičius spalio die
nose” parodė, kokią didžiulę rolę drau
gas Stalinas sulošė, kad išsaugoti didžio
jo proletarinės revoliucijos genijaus gy- 

, ; vybę.
Aprašinėdamas bolševikų partijos ir 

Lenino siundymo paveikslą po liepos 3-5 
d. č(. įvykių, Sergo Ordžonikidze sako:

“Susitinkam su Stalinu Tavridps rū
muos. Einam kartu pas d. Leniną... 
nuėjom pas Allilujevą. Pasikėlėm pas jį 
į butą... Prasidėjo kalbos, ar reikia Vla
dimirui Iljičiui atvykti ir leisti save areš
tuoti. Noginas gana bailiai pasisakė už 
tai, kad reikia atvykti ir viešam teisme 
duoti mūšį... Vladimiras Iljičius cha
rakteringu jam aiškumu įrodė, kad jo
kio viešo teismo nebus. Stalinas gifiež- 
tai prieš atvykimą į valdžios organus: 
“Junkeriai iki kalėjimo neprives, nužu
dys pakeliui,” sako jis... ”

Stalinas apsiėmė suorganizuoti Lenino

išvadavimą. Buvo imtasi ylsų priejnd- 
nių, kad rastį sąugįą vietą ir išsaugoti 
didžiausią proletarinės rėvoliucijos vadą. 
Draugas Stalinas parūpino patikimą vie
tą ir saugumą Leninui •

Imamasi reikiamų’priemonių, kad su
tvarkyti Lenino ryšius su C. K. Drau
gas Stalinas nustato šituos ryšius, gau
na Lenino nurodymus ir informuoja jį 
apie dalykų padėtį.

Neapsiribodamas ryšiais raštu, drau
gas Stalinas pasiuntė pas Leniną Sergo 
Ordžonikidze. Sergo šitaip aprašinėja 
šitą kelionę:

“Po keletos dienų Stalinas pasiūlė man 
nuvažiuoti pas Leniną, kad, iš vienos pu
sės, informuoti Leniną, o iš kitos pusės— 
gauti iš jo direktyvas.

.. .Ilgai aš pasakojau, kas darėsi mie
ste... koks ūpas tarp darbininkų, karei
vių, kas darosi mūsų organizacijoj, Pet
rogrado soviete, menševikiškam CPK 
ir t. t.

Vladimiras Iljičius, išklausęs manęs ir 
uždavęs eilę klausimų, pasakė: “Menše- 
vikiški sovietai diskreditąvosi; prieš dvi 
savaites jie galėjo paimti valdžią be ypa
tingų sunkumų. Dabar jie nebe valdžios 
organai. Valdžia iš jų atimta. Valdžia 
galima dabar paimti ginkluoto sukilimo 
keliu, jo neprisieis ilgai laukti. Sukili
mas bus ne vėliau rugsėjo—spalio...”

Visa tai aš klausiau su įtemptu dėme
siu. Įspūdis buvo lyg nuo trenksmo. 
Mus tik ką apdaužė, o jis pran&š&V6 J)Q 
vieno—dviejų mėnesių -sėkmingą sukilk 
mą.” *f

Lenino dvasia ir' jo nurodomais buvo 
persisunkęs VI suvažiavimo darbas.

Pagrindiniais suvažiavimo klausimais 
buvo draugo Stalino pranešimai—“Poli
tinė CK apyskaį|§” ir “Apie politinę pa
dėtį.” §iuosę ^pranešimuose draugas Sta
linas daVę.?gilų' analizą padėties šalyje, 
naujo revoliucijos etapo apibūdinimą ir 
pamatavo ” reikalingumą keisti’ partijos 
obalsį. Obalsis “Visa valdžia sovietams” 
po liepos dienų paseno. Brošiūroj “Prie 
obalsių,” kuri buvo išleista prieš suva
žiavimą, Leninas nurodinėjo, kad dvival
dystės periodu, kada visa jėga buvo so
vietų pusėj, buržuazija negalėjo rimtai 
pasipriešinti, ir sovietai būtų galėję pa
imti valdžią į savo rankas. Bet kada 
menševikai ir eserai, turėjusieji sovietuo
se daugumą, liko kontr-revoliucijos pa- 
gelbininkais, obalsis “Visa valdžia sovie
tams” reikštų menševikiškų sovietų rė
mimą. “Valdžios perėjimo Sovietams 
obalsis skambėtų dabar kaip donkichotiš
kumas, arba kaip pasityčiojimas. Šitas 
obalsis, objektyviai, būtų liaudies apga
vystė, įkalbėjimas jai iliuzijos, kad So
vietams ir dabar užtenka panorėti paimt 
valdžią arba nutarti tai, kad gauti val
džią, būk Soviete yra dar partijos, nesu
sitepusios padėjimu budeliams, būk gali
ma buvusį padaryti nebuvusiu.”

Suvažiavime draugas Stalinas vykdė 
leninistinę pažiūrą, siūlydamas nuimti 
obalsį “Visa valdžia sovietams.” Kartu 
draugas Stalinas pabrėžė, kad laikinas 
obalsio nuėmimas nereiškia “šalin sovie
tai.” Partija privalo dirbti ir dirbs juo
se, privalo vesti kovą už daugumos užka
riavimą savo pusėn, vydama iš ten men
ševikus ir eserus, bet vystyti kovą už so
cialistinę revoliuciją partija privalo kitu 
obalsiu. “Dabar mes iškeliam obalsį per
duoti valdžią į proletariato ir vargingų
jų valstiečių rankas. Vadinas, klausi
mas ne formoj, o tame, kokiai klasei per
duodama valdžia...”

Partija suvažiavimo asmenyje davė 
pavyzdį bolševistinės taktikos kovoje del 
socializmo. Per visą revoliuciją, iki lie
pos dienų, svarbiausias obalšis—“Visa 
valdžia sovietams,” tačiau klasių kovos 
eiga, revoliucijos vystymasis ir kontr-re
voliucijos kova sudarė naują situaciją. 9 
mėnesių bėgyje nuo buržuaziniai demok
ratinės iki socialistinės revoliucijos Ru
sijoj apystovos keitėsi, keitė savo taktiką, 
savo o balsius ir bolševikų partija, geleži
niu atkaklumu pravesdama vieningą 
strateginę , liniją—kovos už proletariato 
diktatūrą.

ato (liktaturą ir pastatyti socįalįstinę vi
suomenę mūsų šalyj, Pfepbražeriskis įne
šė “papildymą” prie rezpliuęijoš, nuneig
damas, kad darbininkų klase gali laimėti 
ir pastatyti socializmą’mūsų šalyje.

Draugas Stalinas griežtai atrėmė Pre- 
obraženskio išlindimą: “Aš prieš tokį’ re
zoliucijos užbaigimą. Neatmestina gali
mybe, kad kaip tik Rusija bus šalis, ski
nanti kelią prie socializmo... Reikia 
atmesti atgyvenusį įsivaizdinįmą, kad tik 
Europa gali nurodyti mums kelią. Yra 
marksizmas dogmatinis ir marksizmas 
kūrybinis. Aš laikaus pastarojo.”

Reakcinę revoliucijos vystymosi sche
mą suvažiavime išstatė Bucharinas—tas 
visakb painiotojas, nudardėjęs į pikčiau
sios kontr-revoliucijos kloaką. Pagal ši
tą “žaislišką” ir pamate neteisingą, kaip 
pabrėžė suvažiavime draugas Stalinas, 
schemą darbininkų klasė proletarinės re
voliucijos eigoje, pirma, pasirodo be vals
tietiškų rezervų, ir, antra, pati revoliuci
ja gali laimėti tik remiant Vakarų Euro
pai. Šita, esmėje, trockistinė Buchari- 
no pozicija, tampriai surišta su jo anti- 
leninistinėmis 1915-1917 m. m. pažiūro
mis, buvo ten pat draugo Stalino nukau- 
kuota ir suvažiavimo atmesta.

Taip pat griežtai buvo atremta Nogi- 
nui, Angąrskiui ir kai kuriems kitiems, 
kurįę. jnėgiųpį'ginti oportunistinę pozici- 
ją,.^pt ^i;iQS stovėjo Kamenevas balan- 
džįp^koųferencijoj. .šitie Kamenevo ša- 
Ųpinkai išėjo iš menševikiškos pažiūros, 
kad Rusija nepribrendo socialistinei re
voliucijai.

Atsakydamas jiems, draugas Stalinas 
giliai pamatavo, kad Rusijoj galima so
cialistinė revoliucija ir galimas socializ
mo laimėjimas mūsų šalyje.

“Kai kurie draugai kalbėjo, kad ka
dangi pas mus kapitalizmas silpnai išsi
vystęs, tai utopiška statyti klausimą apie 
socialistinę revoliuciją. Jie būtų teisin
gi, jeigu nebūtų'karo, jeigu nebūtų sui
rutės, nebūtų išklibinti liaudies ūkio pa
matai. Tačiau šitie klausimai apie įsiki
šimą į ūkišką sferą statomi visose vals
tybėse, kaip būtini klausimai... Iš kitos 
pusės, tokios laisvės, kaip pas mus, nie
kur nebuvo karo sąlygose. Paskui di
džiulis darbininkų organizuotumas: pas 
mus, pavyzdžiui, Pitere 66% organizuo-
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tų mętalis|ų. Pagaliau, niekur pas pro
letariatą nebuvo tokių plačių organizaci
jų1, kaip ''Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Sovietai. Visa tai atmetė galimybę dar
bininkų masėms nesikišti į ūkišką gyve
nimą. Tame yra realus pagrindas klau
simo pastatymui apie socialistinę revo- 
liUciją pas mus Rusijoj.”

Didžiausias tikėjimas Rusijos proleta
riato jėgomis, paremtas giliu marksisti- 
niai-leninistiniu revoliucijos pobūdžio ir 
varomųjų jėgų analizu, skamba šiuose 
draugo Stalino žodžiuose. Tvirtai sekda
mas Lenino nurodymus, jis šaukė prole
tariatą ir varginguosius valstiečius į di
dįjį mūšį su kapitalu, atmesdamas iš re
voliucijos kelio visus oportunistus, silp- 
natikius ir žalotojus.

Atsakydamas į II Internacionalo opor
tunistų šauksmus, kad šalis nepribren
dus ir kad nėra “objektyvių socialistinės 
revoliucijos sąlygų”, draugas Stalinas 
nuo VI suvažiavimo tribūnos metė leni
nistinį šaukimą prie socialistinės revo-

Darbininkų klasės diktatūros pergalės 
ruošimo periodu Preobraženskis, Bucha- 
rinas, Rikovas ir “kiti su jais” išstojo 
prieš leninistinį mokslą, kad socializmas 
gali laimėti mūsų šalyje. Išeidami iš tos 
pat pozicijos, Zinovjevas ir Kamenevas 
liko niekšingais Spalio streiklaužiais.

•
Nuo to laiko praslinko dvidešimt me

tų. Draugo Stalino vadovaujama parti
ja pagrinde pastatė socialistinę visuome
nę, garantavus socializmo laimėjimą mū
sų šalyje. O tie, kurie prieš dvidešimt 
metų išstojo prieš Lenino-Stalino liniją, 
nudardėjo į juodžiausios kontrrevoliuci- 
jos lagerį, liko trockistiniai dešiniąja 
kruvinojo fašizmo agentūra.

VI partijos suvažiavime buvo pastaty
tas pasauliniai istorinės reikšmės užda- 
vinis įvesti socialistinę santvarką. Le
nino direktyvos,..'Stalino pranešimai,' su
važiavimo tariniai priklausė nuo vieno 
kovingo uždavinio—paruošti ginkluotą 
buržuazijos nuvertimą, sustiprinti prole
tariato diktatūrą. “Bolševikų balandžio 
konferencija nutaikė „partiją prie buržu
azinės revoliucijos peraugimo į socialis
tinę, VI suvažiąvimas nutaikė partiją 
prie ginkluoto sukilimo.”

LIETUVOS ŽINIOS
pa- 
ga-

MIŠKO PIRKLIAI ĮKLAMPI
NĘ DARBININKUS 
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Lietuvos miško pirkliai 
gamintą miško medžiagą
bena į Klaipėdą ir ten apdir
ba. Kadangi klaipėdiškiai 
darbininkai brangiau ima, tai 
miško pirkliai nusigabenę apie 
2000 darbininkų iš Didž. Lie
tuvos, kurie dirba pigiau, bet 
įsikišo vietiniai darbininkai 
del konkurencijos ir darbus 
sutrukdė. Miško pirkliai šau
kėsi policijos, bet policija pa
laikius vietinius. Nors miško

pirkliai darbininkams garan
tavę darbo 4 mėnesius, bet 
neištesėjo, o dalis darbininkų 
neį pėsti grįžo į Dįdž. Lietu
vą, nes neturėjo kuo parva
žiuoti.

STAMBIOS VAGYSTĖS 
PALANGOJE 
r * * *’*»? t r ' <

Palangoje paskutiniu metu 
įvyko keletas' drąsių įsilauži
mų ir vagysčių. Vytauto ir 
Simpsono g-vių , kampe vieną 
naktį išplėštas kioskas, iš ku
rio išnešta net ųž 500 lt- pa-

pirosų ir cigarų. P. Šero pen
sione, Daukanto gatvėje vagys 
įsibriovė pro atdarą langą ir 
išnešė naujutėlį radio priįm- 
tuvą, kurį įvyniojo čia pat pa
grobtoje brangioje staltiesėje. 
P. Petronaitienės kambariuo
se, Kęstučio g. vagis įkopęs 
medin per balkoną įlindo per 
langą į vieno kauniškio pirk
lio vasarotojo kambarį. Pirk
lys miegojo ir nieko nejuto, 
kai iš jo rūbų kišenių buvo iš
kraustyti 320 lt. pinigų, geras 
laikrodis ir pan. Vagys 
kas nesujieškoti.

kol

bos automobilį, turėjo nuosto- T 
lių 8 lt.

•**
Moterų Karas del Vyro’

VIII. 6 d. turgavietėje trjįs 
šiaulietės susikivirčijo del vie
no vyro, prikaišiodamos viena 
kitai viliojant jį pas save Įr 
t. p. Kivirčas priėjo iki pešty
nių, kurių pasekmėje vienai 
kivirčo dalyvei buvo nudras
kyta suknelė. Pusiau apnuo
ginta moteris turėjo pasisko-^ 
linti iš čia pat esančios vaisti
nės chalatą, kuriuo apsivil
kusi parėjo namo. Kadangi 
buvo turgaus diena, žiūrovų. > 
moterų karui nestigo. T

Gražios Laisvamanės 
Laidotuvės

VIII. 6 d. Šiaulių laisvama
nių kapinėse buvo palaidota 
Joniškio laisvamanių ir espe
rantininkų veikėja Malvina 
šmotavičienė, 46 m. amž., nū- < 
rusi vėžio liga. Ji—paprasti- 
darbininkė, žmona buvusi^ 
valstiečių liaudininkų frakci
jos seimo atstovo, nuoširdi yį 
suomenininkė ir pavyzdingas 
laisvamanių narys. Palydėti 
karstą Jonišky susirinko apįe. 
pusantro tūkstančio žmonių I 
minia, o į Šiaulius mirusiąjų 
atlydėjo per 100 joniškiečių 
trim autobusais su šaulių or
kestru, gražiai atlikusiu gedu
lingą muziką. Ties kapu ve
lionės gyvenimą ir asmenį api
būdino joniškietis p. A. Žu
kauskas, o Šiaulių laisvame 
nių vardu atsisveikino V. Kny-: 
va, pabrėždamas, kad netekus 
pavyzdingo nario, tenka jo dir 4 
džiai gailėtis, bet kartu jausti 
ir džiaugsmą, jog turime žmo
nių, kurie ne tik dorai ir idė
jiškai gyvena, bet ir sugeba 
tokie būti iki paskutinės va
landos ir būti šviesiu pavyz-f 
džiu kitiems. Kapą uždengė 
Haugj^ė gėlių ir 6 vainikai, 
padėti artimųjų draugų ir or
ganizacijų.

* * *

Iškeldama uždavinį, kad darbininkų 
klasė nuverstų buržuaziją ir užkariautų 
valdžią, partija išėjo iš leninistinio moks
lo, kad socializmą galima pastatyti iš ‘ 
pradžių vienoj atskirai paimtoj šalyj. Su
važiavime trockistas PreobtižėnsRis, pa
skui ‘ veikęs 4 kaip, ištikimas Judos—T r tie
kio lekajūs, išstojo prieš čĮraugo Stalino 
įneštą rezoliuciją. Vietoj lėninįstinio- 
staliniško pasiūlymo kovoti už proletari-

Mokslininkas-tyrii>ėtojas Wilkins 
deĮe) s|i savo draugais. Paveikslas 
tuojau prieš jo' i siekimą į Šiaurius 
Levanevskio ir jo bičiulių.

• .v«-, 

(su barz- 
is nuimtas 
is jieskoti

BJAURUS KERŠTAS
Vebriškių km., Panemunėlio 

vai. Liepos 28 d. pil. Neniškis 
rado savo karvės kojas sudau
žytas. Karvę rado klūpančią 
ir prie jos netoli buvo numes
tas kuolas. >Tą bjaurų darbą 
padarius yra įtariama viena 
kerštinga davatka.

Nubaudė už Kurstymą
Rugp. 4 d. Telšių kalėjiman 

padėtas 1 mėnesiui arešto at
likti pil. Gedvilas Antanas 29 
metų amžiaus Luokės mieste
lio gyventojas. Nubaudė Tel
šių Karo komendantas už ra
ginimą streikuoti prie naujai 
statomos Luokėje 4-rių kom
plektų pradžios mokyklos.

Šiaulių' kronika
Mirštanti Moteriškė—Aferistė

Praeitos savaitės Šiaulių 
kronikoje rašyta, kad Šilėnų 
apylinkės laukuose rasta mirš
tanti moteriškė, su kuria jau 
nebegalėta susikalbėti ir nu
statyti asmenybę. Atgabenus 
tą moteriškę į Šiaulių m. ligo
ninę, policijoj pavyko išaiškin
ti, kad turima reikalo su si
muliante aferiste Kukoraityte, 
kilusia iš Panevėžio. Tardoma 
Kukoraityte - prisipažino' norė
jusi pernakvoti, bet geruoju 
negavusi pas ūkininkus nakvy- 
nėš ir todėl sūmahiusi Apsi
mesti sergančia.' Policija už
darė ' Kukbraitytę kalėjiman. 
Geraširdis ūkininkas, iššaukus 
“mirštančiai” greitosios pagal- no.'iož

Už Sunkų Kūno Sužalojimą 
Nubaudė Šeseriais Metais 

Kalėjimo
^šimulių km. Kulių v. Krer 

tihgos apsk. gyventojas ’ Pr. 
Ėutkuš praėjusių metų grūdr 
džio 14 d. patiko grįžtant iš 
Plunges Steponą Valužą it 
pradėjo jį kuolu mušti. Butkūs 
Valužą mušdamas taip jį su
žalojo, kad jo net smegenis 
pažeidė; tieson su . Butkum 
buvo patrauktas ir to pat kab
ino gyventojas A. Bartašiųs, 
bet Bartašių apygardos teis
mas išteisino, o Butkų nubaik- 
d ė net šešeriais metais sunk, 
darbų kalėjimo, 
mams padavė 
skundą, bet Rūmai 
atmetė.

—Jonavos vals.
J. ir A. Ivanovai ir D. DarČąr 
novas kuolais ir kirviu sužeidė 
ir sunkiai sužalojo savo kAt-v 
myną A. Gvazdinską ir padA- 
rė sunkų kūno sužalojimą. ”'.

Apygardos teismas visus tris 
teisiamuosius pripažino kal
tais ir nubaudė po pusantrų 
metų sunk. darbų kalėjimo’, 
be to, nukentėjusiam atiteisė 
per 800 lt. civilinio jieškinio.

—Takniškių km. Alytaus 
apskr. Petras Tamulynas sayo 
kaimyno Ign. Redo basliu su
daužė galvą.

Apygardos teismas Tamuly- 
ną nubaudė 2 metų sunk. dąT- 
bų kalėjimo, Rūmai jo skunjįą 
atmetė.

f 
Butkus Rū-X 
apeliacijos 
jo skundą

Budų km

:—ttt- 

AR JAU ĮSTOJOTE |- 
NAUJĄ OLD GOLD

KONTESW :
Jūs Galite Laimėti Turtą 
Šiame Naujame Konteste

Jei dar nesate įstoję į Old Cįpjd g 
Kontestą, tai padarykite tai šiandien. 
Kontestas tik ką prasidėjo. 1,000 pi
niginių prizų, sudarančių $250,000, 
bus atiduoti laimėtojams. Kontestas 
susidės iš suteikimų praleistų kalbų, 
pritaikomų j piešinių tuščius baliOnds. 
Pirmas prizas yra $100,000.00. Eiki
te pas savo cigaretų pardavinėto ją ‘ir 
E rašykite jo duoti Old Gold piešinių 

lulletiną, VELTUI, kartu su pilnoms 
taisyklėms ir detališkumais, lieČidn- 
čiais kontestą. Atydžiai sekite in
strukcijas. Tuojau išpildykite savo 
įstojimo blanką. Neatidėliokite, Dvi- 
gubai-švelnūs Old Gold patiekė šį 
kontestą kaipo svarbų susidraugayi- 
mo siekį. Old Gold duoda'jums .an
trą progą laimėti ■ turtą. Sekite Šį 

dienraštį dėl tolimesnių • prahešimų. 1 
NO. 102 <



Paukščių Rojus, Gandrų Tėvyne Lietuvoj į Vedybos, Giminiai, Mirimai ir Kt Lietuvoj
M
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Nyksta laukiniai paukš- garniai. Ne be reikalo kai 
čiai Vakarų Europoj. Ten ’ 
jau nėra kranklių, o ir gan- 

’ dras ten retas svečias. Bet 
Lietuvoj jie dar pasilaiko. 
Senovėje gandrai gyvenda
vo didelėmis kolonijomis 
miškuose; paskui, mažėjant 
miškams ir baloms, teko 
gandrams keltis į sodžius.

Bet Lietuvoj dar esama 
» tų paukščių kolonijų, pavyz

džiui, Vievio apylinkėse, 
Anykštės ežero saloj. Ten 
šimtmečių ąžuolų viršūnėse 
gandrai susikrovę daug liz
dų, net po 3 iki 5 lizdų vie
name medyje. Jų lizdai čia 
siekia iki dviejų jardų sto
rio. Toj saloj gandrai gyve
na nuo amžių.

Jie parlekia ankstyvą pa
vasarį iš tolimų kraštų at
gal į savo lizdus; rudenį su 
didelėmis šeimomis vėl iš
lekia. Bet Anykštės sala yra 
ne vien gandrų kolonija, ale 
ir tūkstančių kitokių paukš
čių. Naktimis pavasarį apy-

v linkėse suokia lakštingalos, 
kukuoja gegutės, paežerėje 
braido pilkieji garniai, til
vikai, plaukioja narai, an
tys, o padangėse matyti ne- 

, nuilstami sklandytojai —

kurie tų apylinkių gyvento
jai praminė Anykštės salą 
paukščių “rojum.” Žmonės 
retai užeina į tą jų “rojų,” 
nebent piemenys ten dirbasi 
birbynes,' bet paukščiai su 
jais susigyvenę ir nelabai 
bijo.

Beveik kiekvienas gandro 
lizdas turi po kelis įnamius- 
mažesniuosius paukščiukus. 
Gandro lizdas jiem apsau
ga nuo vanagų, nes vanagai 
iš tolo bijo gandro. O gan
drai taikiai sugyvena su 
tais savo “burdingieriais.”

Rugpjūčio mėnesį dažnai 
atskrenda vienišai gandrai, 
be pataičių; tai įvyksta 
smarkių peštynių su šeimy
niškais patinais dėl “mote
rų.”

Kita didele gandrų kolo
nija yra Šateikiuose; ją 
žmonės vadina “gandrų tė
vyne.” Ten viename ąžuole 
pasitaiko net iki 30 gandrų 
šeimynų! — A.
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Sub-stratosferos lėktuvas, pastatytas Amerikos armijai daryt bandymus di
džiuose aukščiuose. Lakūnų kamaraitė jame taip įtaisyta, kad oras sa- 
vaimi neįeina iš lauko ir palaikomas vienodas oro spaudimas viduj, kaip 
aukštai, taip žemai. Kvėpavimui, todėl, tenka, naudot deguonis (oxygen).

Daugiau nusižudo riebių 
negu liesų ir vidutinių iš 
pasiturinčių ir turtingų 
žmonių, kaip rodo apdrau- 
dos kompanijų skaitmenys.

“UŽKALBĖTI” NEJAU
ČIA KOJŲ BADYMO

Himalajų Kalnuose Bu
vę Milžinai menės

AMERIKOS ORLAIVIS 
-“VIEŠBUTIS”

Chin; Gabumai, Būdas ir Papročiai, Kaip Juos 
Vaizduoja Amerikiečiai Rašytojai

Amerikietė Pearl Buck 
savo veikaluose aprašo chi- 
nus kaip ramius, draugiš
kus, svetingus kaimynus. O 
jinai daugumą savo amžiaus 
praleido Chinijoj ir . pažįsta 
chinų kalbą neblogiau kaip

T anglų.
Eilė kitų rašytojų, gerai 

pažistančiu Chiniją, gėrisi 
chinų taikiu ir “prigimti
niai džentelmanišku” būdu. 
Kaip ateivis nori, taip tegu 
sau gyvena; chinai nekliu
dys jo ir nepersekios už 
skirtingus papročius, bi tik 
jis šiaip neblogas žmogus, 
nedaro žalos ir tikrai ne
prasižengia.

Tūli Amerikos laikrašti
ninkai tvirtina, kad jeigu 

.japonai užimtų didelį Čhini- 
jos plotą ir daugmeniškai 
jame apsigyventų, tai jie 
laipsniškai “suchinėtų”. Pri
mena, kad taip atsitiko su 
mandžurais, kadaise užka
riavusiais Chiniją.

J^u senai pastebėta, kad 
žydai niekur taip labai neiš- 
tautėja, kaip po kelių gent- 
karčių Chinijoj: tokiu pat 
laiku jie giliau suchinėja, 
negu sulenkėtų, suvokietė
tų bei suanglėtų.

, Chinai, didelėj daugumoj 
vadinami “pagonys”: bud- 
distai, konfucionistai ir kt.. 
yra labai pakantrūs linkui 
kitų tikybų. Jų dabartinis 
valdžios galva Chiang Kai- 
shek yra krikščionis; ran
dasi krikščionių ir tarp jų 
karininkų ir generolų, bet 
religijos skirtumas pas juos 
abelnai nėra laikomas nei 
yda nei nuopelnu.

Tiesa, buvo praeityj chi
nų maištų ir užpuolimų 

v prieš krikščionis misionie
rius, ale, ne dėl jų religinės 
propagandos. Chinai prieš 
juos kilo, kaip svetimų ša
lių šnipus, pavergėjų ir iš
naudotoju agentus.

Pas chmus išsivystęs gi
lus teisingumo jausmas. Di
džiausios paniekos pas juos

žiu bliūdą.” (Ryžiai yra pa
matinis chinų liaudies val
gis, tai jų duona.) Taip an
tai, amerikietis biznierius ir 
rašytojas Carl Crow 'sykį 
areštavo chiną streikierį už 
jo laikraščių glėbio sunaiki
nimą. Teismas skyrė strei- 
kieriui 9 mėnesius kalėji
mo. Ant rytojaus susikraus
tė pas tą biznierių-rašytoją 
žmona įkalinto streikierio 
su visais vaikais ir kitais 
šeimynos nariais ir apsigy
veno. Sako, “sudaužei mū
sų ryžių bliūdą,” tai dabar 
pats turi mus maitint. Biz
nierius norėjo jų*'nusikra
tyt, bet visi chinai kaimy
nai jam sakė, jog teisingu
mas reikalauja, kad jis mai
tintų streikierio šeimyną. 
Taip ir turėjo jis ją maitint 
kelis mėnesius, iki streikas 
pasibaigė, o tada pats biz
nierius pasamdė advokatą, 
idant per teismą išreikalau
tų paleist streikierį iš kalė
jimo.

Seniau už banko suban- 
krutavimą kaltininkam Chi- 
■nijoj būdavo galvos kapoja
mos; todėl jau niekas nepa
mena, kad būtų nubankru- 
tuotas koks chinų bankas.

Jeigu chinas amatininkas 
padaro pardavimui kokius 
daiktus kaipo sidabrinius,' 
visuomet esą galima pasiti
kėt, kad juose nebus piges
nių metalų priemaišo.

Amatininkai <
New Yorko “Times”

šytojas paskutinėmis dieno
mis parodė, kad chinai yra 
gabiausi, artistiškiausi val
gių gamintojai.

Amerikietis Carl Crow 
sako, jog dauguma anglų 
kalba leidžiamų laikraščių 
Chinijoj yra sustatoma (su
renkama) chinų spaustuvi
ninkų, visai nemokančių an
glų kalbos. Tas pats chinas 
Linotype darbininkas statys 
laikraštį ar 

! kiškai ir francūziškai, ir ru- 
„ „ „ i nė vie-

žmogui’pragyvenimą, arba,’ nos iš šių kalbų; atliks dar-

Gydytojai-psichologai Min- 
neapolyje, Minn._ valstijoj, 
keturiems žmonėms badė 
kojas vinutėmis ir jie jautė 
aštrius skausmus. Tada gy
dytojai liepė įsivaizduot, 
kad “neskauda,” ir skaus
mai sumažėjo, nors tų žmo
nių kūnai drebėjo, per 
smarkiai alsavo, širdis per- 
tankiai tvaksėjo, kaip ir 
pirmiau.

Bet kai paskui gydytojai 
užhipnotizavo - užkalbėjo 
tuos pačius žmones ir badė 
jiems kojas, tai žmonės jau 
nejuto skausmo, nors jų oda 
krūpčiojo, ir širdis ir plau
čiai nesveikai veikė, regis
truodami kūno žalojimą.

Sovietuose gydytojai, už
hipnotizuodami, paliuosuoja 
desėtkus tūkstančių motinų 
nuo gimdymo skausmų.

Skilvio Skauduliai
Didelis skaičius amerikie

čių serga skilvio skaudu
liais. Ši liga labiausiai pa
sigauna tuos, kurie perdaug 
rūpinasi arba kurie perne-i 
lyg nerviški, kurių ūpas vi
suomet įtemptas.

Kada toks ligonis prade
da kraujuot, jis turi gult 
lovon ir bent per 24 valan
das neirnt jokio maisto per 
burną. Tada kraujavimas 
iš vidurių dažniausiai. apsi
stoja. Dvi-trys savaitės lo
voj ir pieno maistas yra 
paprastas būdas gydymui 
skilvio skaudulių.

Nesenai sugrįžo anglas 
tyrinėtojas Ronald Caul
beck iš Tibeto ir aprašė 
Londono “Times’e” savo pa
tyrimus iš Himalajų kalnų. 
O įspūdingiausias jo patyri
mas tai vadinami pėdsakai 
kadaise gyvenusių ten žmo- 
nių-milžjnų. Dykoje kalnų 
srityje, tarp pusnių ir ak
menų, jis pastebėjo labai 
panašius į žmogaus kojų 
pėdsakus, bet nepaprastai 
didelius — 24 colių ilgio. 
Caulbeck mano, kad tai pėd
sakai jau išmirusios labai 
didelio ūgio žmonių veislės. 
Jis vienus tokius pėdsakus 
nusekė iki -milžiniško urvo, 
kuriame jie ir pasibaigė.

Stiprios sniego audros 
privertė Caulbecką sugrįžt, 
visko neištyrus, bet jis vėl 
vyksiąs tyrinėti ir jieškoti 
palaikų tų menamų milžinų. 
Bet ir dabartiniai jo patyri
mai tvirtina kitų mokslinin
kų spėjimus apie tokią mil
žinų veislę.

Boeing lėktuvų kompani
ja, Seattle, Wash., baigia 
statyt didžiausią Amerikoj 
lėktuvą Pan American Air
ways Kompanijai. Jis ga
lėsiąs nešti 100 ar daugiau 
žmonių. Statys dar penkis 
tos rūšies orlaivius tai pa
čiai kompanijai.

Toks lėktuvas turės 152 
pėdas pločio nuo vieno spar
no galo iki kito; jo “kūno” 
ilgis—109 pėdų, aukštis 28 
pėdų ir 6 colių. Visi įrengi
mai keleiviams būsią kaip 
gerame viešbutyje.

Kapitonas Schlimback iš 
Europos nedidele valtim at
plaukė į New Yorką. Val
tis . tik 10 jardų ilgio. Jis 
irėsi ir žėgliavo 57 dienas. 
Schlimback turi 60 metų 
amžiaus.

Miegojo Plaukdamas

ra-

džiausios paniekos pas juos | ^yKai ir irancuzisKa 
užsitarnauja tas, kas atima siškai, nepažindamas

(Tąsa ant 4-to pusi.)

vo-

GENGSTERIŲ“ “CARO” 
SARGŲ ALGOS

Amerikos piktadarių “ka
ralius” Dutch Schultz mo
kėdavo po $90,000 algos 
dviem savo sargam-gengs- 
teriam; o vis tiek buvo nu
šautas Newarko kafeterijoj, 
kaip ir jo brangūs sargai. 
Didieji gengsteriai dažniau 
vieni kitus nužudo, negu 
teismai juos už žmogžudys
tes numarina. —O. H.

Boston, Mass.— 90 metų 
senis J. T. Dunham prara
do automobilio leidimą už 
neatsargų važinėjimą.

Naujieji automobiliai šie
met, skaitant svoriu, yra vi
dutiniai pardavinėjami po 
22 centus už svarą.

AR YRA SOVIETU KARIUO
MENES ISPANIJOJ?

New Yorko republikonų 
dienraščio ‘Herald-Tribune’ 
koresp. Richard Watts iš Is
panijos užtikrina, kad ten 
liaudies armijoj visai nėra 
Sovietų kareivių, o esama 
tik sovietinių lakūnų, tan
kų specialistų ir karinių pa
tarėjų. Tuo tarpu Musso- 
linio ir Hitlerio armijos Is
panijoj siekia 150,000.

Štai kodėl jie taip prieši
nasi Sovietų pasiūlymam iš
traukt visą svetimų šalių 
kariuomenę iš Ispanijos.

Patarimai Telefonuojant
Chesapeake and Potomac 

Telefonų Kompanija pata
ria neeikvot laiko su ‘helio/ 
bet telefonuojant ar telefo
ną priimant pasisakyt, kas 
kalba. Aiškumo dėlei pata
ria sakyt 4—fo-er, 5—fai-iv, 
6—silks; 9—naj-en ir ištart 
R—rrr (panašiai kaip išta
ria lietuviai), o ne su pri
spaustu liežuviu, ameriko
niškai.

Pittsburgh, Pa.—Teisėjas 
M. A. Musmanno turi to
kia gerklės ligą, kad negali 
kalbėt; tai jis veda bylas 
pieštuko užrašais ant po
pierėlių.kaip jie sako, “sudaužo ry-
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Bekojis Zimmy per 149 
valandas vienu pradėjimu 
atplaukė iš Albany, N. Y., 
Hudsono upe į New Yorką 
ir tuo laiku prarado virš 37 
svarus taukų. Ant vandens 
ir miegojo aukštieninkas. 
Valgė “hamburgerį” ir gėrė 
degtinę.

Bet čia nėra stebuklo. 
Neturėdamas kojų, Zimmy 
yra lengvesnis už vandenį, 
tad jis ir negalėtų nuskęst.

New Yorke jis buvo pa
imtas ligoninėn; bet pabu
vęs tik dieną, pasakė “gud- 
bai” ir išsikraustė.

PAVOJINGIAUSI AFRI
KOS GYVŪNAI

Spiečiai lekiančių skruz- 
džių-“vairuotojų” Afrikoj 
yra baisiai pavojingi gyvū
nai. Supuldamos milionais, 
jos suėda gyvus didžiuosius 
žalčius, stambius, smarkius 
žvėris ir žmones. Jos nesi
drovi pasidaryt sau bankie- 
tą net iš milžiniškų dram
blių, kurių oda tokia stora, 
kad, rodos, būtų skruzdėm 
neperkandama. —O. H.

PLIENINIAI DANTYS 
VOKIEČIAMS

Hitlerio valdžia įsakė 
dentistams vengt aukso 
naudojimo dantim taisyt; 
sako, būk nerūdyjančio plie
no ir kitoki mišiniai esą 
“lygiai geri”.

Kauno Centralinio Statis
tikos Biuro duomenimis, 
šiemet per birž. mėn. viso
je Lietuvoje buvo 1,435 jun
gtuvės (1936 m. — 1,394, 
1935 m. — 1,562), gimė — 
4,672 kūdikiai (1936 m. — 
5,278, 1935 m. — 5,633), mi
rė — 2,371 asm. (1936 m. — 
2,386, 1935 m. — 2,508) ir 
priaugo 2,301 (1936 m. — 
2,892, 1935 m. — 3,125).

Palyginus su praėjusių 
metų to pat mėnesio vidur
kiu, šiemet sumažėjo jung
tuvės 2.9 nuošimčių, gimi
mai 14.4 nuoš., mirimai 3.1 
nuoš. ir natūralinis prieau
glis 23.5 nuoš.

Iš viso šiemet per pirmus 
šešis mėnesius buvo 10,500 
jungtuvių (1936 m. — 11,- 
106, 1935 m. — 10,791), gi
mė 29,915 kūdikių (1936 m.
— 32,678, 1935 m.—30,355), 
mirė 18,470 asm. (1936 m.— 
16,966, 1935 m. — 19,564) ir 
priaugo 11,445 asmenys 
(1936 m. — 15,712, 1935 m.
— 10,791)./

Palyginus su praėjusių 
dviejų metų tų pat mėnesių 
vidurkiu, mirimai padidėjo7 
1.1 nuoš., o jungtuvės suma-

žėjo 4.1 nuoš., gimimai — 
5.1 ir natūralinis prieauglis 
— 13.6 nuoš.

Iš birželio mėn. gimusių
7.3 buvo gimę nemoterystė- 
je (1936 m. — 7 nuoš., 1935 
n. — 6.5 nuoš.) iš visų per 
1937 m. pirmus šešis mėne
sius gimusiųjų nemoterys- 
tėje sudarė 7.2 nuoš. (1936 
m. —'7.1 nuoš., 1935’m. —
7.4 nuoš.

Iš .viso per 1937 m. pir
mus šešis mėnesius mirė 
3,305 kūdikiai iki 1 metų 
(1936 m. — 3,220, 1935 m.— 
3,903), kurie sudarė 11 
nuoš. visų gimusių tuose 
mėnesiuose (1936 m. — 9.9 
nuoš., 1935 m.—12.9 nuoš.).

Iš visų mirusių per 1937 
m. pirmus šešis mėnesius 
nuo tuberkuliozės mirė 1,- 
418 asm. (1936 m. — 1,376, 
1935 m. — 1,506).

Palyginus su praėjusių 
dviejų metų tų pat mėnesių 
duomenimis, gyventojų mir
tingumas padidėjo: vėžiu ir 
kitais navikais 5.9 nuoš., 
ramatu ir kitomis bendro
mis ligomis 9.6 nuoš., nervų 
sistemos ligomis 3.6 nuoš., 
kraujotakos organų ligomis 
14.2 nuoš.
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Išsėdėjo 21-nus Metus 
Savame Kalėjime

Kur Daugiausia Žmoni; 
Skraido Lėktuvais

Paskutinėmis dienomis 
užsiregistravo Paryžiaus 
įstaigose francūzas Luis 
Delkūras, kuris išsėdėjo 21 
metus savo naminiame 
Įėjime.

Per pasaulinį karą 
gavęs leidimą aplankyt 
tina, jau ir negrįžo frontam 
Jis ..prikalbino motiną užda- 
ryt jį vienan kambarin. 
Taip jinai ir padarė. Nuo 
to laiko Delkūras (dabar 36 
metų) ir praleido 21 metus 
savame kalėjime, kur moti
na jam kasdien atnešdavo 
maisto.

Mirus to pabėgėlio moti
nai, nebuvo žmogaus, kuris 
juom rūpintųsi; todėl jis 
nutarė užsiregistruot įstai
gose ir pasiduot bausmei. 
Visai išblyškęs, suveltais 
plaukais, bijančiomis saulės 
akimis, jis atvyko į policijos 
nuovadą ir pranešė, kad yra 
karo pabėgėlis. Bet kaip tas 
pabėgėlis nustebo, kai nuo
vados viršininkas juokda
masis atsakė, kad jo užsire
gistravimas nereikalingas. 
Nes Franci jo j jau 7 metai 
atgal išleistas įstatymas do
vanojo bausmę kariniams 
pabėgėliams! Todėl Delkū
ras septynis metus visai be 
reikalo išlaikė pats save na
miniame kalėjime. — L. Ž.
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Aliaska yra pusiau užša
lęs kraštas, Jungtinėm Val
stijom priklausantis pusiau* 
salis, labai skystai ai 
tas: ant 590,884 ketvi 
Aliaskos mylių tėra tik 50,' 
000 gyventojų. Nėra ilges
nių geležinkelių nei vieške
lių automobiliams. Tad pa
togiausia susisiekimo prie
monė yra lėktuvai. Jais 
naudojasi pirkliai, aukso 
kasėjai, medžių prekiauto
jai ir misionieriai. Tuo bū
du 1936 m. lėktuvais važia
vo 17,000 aliaskiečių, tai yra 
daugiau kaip kiekvienas 
trečias Aliaskos gyventojas. 
Vokietijoj gi per metus vie- - 
nas skridimas tetenka tik 
dviem šimtam ir šešiasde
šimčiai gyventojų.

Jokiame krašte lėktuvais J 
nesinaudoja toks didelis 
žmonių nuošimtis kaip pu- 
‘siau-laukinėje Aliaskoje

BAISIAI ATPIGO 
DRAMBLIAI

Didžių Muzikos Veikalų 
žemas Likimas

Saratoga, N. Y.— Nese
nai rado vieną mėsininką 
bevyniojant mėsą į gaido
mis išrašytą seną popierą. 
Pasirodė, kad tai buvo dar 
neišleisti kuriniai garsaus 
vokiečio kompozitoriaus Ba
cho. Šį sekmadienį likučiai 
tų kurinių, išgelbėti iš mė- 
sinyčios, bus griežiami Sa
ratoga Spa muzikos šven
tėje.

___________________________ ' I

žudikai Automobiliai
Liepos mėnesį šiemet bu

vo 3,420 žmonių užmušta 
automobilių nelaimėse Jun
gtinėse Valstijose, kaip pra
neša Nacionalė Saugumo 
Taryba Chicagoj.

PARiTAVIMUI VISAS 
MIESTELIS

Koppel plieno vagonų 
kompanija iškraustė savo 
fabriką iš Koppel, Pa., ir 
paskelbė pardavimui visą tą 
miestelį. Jis buvo pastaty
tas 1907 m. ant 563 akrų 
ploto. Darbininkai buvo ap- 
sipirkę apie 150 namukų 
miestukyje. Bet fabrikui 
išsikrausčius, nėra iš ko gy
venti, neranda namukams 
pirkėjų ir daugelis turės 
juos veltui palikti.

Anglijos kolonijoj Indijoj 
iki šiol buvo naudojama per 
10,000 dramblių (slonių) 
kanuolėms pervežti ir ki
tiems armijos reikalams. 
Bęt Anglija motorizuoja sa
vo armiją ir drambliai da
rosi nereikalingi; todėl tūk
stančius jų nori parduot iš 
varžytinių, bet neranda ga
na pirkikų. Tūli laikraščiai 
juokauja, kad už vieną 
“sandvičį” galima būsią 
gaut tūkstančius dramblių.
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Kaucijų gauta

BOSTONO ŽINIOS Chinų būdas yra toks,

$350.00 DOVANU
Pas

Viso

Choro

'j.

Bridgewater Darbininku Ko-operatyve Draugove
eina

100.00 pietį ar amerikietį, kurie, i ir tik retkarčiais suvalgo

Fox 
savo

$8,866.29
859.53

$1,837.00
136.00
346.94

1,279.30

Į Laisvės Choro Vyrų prakti
kas atsilanko svetys daininin
kas S. Paura. Būtų gerai, kad 
dainininkas Paura apsigyventų 
pas mus.

$9,725.82 
metais at-

Viso
Balansas iš 1935

Afrikos laukinio gyvulio 
žebros vaikas už kelių va-„ 
landų po gimimo taip greit 
bėga kaip jo pape ar mamė.Naujojoj Anglijoj CIO unijos 

organizatorius Rfine pradėjo or
ganizuot federalės valdžios dar
bininkus į uniją, kurių čia>pri- 
skaitoma apie 10 tūkstančių.

Rugpj. 29 d. Laisvės 
dainininkas Robertas Audickas' 
dainavo per radio. Labai gra- Bostono merginų grupė ir is-
žiai sudainavo porą duetų ir so
lo.

7T*

riai, bet vagys.
Jaunutis.

Boston and Maine gelžkelio 
kompanija per pereitus 7 mė
nesius š. m. padarė pelno 
$659,771.72. MASSACHUSETTS LIETUVIU PIKNIKE

KURI RENGIA 50 DRAUGIJŲ BOSTONO APSKRIČIO KOMITETAS 
LIETUVOS LAISVEI GINTI

kaipo dažnai valganti mė- kokį spirgutį mėsos.
są, išduoda kokį tai dvoką Chinų būdas yra toks> 
iš savo kūnų.. Tą dvoką at-, koks jis yra, ne iš dausų nu-

Viso $9,288.28
kasierių lieka 437.54

RADIO
Šios nedėlios, rugsėjo 5-tos, 

radio programa per stotį 
WORL, (920 kilocycles), 9:30
valandą ryto, bus sekanti:

1. Trijų žvaigždžių orkes
trą iŠ East Bridgewater, Mass.

2. Ignas Kubiliūnas, daini
ninkas iš South Bostono.

Steponas Minkus, 
Garsintojas.

h

Rugpjūčio 26 d. Bostono ir jo 
apielinkės bendras draugijų ko
mitetas laikė susirinkimą, šį 
kartą atstovų atsilankė nuo 19 
organizacijų.
• Kadangi piknikas jau čia pat, 
tai šiame susirinkime buvo 
renkami ir pikniko darbininkai. 
Svarbiausias darbas teko vi
siems gerai žinomam namų par
davėjui Antanui Kupsčiui. Jis 
užims “šv. Petro vietą.” Kaip 
dangun negali įžengti be Petro, 
taip per Labor Day be Kupsčio 
niekas į parką negalęs įžengti, 
nes Kupstis stovės prie Parko 
vartų, žinant, kad Kupsčiui bus 
sunku apsidirbti, tai mes jam 
duosim net 4 pagelbininkus.

Dabar jau galima sakyti, kad 
Naujosios Anglijos 50-ties drau
gijų piknikas bus toks didelis, 
kokio dar Amerikos lietuviai nė
ra turėję. Atstovai raportavo, 
kad visos organizacijos smar
kiai rengiasi į pikniką.

So. Bostono Moterų Kliubas 
repartavo, kad jos turės piknike 
“So. Bostono Stalą” su įvairiais 
skanumynais. Komitetas rapor
tavo, ..kad I. J. Fox jau būdavo- 
ja Maynarde pavilioną, kur bus 
kailinių paroda. Tame pavilio- 
ne bus daugiau kaip už $10,000 
vertės išstatyta kailinių. Iš tų 
visų, vieni kailiniai, $200 vertės, 
bus atiduota dykai tam, kurio 
bus laimingas bilietas. Kitos do
vanos pinigais ir gana didelės: 
Pirma dovana $50; antra—$25; 
trečia —$15, ir 12 dovanų po 
$5.00. Tai ne juokas, už nikelį 
parsivešti $200 vertės kailinius, 
arba penkias dešimtines!

Bet tik pamislykit, dainuos 
net 12 chorų, kalbės gabiausi 
mūsų kalbėtojai, — adv. Bago- 
Čius, “Laisvės” redaktorė S. 
Sasna ir “Keleivio” redaktorius 
St. Michelsonas. Na, o kur So. 
Ęostono lietuviškas vaiskas? 
Juk jie visi bus “vajaunai” ap
sirengę ir visi vyrai, bracia, po 
Ūsu. Net girios aidės, kai už
trauks :

“Kareivėliai narsūs 
bernužėliai.... ”

Farmeriai ketina pasirodyti 
taip, kad visus nustebins. Ką 

. jie tokio turės piknike, sunku 
įspėti, gal nė visos cigonkos ne
įspėtų ?

Tai bus ne piknikas, bet dzū
kų “Ražancavas atpuskas.”

Nancy Lochonl, 18 mėnesių

mergaitė, įkrito į viedrą verdan- šitą darbą vadovavo ne inžinie- 
čio vandens. Dabar miesto ligo
ninėj kovoja su mirčia.

Motinos, kada jūs išmoksite 
būti atsargios?

Bostono trafiko inžinierius 
W. Marsh daugiau kaltina pės
tininkus, kurie nepaiso trafiko 
žiburių, negu automobilistus. 
Tiriant nelaimių priežastis pasi
rodė, kad iš pėstininkų pusės 
buvo daugiau nelaimių, negu iš 
automobilistų. Inžinierius pata
ria, automobilistus ir pėstinin
kus, bausti lygiai.

Mūs Laisvės Choras jau už
kariavo Naujojoj Anglijoj lie
tuvišką dainą. Laisvės Choras 
pasidarė toks populiarus, ,kad 
jam čia nėra lygaus^.

Nieko nėra nuostabaus, kuo
met jame dainuoja toki solistai, 
kaip mokytojas Balys, Kubiliū
nas, Zavišienė, Rainardienė, Au
dickas ir švedas.

Rugpj. 29 d. mūsų jaunuoliai: 
Petras Durnas, Feliksas Beles- 
kas, Juozas Šiužąs ir Jonas Con
ners, pasiėmė Antano Durno lai
vą ir išplaukė į Maine valstiją. 
Jaunuoliai mano išbūti visą sa
vaitę ant vandenio.

Gana rimtos atostogos. Aš 
jaunuoliams linkiu 
kelionės, o sugrįžus 
unijoj. '

Massachusetts Draugijų 
Dėmesiui

Kas dar nežinojo, lai dabar 
žino, kad bendras lietuvių pik
nikas įvyksta rugsėjo (Sep
tember) 6 d., per Labor Day, 
Maynard, Mass., Vose Pa- 
vihone, o ne rugsėjo 5 d., kaip 
pirmiau buvo manyta rengti.

Per Labor Day galima bus 
šokti iki valiai, todėl mes 
kviečiame į pikniką ypač jau
nimą pasisekti. JNes tai bus 
miiznnskas visos Mass, valsti
jos piknikas. Ir tai gal pasku
tinis šį sezoną.

Piknike dalyvaus Amerikos 
Legiono Stepono Dariaus pos
tas. Dalyvaus ir posto dūdų 
orkestrą iš 30 žmonių, 
bus dvi orkestros.

Programa jau sutvarkyta. 
Ji bus labai įvairi: dainuos So. 
Bostono JLaisves unoras, vyrų 
grupė ir kiti chorai. Šoks So.

panų šokikų grupė. Bus 1. J. 
Fox sankrovos įvairių kailinių 
paroda. Be to, kalbės geriausi 
mūs kalbėtojai, t. y. F. J. Ba- 
gočius, “Laisvės” red. S. Sas- 
na, “Keleivio” red. St. ivu- 
chelsonas ir, gal būt, broliai 
Flaherty, kurie tik ką grįžo 
sužeisti iš Ispanijos kovų lau
ko.

, Kaip, jau žinoma, pikųiko 
rengėjai leidžia $150 laimėji
mui prie įžangos tikietų. Pir
mas laimėjima $50 cash ir 
daug mažesnių. Bet svarbiau
sias laimėjimas bus tai I. J. 
Fox kompanijos kailiniai — 
$200 vertės. Kas juos laimes 
— galės pasirinkti I. J. 
sankrovoj kokius norės ir 
mieros.

Kailiniai išlaimėjimui 
irgi prie įžangos tikieto.

R.

Š1S-TAS

skiria net chinų šunes, kaip 
sako Carl Crow; ir jis pri
pažįsta, jog chinai tikrai 
mažiau dvokia negu euro
piečiai ir amerikiečiai. Jis 

___ spėja, jog tai todėl, kad chi- 
1,025.00 nų dauguomenė paprastai 

466.83 maitinasi ryžiais ir kitais

Išlaidos pereitais 
rodo taip: 
Darbininkams algos 
Valdybos algos 
Rakandai 
Namo pataisymai 
Skolų atmokėta 
Nuošimčių užmokėta 
Namo taksai ir vanduo 329.16. grūdiniais valgiais ir dar- Laisniai . .....
Insurance 
Kuras ir šviesa 
Spauda ir paštas 
Pulruimio išlaidos 
Kaucijų atmokėta 
Laikraščiai ir telefonas 
Prie parengimų pridėta 
Palaidojimai 
Dženitoriaus išlaidos 
Įvairių

717.17 žovėmis su kiškeliu žuvies,865.631 ’
1,238.27'

101.70
228.60
200.00

67.75
121.73

19.00
119.70
188.50

kritęs, bet. išsivystęs tam 
tikrose sąlygose, ekonomi
nėse, visuomeninėse, ir is
torinėse. Taip pat reikia 
suprasti, kad būna išimčių iš 
bendro tautinio charakte
rio. Bet, apskritai imant, 
chinai yra gero būdo žmo
nės, gabūs, ištvermingi, dar
bštūs ir taikos mylėtojai.

Tai šių taikią, negana gin
kluotą tautą dabar užpuolė 
pjauti ir draskyt pasiutę 
Japonijos imperializmo šu- 
nes. Bet chinai ne tik tai
kūs, o ir narsūs. Todėl už
puolikams ne taip lengvai 
pavyks nukąsti, ką jie ban
do apžioti. —N. M.

Draugijos

Namas vertas
Rakandai
Home Saving Bankoj

$9,725.82
Turtas:

25,000.00 
2,500.00 

97.58
(Tąsa 7-tam puslapyje)

Chinų Gabumai, Būdas ir Pa
pročiai, Kaip Juos Vaizduoja 

Amerikiečiai Rašytojai
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

bą greitai ir su labai mažai 
klaidų, jeigu tik rankraš
čiai bus aiškus. Kodėl? To
dėl, kad jis yra atydus, aky
las, geras mechanikas, my
lintis savo amatą.

...jChinaL^-turi --geras ...akią*. 
ausis, rankas, ną, ir uoslę. 
Chinas bile kur užuos euro-

Labor Day, 6 Rugsėjo (September), 1937
VOSE PAVILIONE, MAYNARD, MASS.

Didžiausia dovana prie įžangos tikietų bus $200 vertės Seal fur-eoatas, kurį au
koja didžiausia Amerikos kailių firma I. J. FOX per savo lietuvį atstovą, BER
NARDĄ KORA1TĮ. Podraug I. J. FOX firma turės kailių parodą, kur lietuvaitės 
merginos demonstruos vėliausios mados kailius. Bus parodyta už $10,000 kailių. 
Iš jų galėsit išsirinkti sau laimėtą dovaną už $200 iš Seal kailių patinkamo styliaus 
ir saizo.

Be to, prie įžangos tikietų bus duota $50.00 piniginėmis dovanomis. Pirmutinė 
dovana bus $50, antra $25, trečia $15 ir 12 dovanų po $5.

PIKNIKO PROGRAMA:
Gros Amerikos Legijono Dariaus Posto Benas, dainuos 12 chorų, kalbės iš Ispa

nijos sugrįžę Lincolno Brigados veteranai, kalbės taipgi adv. Bagočius ir “Keleivio” 
ir “Laisvės” redaktoriai.

Šokiams grieš AL STEVENS ORKESTRĄ iš 7 muzikantų.
_ . v...... „Visus, kviečią ^dalyvauti, BOSTONO.. APSKRIČIO KOMITETAS, rr-

Atsiekė aukštą laipsnį Am
erikos Čeverykų Industrijoj. 
Įsitėmykite šią emblemą ir. 
reikalaukite čeverykų su ja

Lietuvių čeverykų Išdirbystč 
Pagarsėjo gaminimu Stiprių 

OVER GLOBE SHOES 
Jie gerai tinka ant kojos.Apie So. Bostono Lietuvių 

Piliečių Draugiją 

ši draugija seniau vadinosi 
tik kliubu. Bet dabartiniu lai
ku ji išaugo jei he į didžiau
sią vietos draugiją nariais, tai 
yra bent viena is didžiąusių 
savo turtu. Dar be to—čia yra 
viso pažangiojo So. Bostono 
lietuvių centras.

Draugija turi erdvų namą, 
kuris stačiai ir vadinamas 
“Lietuvių Namu” arba svetai
ne. Jame telpa didžioji salė, 
kur būna visi didieji parengi
mai; yra kitos dvi saliukės su
sirinkimams; yra “bolinė” (bi
lijardas) ir kliubruimis su ba
ru, kazyriavimui ir išsigėri- 
niui.

Kuomet draugija pakilo na
riais ir finansiniai, į ją ėmė 
verstis ' katalikai/ Klebonas 
Virmauskas, sakoma, buvo la-| 
bai smarkiai užinteresuotas, 
kad katalikai “užkariautų” 
draugiją. Bet tuo tarpu dr-jos* 
valdyboje figūruoja sandarie- 
čiai ir jiems simpatizuojantie
ji. Draugijoj dalyvauja žymi 
dalis ir vietos inteligentijos, 
bei biznierių. Kodėl? Juokda
riai sako: “Ba čia yra pinigų.”

Bet draugijoj verta prigulė
ti visiem vietos lietuviams — 
yįiač pažangiam elementui.

Vienok, šį kartą, man rūpė
jo parodyt svietui draugijos 
finansinį stovį. Finansinis or
ganizacijos stovis, tai geriau
sias veidrodis.

Štai prieš mane 1936 metų 
oficiali atskaita. Pajamų pe
reitais metais buvo: 
Narių duoklių 
Įstojimų 
Už knygutes 
Pomirtinių 
Salės ?endų 
IŠ pulruimio 
Iš klubruimio 
Nuo įvairių parengimų 184.55 
Už telefoną 
Už ženklelius 
Už raktus

Columbus

laimingos 
darbuotis

5.80
2.45
1.75

hm

So. Bostone prie 
Parko maudynių, pereitą metą 
WPA pabūdavo j o daugiau kaip 
pusės mylios cementinę sieną. 
Tuomet buvo manoma, kad ta 
siena ne tik padaiĮys “byčių,” 
bet pakilus potviniui galės at
remti vandenį.

Deja, vos metas prabėgo, ta 
dailioji siena pradėjo trupėti, 
griūti. Prabėgs metas, kitas ir 
ta siena susimaišys su “byčių” 
smėliu. Praeinant pro tokią 
konstrukciją, piliečiai nervuoja- 
si, nes jiems sakyte sako, kad

341.50 
86.00 

9.70 
17.40 

2,443.10 
1,813.30 
3,860.74

Vasarai uaigianties pradedam rūpintis rudeninėmis reikmeni
mis. Apart kuro, patalinės ir drabužio labai svarbi reikmenis yra 
AVALINĖ. Pigios medžiagos ir prasto darbo ČEVERYKAI, 
kad ir už pigią kainą perkant brangiau kainuoja už brangesnius.

LIETUVIŲ FABRIKO OVER GLOBE ČEVERYKAI
Yra padaryti iš geros medžiagos, patyrusių darbininkų, prie 

naujo vines mašinerijos ir parsiduoda už gana žemas kainas.

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki pilno 
mokslinio supratimo, 31 metai praktikos čeverykų gamyboje. 
Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmonių kojų, 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 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

Japomjos imperialistai savo kareivius Peipingan siun
ta sukistus i žolės. Tuo būdu ne kartą pavyko jiems 
apgauti chiniečius.

i

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

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




