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Fašizmą.
Ką Sakė Leninas?
Kur Laisvos Tautos?
Pataikė, Kaip Pirštu

Akin.
Rašo R. Mizara.

Dienraščio XIXBrooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalio 29, 1937Telephone STagg 2-3878No. 255 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII,
Lenkijoj yra apie 3,000,000 

> žydų.
Rumunijoj arti 900,000.
Vengrijoj apie 445,000.
Austrijoj—196,000.
Palyginti su gyventojų skai

čiumi, šitos skaitlinės parodo, 
kad tose šalyse žydų gyventojų 
randasi didelė proporcija. Jie 
ten gyveno per šimtmečius. Jie 
ten gimė, augo ir, aišku, mirs. 
Jei koks tūkstantis kur nors 
emigruos, tai bus tik pripuola
mas dalykas.

Bet visose tose valstybėse žy
dai nepaprastai persekiojami. 
Kai kur (Austrijoj), tiesa, spe- 
ciališkų įstatymų prieš juos iš
leista dar nėra, bet valdančio
sios sferos daro viską, kad juos 
izoliuoti, neprileisti prie mokslo, 
profesijų, geresnių darbų.

Panašiai buvo kadais ir Rusi
joj, valdomoj carizmo. Kodėl 
ten žydai buvo persekioti? Ko
dėl jiems buvo ruošiami pogro
mai?

Leninas kadaise sakė:
“Kuomet prakeiktoji caro mo- 

> narchija sulaukė paskutinių sa
vo dienų, jinai bandė sukelti 
tamsius darbininkus ir valstie
čius prieš žydus. Caristinė poli
cija, podraug su dvarponiais ir 
kapitalistais, organizavo ant 

* žydit pogromus. Išnaudotojai 
dvarponiai bandė darbininkų ir 
valstiečių neapykantą nukreipti 
ant žydų.”

Panašiai ir tais pačiais sume
timais ir šiandien paminėtųjų 
valstybių (kurios semia įkvėpi
mą iš Hitlerio) išnaudotojai 

' bando daryti savo kraštuos. Kad 
nukreipti darbininkų ir valstie
čių domesį nuo savęs, kaipo 
eksploatatorių, kaipo atsakomin- 
gų už tuos vargus ir sunkumus, 
kurie tenka pergyventi tų kraš
tų darbininkams ir valstiečiams, 
išnaudotojai kursto biedniokus 
prieš žydus, versdami ant jų vi
są kaltę dėlei sunkumų i p var
gų.

Bet ateis laikas, kai tie išnau
dotojai turės skaudžiai atsiskai
tyti prieš tuos, kuriuos šiandien 
pjudo ir ant kurių pjudo.

Sovietų Sąjungoj,—socializmo 
r šalyj — visos tautos gyvena 

laisvai.
Tiek žydas, tiek lietuvis, len

kas, kirgizas, ukrainas ar bal
tarusis, armėnas ar gruzinas— 
visi naudojasi tomis pačiomis 
teisėmis ir laisvėmis.

Štai kodėl mažosios ir paverg
tosios tautos, gyvenančios išlau- 
kyj Sovietų Sąjungos, džiaugsis 
lapkričio septintos šventėmis— 
20-metinėmis Lapkričio Revoliu
cijos sukaktuvėmis.

Jos džiaugsis drauge su arti 
200 milionais Sovietų Sąjungos 
piliečių.

Pastovi Nazių Armija Didi
nama iki 740,000 Karių
Berlin. — Nazių valdžia 

organizuoja keturioliktą ar
mijos korpusą. O korpuse 
vidutiniai yra 45,000 karių. 
Naujasis korpusas būsiąs 
užbaigtas iki ateinančio pa
vasario. Tuomet Vokietijos 
pastovi armija sieks 720 iki 
740 tūkstančių vyrų.

Japonija Atmeta 9 Vals
tybių Konferenciją 
Taikymo su Chinija

Tammany Hall kandidatas į 
New Yorko miesto majorus, pul- 

• damas esamąjį miesto majorą, 
sako:

—La Guardią remia komunis
tinė Amerikos Darbo Partija.

La Guardia jam atkerta:
- —Amefikos Darbo Partiją 
įsteigė demokratai; ji rėmė ir 
prezidentą Rooseveltą ir guber
natorių Lehmaną. Kodėl jūs, po- 

' tį > nai, tuomt nesakėte, kad ji “ko
munistinė” ?

La Guardia pataikė, kaip pirš
tu akin. >

Tokio. — Japonija oficia
liai atmetė pakvietimą į De
vynių Valstybių Sutarties 
konferenciją, įvyksiančią 
Brusselyj, Belgijoj, lapkri
čio 3 d.

Ta konferencija šaukia- Nebūtų sijojami per fašistinį sietą ir dėl savo pažiūrų 
ma taikymui Japonijos su, trukdomi nuo įstojimo į SLA sveiki, teisingi, padorūs 
Chinija, pagrindais 1922 
metų sutarties, kurią pasi
rašė ir Japonija. Vyriausias 
tos sutarties punktas yra, 
kad visos devynios šalys, 
tame skaičiuje Jungtinės 
Valstijos, užtikrina Chinijai 
čielybę ir nepriklausomybę.

Atsisakydama nuo konfe
rencijos, Japonų valdžia 
šneka, būk dabar jinai ve
danti “apsigynimo” karą, ir 
pasakoja, būk minima su
tartis jau negalinti būt pri-‘ 
taikyta, nes “pasiskleidęs 
komunizmas Chinijoj”; to
dėl, girdi, ir Tautų Lyga 
neturėtų kištis į dabartinį 
Japonijos karą su,Chinija.

“MIELAŠIRDYSTĖS AN
GELAS” ŽMOGŽUDĖ
Cincinnati, Ohio.—Supa

ralyžiuotas George Heis liu
dija teisme, kad Anna Ma
rie Hahn’ienė padarė jį to
kiu paliegėliu, užgirdydama 
jį užnuodytu alum. Jinai, 
pasigarsinus kaip “miela- 
širdystės angelas”, nunuodi
jo G. Gsellmaną ir kelis ki
tus senus vyrus valgiais ir 
gėrimais. Pirma prikalbė
jo, kad jie užrašytų jai savo 
palikimus.

Pažangūs Lenkų Profe
soriai Užtaria Žydus
Lwow, Lenkija. — Fašis

tai Technikos Kolegijos stu
dentai surengė demonstra
cijas prieš kolegijos prezi
dentą M. Kulczyriskį, kad 
jis neįveda atskirų žydams 
suolų. Del fašistų riaušių 
Kulczynski pasitraukė iš 
vietos. z

Varsavoj lenkas profeso
rius Michalowicz kvietė žy
dus studentus sėst, kur jiem 
patinka, nepaisant, kad val
džia įvedė atskirus, žydams 
suolus.

Lapkričio 2 d. New Yorko 
,balsuotojai turi duoti, gerą at
sakymą ponams iš Tammany 
Hall!

Trenton, N. J.—Teisman 
statoma 44 vyrai ir moterys 

£kaip merginų gaudytojai į 
paleistuvystės namus.

Profesorius Koterbilski 
duoda pamokas stovėdamas 
iš pritarimo žydams studen
tams, kurie atsisako sėst į 
atskirus jiems suolus ir sto
vi klasėje. Fašistai studen
tai dėl to boikotuoja prof. 
Koterbilskio pamokas.

Daugelis lenkų žmoniš
kesnių studentų irgi reika
lauja žydams lygybės.

—__--------
Minneapolis, Minn.—Įlū- 

žus grindims vaisių sandė
lio, 2 žmonės tapo užmušti 
ir 10 sužeista. ’ >

Ką Nominuot į SLA 
Pildančią ją Tarybą

"9 .................... ...........

Lapkričio mėnesį prasideda nominacijos Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje viršininkų, kas yra labai svarbus 
momentas mūsų didelės savišalpos organizacijos gyveni
me. Mums svarbu išrinkti yiršininkais tokius narius, ku
rie rūpintųsi SLA gerove—saugotų ir keltų jo turtą, su
gebėtų palaikyti senus narius ir plačiai atidarytų SLA 
duris naujiems nariams.

Brooklyno ir apylinkės pažangieji SLA nariai plačiai 
aptarėme šį klausimą ir priėjome prie išvados, kad Su
sivienijimui geriausia galėtų pasitarnauti tokia Pildan
čioji Taryba, kuri susidėtų iš pažangių ii” demokratiją 
mylinčių žmonių, kokiais yra didžiuma SLA narių. Ji

lietuviai.
Mes raginame visus pažangiuosius SLA narius balsuoti 

už sekamą sleitą, susidedantį iš penkių dabartinės Pild. 
Tarybos narių ir dviejų naujų. Mūsų manymu, reko
menduojamieji penki tarybos nariai darbavosi SLA gero
vei sulyg geriausios savo išgalės. Rekomenduojamieji 
nauji, mūsų turimomis žiniomis, turi visas reikalingas 
kvalifikacijas tinkamam vedimui SLA reikalų. Mes siū
lome kandidatais į SLA viršinipkus sekamus narius;

Prezidentu—F. J. Bagočių, So. Boston, Mass./ 
Vice-prezidentu—K. J. Mažiukną, Pittsburgh, Pa. 
Sekretorium—J. Miliauską, McKees Rocktf/Pa. 
Iždininku—K. Gugį, Chicago, Ill.
Iždo globėjais—J. Martin (Marcinkevičių), Kenosha, 

Wis., ir E. Mikužiūtę, Chicago, Ill.
Mes kviečiame SLA narių komitetus, taipgi atskirus 

narius rašyti mums žinių rinkimų -reikalais šiuo antrašu: 
P. O. Station A, Box 105, Brooklyn, N. Y.

S.L.A. Narių Komitetas

būtų geriausias užtikrinimas, ^ad Susivienijime daugiau 
neatsikartos seniau buvusios prieš-demokratinės tarybos 
praktikuotas eikvojimas SLA turto rėmimui fašistinių 
įstaigų, kokiu buvo davimas didelės paskološ ant maža
verčio “Vienybes” namo. Neatsikartotų mėtymas ir te
rorizavimas iš SLA tūkstančių narių dėl jų politinių įsiti
kinimų ir dėl reikalavimo organizacijoj demokratijos.

DARBO FEDERACIJA NORĖTU “SUGERT” IR 
PASMAUGT INDUSTRINES CIO UNIJAS

Washington. — Tapo per
trauktos iki kito ketvirta
dienio derybos tarp^Indus
trinio Organizavimosi Ko
miteto (CIO) ir Amerikos 
Darbo Federacijos, kas lie
čia tų dviejų organizacijų 
ap vieni j imą.

CIO atstovai reikalavo 
pripažint savo unijoms pla
čią savivaldybę, įsteigt CIO 
skyrių Darbo Federacijoj ir 
palikt CIO teisę organizuot 
milionus darbininkų daug- 
meniškose pramonėse.

Darbo Federacijos atsto
vai pareiškė, kad CIO per
daug reikalauja, ir jie pa
darė tokį , pasiūlymą dėlei 
vienybės:

• Fedąracija priima atgal 
su pilnomis teisėmis devy
nias didžiąsias suspenduo
tas CIO unijas ir teigia, kad

Angly Ex-Karalius Edward Neturįs Politinių Tikslų
X

Paryžius. — Buvęs Ang
lijos karalius Edwardas, da
bar Windsoro' Kunigaikštis, 
kalbėjo Anglų-Amerikiečių 
Laikraštininkų S ą j u n g os 
pokily j e. Džiaugėsi “laimin
gu vedybiniu gyvenimu” 
(su amerikiete' “gyvanašle” 
Simpsoniene); sakė, kad 
nenorįs visiškai bergždžiai 
laiko leisti; todėl važinėjąs 
po įvairias Šalis ir tyrinėjąs 
darbininkų būklę ir pramo
nės sąlygas. Tik jis skun
dėsi, kad spauda kartais 
klaidingai perstatanti jo ke

23 kitos, naujai suorgani
zuotos CIO unijos susilietų 
su Darbo Federacijos unijo
mis įvairiose pramonėse, o 
jeigu įvyktų nesusipratimu, 
tai juos ■ turėtų spręst se
kantis Darbo Federacijos 
suvažiavimas.

Industrinio Organizavimo
si Komitetas, arba CIO, pa
gal Federacijos pasiūlymą, 
tuoj aus turėtų būt panai
kintas. *

■ Ph. Murray, pirmininkas 
CIO delegacijos, dėl to iš
leido viešą paheiškimą, jog 
Darbo Federacija reikalau
ja, kad “CIO visai vergiškai 
pasiduotų ir išsisklaidytų.” 
Tuomet, sako Murray, Fe
deracija vėl apleistų milio
nus - darbininkų masinėse 
pramonėse ir visai jų neor
ganizuotų.'

lionių tikslus. Tame jis, gir
di, nesiekiąs jokių politinių 
tikslų. •

Klausytojai suprato, jog 
Windsoro 7 Kunigaikštis tuo 
norėjo netiesioginiai atsa
kyti laikraščiams, kurie ra- 
šė; kad jis, nuvykęs Vokie
tijon, rodė, palankumą na- 
ziams. '

Roma. — Italija rengiasi 
pasiųst dar 80 iki 100 savo 
armijos talkon Ispanijos fa
šistams. ; J

Lojalistai Atakuoja Fašistus 
Madrido Fronte

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Ispanijos 
lojalistai smarkiai atakavo 
fašistus Universiteto Mies
to srityje. Pasinaujino arti
lerijos mūšiai. Bet fašistai 
sakosi atrėmę liaudiečių at
akas.

Roma Išpuošta Franco 
Paveikslais ir Ispanų 

Fašistų Šūkiais
Roma, spal. 28.—Musso- 

linis suruošė didžiausius pa
radus, minėdamas 15 metų 
sukaktį nuo fašistinio per
versmo. Į iškilmes atvyko 
antras po Hitlerio didžiau
sias vadas Vokietijos nazių, 
Rudolph Hess su kitais vir
šininkais.

Romos gatvės ir namų sie
nos mirga generolo Franco 
paveikslais ir Ispanijos fa
šistų obalsiais, taipgi šauk
smais : “Tegyvuoja į Italijos 
Liuosnoriai Ispanijoj!” “Už 
sumušimą Guadalajaroj jau 
atkeršyta” (lojalistams), ir 
taip toliau.

FAŠISTŲ BOMBININKAI 
SKRAIDO PER FRANCI-

[ JOS SIENĄ

Paryžius. — Gen. Franco 
lėktuvai, bombarduodami 
Ispanijos pasieninę geležin
kelio stotį Portbou, kelis 
kartus perskrido Franci jos 
pusėn ir gi;ęsėx pavojum pa- 
rubežiniam Franci jos mies
teliui Cerbere.

' Jeigu fašistai sudaužys 
Portbou, tai Ispanija galės 
susisiekti su Francija įren
gta pagelbine geležinkelio 
linija. 

-
London. — Dar nėra ži

nios, kas atsitiko Anglijos 
prekybos laivui “Stanray”, 
kurį atakavo Ispanijos fa
šistų karinis laivukas.

Mussolinis Džiaugiasi 
Laimėjęs Londone

/ --------------------

Roma.— Mussolinio val
dininkai sako, kad Italija 
išlošė Londono derybose, 
kas liečia svetimų armijų 
atšaukimą iš Ispanijos. Mat, 
astuoni nariai <‘nesikišimo” 
sub-komisijos, vadovaujami 
Anglijos ir Franci jos, tenai 
sutiko pripąžint generolui 
Franco’ui pilnas karo teises 
tada, kai bus ištraukta iš 
Ispanijos neva' “žymesnis” 
skaičius Italijos kariuome
nės ir tarptautinių liuosno- 
rių. O tas skaičius gali būt 
iš visa tik keletas tūkstan
čių. v ..
.. Iš devynių narių minimos 
sub-komisijos viena tik So
vietų Sąjunga reikalauja, 
kad būtų atšaukti visi sve
timi kariautojai iš Ispanijos 
žemės arba bent didelė jų 
dauguma pirm* negu bus 
pradėta kalbėti apie gen. 
Franco karo teises.

Italijos spauda ir politi
kieriai-pasakoja, kad “Ru
sija arba turės nusileist” ki
tiem “nesikišimo” komisi
jos nariam arba bus išskir
ta iŠ didžiųjų valstybių tar-

Chinai Sulaikė Japo
nus Shanghai Fronte

Korespondentai Madride Turi 
Juoko iš Fašistų Blofo

Madrid. — Ispanijos' fa
šistų lizdas Saint Jean de 
Luz, Franci j o j, buvo pas
kleidęs girdus, būk Madri
de išsiveržęs “rimtas sukili
mas” prieš respubliką ir 
būk tūli Madrido priemies
čiai jau pasidavę fašistams.

Amerikiniai ir kiti užsie
niniai korespondentai Mad
ride turi gardaus juoko iš 
tos fašistų pasakos. Nes 
Madridas dabar yra tvar
kingesnis ir ramesnis, negu 
bet kada nuo karo pra
džios, ir jo gyventojai kie
tai pasiryžę nepasiduot fa
šistams. '

EXTRA.'
JAPONŲ TANKAS ŠOVĖ 

Į ANGLUS
Shanghai, spal. 28.—Japo

nų tankas mušė papliaupos 
šūvį į Anglijos kareivius, 
kurie stengėsi pagelbėt bė
gantiems nuO' japonų neka- 
riškiams chinams. Nė vie
nam nepataikė. Tad anglų 
generolas Telfer-Smollett 
liepė saviškiams nešaudyti.

Mussolinis Reikalauja Na- 
ziam Kolonijų

Roma, spak 28.—^-Musso- 
linis iškilmėj, penkiolikos 
metų sukakties nuo Italijos 
fašistų laimėjimo reikalavo, 
kad Vokietijai būtų sugrą
žintos kolonijos Afrikoj, ir 
šaukė “išvyt bolševizmą iš 
Europos.”

Anglijos ir Francijos Karo 
Laivai Ispanijos Salose

Londone, —r Anglija pa
siuntė galingiausią savo lai
vą “Hood” į Majorcą salos 
vandenis. Ta sala užvaldy
ta Ispanijos-—Italijos fašis
tų—“Hood” yra didžiausias 
karo laivas pasaulyje.

Paryžius. — Francija iš
siuntė’savo karinį laivą-nai- 
kintuvą “Forbin” į Minor
ca salą, tebevaldomą Ispa
nijos respublikos. Sykiu 
Francijos, valdžia neva “be- 
sįškai” pasiuntė- - protestą- 
reikalavimą generolui Fran- 
co’ui ir Ispanijos respubli
kai, kad daugiau nekliudy
tų Francijos laivų. Tartum 
nežino, kad iki šiol tik fa
šistų karo laivai, submari- 
nai ir lėktuvai užpuldinėjo 
neutralių šalių laivus.

NIEKO GERO NELAU
KIA Iš 9 VALSTYBIŲ

KONFERENCIJOS '
Paryžius. — Amerikos at

stovas N. H. Davis į Devy
nių Valstybių konferenciją 
(Brusselyj, lapkr. 3d.) ne
sitiki, kad tav konferencija 
nuveįks ką*nors teigiamo 
dėlei Japonijos' taikymo su 
Chinija.

po. Italių fašistų vadai ma
to, jog “nesikišimo” mašine
rija traukia generolo Fran
co pusėn.

Shanghai, Chinija, spal. 
28.—Chinų armija, pasi
traukdama iš Chapei ir 
Kiangwano, perėjo į naują 
stipresnę apsigynimo lini
ją. Taip patarė chinams 
ir draugiški užsieniniai ka
ro žinovai. Naujose pozici
jose jau negalės chinų pa
siekt šoviniai iš Japonijos 
karo laivų, stovinčių Whan- 
gpoo upėje.

Naujoji chinų linija nuo 
šiaurvakarinės Shanghajaus 
dalies pasiriečia kaip laz
dos kriukis į pietų vakarus ’ 
palei Soochow upelį, paskuį 
vėl lenkiasi aukštyn į šiaur
vakarius pro Chenjo, ir to- 
liaus eina jau kaip tiesi li
nija iki Liuho-pajūrio.

Chinų rankose dar tebėra 
Shanghajaus dalys Poo- 
tung, Nantao ir priemies
čiai Soochow upelio srityje.

Chinų kariuomenė iš Cha
pei ir Kiangwano pasitrau- x 
kė taip tvarkiai, kad pasi
ėmė ir beveik visus saviš
kius sužeistus bei užmuš
tus ir faktinai nepaliko ja
ponam jokių karo reikme
nų.

Per paskutines dvi die
nas kovos dėl ChapeP buvo 
virš 10,000 chinų užmušta 
bei sužeista.

Valdiškais chinų skaitlia- 
vimais, per savaitę buvo už
mušta ir sužeista 20,000 ja
ponų Shanghajuj, o per yi- 
są Shanghajaus apgulą— 
60,000.
JAPONAI SKELBIA SA
VO LAIMĖJIMUS ŠIAU

RINĖJE CHINIJOJE
Peiping. — Japonų ko- 

mandieriai praneša, kad jie 
užėmę Niagtzekwaną ir ke
lias kalnų pozicijas ant sie
nos tarp Hopeh ir Shansi 
provincijų, o paskui atka
riavę nuo chinų Pintingą 
Shansi’je. Japonai pasakoja, 
būk mūšiuose del Pintingo 
nukovę “10,000” chinų.

PASAKOS APIE MADRI- 
s DO “APLEIDIMĄ”
Paryžius. — Atėjo keno 

tai pranešimas, kad Ispani
jos valdžia Valencijoj svar
stanti, ar apsimoka toliau 
gint Madridą. Nes laukia
ma pačių didžiausių kovų 
su fašistais rytiniame fron
te, tarp Francijos rube- 
žiaus ir Katalonijos arba 
tarp Katalonijos ir Valenci- 
jos. Tai ten, girdi, būtų 
reikalingiausi tie kareiviai, 
kurie dabar saugoja Madri
dą nuo fašistų.

Pasiremiant tuom nepa
tvirtintu pranešimu, tuoj po 
visus Europos Šerų maklio- 
rių centrus paklido girdai, 
būk Ispanijos valdžia “nus
kendus” apleisti Madridą, 
vairūs tėmytojai supranta, 

xad gandus galėjo paleisti 
Italija, Vokietija ir gen. 
Franco, idant pakelt savo 
Šerus. ' x

ORAS ■
N. Y. Oro Biuras numato 

giedresnį orą šį penktadie
nį.

Vakar lijo ir temperatū
ra buvo 62 laipsnių. Saulė
tekis 6:21; saulėleidis 4:58.



ALDLD REIKALAI

bu_ azuvsiano rw. Kuris DUS 
didžiausias Sovietų Sąjungoj.

kaip pravesite vajų, kad padidi-< 3,o00 aiba 4,000 tonų či-

jo

savo susirinkimuose paraginti 
narius užprašyti “VOICE.”

Pečius užims 1,300 kubiškus 
metrus vietos ir į parą laiko

SOVIETU SĄJUNGOJ
Milžiniška Liejykla

Marapulyj baigiama budavo
ti milžiniškas liejyklinis pečius 
“Azovstalio” No. 3, kuris bus

Puslapis Antras

i

i

Jis džiaugsis

Ir gaudamas

Amerikos lietuvių veiki-

I

lai-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

atstatyti ar-

Sovietų vai-

Hooverio Kriuktelejimas

keli laiškai nuo mūsų rė- 
Keli iš jų jau gerokas 
gulėjo mūsų stalčiuose,

R
Ii

ap- 
rei-

problema, 
kol j prieis

■

I

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

yra 
Komiteto

$5.50
$7.00
$7.50
$5.50
$3.00
$3.75
$4.00
$3.00

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

- of March 3, 1879.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year.................
Brooklyn, N. Y., per year...............
Foreign countries, per year.............
Canada and Brazil, per year...........
United States, six months.............
Brooklyn, N. Y., six months........
Foreign countries, six months.........
Canada and Brazil, six months...
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Laisve 4,747 punktus.
• Vilnis 5,933 punktus.

Mes, taigi, dar vis einame pirmiau rytiečių.
Ir nepasiduokime. Visi vidurvakariečiai, šį 

sykį sukirskime rytiečius.
Keli mūsų vajininkai turi daugiau už lais- 

viečius, bet jų kur kas didesnis skaičius vajuje 
dalyvauja.

Subruskime ir mes, daugiau stokime į vajų.
Tokioms revoliucinėms lenktynėms 

mes pilnai pritariame. Mes esame tik
ri, kad laisviečiai nepasiduos vilniečiams. 
Pamatysite, kada “mūšis” pasibaigs ir 
kada mūšio dūmai išsisklaidys, pabaigoje 
dienraščių vajaus, laisviečiai bus “on the 
top.” O jei vilniečiai nori laimėti, tai jie 
turi daug smarkiau darbuotis, negu iki 
šiolei. Tegul tie keli “ekstra” punkteliai 
nenusivilioja jų pasilsėti-pamiegoti.

Kryžiai ir Paminklai Lietuvoje
“Mūsų Vilniaus” 6 Nr. tūlas A. Rūkš- 

telė siūlo lietuviams apsidirbti su visais 
paminklais ir jų vieton statyti kryžius. 
Jis sako:

“Visi gerai žinome, kad norėdami Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį įamžinti, pristatėm 
įvairiausių—akmeninių, betoninių, plytinių, 
geležinių ir kitokios medžiagos paminklų. . . 

k Ir Išėjo tąip, kad dabar visą Lietuvą ‘puo- 
I šia’ sukrautos akmenų krūvos ir Jvairiakam-' 
f piai bereikšmiai stulpai, žinoma, gaila išmestų 
į pinigų, bet vienkart labai gerai, kad daugelis 
t paminklų jau byra, irsta ir griūva. Būtų gerai, 

kad vietinė šviesuomenė griūvančių paminklų 
k neatstatinėtų, netaisytų, o jų vietoje pastatytų 
r gražų, tam kraštui būdingą, lietuvišką medinį 

kryžių.”
“Laisvoji Mintis”, Dr. šliupo redaguo

jama, smarkiai išbara “Mūsų Vilniaus” 
redaktorius už davimą vietos šiai Rakš
telės “filosofijai” ir sako:

Jis džiūgauja, kad nepriklausomybės pamin
klai griūva.* Jis siūlo jų neremontuoti, leisti 

1 sugriūti, o jų vietoje... statyti kryžius. Tai 
t tiesiog pasityčiojimas iš visos lietuvių tautos 

ir visų Lietuvos piliečių! Juk pagal šito “filo
sofo” teigimą išeina, kad jokie paminklai ne- 

x reikalingi... šito “pasiūlymo” vertinti visai 
nedera, nes tai yra neprotingas ir gana šlykš
tus pasityčiojimas.

Bt vis tik reikia priminti ir keletą “smulk
menų”. Ir Rūkštelė, ir “M. Vilniaus” redak- 

" toriai turėtų žinoti, kad kryžių štatymas ne
priimtinas ne katalikams ir laisvamaniams. 
Kryžiai ir pakrypę smutkeliai (deja, ačiū 
laikui ir gamtai, jie jau baigia nykti Lietuvo
je) ne tik nežadina tautinės sąmonės, ne tik 
neskatina kovoti dėl tautinių aspiracijų, bet 
slopina visokį pasiryžimą. Jie yra tik ver
giškumo, aklo klusnumo ir pasidavimo likimui 
simboliai. Jie primena lietuviui tuos laikus, 

i kada lenkų Lietuvon atnešta krikščionybė at
nešė mums svetimųjų jungą ir nepriklauso
mybes praradimą. Jie—baudžiavos pamink
lai. Pagaliau,Jei klerikalams taip džiugu žiū-, 
rėti į griūvančius paminklus, tai kodėl jie sta
to Kaune Prisikėlimo bažnyčią, milijonus ren
ka jai aukas ir vadina tą pastatą “tautos pri
sikėlimo paminklu”? Juk pagal Rūkštelę išei
na, kad daug geriau būtų, jei jos vietoje pa- 

I statytų medinį kryžių, negu išmesti iš žmonių 
surinktus milijonus. *

Bet vargiai šios Dr. Šliupo pastabos 
į įtikins “Mūsų Vilniaus” redaktorius ar

ba klerikalus. Visa to žurnalo dvasia 
yra aiškiai klerikalinė. O Lietuvos kle
rikalai eis prie savo tikslo ir stengsis 
visą Lietuvą tirštai apsėti kryžiais ir 
bažnyčiomis.

A. F. of L. ir C. I. O. Vienybės 
Reikalais

Laisviečiai, Žinoma, Nepasiduos
Mūsų draugų Chicagos dienraštyje 

“Vilnyje” draugas Andrulis netiesiogi
niai iššaukia visus laisviečius į lenktynes.
Jis sako:

Paskiausi Laisvės ir Vilnies vajaus davi
niai tokie

Washingtone laiko posėdžius Ameri
kos Darbo Federacijos ir Komiteto In
dustrinio Organizavimos (C.I.O.) komi
sijos, kurias tos dvi organizacijos pasky
rė pasitarimui dėl vienybės. Tais posė
džiais susidomėjimas labai didelis. Sako
ma, kad buržuazinės spaudos korespon
dentų privažiavę tiek daug, jog jokis ki
tas suvažiavimas ar kongresas nėra tiek 
jų matęs per paskutinius kelius metus. 
Konferencijos dalyvių išsireiškimus ko
respondentai gaudo ir skubiai siunčia 
savo laikraščiams.

Ir ištiesų ši konferencija yra be galo 
svarbi. Tą puikiai supranta ir darbi
ninkai ir kapitalistai. Pastarieji laukia 
konferencijos pakrikimo, o pirmieji trok
šta jai pasisekimo. Kapitalistai žino, 
kad karas tarpe Federacijos ir C.I.O. bus 
vanduė jiems ant malūno. Darbinin
kuose pasidalinimu ir kova pasinaudos 
tiktai bankieriai ir įmonių savininkai.-

C.I.O. komisija arba delegatai jau tarė 
savo žodį. Jie jau pasiūlė taikos progra
mą. Ta programa, mūšų supratimu, su
daro rimtą pamatą atsiekimui vienybės 
tarpe Federacijos ir C.I.O." Ji susideda 
iš trijų trumpų punktų, būtent:

1. Amerikos Darbo Federacija turi 
pripažinti ir priimti industrinę unijų for
mą-masinėse pramonėse ir transportaci- 
joje.

2. Amerikos Darbo Federacijos vidu
je turi būti suorganizuotas depart- 
mentas, kuris ir vadinsis Komitetu In
dustrinio Organizavimos (C.I.O.). Visos 
'unijos, kurios dabar priklauso prie 
C.I.O., turi priklausyti prie C.I.O. ir po 
to, kada vienybė bus įvykdyta. Šis in
dustrinių unijų departmentas Federaci
joje turi" turėt laisvę išduot čarterius ir 
organizuoti neorganizuotus darbininkus 
masinėse pramonėse į industrines unijas.

3. Abiems organizacijoms susitartu 
laiku, turi būti sušaukta nacionalė vieny
bės konvencija, kuri užgirs vienybės su
tartį ir išdirbs taisykles apvienytai Fe
deracijai.

Pasiūlymai yra visai praktiški.' Su 
jais sutiks visi, kuriems tikrai rūpi dar
bininkų klasės vienybė. x

Šiuos žodžius rašant, dar nebuvo gau
tas nuo Federacijos komisijos atsakys 
mas. Ji’ norinti pasitarti ir pagalvoti. 
Ji, žinoma, turės atsiklausti William 
Green, kuris šioje vienybės konferencijo
je nedalyvauja.

P. S. Paskutiniai pranešimai sako, kad 
Federacijos komisija atmetė C.I.O. pa- 

.. siūlymus. Kitas bendras abiejų komisijų 
susirinkimas įvyks lapkričio 4 dieną.

į 
i

Prašau paaiškinti, ar tei
sybe^ kad iš Sovietų Sąjun
gos paskirtų penkių Raudo
nosios Armijos maršalų tik 
du tepasiliko savo vietoje, o 
kiti trys tapo 
ba sušaudyti?

Tai netiesa.
džia buvo paskyrus penkius 
maršalus, būtent, K. Voro- 
šilovą, V. Blucherį, S. Bu- 
denį, Egorovą ir Tuchačev- 
skį. Sušaudytas tapo tiktai 
Tuchačevskis, kaipo parsi
davęs Vokietijai. Visi kiti 
keturi maršalai tebėra savo 

vietose.
Sovietų valdžios priešai, 

sąmoningi ar nesąmoningi, 
skleidžia visokius gandus 
apie Sovietų Sąjungos gyve
nimu ir padėtį. Jie dalykus 
padidina, išpučia, tiesą pa
slepia, idant sukurstyti pa
saulio liaudį prieš-socialisti
nę santvarką-.

Boston, Mass. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas Hoover savo radio 
kalboj, Mass. Republikonų 

Kliube, nušnekėjo, būk Roo- 
sevelto valdžią užmiršus 
“vidurinę klasę”, ir pasako
jo, kad jinai vedanti “pra
gaištingą biedniem” politi
ką. Jis smerkė Naująją Da
lybą kaip “nemorališką.”

Taip filosofavo tas ex- 
prezidentas, republikonas, 
kuris milionus bedarbių vi
siškai aukojo badui1 ir šal
čiui.

Mamaroneck, N. Y., po
licija .surinko 102 revolve
rius iš tų, kurie neturėjo 
teisės juos laikyti.

London, spal 27.—Iš Ita
lijos atplaukė dar keli šim
tai kareivių talkon Ispani
jos fašistams.
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Daugiau Jaunuolį Žurnalo Rėmėjų

Nesenai paskelbėme spaudoj 
kelis laiškus, kuriuos, parašė 
jaunimo žurnalo darbuotojams 
organizacijos ' bei pavieniai 
žmonės. Tie laiškai parodo, 
kaip Amerikos lietuvių pažan
gioji visuomenė remia žurnalą 
i y jo laukia. Šiandien vėl 
džiaugiamės, kad galime dau
giau jų paskelbti, ir kartu ra
giname visus Amerikos lietu
vius uoliau dirbti žurnalo išlei
dimui. Reikia gauti 500 pre
numeratų pirm leidimo žurnąlo 
į spaudą, o dar vis trūksta po
ros šimtų skaitytojų. Todėl tie, 
kurie iki šiol atidėliojote, tuo- 
jaus užsirašykite.

Mes, kurie tą darbą vedame, 
tikimės, kad bus galima skai
tytojų kvotą užpildyti iki Nau
jų Metų, ir todėl jau rengiame 
pirmąjį n’umerį, kad išeitų apie 
kalėdas. “VOICE” prenumera
ta tai. puiki dovana kalėdoms 
bile jaunuoliui.
gavęs pirmutinį numerį apie 
kalėdų laiką.
“VOICE” per visus metus, ma
tysite, kaip jis ims didesnį da- 
lyvumą ir kreips daugiau do
mės į
mą.

štai 
mėjų. 
laikas
bet mes manome, kad dar savo 
vertės nenustojo. Jie parodo, 
kaip organizuoti Amerikos lie
tuviai įvertina šį svarbų dar-

Nuo SLA 121 Kuopos, 
Clinton, Indiana

Gerbiamieji: Mūsų SLA 121 
kuopa šiandien, turėjo savo su
sirinkimą, kuriame apsvarstė- 
me jūsų žurnalo reikalą. Mū
sų nariai ant vietos sumetė 
kiek kuris galėjo (viso $3.00), 
kuriuos prisiunčiu jums. Mūsų 
kuopa' maža 1 ir pinigų ižde1 ne
turime, bet supratę šį svarbų 
reikalą, kiek kuris galėjome, 
sumėtėme.

—Joe Dennis,
SLA 121 Kp. Sekr.

Čia maža kuopelė, ižde pinigų 
neturi, bet mato, kokią svarbią 
rolę žurnalas gali sulošti, tad ir 
nesigailėjo sumesti kas kiek iš
galėjo pagelbėti šiam svarbiam 
darbui. Bet gaila', kad dar yra 
nemažai tokių organizacijų ir 
daug didesnių, kurios iki šiol 
dar visai žurnalo neparėmė. Bū
tų gerai, kad jos šį klausimą 
pasvarstytų ir paskirtų nors ir 
piažą pinigų sumą leidimui 
“VOICE of Lithuanian Ameri
cans.”

ALDLD 52 Kuopa, Detroit
Gerbiamieji “VOICE” leidė

jai:-Mes ALDLD 52-ra kuopa 
prisiunčiame mažą auką parė
mimui tokio neapsakomai svar
baus reikalo, kai išleidimas čia- 
gimiams lietuviams jaunuo
liams žurnalo, kuris nepavaduo
jamai reikalingas.

Su geriausiais linkėjimais,
J. Rudzevičius, kuoposAžd.

'l

Ačiū už gražią auką ($5.00) 
ALDLD 52 kuopai. Bet, ger
biamieji, nepamirškite pagelbė
ti mums parinkti ir prenume
ratų. Tas yra lygiai svarbus,

Šanghajaus pabėgėliai susiduria su vahdens 
Pritrūko vahdens, turi stovėti eilėje ir laukti, 
prię vienos pumpos, kurią pavyko užtikti. '
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jei ne svarbesnis rėmimas^ kai 
ir aukos.
LDS 33 Kp. Elizabeth, N.J.
%

Gerbiamieji: LDS 33 kuopa 
savo susirinkime skaitė jūsų 
laišką ir jį priėmė.. Mūsų kuo
pa aukoja $3.00 jūsų žurna
lui “VOICE”. Taipgi prisiun
čiu ir dvi prenumeratas, tad ra
site čia “money orderį” už 
$6.00.

V. K. šeralis, kp. sekr.
Ačiū LDS kuopai. Taipgi 

reikia priminti, kad ir LDS ne 
visos kuopos dar prisidėjo prie 
“VOICE” . išleidimo. Būtų pui
ku, jei visa's LDS ateitų mums 
į pagelbą, ypatingai gavime pre
numeratų. Organizacijos turėtų

“Kelias i Naują Gyvenimą”
Šių metų Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros Drau
gijos knyga, kuri bus jau 42-ras 
leidinys, vadinasi “KELIAS Į 
NAUJĄ GYVENIMĄ.” Kny
gą, parašė drg. Antanas Bimba, 
vienas iš energingiausių veikė
jų.

Jau visa knyga yra sustatyta 
ir spausdinama. Kaip tik bus 
atspausdinta, tai tuojaus siun- 
tinėsime kuopoms ir pavieniams 
nariams, ši knyga yra viena 
iš lalnausiai reikalingų. Auto
rius peržvelgęs dabartinį žmo
nių gyvenimą stato klausimus:

, “Bet ar galimas kitoks 
gyvenimas?

Ar lemta žmogui kada 
nors tikrai gerbūviškai ir 
laisvai gyventi?

Ar sulauks žmonija tos 
gadynės, kada kiekvienas 
gyvens saulėtuose palotino
se, valgys tik geriausį mais
tą ir naudosis pilna,, nevar
žoma laįsVė?*’

Drg. A. Bimba aiškiai duoda 
atsakymus į šiuos ir daugelį 
kitų klausimų. Jis išaiškina, iš 
kur kyla vienų žmonių baisus 
ir skurdus gyvenimas, o kiti 
maudosi turtuose. Jis nesumu- 
šamais faktais įrodo, kas reikia 
daryti, kaip veikti, kad ant' že
mės kamuolio nebūtų išnaudoji
mo žmogaus, kad visi būtų 
mingi ir laisvi.

Knygos atspausdinimas, 
darymas ir išsiuntinėjimas 
kalauja daug pinigų. Dar dau
gelis ALDLD narių nesumokėjo 
savo duoklių už 1937 metus, o 
tas apsunkina centrą, nes su
trukdo knygos išleidimą. Ki
tas dalykas, knyga bus siun
čiamą tik tiems nariams, kurie 
bus už 1937 metus pasimokė j ę. 
Užvilkimas duoklių priverčia 
paskui daryti kitas knygos eks
pedicijas ir sudaro organizaci
jai išlaidų.

Mes dar kartą prašome visus 
organizacijos narius, kurie dar 
nemokėjo už 1937 m., kad kuo 
greičiausiai sumokėtų duokles, 
o kuopų valdybos nelaikytų pas 
save pinigų, bet siųstų į centrą. ♦

' Centro Komiteto 
Balsavimai

Visoms- ALDLD kuopoms 
išsiuntinėta Centro

Apart rinkimo prenumeratų, 
jau organizacijos ir pavieniai 
gali užsisakyti pavienių nume
rių pundus žurnalo platinimui. 
Leidėjai duos gražų atlyginimą 
už 
tai 
me 
rio 

parduotus numerius. Apie 
vėliau pranešime, bet nori- 
priminti, kad pirmo nume- 
ketiname spausdinti tarp 3

ir 5 tūkstančių, jei tik organi
zacijos ir pavieniai pundais jo 
užsisakys, žurnalas bus popu
liarus, lengvai parsiduos. Bus 
gražiai apdarytas. Jau keletas 
pavienių ir organizacijų užsi
sakė pundus.

Lithuanian American 
Publishers
Box 38, Station W,

Brooklyn, N. Y.

balsavimo blankos su kandidatų 
vardais. Balsavimai tęsis iki 1 
d. gruodžio (December), 1937 
metų. Blankas į centrą reikia 
grąžinti ne vėliau 5 d. gruodžio.

Mes raginame visas kuopas ir 
narius dalyvauti balsavimuose. 
Kuopų valdybos gerai padarys 
šaukdamos skaitlingesnius na
rių susirinkimus. Nubalsavus, 
surašykite ties kiekvieno kandi
dato vardu, kiek jis gavo bal
sų, pridėkite kuopos antspaudą 
(jeigu turite), užrašykite kuo
pos numerį ir vieną blanką grą
žinkite į centrą, o kitą (kopi
ją) pasilikte kuopos archyve.

Mūsų Knygos
Jau prasidėjo žiemos paren

gimai. Visada žiemos metu 
daug daugiau parsiduoda litera
tūros, nes daugiau žmonės yra 
namie ir stengiasi pasilavinti. 
ALDLD centre dar apščiai yra 
mokslinių ir apysakiškų knygų. 
Jos parsiduoda ‘pigiai. • Prašo
me kuopas platinti organizaci
jos išleistas knygas.

Prisirengkite prie Vajaus
ALDLD vajus už naujus na

rius bus - po naujų metų. Jis 
prasidės su'l d. vasario (Feb
ruary), kaip ir 1937 metais 
vo. Visos kuopos ir nariai 
valo prisirengti prie vajaus. 
Jau dabar galite daryti planus.

nūs savo kuopą nariais.
Greta to‘, reikia rūpintis, kad 

nei vienas buvęs -narys organi
zacijoj nepasiliktų nemokėjęs, 
neišsibrauktų iš organizacijos. 
Narius, kurie neateina į kuo
pos susirinkimus, reikia aplan
kyti, nueiti pas juos į namus, 
pasikalbėti, pasitarti ir iškolek- 
tuoti jų narines duokles.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten.Eyck St., 
Brooklyn, N.Y.

Nauji Kolchozninkų 
Namai

Evpatorijos ir Kalaisko rajo
nų kolchozninkai rengiasi pasi
tikti 20-ties metų revoliucijos 
sukaktį atidarydami naujus gy- 
vennamius. Jie iš Sovietų val
džios gavo kredito ir už iuos pi
nigus baigia budavoti 128 gy- 
vennamius. Taipgi, dar savo lė
šomis būdavo ja kitus 125 gy- 
vennamius. Visi nauji namai 
turi po virtuvę ir du kamba
rius. Namai dengti moliniais 
gontais (dokaukomis).

Moterys Mokinasi
Sovietų Sąjungoj aukštesnes 

mokyklas moterys ir merginoš 
lanko sudarydamos 30.2 nuo
šimčius visų mokinių. Tuom 
kartu Anglijoj moterys sudaro 
tik 25.7 nuoš.; Vokietijoj— 
—1.5 nuoš. ir Italijoj —1.3 i 
nuoš.'

< Surado žibalą
Iš Gurievo praneša, kad į 

pietus—rytus nuo Makato sura
do naują žibalo lauką. Pragrę- 
žus žemę gausiai pradėjo muš
ti žibalo fontanas. Manoma 
greitai įrengti 15 svirčių 
traukimui.

Lietuvos Žinios
_1_____

“Limos” Fabrikas Pradėjo 
Darbą .

Vakar “Limos” fabriko apie E 
80 darbininkų pradėjo darbą. 
Fabriko administraciją yra pa
žadėjusi ateityje darbininkam 
kiek padidinti atlyginimą ir, 
apskritai, gerinti jų būklę.

“Boston” Fabriko Darbininkai 
Prašo Padidinti 20 Nuoš.

Atlyginimą
Tekstiles fabriko “Boston” . 

darbininkai pateikė atitinka
moms įstaigoms prašymus, ku
riuose nurodo savo sunkią bū
klę ir prašo tarpininkauti, kad 
fabriko savininkai padidintų 
20 nuoš. atlyginimą, pagerin- - 
tų darbo sąlygas ir kit.

Neleistinu Būdu Naikinamos .. 
Retos Žuvys

Merkinės apylinkės gyven
tojai pasipiktinę ir nusiskun
džia staiga atsiradusiais azar-' 
tiškais žvejais: Merkinės kle- ’ 
bonu, popu ir vietos eiguliu, 
kurie, bendraudami, naikina 
neleistinu būdu Merkio žuvį, 
šiuo metu vyksta kai kurių žuvų 
kraustymasis iš mažesnių upių 
į didesnes ir atvirkščiai, be to, 
pradeda neršti upėtakiai. Ta 
proga minėti “žvejai” naudo
jasi. Jie tankia tvorele užtvė
rė Merkį ir nepraleidžia žuvų. 
Kada jų prie tvorelės suplau
kia didesni kiekiai, jos išgau- 
domos bučiais.

D-ro Jono Šliupo Paskaita
YLAKIAI. Rugsėjo 19 d.' ‘ 

vietos L. E. K. D-jos kuopos 
iniciatyva buvo suruošta d-ro 
J. šliupo paskaita. Paskaitai sa
lė buvo gauta iš žydo Eidelzo- 
no, bet šį rabinas sugąsdino... 
pragaru ir salės, jau prele- . 
gentui atvykus, nedavė. Paties ' 
prelegento ipiciatyva buvo 
gauta salė iš valsčiaus viršai
čio, kuri yra didžiausia Yla
kiuose. žmonių salėje galėjo 
tilpti 400-500. Dalis.į salę ne
pateko. Buvo daug languose 
sulipę.

Ylakiškiai ligo labai paten- 
kinti.

gūno.
Išradėjų Susirinkimas 

šachunskame rajone, Gorkio 
mieste, įvyko jaunų išradėjų su- • 
sirinkimas. Susirinkime dalyva
vo 718 asmenų, jų tarpe 322. 
merginos, šie jauni Sovietų iš- x 
radėjai jau atlikę nemažai įvai
rių išradimų. Sovietų Sąjungoj . . 
šimtai tūkstančių išradėjų įde
da savo gabumus, prasilavini- 
mą į šalies industriją ir ki^as 
šakas. Mat, ten kiekvienos nau
jos mašinos išradimas arba jos 
pagerinimas nesudaro darbi
ninkui pavojaus darbą netekti, 
kaip kapitalistų tvarkoj, o tik 
pagerina, palengvina darbą ir 
padidina produkcijos kiekį. To
dėl, kiekvienas Sovietų šalies 
pilietis rūpinasi, kad ką nors iš
rasti, pagerinti, pataisyti.

Pagelba Motinoms ir 
šeimynoms

Sovietų Sąjungoj kiekviena . 
nėščia moteris turi keturių mė- 
nėšių vakacijas iš darbo su pil-....
na alga. Vien 1936 metais So
vietų valdžia išmokėjo nėščioms 
motinoms 560,000,000 rublių. 
Tais pat metais buvo išmokėta 
203,400,000 rublių pagelbos šei
mynoms, kufios turi daug vai
kų. 1937 metų šios rūšies pa
gelba viršys bilioną rublių. •

Moterys* Inžinieriai
Liepos 1 d., 1936 metais, So

vietų Sąjungos sunkioj indus
trijoj buvo 82,000 moterų inži-; 
nierių—technikų; bud avojimo-. 
industrijoj-4-7,400 ir sovchozuo- 
se 6,100^ moterų inžinierių. To
kia tai moterų inžinierių armi-. 
ja!

Moterų daktarų skaičius nuott 
pradžios bolševikų revoliucijos ...4 
paaugo ant 20 kartų, lyginant 
su priešrevoliuciniu laikotarpiu.
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Lėktuvų Progresas ir Jy Role BIZNIS SI) TIKYBOMIS LIETUVOJE Sbanghajus
Orlaiviai — lėktuvai yra 

jauniausias susisiekimo bū- 
> das ir labai sparčiai progre

suoja. Pradžioj šio šimtme
čio lėktuvai buvo vos gimę. 
Dar pradžioj Pasaulinio ka
ro, 1914 metais, į juos žiū
rėta daugiau, kaip į žvalga- 
vimo įrankius, o ne mūšio. 
Jau pereitas karas aviaciją 
daug pastūmėjo pirmyn, bet 
vis vien ji buvo tik vaikas, 
palyginus su šių dienų lėk
tuvais. z

Paimkime dabartinius A- 
m e r i k o s “Boeing XB-15” 
bomberius, kurių apie 20 

h jau gatavi, o kita tiek dar 
budavojama. Lėktuvas turi 
4 motorus, išvystančius 
rlrš 4,000 arklių jėgą, da
rąs per 200 mylių į valandą 
ir su kroviniu sveriąs per 
30 tonų. Arba imkime Sovie
tų lėktuvus, atskridusius i 
Californiją, arba jų milži- 

lėktu- 
tipo (kokiu 

skrido Levanevskis), kuris 
pradžioj skridimo su krovi
niu turėjo per 35 tonus; ar
ba Vokietijos keturmotori- 
nius lėktuvus, skrajojančius 
’“Deutsche Lufthansa” lini
ja; arba Anglijos ir Franci- 
jos oro milžinus,—ir 
aišku, kaip toli aviacija 
žengė pirmyn.

Lėktuvai ir Karas
Smagu, kada Sovietą lėk

tuvai nugalėjo šiaurius ir 
užkariavo Šiaurių Polių, at- ________ ~ _ __ ____
skrido į Ameriką. Malonu njos turi apie 4,000 laivyno .būti pririšta prie vienos būdos, 
girdėti, kada Sovietų lėktų- jjr armijos karo lėktuvų ir .______  u_______ __
vai naikina šarančius ir oru ga]įngą jų industriją. Ši ša- vui. Tai ji mane, seną žmogų, 
gabena avis. Bet nuliūdimas ks užtektinai prisiga- | durakom abozvala, — piktinosi
apima girdint, kaip Italijos mįnti lėktuvu'ir jiems reik- 
ir Vokietijos lėktuvai degina menu.

Uu»’ ' Sovietą Sąjunga, paėjai H
W. Baldwiną, turi 4,500 lėk 
tuvų, 8,000 lakūnų ir 5U,- 
000 aviacijos narių. Sovie
tai siekia turėti 150,000 la
kūnu ir į metus pasigamin
ti iki 20,000 visokios rūšies 
lėktuvų. Jie išdirba geriau
sius lėktuvų motorus, turi 
specialę organizaciją kovai 
prieš priešo lėktuvų atakas 
—“Osoaviachim” iš 4,600,- 
000 narių, budavoja pasislė
pimo skiepus, gaminasi mas- 
kas, bet svarbiausias apsi
gynimas jiems tai didelė at- 
sta nuo priešo rubežių.

Lenkija turi apie 1,000 
lėktuvų, Čechoslovakija 1,- 
200, Jugoslavija — 1,100 ir

nus ketųrmotorinius 
'vus “N-209

bus
mi

naikina kultūrą ir tūkstan
čiais žudo moteris, vaikus ir 
senelius. Širdį spaudžia, ka
da skaitai apie budeliškus 
žygius Japonijos lėktuvų 
Chinijoj. O visa tai dar tik 
pradžia. Daugelis karo spe
cialistų mano, kad būsima
me kare, kas valdys orą, tas 
laimės karą. Ir todėl eina 
spartus būdavo j imas lėktu
vų industrijos, didelis prisi
rengimas.

Hanson W. Baldwin seka
mų davinių paduoda afiie di
džiąsias šalis ir jų aviaciją.

Anglija turi pirmoj eilėj 
2.000 karo lėktuvu ir rezer
ve 1.000. Ji sparčiai budavo
jasi daugiau. Į mėnesį pa
daro bent 165 lėktuvus karo 
reikalams. Būdavo ja bom- 
berius, kurie gali daryti iki 
346 mylių per valandą. Dir-____

’ ba ir abelnam apsigynimui, vojų.
Vien Londono apgynimui produkcija karo metu bus 

•paruošta iki 160 kanuolių, daug kartų padidinta. Šalis, 
galinčių trumpu laiku pa- kurį dabar gaminasi į me- 
leisti 40,000 šovinių. Ten nesį ]aįko šimtus naujų lėk- 
įrengta 150 švyturių. Lon- tuvų, tai karo metu stengsis
done budavojama požemi
niai pasislėpimai ir kas mė- 

' nuo gaminama bent 400,000 
maskų apsisaugojimui nuo 
nuodingų dujų. Sakoma, kad 
Anglija siekia pasigaminti 
50,000,000 priešdujinių ma- 

9 ’«kų.
Francija turi 2,500 pir

moj eilėj lėktuvų ir 1,000 re- 
, zerve. Daug jos lėktuvų nu

senę. Ji kas menuo gamina
mi po 250 naujų, kad nuse
nusius pakeitus. Apsigyni
mui vien Paryžiui yra 27,- 
256 skiepai pasislėpimui, 
kur gali sutilpti iki 1,720,- 
000 žmonių. Tą daro ir ki

etuose miestuose. Karo spe
cialists sako, kad šių dienų 

priešorlaivinės kanuolės aš
tuonis kartus veiklesnės už 
pereito karo. Bet ir pereita
me kare jos buvo veiklios. 
Nuo 1 d. kovo 1918 metų iki 
karo galo Paryžių bandė 
atakuoti 453 vokiečių lėktu
vai, bet savo tikslą pasiekė • 
tik 26. Ant Londono gegu- i 
žės mėnesį 1918 metais puo-i 
lė 35 vokiečių lėktuvai, bet' 
tikslą pasiekė tik 13; kiti! 
buvo nuvyti ir 6 numušti.
Bet šiandien ir lėktuvai ki-, 
toki.

Italijos fašistai išbandė 
lėktuvų ugnį prieš ethiopus 
ir dabar Ispanijos žmones. 
Jie turi 2,250 pirmoj eilėj ir 
1,700 rezerve lėktuvų. Į mė
nesį laiko pasigamina po 
200 karo lėktuvų. Italijos fa
šistai bijosi kitų šalių ata
kų, tad- ne vien skiepus ga
minasi, bet mokina gyvento
jus, kad karo metu jie turė
tų išsikraustyti iš miestų.

Vokietijos fašistai visais 
garais rengiasi karui. Jie. 
žudo Ispanijos žmones. Na- 

Visą savaitę vaikštinėjau po 
Kauną, norėdamas bent šiek tiek 
apytikriai sužinoti, kiek per me
tus Rymo kataliką pereina į 
pravoslavus ir kitokias tikybas 
ir ,kiek pas, katalikus. Popai, ra
binai, mulos, kunigai tuo klausi- 

i mu vengia kalbėti, visaip išsi
sukinėja.

—Pasakoju tamstai neoficia
liai, — sako man vienas pasau- 
lietiškesnių pravoslavų šventi
kas.—Taigi, praėjusiais metais į 
pravoslavų tikėjimą vien Kaune 
perėjo apie 150 katalikų, žino
ma, knygas sunku sutikrinti.. . 
Reikėtų oficialaus leidimo.

—Kuriais gi metais tokių pra
voslavų padaugėjo daugiausia?

—Kiek aš pastebėjau^ — at
sako šypsodamasis šventikas, — 
tai 1928, 9 ir 30 metais. Ne
trūksta jų ir dabar. Bet, prisi
pažinsiu tamstai, mes tokius 
pravoslavus krikštijam ir bijom.

—Kodėl? Juk juo daugiau, juo 
geriau ?

šventikas susiraukia.
—žjnoma, taip visi mano,• • • z- z /~\ f\ "t . « • vClljJ V 10A AllCVAAV/j

ziai turi 2,300 lėktuvų^pu- kad juo daugiau, juo geriau, bet 
_ .■ . ’ aš turiu kitokį įsitikinimą. Ne-

zerve. Jie į^mcnesį^ pasiga- senaį ateina vienas Kauno inte
ligentas su pana.

—Jei mes persikrikštysime, 
ar apsivest galėsim?

—Išaiškinau jiems, kad pagal 
naujuosius įstatymus jie apsi
vesti negalės. Nusiminė abu. 
Yoač nervinosi moteris.

—Mano vyras girtuoklis, aš 
su juo negaliu gyventi.. . Ar aš 
kalė kokia, kad visą amžių turiu

mos eiles ir bent 1,750 re- 

mina nuo 200 iki 300 karo 
lėktuvų. Nuo kitų šalių ap
sigynimui turi specialę ar 
miją prieš lėktuvus iš 40,- 
000 kareivių, 480 priešorlai- 
vinių kanuolių; budavojasi 
pasislėpimo skiepus, suorga
nizavę 12,000,000 žmonių į 
^am tikrą organizaciją.

Amerikos Jungtinės Vals-

aš turiu kitokį įsitikinimą. Ne-

—Patariau jai melstis Die-

popas. Tai dabar suprantat.... 
Vadinas, ateina biznio daryti, o 
ne naujosios religijos tiesų pasi
klausinėti. Ir svarbiausia, žino
te, štai kas. Vieną dieną tokį 
poną pakrikštiji, pavaišini arba
ta. su riestainiais, o jau kitą jis 
ateina pas tave 100 litų skolin
ti....

—Batiuška, sako, pravoslav- 
nam žmogui, kaip matau bus 
sunku gyventi. Tik viena diena 
kaip pravoslavas, o jau mane 
persekioja..

žinoma, pasigaili, paskolini.

Vaistas “Geras,” Nors ir 
Marina Žmones.!.

Devyni žmonės mirė Tul- 
soj, Oklahomoj, ntio plačiai 
išgarsinto vaisto vadinamo 
sul j a nil amide. Viena gi 
kompanija nesenai išsiunti
nėjo tą nuodingą gyduolę po 
vaistines visoj šalyj, ir.sul- 

lėktuvų fanilamide buvo (ir, mato
mai, tebėra) . pardavinėja
mas be gydytojų receptų. Jo 
biznieriai garsina, kad šis 
sudėtinis chemikalas gydąs 
nuo smegenų plėvelių įdegi
mo ir nuo kraujo užsinuodi- 
nimo streptokokkų perais.

Dr. Morris JFishbein, re
daktorius Amerikos Gydyto
jų Draugijos Žurnalo, per- 
sergėja nę tik šiaip žmones, 
bet ir daktarus, kad būtų 
labai atsargūs su sultanila- 
mide, kurio net cheminė su
dėtis iki šiol laikoma pusiau* 
slaptybėje, nors dr. Fishbein 
sako, kad tai “labai ■ svar
bus” vaistas, kuomet' žino? 
viškai naudojamas. Bet jis 
pats sukelia abejonių, pri
pažindamas, jog tas chemi
kalas labai pavojingas, ypač, 
kad jo fabrikantai slepia tū
las medžiagas, kurias deda į 
sulfanilamidą. —N. M.

Visas pasaulis sujudęs. 
Italijos ir Vokietijos fašis
tai, Japonijos imperialistai 
sudaro pasaulinio karo pa- 

Dabartinė ?

pasigaminti tūkstančius.

Milžiniškas Leningrado 
Knygynas

Leningrade, Sovietų Są
jungoj, Saltykovo-Ščedrinę 
vardo valstybinis knvgvnas 
turi 9 milionus įvairių kny
gų, o per pirmus šešis mė
nesius šiemet buvo pristaty
ta dar 141,000 naujų knygų 
į tą knygyną. —- W. B. '

Burgos, Ispanija.—Iš As- 
turi jos provincijos fašistai 
parsitraukė 160 itališkų ir 
vokiškų lėktuvu bombar- 
duot respublikiečius Arago- 
no fronte. ,

Praeina mėnesis, ogi išgirsti/ 
kad jis jau.... evangelikas. 
Vsio na smarku!... / 

—Prieš keletą metų Kaune 
gyveno toks š-čius. Daugpily 
baigęs realinę gimnaziją, tarna
vo kurį laiką lenkų kariuomenėj 
ir atbėgęs' į Lietuvą, gyveno 
Kaune. Kiek tas žmogus kunigų, 
popų, pastorių yra apgavęs! 
Pirmiausia jis apsivedė lietuvai
tę ir su ja nesugyveno. Perėjo 
į pravoslavus, apsivedė kitą— 
rusę. Kokia tai ideali buvo pora! 
Cerkvėj visuomet melsdavos, po 
keletą kartų nusilenkdavo iko
nom. rūpinos rusų parapijiniais 
reikalais.... Ir ūmai iš vieno 
šventiko paskola 100 litų, iš ki
to 200.. . . Skolinom, skolinom, 
ogi išgirstam, kad jis jau liute- 
ris. Išsiskyrė, žinoma, jis ir su 
ruse, o vedė vokietę. Dabar rodos 
išbėgęs į Čekoslovakiją.

—Vis dėlto, jeigu tamstos iš 
anksto žinodami, kad vienas ar 
kitas žmogus keičia religijas 
kaip anglas munštukus, jį krikš
tijai ir duoda šliūbą su kitą 
moterim, tai nelabai gražu!— 
pūstelėjau šventikui tuos žo
džius, kaip machorkės dūmą.

Šįkart šventikas nesusiraukia. . pitt»au anų 
—Taigi, žinau, kad daugumas įmano žila galva.

Dar Vienas Didis Tunelis New Yorke
New Yorko miestas pilnas 

požeminių tunelių, kuriais 
dideliu greitumu laksto ek
spresiniai ir lokaliniai trau- 
Kiniai. Į miesto centrą pože
miniais tuneliais sueina 
įvairių kompanijų trauki
niai. Keletas tunelių yra po 
Hudson ir East upėmis. Bet 
tas didžiausias pasaulio me
tropolis vis dar susiduria su 
k o m u n ikacijos keblumais, 
ypatingai automobilių sri
ty j. 1

Automobiliams pravesta 
keletas didelių bulvarų, ku
riais greitai galima perva
žiuoti skersai ir išilgai mie
stą. Dabar dar baigia du 
bulvarus, kurie eina iš že
mutinės miesto dalies į aukš
tutinę, vienas prie Hudsono 
upės, o kitas prie East upės.

Po didžiule Hudson upe 
jau keli metai veikia Hol
land' tunelis, kuris jungia 
New Yorko miestą su Jer
sey City. Tai kaip ir du po
žeminiai ir povandeniniai 
keliai. Vienu važiuoja į vie
ną pusę dvi eilės automobi
lių, busų ir sunkvežimių, o 
kitu—dvi eilės į antrą pusę. 
Kas metai šimtai milionų 
automobilių p r a v a ž i uoja

Seniausias “Portretas” Uodai Kaipo Lagūnai
Profesorius Carl Absalon 

atrado žmogaus paveikslą 
15,000 metų senesnį už bet 
kurį kitą žmogaus veido at
vaizdą. Jis atkasinėjo seno
vės dramblių - mamontų 
kaulus Vestonicej, Čechoslo- 
vakijoj, ir užtiko pavidalą 
moteriškės veido, išpjaus
tytą kaule bent 20 tūkstan
čių metų atgal, kaip spren
džia Anglijos gamtmoksli- 
ninkas Arthur Keith; bet 
pats atradėjas manė, kad 
tas labai artistiškai paga
mintas paveikslėlis 'yra 30 
tūkstančių, metų senumo. 
Jis buvęs išpjaustytas ma-' 
monto kaule neužilgo po to, 
kai pirmieji žmonės atvyko 
iš Azijos į Europą.

mus už tai smerkia. Sako, kad 
mes iš tikybų biznį darom. Mi- 
zernas tai biznis, mielas pone. 
Kunigas, ar rabinas, ar popas, 
ar mulas, visi Dievo tarnai. Nė 
vienas jų negali būti policinin
kas ar tardytojas, žmogaus sie
lą tik Dievas valdo. Pasiklausęs 
gražaus giedojimo, šventųjų raš
tų paskaitęs žmogus labai daž
nai atsiverčia. Taip ir pamanai, 
kada ateina koks suaugęs žmo
gus persikrikštyt. O jeigu jau 
visai atvirai gyvenimiškai kal
bėt, tai kiekvienas naujas reli
ginės bendruomenės narys yra 
brangus turtas. Vestuvės, krikš
tynos. . . .

Šventikas pavaišino obuoliais 
ir nusijuokė.

—Šitokį obuoliai ant caro sta
lo būdavo. Taigi, ir caras valgy
davo ir popas nori valgyt, ir vi
si.. . Argi mes kalti, kad jūs ne
susitvarkote ir tik dėl to pravos
lavų daugėja.

—Tai tamstos manymu, jei 
Lietuvoj būtų civilinė metrika
cija, tai tiek daug katalikų pra
voslavais krikštyti netektų?

—Bezuslovno, —/basu atsakė 
popas. — Tik jau susimildamas, 
prašau šito neskelbti. Pražus

Holland tunelium. Jo išbu- 
davojimas atsiėjo apie $50,- 
900,000.

Dabar yra budavojama 
dar du tuneliai po ta pat 
upe, vienas iš Brooklyno į 
Jersey City, o kitas tarpe 
New Yorko ir Weehawken, 
N. J. Pastarasis praveda
mas nuo 10th Avė. ir 39th 
St., New Yorke į Weehaw- 
keną.' Kad# jis bus baigtas, 
tai bus kaip ir kopija Hol
land tunelio. Šis tunelis va
dinsis Lincoln Tunnel. Abu 
keliai turės po 8,218 pėdų 
ilgio ir 22 pėdų pločio. Vien 
po vandeniu bus pravesta 
4,600 pėdų ilgio. Tunelio 
prakasimas ir įrengimas at
sieis $84,000,000.

Vienas kelias šio tunelio 
jau baigtas. Jis bus atidary
tas automobiliams gruodžio 
22 dieną. Kol kitas kelias 
bus baigtas, tai Lincoln tu
neliu automobiliai važiuos 
tik po vieną eilę — vieni į 
vieną galą, o kiti į antrą, 
kaip paprastais keliais. Ka
da bus antras kelias užbaig
tas, tada vienu keliu dviem 
eilėm automobiliai važiuos į 
vieną galą, o kitu į antrą. 
Antras kelias bus užbaigtas 
tik už trejų metų. —V. S.

Kiek ištirta, tai toliausia 
gali nulėkt tie uodai, kurie 
veisiasi pačiose šiaur-vaka- 
rlnėse Amerikos valstijose. 
Jie nuskrenda 25 iki 30 my
lių nuo savo peryklų ir kai 
kurie gali gyvent 104 iki 
113 dienų. Bet dauguma jų 
nelekia toliau kaip 15 my
lių nuo savo “gimtinės” ir 
gyvena tik 60 iki 75^ dienų.
/ Pataitės yra smarkesnės 

lakūnės ir ilgiau gyvena už 
patinukus.

Bandykit Ištarti
Naujojoj Zelandijoj yra 

miestelis tokiu vardu—Te- 
t a umataokiokiwhakatangi- 
tangihangaoteokoauaua Ta- i / • i • ' %

Moterys žudo Pravoslaviją
Nereikia tačiau manyti, kad 

tik katalikai tikybas keičia; 
Daug turi susirūpinimo pravos
lavai, žydai ir kiti. Kai kurie 
mūsų dvasiškiai teigia, kad gera 
penktoji pravoslavų dalis jau 
yra perėję į katalikybę. Pirmiau
sia daugelis rusų perėjo į kata
likybę norėdami sudaryti karje
rą. Antra, rusės tekėdamos už 
lietuvių katalikų, taip pat per
eina į katalikų tikėjimą, nors, 
žinoma, ne visos. O kiek jų gavo 
katalikų bažnyčioj šliūbą, kad 
ir buvo už rusų ištekėjusios! 
Taigi, visos tikybos stengiasi tu
rėti daugiau avelių, neatsižvel
giant, kad paliko daugelį vaikų 
po kavines landžioti, laikraščius 
pardavinėti; paliko vaikų be mo
tinų ir tėvų. *

—Mūsų moterys griauna pra
voslaviją Lietuvoje, — aiškino 
man tas pats šventikas.—Gink 
Dieve, įsimylės kokį nors aukš
tesnį valdininką, pameta, būda
vo, šeimą, pereina į katalikų ti
kėjimą ir išteka. Yra, žinoma, 
ir išimčių. Nemaža Lietuvoj vy
rų, aukštas vietas užimančių, 
kurie rusę pamilę, perėjo į pra
voslavų tikybą, o anie tai jūsų 
visuomenė nežino, šitokį žmonės 
mums yra labai naudingi, tik la
bai bailūs. Neduok Dieve, dreba zjie, kad tik kas n?vs nesužinotų.

—Na, praktiškai kalbam,, 
kiek gi kaštuoja pereiti iš vie
nos į kitą tikybą':

—Čia klausimas toks... .
—Vis dėlto šis tas kaštuoja? 

Pav., jeigu aš dabar norėčiau 
pereiti į pravoslavų tikybą?

—Gautumėt šv. Raštą, susipa- 
žintumėt su pravoslavija, o pa
skui aš pakrikštyčiau. Jūs, kaip 
inteligentas žmogus, turit su
prasti : kas Dievą myli, tas ir 
kunigo ar popo neužmiršta. Pa- 
aukotumėt kokiai ikonai, šiaip 
ką nors.... Na, kai jau ateisit 
kr.ikštytis, susikalbėsim, — nu
sišypsojo popas.

Lietuviai Mahometonai
Kiek man teko tuo klausimu 

domėtis, kiek aš pajėgiau išgau
ti šiokių tokių žinių — susidaro 
labai keistas įspūdis. Mainikauja

(Tąsa 6-tam pusi.)

Angly Karo Laivų Silpnybė, 
Matoma Kapitono

Anglijos karo laivų viršai 
yra perplatūs, sienos per- 
plonos, lyg žibalinių laivų, 
sako Anglų kapitonas Ber
nard Acworth savo knygoj 
“Anglija Pavojuje.” Jis at
randa, kad budavojant tuos 
laivus mažai atsižvelgiama j 
stiprumą, o daugiausia j 
greitumą. Jis taipgi kriti
kuoja Anglijos valdžios nu
tarimą naudot tik aliejų 
kaip kįira visiem savo karo 
laivam. Kapitonas Acworth 
nurodo, jog karo metu alie
jus kartais būtų neprieina
mas, o anglių jau nebūtų ga
lima vartot. Tuo tarpu įvai
rių kitų šalių naujoviški ka
riniai laivai gali naudot 
kaip aliejų, taip anglis savo 
kurui. ' (

KAIP SENAI GYVENA 
ŽMONĖS AMERIKOJ?
Smithsono Institutas Wa

shingtone sprendžia, kad vi
durinėj dalyj Montanos val
stijos, Amerikbj, žmonės 
gyveno jau 70 milionų metų 
atgal. Tokią išvadą daro iš 
įvairių tenaitinių atkasimų.

Shanghai yra svarbiau
sias Chinijos didmiestis, su 
3,500,000 gyventojų. Jo 
prieplauka — šešta didžiau
sia pasaulyj. Tai dalinai 
tarptautinis miestas. Jame 
ramiais "laikais gyvenp 20,- 
000 japonų, 20,000 rusų 
(dauguma b a 11 a g vardie- 
čiai), 9,000 anglų, 4,000 
amerikiečių ir tūkstančiai 
vokiečių, francūzų, italų, is
panų, graikų ir kitų. Tie 
svetimšaliai čia apskritai 
yra šiek tiek pramokę an
gliškai susišnekėt.

Mieste yra didžiulė Fran
cūzų Koncesija, japonų nuo 
senai užviešpatautas plotas ’ 
Hongkew ir Tarptautine 
Kolonija, kur įvairios šalys 
turi sau koncesijas. -

S v e t i m š a liai įvairiose 
Shanghajaus koncesijose ir 
kolonijose nepriklauso nuo 
Chinų valdžios. Chinijai .ne
leidžiama teist-ir baust sve
timų prasižengėlių. Anglai 
turi savo teismus, amerikier 
čiai savo; japonai ir kiti 
taipgi savo šalies piliečius 
teisia pagal savųjų valsty
bių įstatus. Toki teismai pro 
pirštus leidžia saviškių nu
sikaltimus prieš chinus. Ilgą 
laiką visą Sharighajų fakti- 
nai valdė svetimų kraštų 
konsulų paskirta taryba, ir 
tik paskutiniais laikais yra 
ir chinų išrinktų atstovų 
miesto taryboj. Bjauriausiai 
elgėsi su chinais tai japo
nai, kurie jau senai pavertė 
Hongkew į savo karo sto
vyklą.

Tarp didžiųjų miesto pas
tatų yra $50,000,000 elekt
ros stotis; brangus, grožiš- 
kas Pilietinis Centras Kian- \ 
gwan’e su $1,500,000 Ju- 
kong prieplauka ir laivų tai
symo stočia; $300,000 spor
tų stadium, $90,000 valdy
bos rūmas, didžiulė ligoninė, 
geras muzejus, stambus 
knygynas, sveikatos labora
torija ir daug įvairių mo
kyklų. Tie pastatai iš pavir
šiaus seka chinišką architek
tūros stylių, bet viduj įreng
ti visais naujoviškais pato
gumais, kaip Amerikoj.

Shanghai yra centras ge
ležinkelių ir didžiausių fab
rikų. Jame yra daug did- 
namių-dangorėžių, m o d er- 
niškų viešbučių, departmen- 
tinių sankrovų, teatrų ir 
tarptautinių p a silinksmini- 
mo užeigų. Dėl to miestas 
yra vadinamas “Rytų Pa
ryžium.” Čia turtingi euro
piečiai ir amerikiečiai ima 
sau daugiau laisvės ištvir- 
kaut ir “skandalintis,” ne
gu bet kuriame Amerikos ar 
Europos mieste. Tarptauti
niai žulikai ir latrai taipgi 
tūkstančiais susimetę į 
Shanghajų, kur savo šalių 
įstatymų jie nebijo, o su Chi
nijos įstatymais nesiskaito.

Ateis laikas, kad Chinija, 
taigi ir Shanghajus, pasi- 
liuosuos nuo svetimų grobi
kų įsigalėjimo ir nuo tarp
tautinio brudoi —N. M.

Seniausia Stiklo Dirbtuvė 
Jungtinėse Valstijose

Seniausia stiklo dirbtuvė 
Amerikoj yra senesnė negu 
pačios Jungtinės Valstijos. 
Ta dirbtuvė įkurta 1770 me
tais New Jersey valstijoj ir 
dabar dar tebeveikia.-W.B.
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Italai ir danai penkis iki 
dešimt sykių daugiau suval
go sūrio negu amerikiečiai.
t.



v* »♦.

Puslapis Ketvirtas — r _ ITAISVE Penktad., Spalių 29, 1937

Kaip Eis Sovietų Sąjungos 
Visuotini Rinkimai?

{statymas Apie Rinkimus į Vyriausią SSRS Sovietą
(Pabaiga)

63 straipsnis. Apygardos rinkimui į Sąjun
gos Sovietą rinkimų komisijos atsisakymas re
gistruoti kandidatą į atstovus gali būti apskus
tas dviejų dienų laiku Centralin'ei rinkimų ko
misijai, kurios nutarimas yra galutinas.

64 straipsnis. Apygardos rinkimui į Tautų 
Sovietą rinkimų komisijos atsisakymas regis
truoti kandidatą gali būti apskustas ^dviejų die
nų laiku Sąjunginės, Autonominės respublikos, 
Autonominės srities rinkimų komisijai, o pasta
rosios nutarimas—Centralinei rinkimų komisi
jai, kurios nutarimas yra galutinas.

65 straipsnis. Kiekvieno užregistruoto kan
didato į Vyriausio SSRS Sovieto atstovus pa
vardė, vardas, tėvo vardas, amžis, užsiėmimas, 
partingumas ir pavadinimas visuomeninės or
ganizacijos, išstačiusios kandidatą, skelbiama 
atatinkamai Apygardos rinkimui į Sąjungos 
Sovietą rinkimų komisijos ir Apygardos rinki
mui į Tautų Sovietą rinkimų komisijos nevė
liau, kaip už 25 dienų iki rinkimų.

66 straipsnis. Visi užregistruoti kandidatai 
į Vyriausio SSRS Sovieto atstovus pridera bū
tinam įjungimui į rinkimų biuletenį.

67 straipsnis. Apygardos rinkimui į Sąjun
gos Sovietą rinkimų komisija ir Apygardos rin
kimui į Tautų Sovietą rinkimų komisija privalo 
nevėliau, kaip už 15 dienų iki rinkimų į Vy
riausią SSRS Sovietą, atspausdinti ir išsiunti
nėti visoms Apylinkių rinkimų komisijoms rin
kimų biuletenius.

68 straipsnis. Rinkimų biuleteniai spausdi
nami atatinkamos rinkimų apygardos gyvento
jų kalbomis.

69 straipsnis. Rinkimų biuleteniai spausdina
mi sulig nustatytos Centralinės rinkimų komi
sijos formos ir kiekyje, užtikrinančiam aprū
pinimą visų rinkikų biuleteniais.

70 straipsnis. Kiekvienai organizacijai, iš- 
stačiusiai kandidatą, užregistruotą Apygardos 
rinkimų komisijoj, lygiai kaip kiekvienam SS 
RS piliečiui, užtikrinama teisė nekliudomai 
agituoti už tą kandidatą susirinkimuose, spau
doje ir kitais būdais, remiantis SSRS Konsti
tucijos 125 straipsniu.

VII SKYRIUS

užklijavęs biuletenius į konvertą, rinkikas per
eina į kambarį, kur randasi Apylinkės rinki
mų komisija, ir įmeta konvertą su rinkimų biu
leteniais į rinkimų dėžę.

81 straipsnis. Rinkikai, neturinti galimybės 
dėl beraštiškumo arba kokio nors fizinio ne- 
dateklio savystoviai užpildyti rinkimų biule
tenius, turi teisę pasikviesti į kambarį, kur už
pildomi rinkimų biuleteniai, bet kurį kitą rinki
ką rinkimų biuletenio užpildymui.

82 straipsnis. Rinkimų agitacija rinkimų pa
talpoje balsų padavimo laiku neleidžiama.

83 straipsnis. Atsakomybę už tvarką rinki
mų .patalpoje neša komisijos pirmininkas, ir jo 
paliepimai visiems tonai esantiems privalomi.

84 straipsnis. 12 valandą rinkimų dienos nak
tį Apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas pa
skelbia balsų padavimą užbaigtu, ir komisija 
pradeda atidaryti rinkimų dėžes.

VIII SKYRIUS

Rochester, N. Y.
Po didelio prisirengimo, pa

galinus, choras pradėjo prati
mus. Pirmuose pratimuose, 
kad ir nebuvo visų choristų- 
čių, bet pratimus reikia pri- 
skaityti gerai vykusiais; pa
kartota veik visos praeities 
mokėtosios dainos, pasirodė, 
kad dar nepamirštos. Nutarta 
apsimokėti duokles į Meno Są
jungą. Taipgi nutarta pasitei
rauti Meno Centre apie nau
jų kurinių gavimą; apsiėmė 
Ed. Miller.

Choro vedėja, Edna Vaivo- 
daitė-Bonne, debiutuos “Lais
vės” koncerte lapkr. 14 d., 
1937 m.

Gero pasisekimo Ednai.
Rochesteriečiai, buvusieji 

Binghamtone spalio 16 d. 
Brooklyno artistų pildomam 
koncerte po vadovyste d. ša- 
linaitės, pradėjo buntavoti vi-

są Rochesterį, kad partraukti l 
tuos artistus. O M. Duseikaj 
tai net iš kąilio neriasi, kad 
reikia partraukti. Jis sako, tą 
projektą finansuotų labai 
“sunkiai.”

Tikiu, kad choras išnaudos 
tą progą, o choras rengiasi į 
Toronto apie pavasarį, 1938 
HK Choristas.

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų naujai organi

zuojamai operai.
Balsų išbandymai veltui

Bet balsų išbandymui laikas paski
riama pasitariant per telefoną.

Interesuojantiesi tuom reikalu 
skambinkite Circle 6-1689 arba 

rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

- LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atvėsus Gerkite Brockert’s Ale
Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daropia stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo 
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

X

South Bostono Barbenai!

Balsavimo Tvarka
71 straipsnis. Rinkimai į SSRS Vyriausią 

Sovietą daromi vienos—bendros visai SSRS 
dienos bėgyje.

72 straipsnis. Į SSRS Vyriausią Sovietą rin
kimų dieną nustato SSRS Vyriausio Sovieto 
Prezidiumas, atatinkamai SSRS Konstitucijos 
~54 straipsniui nevėliau, kaip prieš du mėnesius 
iki rinkimų laiko. Rinkimai daromi ne darbo 
dieną. |

73 straipsnis. Kasdieną paskutinių 20 dienų 
bėgyje prieš rinkimus Apylinkės rinkimų ko
misija skelbia arba kitu kokiu nors būdu pla
čiai praneša rinkikams apie rinkimų dieną ir 
rinkimų vietą.

74 straipsnis. Rinkimų balsų padavimas rin
kimų dieną daromas nuo 6 valandos ryto iki 12 
valandai nakties.

75 straipsnis. 6 valandą ryto rinkimų dieno
je Apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas da
lyvaujant jos nariams patikrina rinkimų dėžes 
ir sulig nustatytos formos rinkimų sąrašo bu
vimą, po to uždaro ir užantspauduoja dėžes ko
misijos antspauda ir kviečia rinkikus pradėt 
duot balsus.

76 straipsnis. Kiekvienas rinkikas balsuoja 
asmeniškai, įeidamas dėlei to į kambarį dėl 
balsavimo, prie to rinkikai balsus paduoda įdė
dami į rinkimų dėžę rinkimų biuletenius, už
klijuotus konverte.

77 straipsnis. Rinkimų patalpoje dėl biule
tenių užpildymo išskiriamas atskiras kamba
rys, kuriame laike balsavimo užginama būti kas 
ten nebūtų, tame skaičiuje ir Apylinkės rinki
mų komisijos nariams, išskyrus balsuojančius; 
leidžiant į kambarį užpildyt biuletenius iškar
to keletą rinkikų, jis turi būti įrengtas pertvė
rimais arba širmomis sulig iškarto leidžiamų

; rinkikų skaičiaus.
78 straipsnis. Atėjęs į rinkimų patalpą rin

kikas parodo apylinkės rinkimų komisijos se
kretoriui arba pasą, arba kolchozninko knygu
tę, arba profsąjungos bilietą, arba kitą kokį as-

! mens paliūdymą ir pažymėjus rinkikų sąraše 
gauna rinkimų biuletenius ir nustatyto pavyda- 
lo konvertą.

79 straipsnis. Asmenims, atvykusioms į rin- 
■ kimų patalpą su “balsavimo teisės liūdymu,”

atatinkamai šio “Įstatymo apie rinkimus į SS 
RS Vyriausią Sovietą” 15 straipsniui, Apylin
kės rinkimų komisija veda atskirą sąrašą, kuris 
yra pridedamas prie rinkikų sąrašo.

80 straipsnis. Rinkikas kambaryj, paskirtam 
dėl rinkimų biuletenių užpildymo, palieka kiek
vienam rinkimų biuletenyje pavardę to kandi
dato, už kurį jis balsuoja, išbraukdamas kitus;

Rinkimų Davinių Nustatymas
85 straipsnis. Patalpoje, kur Apylinkės rin

kimų komisija skaito balsus, prie balsų skai
tymo turi teisę dalyvauti specialiai dėlei to įga
lioti visuomeninių organizacijų ir darbo žmo
nių draugijų atstovai, o taipgi spaudos atstovai.

86 straipsnis. Apylinkės rinkimų komisija, 
atidariusi dėžes, patikrina paduotų konvertų 
skaičių su asmenų skaičiumi, dalyvavusių bal
savime, ir patikrinimo davinius užrašo protoko
lam

87 straipsnis. Apylinkės rinkimų komisijos 
pirmininkas atidaro konvertus ir paskelbia da
lyvaujant visiems Apylinkės rinkimų komisijos 
nariams balsavimo davinius iš kiekvieno biule- 
tenio.

88 straipsnis. Balsavimų davinių užrašai ve
dami atskirai rinkimų į Sąjungos Sovietą ir 
Tautų Sovietą.'

89 straipsnis. Dėl kiekvieno kandidato į at
stovus veda skaičiavimo lapą 2-se egzemplio
riuos komisijos sekretorius ir įgalioti dėlei, to 
Apylinkės rinkimų komisijos nariai.

90 straipsnis. Pripažįstami netikrais biule
teniai :

a) nenustatyto pavyzdžio ir spalvos;
b) paduoti be konverto arba nenustatyto pa

vyzdžio konverte;
c) su kandidatų skaičium, perviršijančiu ren

kamų atstovų skaičių.
91 straipsnis. Kilus abejonei ar tikras rinki

mų biuletenis, klausimą išriša Apylinkės rinki
mų komisija balsavimo keliu, kas pažymima 
protokole.

92 straipsnis.. Apylinkės rinkimų komisija 
sustato nustatytos formos balsavimo protoko
lą trijuose egzemplioriuose, kuriuos pasirašo 
visi Apylinkės rinkimų komisijos nariai, tame 
skaičiuje būtinai pirmininkas ir sekretorius.

93 Straipsnis. Balsavimo protokole Apylinkės 
rinkimų komisija turi nurodyti:

a) balsų padavimo pradžios ir pabaigos lai
ką;

b) rinkikų skaičių, padavusių balsus sulig 
rinkikų sąrašo;

c) rinkikų skaičių, padavusių balsus sulig 
“balsavimo teisės paliūdymų”;

d) paduotų konvertų skaičių;
e) trumpą pareiškimų ir skundų išdėstymą, 

paduotų Apylinkės rinkimų komisijai, ir 
Apylinkės rinkimų komisijos priimtus nutari
mus;

f) balsų suskaitymo davinius dėl kiekvieno 
kandidato.

94 straipsnis. Pabaigus skaityti balsus ir su
stačius protokolą, komisijos pirmininkas pa
skelbia balsavimo davinius dalyvaujant vi
siems komisijos nariams.

95 straipsnis. Vienas balsavimo protokolo eg
zempliorius, sustatyto ApyĮinkės rinkimų ko
misijos su abiemis dėl kandidatų į Sąjungos So
vieto atstovus apskaitliavimo lapo egzemplio
riais siunčiamas su pasiuntiniu 24 valandų bė
gyje į Apygardos į Sąjungos Sovietą rinkimų 
komisiją; antras balsavimo protokolo egzem
pliorius, sustatyto Apylinkės rinkimų komisi
jos, su abiemis kandidatų į Tautų Sovieto at
stovus apskaičiavimo lapo egzemplioriais siun
čiamas ęu pasiuntiniu 24 valandų bėgyje į Apy- / 
gardos rinkimui į Tautų Sovietą rinkimų ko-z 
misiją.

96 straipsnis. Visi rinkimų biuleteniai (ats
kirai tikri ir atskirai pripažinti netikrais) at
skirai Sąjungos Sov. ir atskirai Tautų Sovie
tui turi būti užantspauduoti Apylinkės rinkimų 
komisijos antspauda ir kartu su trečiu balsavi
mo protokolo egzempliorium ir antspauda Apy
linkės rinkimo komisijos pirmininko atiduoti 
saugojimui: miestuose — miestų darbo žmonių 
atstovų Sovietam, o miestuose su rajoniniu pa
skirstymu—rajonų darbo žmonių atstovų So-

' (Tąsa 6-tam pusi.)

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

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

Randų įplaukia $1,438.00 į metus.

Savininkas sutinka namą- mainyti ant ūkės.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas:

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

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais ąpyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

£lius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl vėsiame klimate jis yra naudingesnis gerti, 

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

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

įįL -y'®

M nuo
» dieną

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 

1 valandos 
, iki v ė 1 a i.

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

Bridgewater Darbininku Ko operatyve Draugove
Lietuvių Čeverykų Išdirbystė 
Pagarsėjo gaminimu Stiprių 

OVER GLOBE SHOES 
Jie gerai tinka ant kojos.

tSHCfe

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

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

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

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

vanduo, jie saugoja jūsų sveikatą ir taupo jums pinigus.

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki 
pilno mokslinio supratimo, 31 metai praktikos čeverykų gamy
boje. 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 netinkamais čeverykais, gadinimas kojų 
eikvoja žmogaus sveikatą. Nešiokite Over Globe

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

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

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




