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Ispanijos Fašistai Jau 
Susipiove už Vadovybę

F -------------------------- |
DU GENEROLAI PAŠA

LINTI IŠ VIETŲ.
Jie esą priešingi klerikališ- 
kajam fašizmui ir reikalau
ja monarchijos atstatymo.

Iš Francuzijos šią sąvaitę 
atėjo žinių, kad Ispanijos 
bučeriai jau pradėjo piautis 
tarp savęs. Pasidarė dvi 
priešingos stovyklos, kurios 
dabar niaujasi už vadovy
bę.

Iš vienos pusės stovi va
dinamieji falangistai. Tai 
juodieji fašistai, kurie eina 
ranka-rankon su klerika
lais. Jų priešaky stovi vi
daus reikalų ministeris Ra
mon Serrano Suner, gene
rolo Franko švogeris. Juos 
palaiko ir kai kurie armijos 
vyresnieji. Šita gauja stoja 
už klerikališkai-fašistišką 
diktatūrą namie ir už palai
kymą glaudžių santikių su 
Italijos fašizmu užsienio po
litikoj.-

Šitai politikai griežtai 
priešinga vadinama karlis
tų srovė, kurios priešaky 
stovi pagarsėjęs generolas 
Queipo He Llano ir genero
las Yague. Karlistai priešin
gi klerikališkajam fašiz
mui, kuris bičiuliuojasi su 
italais. Jie reikalauja, kad 
Ispanijoj butų atsteigta mo
narchija ir kad nei Mussoli- 
nis, nei popiežius savo nosių 
Ispanijon nekištų.

Kadangi gen. Frankas 
pataikauja Romos popie
žiaus agentams ir laižosi 
prie Mussolinio, tai karlistų 
vadai pradėjo atvirai prieš 
jį agituoti.

Gen. Queipo de Llano 
anądien pasakė Sevillėj 
smarkią kalbą per radiją 
prieš Franko valdžią, star 
čiai apkaltindamas ją netei
singumu ir nemokėjimu 
krašto valdyti. Jisai nurodė, 
kad Ispanijos žmonės šian
dien badauja, o bažnyčios 
palaiminti falangistai kelia 
balius ir lėbauja.

■Jo kalbą atspausdino tik 
vienas laikraštis, “ABC,” 
kurį generolas Frankas už
tai uždarė, o generolą, kuris 
pasakė tokią kalbą, pasi
šaukė pas save į Burgos 
miestą pasiaiškinti. Bet vie
toj aiškintis, atvykęs gen. 
Queipo de Llano pareikala
vęs, kad gen. Frankas žiū
rėtų Ispanijos reikalu, o ne 
Romos politikai tarnautų. 
Tarp kitko Queipo de Llano 
pareikalavęs, kad Frankas 
neskirtų savo švogerio Su- 
nerio į ministerius pirminin
kus, nes tuomet valdžią kon
troliuotų vieni falangistai.

Frankas atsisakė savo 
planus keisti ir tuojaus pa
šalino šitą generolą iš vie
tos. Kartu buvo, pašalintas 
ir jo vienmintis gen. Yague. 
Tūli ispanų laikraščiai Fran- 
euzijoj gavo žinių, kad tie
du generolai esą jau areš
tuoti.

Bet likę jų šalininkai ar
mijoj ir visuomenėj neri
mauja. Karlistų srovė Ispa
nijoj yra sena ir armijoj tu
ri daug savo šalininkų. Tai
gi galimas daiktas, kad nu
vedę demokratinę respubli
kos valdžią, Ispanijos reak
cininkai dabar ims pinuti 

vieni kitus. Toledoj pereitą 
nedėldienį jau buvo sude
gintas Ispanijos kardinolo 
dvaras. Spėjama, kad tai 
buvo karlistų rankos darbas.

Siūlo Nutraukt Su
tartį Su Japonija.

Senatorius Vandenberg sa
ko, kad ji tą sutartį sulaužė.

Senatorius Vandenberg 
reikalauja, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė nutrau
ktų prekybos ir jūreivi jos 
sutartį su Japonija. Ta su
tartis buvo padalyta 1911 
metais ir pasirašyta 9 vals
tybių, kurios garantavo, 
kad nei viena jų nesiverš į 
Kinijos teritoriją be kitų 
pritarimo ar sutikimo. Tą 
sutartį pasirašė ir Japonija, 
kuri dabar veda žiaurų karą 
Kinijoj ir grobia jos žemes. 
Kadangi Japonija tą sutar
tį sulaužė, tai aišku, kad 
Amerika irgi negali jos lai
kytis.

Toliau Vandenbergas sa
vo rezoliucijoj pataria, kad 
Washingtono valdžia su
šauktų visų tą sutartį pasi
rašiusių valstybių konferen
ciją nustatyti Japonijai 
bausmę už Kinijos užpuoli
mą.

Šita jo rezoliucija bus 
svarstoma Senate šią sąvai
tę ir, jeigu ji bus priimta, 
ji bus paduota Roosevelto 
•valdžiai.

Ugnis Sunaikino Is
panijos Klerikaliz

mo Lizdą.
Toledo mieste, netoli nuo 

Madrido, pereitą nedėldie
nį užsidegė kardinolo Go
ma y Tomas puošnus rūmai, 
kuriuose buvo militaristų 
vaistinė. Iš tos vaistinės ir 
prasidėjo ugnis. Kardinolas 
tuoj puolė gelbėti savo lo
bius ir sakoma, kad beveik 
patrukęs benešdamas iš ug
nies visokias brangenybes. 
Žinoma, nešė ir jo tarnai. 
Ugniagesiai buvo sušaukti 
net iš Madrido, bet kardino
lo dvaro neišgelbėjo. Lieps
nos sunaikino visą klerika
lizmo lizdą. Apdegė ir 700 
katedra.

MASKVA SU LONDONU 
VIS NESUSIKALBA.

Jau kelintas mėnuo tarp, 
Maskvos ir Londono eina 
derybos dėl “taikos bloko,” 
bet iki šiol vis nesimato jo
kių .pasekmių. Maskva rei
kalauja, kad franeuzai ir 
anglai pripažintų jai laisvas 
rankas Pabalti jos valstybė
se, o franeuzai su anglais 
nenori to pripažinti. Dėl to 
ir nesusitaikoma.

VENGRIJA NORĖTŲ IŠ
MAINYTI SAVO ŽYDUS I 
AMERIKOS VENGRUS. ‘
Fašistiška Vengrija nuta

rė nusikratyti žydų, kurių ji 
turi apie 400,000. Tuo tiks
lu ji siūlo Jungtinių Valsti
jų valdžiai išleisti tiek pat 
vengrų, o jų vieton įsileisti 
tuos žydus iš Vengrijos. Bet 
kas bus, jeigu Amerikos 
vengrai nenorės Vengrijon 
grįžti?

Lenkija Nenusilei- 
sianti Nei Colio.

Sako, gert ir muštis su pro- 
šepanais niekas nesusily

gins.
Varšuva paskelbė pasau

liui, kad Lenkijos nusista
tymas Dancigo klausimu nė
ra pasikeitęs. Ji nepasi
trauksianti iš savo pozicijos 
Dancige nei per vieną colį. 
O vokiečiai tuo tarpu skel
bia, kad Hitleris jau turįs 
“planą” paimti Dancigą be 
kraujo praliejimo. Koks tas 
“planas,” niekas nežino, bet 
naciai įsitikinę, kad už ko
kio mėnesio Dancigas jau 
busiąs prijungtas prie Vo
kietijos.

Kiek teko patirti iš lenkų 
patriotų Amerikoj, tai visi 
l'ie giliai įsitikinę, kad kilus 
karui, lenkų armija vokie
čius sumuštų, ir todėl ji nes
vyruodama pradėsianti ka
rą, jei tik naciai užsimos 
imti Dancigą. “Tai nieko, 
kad vokiečių yra pustrečio 
karto daugiau,” sako lenkai, 
“bet musų armija geresnė ir 
mes nuo senovės esam pa
garsėję kaip smarkus kariai. 
Mes hepabugom sukilti prieš 
carų imperiją net šautuvų 
neturėdami, tik su dalgiais, 
ir tai be mažko neiškapojom 
milioninę rusų armiją, o ką 
jau sakyti dabar, kada mes 
galim pastatyti gerai gink
luotą 6,000,000 kariuomenę 
su 2,000 orlaivių! Taip, gert 
ir muštis su lenkais niekas 
nesusilygins!”

Bet lenkai užmiršo 1920 
metus. Jeigu ne franeuzų 
pagalbą, tai bolševikai tuo
met butų juos ir iš Varšuvos 
išviję. O iš Dancigo vokie
čiai tikrai juos išlups, jeigu 
geruoju jie nenorės iš tenai 
pasitraukti. Anglija vargiai 
norės dėl Dancigo savo na
gus į ugnį kišti, nors ir pri
žadėjo. O rusų pagalbos pa
tys lenkai nenori, nes bijosi, 
kad atėję į talką bolševikai 
iš Lenkijos jau nepasitrauk
tų. Taigi, nors lenkai ir gi
riasi, kad “gert ir muštis” su 
jais niekas nesusilygins, žiū
rint bešališkai, jie labai len
gvai gali susilaukti Čekoslo
vakijos likimo.

Maine" o Giriose Pra
puolė Vaikas.

Millinocket, Me.—Perei
tos savaitės pradžioje iš čia 
išėjo girion 12 metų am
žiaus vaikas, Donn Fendler, 
ir nesugryžo. Apie 250 vals
tijos milicininkų ir šiaip 
žmonių jieškojo jo visą są
vaitę, bet iki šio panedėlio 
jis da nebuvo surastas. Iš 
New Yorko buvo atlėkdin- 
ta orlaiviu net ir pora poli
cijos šunų, bet dabar jie jau 
sugrąžinti, nes belaipioda- 
mi šiurkščiomis uolomis 
kruvinai nusidraskė savo 
nagus, o prie vaiko vistiek 
neprivedė. Policija mano, 

j kad vaikas da gali but gy
vas, nes toj apylinkėj girio
se yra labai daug uogų, tai 
badu taip greitai jis nenu
mirs.
I---------------

KINIEČIAI SUDAVĖ JA
PONAMS.

Tolimuose Rytuose pasi
spardė Kinijos drakonas ir 
japonai pradėjo virsti nuo 
kojų. Kiniečių pranešimu, 
per vieną mūšį buvę užmuš
ta 7,000 japonų.

Sniego Griūtis Už
bėrė 25 Studentus.
Visa ekskursija buvo nu
šluota nuo kalno į baisią 

prarają.
Pereitą subatą Washing

tono valstijos šiaurės vaka
ruose, Pacifiko pakrašty, 
buvo šiurpulingas atsitiki
mas. Apie 25 studentų ir 
mokytojų ekskursija iš 
Western Washington Colle
ge of Education išvyko į 
Mt. Baker kalną pasižiūrėti 
gamtos įdomybių. Tas kal
nas turi 10,750 pėdų aukš
čio ir labai status. Jo viršū
nė visuomet buna apdengta 
balta sniego kepure. Snigo 
tenai ir pereitą sąvaitę. Bet 
po to lijo lietus ir labai atši
lo oras. Matyt, sniegas vie
tomis atsiliuosavo. Baigiant 
ekskursijai kopti į kalno vir
šūnę, iš viršaus staiga pra
dėjo griūti sniegas. Apie pu
sės mylios ilgio pusnynas 
pasileido žemyn su didžiau
siu užimu ir nusinešė su sa
vim visą studentų ekskursi
ją. Ekskursijoj buvo 12 mer
ginų ir 13 vyrų. Vieni jų bu? 
vo nublokšti į šonus, o kiti 
susimaišę su sniegu nukrito 
į baisią prarają. Kurie buvo 
užberti negiliai, tiems pa
vyko išsikasti, o kurie pate
ko apačion, tie žuvo. Iki šio 
panedėlio buvo atkasti du 
lavonai, vienas mokytojo, o 
kitas studentės. Bet keturi 
da nebuvo surasti. Taigi, 
rašant šią žinią išrodo, kad 
šitoj nelaimėj bus žuvę iš 
viso 6 asmenys.

DEMOKRATINĖS VALS
TYBĖS KRAUNA SAVO

AUKSĄ AMERIKOJ.
Washintono Federal Re

serve Board praneša, kad 
penkios demokratinės vals
tybės, būtent Anglija, Fran- 
euzija, Belgija, Olandija ir 
Šveicarija, dabartiniu laiku 
turi Jungtinėse Valstijose 
keturis kartus daugiau auk
so visokiems užpirkimams, 
negu jos turėjo prieš pasau
linį karą; tuo tarpu gi fašis
tinės valstybės dabar turi 
perpus mažiau, negu turėjo 
prieš karą.

Štai palyginimas:
Penkios demokratinės 

valstybės prieš karą turėjo 
čia $986,000,000, o dabar 
$8,534,000,000.

Gi Vokietija ir Italija 
prieš karą turėjo $546,000,- 
000, o dabar teturi vos 
$222,000,000.

DANCIGE AREŠTUOTA 
20 SOCIALISTŲ.

Žinios iš Dancigo prane
ša, kad naujai organizuota 
tenai politinė fašistų polici
ja suėmusi 20 marksinių so
cialistų. Fašistai juos kalti
na turėjus santikių su “sve
tima valstybe.” Gal susira
šinėjo su savo draugais už
sieny.

NACIAI SUĖMĖ 10 
LENKŲ.

Dancigo naciai suėmė 10 
lenkų studentų, kurie gink
luoti “įsiveržę” Dancigo te
ritorijom Suimti lenkai sa
kosi turėję gegužinę Danci
go pasieny ir visai nežiniom 
perėję per sieną. Naciai bet 
gi uždarė juos kelėjiman.

'Jackson, Miss. — Pereitą 
nedėldienį čia žaibas kirto 
į golfininkų kliubą ir du vy
ru užmušė, o 15 pritrenkė.

500,000 Žmonių New 
Yorko Parodoj.

New Yorko parodos pro- 
moteriai, kurie įdėjo į tą 
biznį apie 250 milionų dole
rių, paskutiniais laikais bu
vo labai nusiminę, nes ne
gana žmonių ateidavo, kad 
butų galima išrinkti įdėtus
pinigus. Buvo nukapotos vi
siems parodos tarnauto
jams ir darbininkams algos, 
bet vistiek darėsi nuostoliai. 
Kad patraukus daugiau pu
blikos, pereitai subatai ir 
nedėldieniui buvo nupigin
tos kainos. $2.25 vertės bi
lietų maistui ir pasilinksmi
nimams duota už $1. Ir kaip 
tik tas kainų nupiginimas 
buvo paskelbtas, tai per pe
reitą subatą ir nedėldienį į 
parodą atsilankė daugiau 
kaip 500,000 žmonių.

i Nuogalių Balius Pa
sibaigė Savžudyste.

Pereitą sąvaitę Hollywoo- 
do artistai turėjo nuogųjų 
puotą. Jie lėbavo visą suba- 
tos naktį, visą nedėldienį, 
nedėldienio naktį, panedėlį, 
ir tik penedėlio naktį pradė
jo skirstytis. Orkestfos vado 
Noelio 19 metų amžiaus 
žmona per tą balių perdaug 
susidraugavo su kitu vyru. 
Žinoma, visi buvo nuogi. 
Noel užsipuolė tą vyrą ir iš- 
koliojęs jį parsivežė savo 
jauną žmoną į viešbutį, kur 
jiedu labai susiginčijo. Mo
teris pagriebė revolverį ir 
nusišovė. Ji buvo jau ketvir
ta Noelio pati. Jos motina 
taipgi buvo aktorka ir buvo 
nesenai nušauta New Yorko 
viešbuty po vieno didelio 
baliaus.

Dykaduoniai naikina pa
tys save.

ŽADA IŠBOMBARDUOT 
JUODĄJĮ KUNIGĄ.
Viena turtinga moteris 

pasiūlė juodveidžių kunigui 
Divine’ui savo puošnią pilį 
turtuolių kolonijoj, New- 
porte. Bet baltiems ponams 
tas labai nepatiko ir jie pa
kėlė didelį protestą. Bet pi
lies savininkė Mrs. Kauf
man pareiškė, kad ji tų pro
testų nepaisys ir kun. Djvine 
su savo juodom “angelie- 
tėm” tikrai jos pily apsigy
vensiąs. Nenorėdami į savo 
koloniją jo įsileisti, New- 
porto turtuoliai pradėjo gąs
dinti jį laiškais, kad jam čia 
busią blogai. Vienas laiškas 
buvo su akmeniu įmestas 
per langą į jo kambarį ir 
skambėjo taip: “Daugiau 
kaip 1000 KKK suruoš kun. 
Divine’ui karštą priėmimą... 
Su sekančiu laišku įlėks 
bomba. Pasisaugok...” Trys 
K reiškia Ku Klux Klano 
organizaciją, kuri terori
zuoja juodveidžius.

DĖL 2 CENTŲ BROLIS 
UŽMUŠĖ SESERĮ.

Mt. Clemens, Mich.—Pe
reitą subatą Stasys Dobruk 
čia nušovė savo 14 metų 
amžiaus seserį Pranę. Jiedu 
susipyko dėl 2 centų, ku
riuos mergaitė buvo priža
dėjus jam užmokėti kad jis 
padėtų jai uogas rinkti, o 
paskui nenorėjo mokėti.

Oklahomos valstijoj, Mar
low apylinkėj, pereitą suba
tą buvo 120 laipsnių karš
čio. Apalpo 40 fannerių.

Suseke Didelį Sąmokslą
Susprogdinti Angliją

NUMATYTA IŠMESTI Į 
PADANGES PARLA

MENTO RUMUS.
Sąmokslą vykinti esą apsi
ėmę Airijos katalikai, ku
riems vadovauja svetimos 

valstybės štabas.
Anglijos vidaus reikalų 

ministeris Hoare šį panedė
lį pranešė parlamentui di
delę sensaciją. Esąs susek
tas sąmokslas išsprogdinti 
Parlamento Rumus, suardy
ti Anglijos geležinkelius, iš
griauti tiltus, sunaikinti pa
grindinę šaliefs pramonę, 
užteršti geriamąjį miestų 
vandenį, vienu žodžiu—ap- 
versti šalį aukštyn kojomis!

Bus jau kokie du mėne
siai, kaip Anglijoj pradėjo 
kartotis nuolatiniai sprogdi
nimai. Taigi slaptoji Scot
land Yardo policija pradėjo 
sekti, kas tuos sprogdinimus 
vykdo ir kokiais tikslais. Ir 
štai, ji sučiupo teroristų pla
ną, kuris esąs žinomas kaip 
“Planas S” ir parodąs kokia 
tvarka tie sprogdinimai turi 
but vykinami.

“Nėra tai koks neatsako- 
mingų išsišokėlių pagamin
tas popiergalis, kokį kartais 
galima atrasti darant kra
tas,” aiškino ministeris 
Hoare, “bet labai nuosakiai 
išdirbtas štabo planas, pla
nas tokios lūšies, kokį gali 
išdirbti tiktai generalinis ar
mijos štabas, nurodydamas 
kiekvieną smulkmeną ir bū
dą, kaip sėkmingai vesti sa
botažo vajų prieš -musų 
šalį.”

Toliau jis pridūrė:
“Mes turime rankose ne-

abejotinų informacijų, kad 
šitą sabotažo vajų atydžiai 
seka ir stimuliuoja svetimos 
valstybės organizacijos.

“Bet aš prašau parlamen
tą, kad nereikalautų iš ma
nęs smulkmenų, nes atsklei
sti šitą sąmokslą nebūtų 
musų valstybei naudinga. 
Parlamento atstovai turi 
priimti mano užtikrinimą, 
jog mano įtarimas remiasi 
ne kokiais gandais, bet tik
rais faktais, kuriuos mes tu
rime savo rankose.”

Patiekęs parlamentui šitų 
informacijų, minis teris 
Hoare pasiūlė priimti įsta
tymą kovai su teroristais. 
Įstatymas buvo priimtas be
veik vienbalsiai.

Toliau paaiškėjo, kad ši
tą velnišką sąmokslą prieš 
Angliją yra pasiėmę vykinti 
airiai katalikai. Londono 
detektivai esą jau nužiūrėję 
apie 5,000 airių teroristų, iš 
kurių 400 esą dabojami die
ną ir naktį. Kaip tik naujas 
įstatymas prieš teroristus 
įneis galion, visi jie busią 
areštuoti ir deportuoti Airi- 
jon, nes, kilus karui, jų bu
vimas Anglijoj butų labai 
pavojingas. 1

Reikia pasakyti, kad Ro
mos katalikų klerikalai jau 
nebe pirmą sykį kėsinasi iš
sprogdinti Anglijos parla
mentą. Anglijos istorijoj y- 
ra žinomas “Gunpowder 
Plot,” kuris buvo susektas 
1605 metais. Tai buvo Ro
mos popiežiaus agentų są
mokslas išsprogdinti Lon
done Parlamento Rumus ir 

sunaikinti karalių. Tuo tiks
lu jie. buvo prigabenę po 
parlamentu keliatą bačkų 
parako ir parlamentui atsi
darant manė išsprogdin
ti jį. Bet anglai tą sąmokslą 
susekė ir popiežiaus agen
tai brangiai už tai užmokė
jo. Jie buvo spirginami ant 
laužų, rišami už kojų prie 
arklių ir velkami Londono 
gatvėmis į Thames upę ir 
skandinami tenai.

Jų pasekėjai šiandien tuo 
laimingesni, kad tokios sun
kios bausmės jau nebevar
tojamos. Šiandien anglai 
nori juos tik deportuoti.

T irimo Biuras Seka 
1,651 Šnipų.

Iki 1938 metų Amerikoje 
kasmet būdavo tik po 35 

šnipinėjimo bylų.
Pradėjus Europai gink

luotis ir ruoštis į karą, Ame
riką šįmet užplūdo Europos 
valstybių ir Japonijos šni
pai. Federalinio Investiga- 
cijų Biuro (FBI) viršinin
kas J. Edgar Hoover šią sa
vaitę raportavo Justicijos 
Departamentui, kad šiais 
'metais iki 30 birželio jo 
Biuras gavęs sekti 1,651 
šnipą.

Per penkeris metus iki 
1938 metų Jungtinėse Vals
tijose kasmet būdavę vidu
tiniškai tik po 35 šnipinėji
mo bylų.

NACIAI UŽDRAUDĖ AN
GLIŠKUS KELINIŲ 

VARDUS.
Trumpom sportiškom ke

linėm anglai turi skirtingų 
pavad i n i m ų : “shorts,’' 
“breeches,” “knikerbock- 
ers” ir tt. Iki šiol ir vokie
čiai taip pat tas kelines va
dindavo, bet dabar nacių 
valdžia tuos pavadinimus 
uždraudė. Reikėjo todėl su
rasti grynai vokiško “krau
jo” vardus. Ir surasta. Vie
toj “shorts,” “breeches” ir 
“knickerbockers,” vokiečiai 
dabar sako: “sporthosen,” 
“golfhosen” ir “pludenho- 
sen.” “Hosen” vokiečių kal
boj reiškia kelines, o pridė
ti prie jų pridėčkai parodo 
kelinių rūšį.

BRIDGE’S BYLA TĘSIS 
DAR MĖNESĮ.

San Francisco mieste da
bar eina jurininkų organi
zatoriaus Bridges bylą dėl 
jo deportavimo. Kapitalu - 
tai reikalauja, kad jis butų 
deportuotas, nes kurstąs 
darbininkus kelt “maištus” 
ir streikuoti. Jie tvirtina, 
kad jis yra nepilietis ir pri
guli prie komunistų parti
jos, o imigracijos įstatymai 
dabar tokius liepia depor
tuoti. Kaltintojų parodymai 
pasibaigsią šią savaitę, tuo
met prasidės gynimas, kuris 
užimsiąs nemažiau kaip mė
nesį laiko.

BELGIJA BUS NEITRALI
Belgijos karalius Leopol

das pareiškė pereitą nedėl- 
dienį, kad Belgija nesikiš į 
jokį Europos konfliktą, ku
ris nekliudys jos interesų.
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Prezidento Rinkimai
I

JAU IR LIAUDININKAI 
PROTESTUOJA.

Mes jau rašėm “Kelei
vy,” kad Lietuvos visuome
nė, ypač > pažangesnioji jos 
dalis, pradėjo reikšti jau ne
pasitenkinimo dėl naujos 
vyriausybės. Mūsiškiai at
žagareiviai iš “Vienybės” ii 
kitų užkampių dėl šitų mu
sų pastabų tuoj ėmė viauk-, 
sėti, buk socialistai nepaten
kinti dabartine “vieningo 
darbo” vyriausybe dėl to, 
kad ji neįsileidusi socialde
mokratų.

Bet vėliausios žinios iš 
Lietuvos parodo, kad prieš 
tą vyriausybę jau pradeda 
protestuoti ir liaudininkai, 
kurie joje dalyvauja.

Štai, birželio 27 laidoje 
liaudininkų dienraštis “Lie
tuvos Žinios” jau reikalau
ja, kad butų griaujami tau
tininkų diktatūros palaikai, 
kurie trukdo vieningą dar
bą ir progresą.

Sako:
“Vieningojo darbo vyriau

sybė, savo deklaracijoje yra 
pasakiusi, kad ji atėjo ne 
griauti, bet kurti...

“Tačiau kiekviena kūryba, 
kaip pažangos, tobulėjimo, 
naujinimo veiksnys, jau vien 
savo proceso bėgy negali nepa
liesti tai, kas yta jau sena, at
gyventą, susidėvėję, atsilikę 
nuo laiko reikalavimų, ir kas 
tai naujai kūrybai bei pažan
gai kartais tiesiog stovi sker
sai kelią. Kitaip sakant, kūry
bos procese neišvengiamai ten
ka susidurti ir su tam tikrais 
griovybos būtinumais...

■ “Ir musų vyriausybės dar
bas, eidamas tikru kūrybos 
keliu, savo proceso eigoje, ne
abejotinai turės susidurti ir su 
tam tikrais griovybos būti
numas; jai, jeigu ji tikrai pa
siryžusi kūrybai, tikrai teks 
nemaža ir griauti.

“O pas mus gana daug yra 
tokių dalykų, kuriuos reikėsią 
nugriauti, kaip yra madnas 
‘senų lūšnų’ griovimas.”

Birželio 28 laidos liaudi
ninkų dienraštis jau aiškiau 
pasako, kas yra Lietuvoje 
nepakenčiama:

“Sakysim, kalbama apie re
alią vienybę bei srovių lygybę, 
ir vyriausybė savo deklaraci
joje yra tai pasakiusi, o tuo 
tarpu vienos pakraipos žmo
nės turi savo organizaciją,* ki
tos lygiai,.,kaip trečios visai 
neturi. Tai liečia politinę orga
nizaciją. Ideologinėje srity 
taipgi nėra ir nematyti, kad 
butų siekiama vienybės. Pav. 
viena srovė turi savo jaunimo 
organizacija, kita srovė turi, o 
trečiai ligšiol vis dar nelei
džiama turėti savo organizaci
jos.”
Vadinasi, liaudininkai rei

kalauja sau tokios pat tei
sės steigti organizacijas, 
kokiomis naudojasi kleri
kalai ir tautininkai.

Tautininkų diktatūra į- 
traukė kraštą į baisią nelai
mę. Ji atsirašė lenkams Vil
niaus kraštą, prakišo Klai
pėdos uostą ir įklampino 
valstybės iždą į dideles sko
las.

Šito pasekmėj dabar Lie
tuvos žmones teko apdėti 
nepaprastais mokesčiais, 
nors liaudis nebegalėjo jau 
ir paprastų mokesčių išsi
mokėti.

Dėl to “Lietuvos Žinios” 
ir sako:

“Dabar visuomenė specia
liomis priemonėmis turės ko
voti su prigyventa krize. Vy
riausybė visuomenę visam 
pusmečiui apdėjo specialiais 
mokesčiais. Reikia išlyginti 
biudžetas, reikia, pagaliau, jis 
suvesti be nuolatinių paskolų, 
kuriomis jau eilė metų kaip 
lopomi biudžetai. Labai gerai. 

| V isikvnenė, be abejo, neatsi

sakys valstybei padėti išeiti iš 
krizės.”

Nors liaudininkų laikraš
tis ir sako, kad visuomenė 
gal neatsisakys mokėti, ta
čiau jis stato vyriausybei 
labai reikšmingą klausimą, 
būtent:

“...koki principai patikrins 
tuos visuomenės pasiaukoji
mus? Tai labai rimti klausi
mai, kad plačioji visuomenė 
dėl jų butų rami ir gerai nusi
teikusi. Visuomenė daug gali 
pakelti, gali labai daug ir au
kotis, bet vis dėlto ji turi teisę 
žinoti, kuriems idealams ji au
kojasi. Ji mielai aukojasi tau
tai ir valstybei, bet ji jokiu 
budu nenori aukotis kuriai vie
nai partijai ar srovei, kuri pa
skui iš jos gali pasijuokti, 
kaip tai gyvenime esti ir' yra 
buvę.”

Pagaliau “Lietuvos Ži
nių” redakcija baigia savo 
editorialą šitokiu pareiški
mu:

“Kategoriškai galime pasa
kyti kad į darbą, j sunkų ir 
atsakingą darbą, mes einame 
visu atviru nuoširdumu ir gera 
valia, bet bent patys pagrindi
niai klausimai turi būti išaiš
kinti, ir kad mes žinotume, jog 
musų darbas turi visus rimtu
mo ir pastovumo duomenis, 
kad dėl to ateity neteks nusi
vilti.”

Tai jau beveik ultimatu
mas : arba pripažinkit mums 
lygias teises, arba...

Bet' klausimas, ar gali 
naujoji vyriausybė duoti 
liaudininkams ar kam kitam 
kokių nors teisių, jeigu tam 
yra priešingas “tautos va
das” Smetona?

Kaip tautininkai dabai 
aiškina Smetonos konstitu
ciją, tai vyriausybė (minis- 
terių kabinetas) yra niekas 
daugiau, kaip tik jo įsaky
mų pildytoja, paprasta pa
stumdėlė.

Štai, tik pasiklausykit, 
kaip vyriausybės funkcijas 
aiškina tautininkų “Vairas” 
(Nr. 18), kurį cituoja 4-tam 
numery socialdemokratų 
“Mintis:”

“Vyriausybė, kurią sudaro 
Ministras pirmininkas ir kiti 
ministrai, vykdydami jai pa
vestą valdžią, esmėje vykdo 
Prezidento valią. Tuo budu jai 
reikia turėti Prezidento pasi
tikėjimą. Ir vyriausybė tik to] 
atlieka jai pavestą valdymo 
darbą, kol ja Prezidentas pasi
tiki. Kai ji praranda Preziden
to pasitikėjimą, kartu išnyks
ta (jos) juridinis ir politinis 
pagrindas.

“O kai sakoma, kad vyriau
sybė turi tautos pasitikėjimą, 
faktiškai tatai reiškia, kad ji 
turi Prezidento pasitikėjimą.”

Vadinasi, didžiausis ir 
vyriaUsis valdžios autorite
tas Lietuvoje- šiandien yra 
ne seimaš, ir ne ministerių 
kabinetas, bet Užpalių An
tanas, kurio titulą tautinin
kai rašo su didžiąją “P”— 
“Prezidentas,” taip kaip 
katalikai rašo Dievo vardą 
su didžiąją D.

Jeigu dabartinė konstitu
cija ištikrujų duoda jam ab- 
soliučio desnoto galią, tai 
aiškus dalykas, kad minis
terių kabinetas negalės esa
mos beteisės pašalinti, iki 
nebus pakeista konstitucija.

Bet kadangi Smetona yra 
visagalis diktatorius ir be jo 
sutikimo konstitucija‘negali 
but pakeista, o jis ją keisti 
niekados nesutiks, tai aišku, 
kad reikia jieškoti kitokios 
išeities iš to “tautiško” pur
vyno.

O išeitis yra. Reikia tik 
imt ir parodyt Smetonai tą 
patį kelią, kuriuo jis atėjo į 
valdžią. Tariant kitais žo
džiais, reikia kieta ranka 
paimt jam už apykaklės ir,

fe -Š

.
Šiandien jau laikas Ame-1 republikonų politikos, o 

rikos piliečiams susidomėti * tuoj suprasim, kokie jie 
wwn—i--------:-1—•L- 1 mieiaširdžiai darbo žmo

gui. Republikonai senato
riai stojo piestu prieš visus 
Roosevelto planus, kurie 
buvo naudingi darbinin
kams. Jie varėsi, kad suma
žinti WPA darbus, kad su
mažinti tiesioginę pašaipą. 
Jie varėsi, kad ąptakšuoti 
biednuomenę, užkraunant 
jai visokius sales tax. Jie 
norėjo sumažinti net politi
nes tęises biednesniems 
žmonėms. Jie priešinosi be
darbių apdraudai ir senų 
žmonių pensijoms. Daugelis 
republikonų senatorių norė
tų, kad ir S. V. piliečiai bu
tų taip suvaržyti, kaip yra 
pas Hitlerį, Mussolini, Sta
liną ir kitus. Jie tiesiog trok
šta diktatūros. Bet jie visuo
met atakuoja Rooseveltą, 
buk jis norįs būti “diktato
rium.”

Tik pažiūrėkime į repub
likonų administraciją Ohio 
valstijoj, p pamatysim, kaip 
jiems rupi darbininkų la
bas. Gubernatoriaus Brick- 
erio mašina visokiais bu
dais persekioja darbininkų 
unijas. Republikonai pasiū
lė įstatymo sumanymą, kad 
unijos butų inkorporuotos, 
kaip biznio įstaigos. Tas su
varžytų jas finansiškai ir 
nuslopintų jų veiklą.

Republikonai Ohio vals
tijoj dėjo pastangas, kad 
bedarbiams butų sumažin
tos pašalpos. Tokie ponai, 
kaip Taftas, Brickei’is ir 
Cleveland© majoras Burton 
mano, kad darbininko šei
mynai, susidedančiai iš 4 
žmonių, pragyventi per die
ną daugiau nereikia njip 80, 
centų. Vadinasi, 20 ceiitų 
asmeniui. O paklauskit kiek 
tie ponai išleidžia per die
ną?

Brickerio ir Tafto pasiry
žimas susiaurinti darbinin
kams visas teises nepraeis 
taip lengvai, nes unijų virši- 

minkai deda pastangas, kad 
jų reakciniai sumanymai 
sumuštu juos pačius, t. y. 
tuos republikonų buožes.

Republikoniškiems reak
cininkams jau pavyko kai 
kur pravesti įstatymus atei
viams suvaržyti. Nepiliečiai 
bus vaišinami kaip kokie 
prasikaltėliai. O tuo tarpu 
tie nepiliečiai atlieka nau
dingiausius kraštui darbui, 
kasa anglis, tiesia geležin
kelius ir tunelius. Nors jie ir 
nepiliečiai, tačiau išaugino 
šeimynas ir sudėjo visą savo 

! sielą šioje šalyje.
Mes gyvendami Ameri- 

j koj daug ir labai daug rūpi
namės apie Lietuvos padėtį, 
bet dažnai pamirštame vie
tinius reikalus, kurie palie
čia musų pačių gyvenimą. 
Tai šios šalies valdžios rin
kimai.

Taigi jau laikas pradėt 
svarstyt klausimą, kas liks 
išrinktas sekančiu preziden
tu. Nuo to daug priklausys 
šalies gerovė. Jeigu Roose
veltas pastatytų savo kandi
datūrą trečiam terminui, tai 
butų geriausia. Bet jam rei
kalinga ir Kongreso para
ma. Reikia todėl iš kalno 
žinoti, už ką 1940 metais 
balsuosime. Laiko jau ne
daug. Mano manymu, lietu
viai turėtų rengtis stoti už 
Roosevelto trečią terminą.

Jonas Jarus.

1940 metų prezidento rinki
mais. Mes, lietuviai, nesiru- 
pinam tokiais rinkimais iki 
paskutinės valandos. O tuo 
tarpu sukčiai politikieriai 
ir kapitalistų spauda jau se
nai pradėjo tuo rūpintis, ir 
ne mažai jau veikia, kad tik 
galėtų užnerti ant darbo 
žmogaus kaklo stipresnę

Šis vaizdelis parodo skęstantį Amerikos pakraščių sargybos lėktuvą, kuris lėkdamas į pa
kraštį su sergančiu jurininku nukrito jūron ir sudužo. Penki žmonės buvo išgelbėti, bet 
du kiti ir sergantis jurininkas žuvo. Lėktuvas nuskendo į kelias minutes.

be jokių ceremonijų, išmest 
iš prezidento rūmų, kuriuo
se jis iki šiol neteisėtai sė
dėjo.

“Min-

INFORMACIJOS.

LIETUVOS KALĖJIMUO
SE SĖDI 500 POLITINIU 

KALINIŲ.
Socialdemokratų 

tis” rašo:
“Teisingumo ministerio pa

reiškimu, šių metų pradžioje 
Lietuvos kalėjimuose buvo 
4,268 kaliniai, kurių tarpe apie 
500 politinių.

“Tautybėmis kaliniai pasi
skirstė šitaip:

“Lietuvių, 3,762;
“Žydų, 238;
“Rusų, 151
“Vokiečių, 47;
“Čigonų, 37; 5
“Lenkų, 16
“Latvių, 6;
“Estų, 3;
“Anglų, 1;
“čekų, 1;
“Gudų, 1.
“Nepilnamečių vaikų, auklė

jimo įstaigose buvo uždaryta tais, tljk ne s 
apie 900.

“Buvę numatyta Kaune sta
tyti didelį kalėjimą, kuris atsi
eitų apie 4.000,000 litų. Dabar, 
mažinant visas išlaidas, šio 
kalėjimo nestatysią.”

Čia kalbama tik apie ka
lėjimuose sėdinčius kali
nius. Taigi aišku, kad į tą 
skaičių nėra įtraukti tie po
litiniai belaisviai, kuriuos 
apskričių viršininkai grūda 
į katorginio darbo stovyk
las be teismo, tik savo nuo
žiūra, kas pas juos vadinasi 
“administracine tvarka.”

Įvažiavęs* prieš 1924 metus 
ateivis negali but depor

tuotas.
Klausimas; Aš esu atvy

kęs į Jungtines Valstijas 
1908 metais. Po 12 metų iš
važiavau atgal savo tėvy
nėn, o paskui vėl sugryžau 
Amerikon, bet jau ne lega
liai, o pėr Kanadą. Ar aš ga
liu tapti šios šalies piliečiu?

Atsakymas: Ne, nešąli 
nes paskutinį kartą esi ne- 
legaliai įvažiavęs. Bet ka- a ytl’ 
danga atvykai prieš 1924 
metų 1 liepos, tai deportuo
tas užtai nebusi. Deportuo
jami tiktai tie nelegaliai įva
žiavusieji, kurie įvažiavo

''jau po 1924 metų 1 liepos. 
Nelegaliar^aT^^ pr-e. 
1921 metus dabar gali le.

galizuotis.
Klausimas- Aė i Am^kon legaliai I9^“

AUKŲ RINKIMO “LIE
TUVOS REIKALAMS” 

KLAUSIMU.
Šituo klausimu “Kelei

vio” redakcija yra gavusi iš 
seno Amerikos lietuvių vei
kėjo ilgoką straipsnį. Pridė
tam redakcijai laiške jis sa
ko: “Tylėt negalima, nes'or- 
ganizacijose ir tarpe pavie
nių asmenų eina stačiai su
mišimas, nepasitenkinimas, 
kad pažangieji pradėjo 
remti fašistus. Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyrius 
Detroite, paaukavęs fašis
tams $30, pradėjo byrėt į ši
pulius: LSS 116 kp., SLA 
kuopos ir Hamtramcko Lie
tuvių Piliečių Kliubas at
šaukė savo atstovus. Sekan
čiame susirinkime ir Detroi
to Lietuvių Kliubas atšauks 
savo atstovus...

“Aš, kaip matysite iš 
straipsnio, išeinu su aštria 
kritika prieš aukojimą Lie
tuvos diktatoriams. Jei 
straipsnio nėtalpintumėt, 
padėties nepataisytumėt; o 
jei patalpinsite, ir pridėsite 
savo prierašą, gal dalykai iš
siaiškins kurion nors geron 
pusėn.”

Mes tą straipsnį patalpin
sime sekančiam “Keleivio” 
numery, nes ištiesų negali
ma tylėti, kuomet vadinami 
“pažangieji” renka pinigus 
ir siunčia tai valdžiai, kuri 
500 musų idėjos draugų 
kankina kalėjimuose.

; Republikonai labai nu
džiugo laimėję rinkimus ke- 

I liose valstijose pereitą ru- 
I denį. Ir mes jau matom, 
j kaip jie elgiasi su darbinin- 
į kais tose vietose, kur jiems 
(pavyko paimti valdžią j sa-

savo tikruoju vardu. Ar aš vo nagus. . .
galiu but šios šalies piliečiu? I Republikonai jau turi nu- 

. matę keliatą savo kandida- 
Atsakymas; Kadangi tų į prezidentus, tokių kaip 

tamsta atvykai ne savo var- senatorius Taft, gubernato- 
du, tai atvykai nelegaliau o rjus Bricker, Thomas Dewey 
nelegaliai atvykęs piliečiu j,, kuriais plėšrusis ka- 
negali tapti. Bet kadangi at- ' pitalas galėtų pasitikėti, 
vykai da prieš 1921 metų Kapitalui tokie žmonės kaip 
30 birželio, tai dabar gali Rooseveltas yra nepaken- 
savo buvimą čia legalizuoti, jčiami, nes nenori šokt pagal 
o tada galėsi ir piliečiu tapti. | waii Streeto muziką. Nors 
Savo buvimui legalizuotit Rooseveltas ir padaro kiek 
gauk iš Immigration Biuro nuolaidų stambiam kapita- 
dvi blankas Form 6659. Te-Jui, bet ne visuose klausi- 
nai rasi paaiškinta, kas rei-' muose. Todėl pelnagrobiai 
kia rlarvti 'nori tokio žmogaus, kuris

butų visiškai paklusnus jų 
tarnas ir gintų tik jų intere
sus, o suvargusius darbo

KONSKRIPCIJA ANGLI
JOS MOTERIMS.

Londono “Daily Express”'žmones visai pamirštų, 
siūlo įvesti konskripciją ir; Mes žinome, kad darbo 
Anglijos moterims. Kilus žmonės su kapitalistais ne-' 
karui, jos turėtų but ima
mos valstybės gynimo tar
nybon kaip ir vyrai. Ypač 
galėtų valstybei patarnauti 
turtingos klasės panelės, ku
rios jokio darbo nedirba, 
tik ruko, geria, valgo, balta
vo ja h- miega, sako tas; Laik
raštis.

kuomet neturėjo ir neturės 
vienybės, ir prezidentas ne
gali abiem būti geras. Jeigu 
jis stos už darbo žmogų, tai 
jis turi išeiti prieš kapitalis
tą. O jeigu jis gins kapita
listo biznį, tai jis skriaus 
darbininką. Paimkim nors 
keliatą mažų pavyzdžių iš

mažiau kaip
3c. / diena

tik tiek kainuoja už 
elektrą operuot 

gerą naują

1939 ELEKTRIK

ŠALDYTDVA
abelnai kožnam name

Paimkit tik 3c. iš savo iždo. Tie trys maži 
variokai gali duot daugiau užganėdinimo 
(sušaldytos košės, daug ledo kubų), dau
giau sveikatos (geram maistui apsaugot 
tinkamoj temperatūroj) negu galima buvo 
gaut pirmiau. Todėl, kad moderniški Elek- 
trikiniai šaldytuvai nuolatos buvo pageri
nami iki dabar, kur su 3c. galima operuot 
1939 Elektrikinius šaldytuvus visą dieną 
abelnai kiekviename name.
Paimkite trumpą kelionę iki jus vietinės 
Edisono Krautuvės arba užeikite pas jūsų 
elektrikinių daiktų pardavėją ir patirk 
kaip lengva įsigyt šaldytuvą, tokį, kuris 
jus patenkins, ir kaip ekonomiška turėt ir 
operuot tikrai naują 1939 Elektrikinį 
šaldytuvą.

PAS JŪSŲ

Mison Shop
IR ELEKTRIKINIŲ DAIKTŲ PARDAVĖJĄ

PERKŪNAS UŽMUŠĖ DU 
JAUNUOLIU.

Hatfield, Mass. — Užpe- 
reitą sąvaitę čia prie darbo 
ant farmos perkūnas užmu
šė du jaunuoliu darbininku : 
E. Adamskį ir Mykolą Janį. 
Adamskis buvo 19 metų, o 
Janis—25 metų. Dirbusiam 
su jais Vilkui žaibas apde
gino kojas.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

D A R VIENAS MANO RAPORTAS 
IŠ GARSAUS CHICAGOS MIESTO.

WPA Viršininkai Svarsto Kilusį Krizį.

politikos, o 
n, kokie jie 

darbo žmo- 
konai senato- 
stu prieš visus 
įlanus, kurie 
gi darbiniu- 
ėsi, kad suma- 
irbus, kad su
ginę pašaipą, 
ad aptaksuoti 

užkraunant 
sales tax. Jie 
nti net politi- 
biednesniems 
priešinosi be- 
.ūdai ii-seny 
oms. Daugelis 
matoriu nore- 
r. piliečiai ta
pti, kaip yra 
lussolini, Šta- 
e tiesiog trok- 
Bet jie risuo-

Rooseveltą, 
būti “diktato-

rime į repub- 
straciją Ohio 
latysim, kaip 
arbininku la- 
jriaus Brick- 
isokiais bu- 

darbininkę 
konai pasiu- 
lanymą, kad 
korporuotte 
igos. Tas su 
lansiškai it 
ūkią.

Ohio vate- 
angas, kad 
tų sumažin- 
'okie ponai, 
Meke ris it 
oras Burton į 
rininko sa
mčiai iš 4 
iti v>er die- 
da Ka^p SO. J 

20 c&itu 
auskit kiek 
,ia per die-

ifto pasiry- k 
d darbinio- 
,es nepraeis 
unijų virsi- 

tangas, kad 
sumanymai 

lačius, t y. [ 
ų buožes, 
siems reak- > 

pavyko kai • 
atyrnus atei- 
i. Nepiliečiai

kaip kokie [ 
O tuo tarpu į 
atlieka irau- 

aštui darinę, ! 
iesia geležį 
.is. Nors jie ir 
eiau išaugino Į 
Įėjo visą savo 1 
je.
lami Ameri- Į 
jai daug rupi- 
etuvos padėtį, , 
mirštame vie-1 
j-, kurie palie-. 
ių gyvenimu1 
j valdžios rin-

laikas pradėi I 
?imą, kas life t 
mčiu preziden-. 
įaug priklaus?: Į 
. Jeigu Roos- 
rtų savo kandi- 
m terminui, Ui Į 
a. Bet jam w | 
Kongreso para- į 
todėl iš kak: 
ą 1940 metai į 
Laiko jau ne | 
manymu, lietu- r 
rengtis stoti d 
irečią terminį.

Jonas Janu

5 UŽMUŠĖ Dl į 
NUOLIU.
Mass. — Užpt k 
>čia prie dark' 
perkūnas uė>! 
oliu darbininto į 
ir Mykolą J# 1 

mvo 19 metų' ■ 
metų. Dirbu# 
iui žaibas apk

Gėrę biznį daro karčemnin- 
kai, bet kunigai da geresnį.

Didžiulės Chicagos lietu
viai jau nuo senai ėmė 
griebtis visokių biznių ir 
profesijų. Galima sakyti, 
kad pirmieji Chicagos lietu- 
Xrių bizniai buvo tik saliunai 
ir parapijos. Šios dvi biznio 
šakos labiausiai ir greičiau
siai kilo ir plėtojosi. Nors 
vėliau atsirado lietuvių tar
pe ir kitokių biznių, ir tai 
nemenkų, bet karčemos ir 
bažnyčios vistiek pasilieka 
pirmoje vietoje. Saliunų 
biznyje lietuviai pasirodė 
tokie gabus, kad jie nesiru- 
bežiuoja vien savo kolonijo
mis. Daug yra lietuviškų sa
liunų ir grynai svetimtaučių 
apgyventose vietose. Ir ten
ka pripažinti, kad lietuvių 
saliunininkų bizniai svetim
taučių apgyventose vietose 
dažnai daug geriau verčia
si, negu jų draugai likusieji 
savųjų tarpe. Mat, jų saliu
nai yra moderniškai Įrengti 
ir jų kostumeriai ne kokie 
paprasti darbininkai, prole
tarai, bet buržujai.

Yra lietuvių prasimušu
sių ir kitose biznio šakose. 
Bet romiški katalikų kuni
gai “bytina” visus kitus biz
nierius ir profesionalus. 
Kaip didelis yra tas parapi
jinis biznis, tai galima ma
tyti iš parapijinių atskaitų. 
Štai, vidutinio didumo šv. 
Antano parapija, kuri ran
dasi Chicagos pašonėje, Ci- 
ceroje. Per praeitus 1938 
metus toj parapijoj pajamų 
turėta $28,847.01, o išlaidų 
—$27,848.19.

Didesnių parapijų biznio 
pajamos, žinoma, yra daug 
didesnės. Bet tos įplaukos 
da toli gražu nėra viskas, ką 
parapijonai turi kunigui su
mokėti. Į tas pajamas visai 
neįskaitomi pinigai, kuriuos 
klebonai suima iš parapijo- 
nų už mišias, krikštus šliu- 
bus, laidotuves ir kitokius 
biznius. Šitie pinigai eina 
tiesiai Į klebonų mašnas ir 
parapijos knygose jie neuž- 
rašotni.

Kadangi Romos katalikų 
kunigai už parduodamus 
sakramentus, mišias ir kitus 
dalykus nežmoniškai lupa, 
tai aišku, kad tiesiai Į kuni- 
kų delmonus sueina apie 
tiek pat, kiek ir j parapijos 
kasą. Taigi išeina, kad per 
metus vidutiniškos parapi
jos skurdžiai žmoneliai su
moka apie $60,000.00! '

Minėtos šv. Antano para
pijos nuosavybė įvertinta 
ant pusės milijono dolerių.! 
Taigi, kuris biznis yra di
desnis už Romos katalikų 
kunigų biznį?

Kunigų biznis nesibaigia 
parapijonimis. Yra dar ka
pinės. Ten irgi suimama 
milžiniškos sumos pinigų, 
dalis kurių eina tiesiai į ku
nigų mašnas, o kita dalis į- 
vairiems kitiems kunigų 
bizniams plėsti.

Chicagos lietuvių Romos 
katalikų kapinių atskaita 
rodo, kad per praeitus 1938 
metus kapinių kason įplau
kė $69,939.53. o išlaidų tais 
pat metais turėta $49,580.- 
79. Metų pabaigoje kapi
nių kasoje buvo $94,694.59. 
Per tuos metus palaidota 
541 lavonas. Kapinių valdy
tojais yra kunigai. Kai jie 
susirenka pasitarimui bent 
menkiausiu kapinių reikalu, 
tai už savo darbą pasiima 
po riebų čekį iš kapinių ka
sos.

Kapinių dienoje (Decora
tion Day) kasmet kapinėse 
buna pamaldos, pamokslai 
ir pietus kunigams. Už tą 
“darbą” kunigai irgi pasi
ima iš kapinių kasos po rie
bų čekį. Tos dienos kunigų 
pietų išlaidos irgi padengia-

mos iš kapinių kasos. Tekiu 
budu, žmonių mokėjimams 
nėra galo, nes kunigų plėši
mams irgi nėra galo. Todėl 
žmonės ir sako: kaip kiauro 
maišo nepripilsi, tai tai]) 
nepripilsi ir kunigo mašnos!

Mes, senesnieji, savo jau
nose dienose esame išmokę 
to, kad katalikiškose kapi
nėse tegali laidotis tik tik
rieji Romos katalikai. Kas 
neatlikdavo velykinės išpa
žinties, tas jau būdavo skai
tomas nekatalikas ir tokio 
kūnas jau nebūdavo priima
mas į katalikiškas kapines. . 
Seniau ir Chicagos lietuvių 
Romos katalikų kunigai lai
kydavosi tos taisyklės. Bet 
kai įsisteigė Lietuvių Tauti
nės Ka])inės, tai dalykai vir
to visai kitaip. Žmonės da-1 
bar pradėjo nebijoti kunigų 
grąsinimų, kad neprakti
kuojantiems katalikams ne
bus vietos “šventintose” ka
pinėse. Jei tik kunigas da
bai- pradeda jieškoti prieka
bių prie mirusio, tai laidoto- 
jai be ceremonijų pasako 
kunigui “good bye,” ir mi
rusį veža laidot tautiškose

čia parodyta WPA viršininku konferencija, kuri buvo susirinkusi Chicagoj svarstyti ki
lusius dėl naujo įstatymo streikus prie WPA darbų. Mat, Kongresas išleido įstatymą, ku
riuo daug bedarbių paleidžiama nuo WPA darbų, o kad tie darbai butų padaryti, liku
siems pailgino darbo valandas dvygubai, nepadidinant atlyginimo. Dėl to ir kilo streikai. 
Čia parodyti WPA administratoriai iš kelių valstijų.

džiausias asmeniškas paja-
kapinėse. Romos kunigai mas, važinėja puošniausiuo- 
pamatė savo bizniui pavojų. Ise automobiliuose, ima il- 
Žut-but reikėjo jį gelbėti. Ir giausias vakacijas, keliauja 
todėl senovišką savo patvar- į tolimiausius kraštus, ir 
kymą jie pakeitė. Norint pa- šiaip turi visokio “good 
tekti į šv. Kazimiero kapi- time.” 
nes, dabar bereikia jau tik j 
vieno dalyko: 
ties, bet pinigų Romos baž 
nyčios kunigui 
už laidotuves.
dieviai” netik neatstumiami 
nuo katalikiško laidojimo, 
bet tiesiog jų jieškoma. Da
vatkos yra kunigų užkinky
tos jieškoti kunigams tokio 
biznio. Kad dėl akių čia vis
kas geriau išrūdytų, tai ban
doma mirštančiam nebaž
nytiniam žmogui pašaukti 
kunigą. Bet tai nėra būtina 
sąlyga. Kiekvienoje parapi
joje yra faktų, rodančių, • 
kad ^kunigai laidoja katali
kiškai ir tuos, kurie per de
sėtkus metų hera buvę baž
nyčioje, neprigulėję prie 
parapijų ir mirę be kunigo. 
Net ir visokie saužudžiai 
gauna Romos katalikų ka
pinėse garbingą vietą, jei 
tik yra iš ko užmokėti ku
nigui.

Vienas Lietuvių Tautinių 
Kapinių steigėjų neprigulė
jo prie parapijos beveik per1 
40 metų. Per visą laiką jis 
nekuomet nėjo į bažnyčią ir 
jokių ryšių su kunigais ne
palaikė. Bet jo duktė buvo 
ištekėjusi už vieno klebono 
brolio. Taigi davatkos buvo 
užkinkytos saugoti tą sene
lį, jos tėvą, kad jam prieš 
mirsiant kaip nors butų pa
šauktas kunigas. “Triksas” 
pavyko ir mirusis senelis 
buvo iškilmingai nugaben
tas į bažnyčią, už jį buvo 
laikomos iškilmingos pa
maldos ir pasakytas pamok
slas apie tai, kaip jis buvo

ne išpažin-

užsimokėti
Dabar “be-

Taip tai gyvena tie, kurie 
sako, kad jie atsižadėję 
svieto “marnasčių” ir tar
naują žmonėms 'iš "pasiau
kojimo.” Lietuvių tarpe nei 
viena žmonių gi upė nėra 
taip gerai medžiagiškai ap
sirūpinusi, kai]) Romos ka
talikų bažnyčios kunigai, ir 
nei viena grupė nerodo tai]) 
mažo pasiaukojimo žmo
nėms, kaip Romos katalikų 
kunigai.

Štai, nesenai ištiko Lietu
vą smūgis dėl Klaipėdos ne
tekimo. Tūkstančiai lietu- 

>! vių biznierių ir paprastų 
žmonių aukavo < Klaipėdos 
pabėgėliams. O ar kas nors 
matė aukų atskaitose musų 
Romos katalikų kunigus au
kavus? Tačiau jie mėgsta 
girtis savo “patrijotišku- 
mu” ir “artimo meile.”

Čia reikia pažymėti, kad 
jų broliai Kristuje, lenkai 
kunigai, savo tėvynei Len
kijai pasirodė tūkstantį sy
kių patriotingesni, negu 
musų romiški kunigai savai 
tėvynei.

Taigi pas lietuvius Ro
mos katalikų kunigus idea
lizmo neliko nei šešėlio. Pas 

'juos viskas virto bizniu že
miausios rūšies.

Chicagietis.

NEW YORKE PAMINĖJO 
DARIJŲ IR GIRĖNĄ.
New Yorko pasaulinėj, 

parodoj, Lietuvos pavilione, 
16 liepos dieną buvo pami
nėta Darijaus ir Girėno tra- 

o.co « ..u., ... ginga mirtis skrendant lėk-
“geras Romos katalikas,” ^,vu j® Amerikos į Lietuvą. 
O ištikrujų, kai Romos ku- arodos reikalams leidzia- 
nigas pas jį atėjo, tai jis jau „ Bukrastis net paraše, 
nebegalėjo nei kalbėti, nei kad žuvusių lakūnų garbei 
suprato kas ir ko pas ji at- es3s. atidai omas specialus 
g.-Q skyrius Lietuvos Pavilione.

Jeigu miršta vargingas, 7-as’ žin&ma, netiesa, nes to- 
parapijonas ir jo likusieji ^10 skyuaus nei a ir nebus, 
namiškiai negali kunigui už- i}\e® nei’a J'11?. '}eį 1?ei

- - - - ' .kūnų portretas tautiniais
nu tarpe kolekta. Kunigui kaspinais, ir Brooklyno lie
tuvi būti mažiausiai $5.00 tavlvl legionas . padėjo tą 

Jei to dieną rožių vainiką prie

mokėti už palaidojimą, tai esU- Buvo išstatytas tik Pa
turi būti padaryta parapijų- kūnų portretas tau.mm’.s 
nų tarpe kolekta. Kunigui

užmokėta už mišias.
nėra, tai laidojamas be mi
šių, nors jis butų buvęs per 
desėtkus metų geriausis pa- 
rapijonas ir butų sumokė
jęs keliatą šimtų dolerių į 
kunigo kišenių.

Taigi aišku, kad lietuvių 
tarpe didžiausias biznis yra 
lietuvių Romos katalikų ku
nigų biznis. Kunigai suima

portreto. Konsulas J. Bud
rys pasakė kalbą, o p-lei 
Tamkiutei pianu pritariant 
A. Vasiliauskas padainavo. 
Kalbėjo taipgi adv. K. Jur- 
gėla. Minėjimas pabaigtas 
trimitų meliodija: “Ilsėkitės 
ramiai.”
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daigiausia pinigų,’ turi di-

'Tarptautinis Paukšininkystės Kongresas 
ir Paroda Clevelando Mieste.

Gera proga ir lietuviams 
i ūkininkams susipažinti su 
: vėliausiais paukščių ūkio 

metodais.
Šią savaitę, 28 liepos, Cle- 

i velando mieste atsidarą 
'Septintasis Pasaulio Paukš- 
įtininkystės Kongresas-ir Pa
roda, kuri tęsis iki 7 rugpjū
čio dienos.

Šitoj parodoj ir kongrese 
dalyvauti yra pakviesta 
daugiau kai]) 60 įvairių val
stybių, jųjų tarpe ir Lietu
va, bet ji, rodos,- nedaly
vaus.

Pirmutinis paukštininkys
tės kongresas buvo Haagos 
mieste, Olandijoj, 1921 me
tais, ir nuo to laiko jis tapo 
pripažintas kai]) tarptautinė 
staiga, kurios tikslas yra 
kelti-tobulinti paukštininky- naujo vienoj šaly, tas tuo- 
stės mokslą tarptautine plot
me.

tų padėti nemažiau kaip 
300 kiaušinių. Yra jau vištų, 
kurios padeda ir daugiau. 
Šito pasiekiama nuolatos at
renkant pačias dėsliausias 
vištas ir tik jų kiaušinius 
perinant. Iš tų vėl atrenka
mos pačios dėsliausios. Ir 
taip per keliatą ar keliolika 
kaitų išsivysto labai dėslios 
vištos. Taip pat atrenkami 
ir gaidžiai. Už gerą veislini 
gaidį mokama nuo $15 iki 
$25. O tokių vištų kiauši
niai parsiduoda po $1 ir iki 
$1.25 už vieną kiaušinį.

Taigi matome, kad vištų 
ūkis šiandien jau nėra tas, 
kuo jis buvo musų laikais 
Lietuvoje. O kaip to pasiek
ta? Bandymais ir tyrinėji
mais. Kas pavyksta susekti

jaus parodoma tarptautinė
se paukštininkystės parodo
se. Ir netik parodoma, bet 
skaitomos tam tikros pa
skaitos, duodami paaiškini
mai gyvu ir spausdintu žo
džiu. Taigi šitokios parodos 
ir kongresai yra tikros mo- 

rašytojui vienas kyklos, kur susirinkę paukš- 
vištų ūkio ukinin- tininkystės ūkininkai pama

to ir išmoksta daug naujų 
Kiaušinių kaina dabar ir. naudingų sau dalykų.

aukšta, nes rinkai jų stinga. I 
Pelnas iš vištų ūkio labai 
geras, 
klaidų, 
nelaimė.
morės rinkai pristatyti šią 
vasarą po tūkstantį tuzinų 
kiaušinių kas savaitę, o da
bar tepadarau vos tik po 
300 tuzinų. Ot, kur nepavy
ko pasipelnyti! Padariau 
klaidą, kad pasitikėjau sa
vo darbininkais. Ži.moš lai
ku jie neprižiūrėjo perykloj 
šilumos, ir užšaldė 15,000 

________________ Netik 
kiaušiniai nuėjo niekais, bet 
dabar neturiu pakankamai keturiomis kalbomis: ang- 
vištų, kad galėčiau padaryti lų, ispanų, vokiečių ir fran- 
1,000 tuzinų kiaušinių į są- euzų. Paskaitose bus aiški- 
vaitę, kuomet kiaušiniai narni šie klausimai : 
taip brangus.”

Seniau, kuomet viščiukus 
perėdavo pačios vištos, ūki
ninkui nereikėdavo rūpintis 
apie tinkamos temperatūros 
palaikymą. Dabar vištos 
vietą užėmė mašina, kuriai 
reikalinga netik priežiūra, 
bet ir tam tikras žinojimas.

EAST ST. LOUIS, ILL. Reikia nusimatyti netik- 
Rugpiučio 6 d. lietuvių drau- tai apie mašinas, bet ir apie 

gijų bus piknikas, kuriam daly- paukščių ligas, apie jų mai- 
vaus visos draugijos Buffalo 
Parke, Maryville, Ill. Bus pui
kus pasilinksminimas ir visokių 
užkandžių. Visus vietos! ir apie- 
linkės lietuvius prašome daly
vauti. Joe Bulota.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS S
Kriaučių piknikas.

Liepos 15 d. Dexter par
ke buvo lietuvių kriaučių 54 
skyriaus trečias metinis pik
nikas. Reikia pasakyti, kad 
jis puikiai pavyko. Žmonių 
galėjo būti apie 2,000. Jau 
tas vienas faktas rodo, kad 
Brooklyno kliaučiai dau
giau domisi savo parengi
mais, negu kitų, šiais me- 

r tais prasti laikai, kriaučių 
dirbtuvės, galima sakyti, ne
pradėjo dirbti. Bet pikniko 
arenoje ištisos kelios dirbtu
vės su savo iškaboms pui
kiai pasirodė. Garbė joms!

Atkočaičio ir Goldhergio 
dirbtuvė yra viena iš di
džiausių Brooklyne. Ji šlu
buodavo pereituose piknū 
kuose, bet jau šių metų pik
nike ji sukirto visas kitas 
dirbtuves. Jos stalas buvo 
šimto pėdų ilgio, ir užkan
džių bei gėrimų ant jo ne- 
tiuko. Šeimininkavo p. At- 
kočaitienė, jos marti ir At- 
kočaitis-su Goldbergiu, ra
gindami savo dirbtuvės dar
bininkus užsikąsti, išsigerti 
ir uždainuoti. Atrodo, kad 
tą puikią Atkočaičio ir 
Goldbergio dirbtuvės mobi
lizaciją atliko M. Rickevi
čius, J. Nalivaika ir keli ki
ti aktyviški unijos nariai.

Juškevičiaus dirbtuvė irgi 
buvo mobilizuota. Jie turėjo 
apie 25 pėdų ilgio stalą ir 
ant jo buvo visko pilna. Ma
tulio ir Vaidinio dirbtuvė 
taip pat buvo mobilizuota. 
V. Bielskus jau prieš pikni
ką pardavė savo dirbtuvės 
darbininkams 63 tikietus.

Šalaviejaus, Auguno, La- 
pašausko, Karvelio ir dar 
kelios dirbtuvės organizuo
tai piknike dalyvavo. Tai 
čia eina kalba apie kriaučių 
dirbtuvių susimobilizavimą, 
kurios dalyvavo su iškabom, 
iškeltom aukščiau stalų. 
Toks kriaučių pasirodymas 
yra pagirtinas. Dalyvavo ir 
šiaip stambių žmonių nuo į- 
vairių organizacijų ir pavie
niais.

Buvo A. L. P. Kliubo me
nedžerius J. Karpute su savo 
frentais. A. L. P. Kliubas 
iš Maspeth, N. Y. taipgi da
lyvavo. Buvo rusų lokalo 
valdyba su veiklių narių bu
riu, A. L. G. Kliubas su savo I 
štabu, “Naujos Gadynės” 
administracijos štabas, “A- 
merikos” redaktorius Lauč- 
ka su savo frentais, Maspe- 
tho katalikiškas jaunimas, ir 
nuo North penktos Brookly
no lietuvių parapijos daly
vavo apštus būrys chorie-

Ir ištikro, moderniškas 
paukščių ūkis pasidarė jau 
toks sudėtingas, kad be tam 
tikro mokslo jis vargiai gali 
egzistuoti. Štai, pavyzdžiui, 
ką anądien papasakojo šio 
straipsnio 
lietuvis,

čių, kurie nevieną palinks
mino savo gražiomis daine
lėmis. Vienu žodžiu, kriau
čių piknikas puikiai pavyko, 
nes rengimo komitetui daug 
padėjo dirbtuvių čėrmonai 
(pirmininkai) ir komisijos.

A. L. P. Kliubo išvažia
vimas.

Liepos 16 buvo Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo iš
važiavimas į Long Island 
pievas. Išvažiavo penki ku
pini busai žmonių. Buvo ga- . .....
na daug ir privatiškomis P?riI}an.ll‘ kmusmių. 
mašinomis atvykusių. Vieta 
gana graži ir išvažiavusieji 
gana gražiai laiką praleido. 
Rodos, tai pirmas ALP Kliu
bo išvažiavimas, bet gana 
pasekmingas. Jeigu pavyk
tų ir piknikas, kuris bus lie
pos 29 Clinton parke, Mas- 

, pethe, tai Kliubui pasidary- 
j tų šiek tiek grašio, kurio 
tiek daug reikia visokiems 
reikalams.

Vytautas Katilius.

jeigu nepasidaro 
Bet man pasitaikė 

Prižadėjau Balti-

Dėl to mes patartume, 
kad ir lietuviai ūkininkai, 
kurie įdomauja paukštinin
kyste, pasistengtų į šitą pa
rodą nuvykti.

Apie 170 paukštininkys
tės ekspertų ir mokslininkų 
iš Anglijos, Olandijos, 
Francuzijos, Bulgarijos,
Kanados, Čekoslovakijos, 
Danijos, Suomijos, Vokieti- 
tijos, Italijos, Japonijos, 
Australijos ir kitų šalių jau 
prisiuntė Clevelando paro
dai savo pranešimus raštu.

Paskaitos bus skaitomos

Maityba ir peryba.
Patalogija ir ligų kont-

Ekonomija ir rinka.
Patarnavimas visuo-

tinimą, apiė veislės gerini
mą ir daug kitų dalykų. Pa
vyzdžiui, dabartiniu laiku 
yra siekiama pakelti vištų 
dėslumą iki tiek, kad per 
metus kiekviena višta galė-

KADA BUSITE NEW YORKE

TAIPGI ATLANKYKITE

ATLANKYKITE NEW YORKO 
PASAULINĘ PARODA

Kliube gausite tikros Lietuviškos 
DEGTINĖS

VALGIŲ IR GĖRIMŲ
Norėdami gauti visokias informacijas 
apie pasaulinę parodą, susieiti savo gi
mines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

BROOKLYN, N. Y.
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672

280 UNION AVĖ
JURGIS KARPUS
Kliubo Gaspadorius

Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubą 

RESTORANAS, ŠOKIAI

1. Paukščių genetika ir fi
ziologija.

2.
3. 

rolė.
4.
5.

menei.
6. Paukščių produktų tiri- 

mas.
Tikimasi, kad parodoj 

dalyvaus apie 30,000 žmo
nių iš kitur suvažiavusių. 
Tiek bent parodos ruošimo 
komitetas parūpino butų 
svečiams privatiniuose na
muose. Geresniuose kote
liuose kambarys su maudy
ne vienam asmeniui kainuo
siąs apie $2 už naktį, o 
dviem — apie $3. Norint su
sižinoti su tuo biuru, kuris 
parūpina svečiams kamba
rius, reikia kreiptis šiuo ad
resu: Mr. E. C. Brennan, 
1604 Terminal Tower, Cle
veland, Ohio.

Kiekviena valstybė ir val
stija turės parodoje savo 
skyrių. Massachusetts vals
tijos skyriuje bus ir vienas 
lietuvis—tai drg. J. Steven- 
sonas, senas musų draugas 
if geras “keleivietis.”
ŽODYNjĖLIS

LIETUVIšIvAI-ANGLIšKAS ir 
ANGLIŠKAI, LIETUVTSKAS. telpa 
18.000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna
mas "Keleivy.”

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p. 
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.
3325 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Modernus Ginklai ir Kova su 
Stipresniu Priešu ŠMĖKLOS.

PARAŠE ROBERT INGERSOLL Iš anglu kalbos vertė, keitė ir papildė Dr. J. K.

—-.Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Tėvas šiandien išrodai 
labai dievobaimingas.

-r—Jes, Maike, Dievo rei
kia bijoti. Aš ir bijodamas 
bemaž ko nesugriešijau.

—O kaip tai atsitiko?
—Ogi gazietose buvo pa

rašyta, kad rūkymas iškadi- 
ja- žmogaus sveikatai, tai aš 
ir pąvierijau tam. Ale kaip 
dabar pasirodo, Maike, tai 

. čia buvo bedievių meškerė, 
kad pasigauti nekaltą žmo
gaus dūšią.

—Nesuprantu, tėve.
—Matai, šliuptarnių no

rėta, kad aš savo cimbakur- 
ką išmesčiau į diumpą.

—Kokią “cimbakurką?”
—Tai reiškia mano pyp

kę, Maike.
—O kas jiems iš to, ar tu 

ją išmesi, ar ne?
—Nugi velniui pasitarna-’ 

vimas.
—Kokiu budu?
—Tai tu, Maike, turbut 

neskaitai lietuviškų gazietų. 
• —Ne visas.

—O “Garsą” ar skaitai?
—Ne.
—Vot, Maike, čia ir yra 

tavo misteikas, kad neskai
tai katalikiškų peiperių. 
Niekas kitas nežinojo, ko
dėl gazietos peikia rūkymą, 
o katalikiškas “Garsas” tuoj 
ėmė ir išfigeriavo, kad tai 
yra bedievių pinklės.

—Kalbėk aiškiau, tėve.
—Maike, čia viskas aišku 

kaip saulė danguje. Bedie
viai rašo, kad rūkyt nesvei
ka. Vadinas, pypkė nerei
kalingas tidšis ir ją galima 
išmest. Bet “Garsas” iš 
šventų bažnyčios knygų pri- 
davadijo, kad ponas Dievas 
yra bosas ant visokių pra- 
perčių. Kas tik ant svieto y- 
ra, tai viskas priklauso jam. 
Taigi čia čystas davadas, 
Maike, kad mano korninė 
cimbakurka taip pat yra 
Dievo piapertis, ir kad iš
mesdamas ją į dumpą aš bu
čiau papildęs grieką.

—Niekus kalbi, tėve.
—Maike, tai ne mano iš-' 

misiąs. Taip rašė “Garso” 
gazieta, kad visų daiktų sa
vininkas yra Dievas.

—Jeigu taip butų, tėve, 
tai reikštų, kad ir kunigo 
gaspadinės sijonas priklau
so Dievui.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
sakai, kad “Garsas” rašo 
niekus, tai tu man pasakyk 
ką nors iš savo mokslo. Ve, 
anądien aš buvau nuvažia
vęs ant freitavo treino į Vis- 
konsino šteitą pažiūrėt pa- 
rėtko pas lietuvius farme- 
rius, tai jie mane tuoj apsto
jo ir pradėjo klausinėt, ko
dėl jų laukuose, tiek daug

akmenų yra. Sako, esi bu- 
vaunas žmogus ir daug svie-i 
to matęd, tai išvirozyk 
mums, ar tie akmenys lau
kuose auga, ar velnias jų te
nai prineša. Ir, vot, Maike, 
aš turėjau didelę sarmatą, 
kad negalėjau išfigeriuot, 
kaip akmenys ant žemės at
siranda. Taigi, kaip tu toks- 
kytras, tai pasakyk, kas jų 
čia pridėjo?

—Jų čia niekas nepridėjo, 
tėve; jie atsirado patys.

—Nemeluok, Maike. Mu
sų klebonas sakė per pa
mokslą, kad pats per save 
niekas negali ant svieto at
sirasti.

—Teve, jeigu tu nori ži
noti tikrą tiesą, tai neklau
syk ką jūsų klebonas per 
pamokslus pasakoja. Akme
nys yra žemės dalis. Musų 
žemė kitąsyk buvo sutirpu
siam stovy. Kai vėliau ji at
vėso, tai jos paviršis pavirto 
i kietą akmeninį sluogsnį. 
Amžiams bėgant tas sluogs- 
nis lankstėsi ir raukšlėjosi, 
taip kaip raukšlėjasi džiu- 
damas obuolys. Akmeninė 
žemės pluta lūžo ir trupėjo. 
Besitrindamos tarp savęs ir 
prie to da nuolatos vandens 
veikiamos, tos skeveldros 
per milionus metų apsitrynė 
ir taij) pasidarėydabartiniai 
akmenys. Aišku, kad jie ne
gali augti. Priešingai, jie 
nuolatos trinasi ir vis dau
giau mažėja.

—.Na, tai denkiu, Maike, 
kad paaiškinai.

SAUSRA NAIKINA NAU
JOS ANGLIJOS LAUKUS

Liepos mėnuo jau baigia
si, o Massachusetts valstijoj I 
nebuvo da nei lašo lietaus.. 
Valstijos žemės ūkio kolegi
ja Amherste sako, kad to
kios sausros čia nėra buvę 
jau per 100 metų. Išdžiuvo 
fai merių šuliniai, išsekė 
upeliai ir šaltiniai. Javai 
laukuose pagelto, sodų la
pai pradėjo džiūti, vaisiai 
krinta nuo medžių. Sausra 

' tęsiasi jau 6 sąvaitės ir ji 
apima visą Naująją Angli- [ 
ją. Jeigu lietaus greitai ne
bus, tai galės žlugti visi ūki
ninkų pasėliai. Bet jeigu ir 
užlytų, tai javai jau nedaug ! 
tepageres, nes jų augimo 
laikas jau perėjęs ir jie pra
deda nokti. Komai, kurie t 
dabar turėtų but 5—6 pėdų 
aukščio, siekia vos pusant
ros pėdos.

BRIDGEPORTE SUDEGĖ 
TĖVAS IR DUKTĖ.

Bridgeport, Conn. — Pe
reitą nedėldienį čia sudegė 
su savo namais darbininkas 
Harry Steeyes ir in duktė,

Rašo gen. Miacha, Madrido 
gynėjas.

Jeigu po pustrečių metų 
kovos, kurioje be dujų buvo 
pavartotos visos modernios 
ginklų rūšys, aš norėčiau sa
vo stebėjimų rezultatus pa
reikšti vienu posakiu, tai pa
sakyčiau: “modernus gink
lai padaro puolimą bran
gesnį, o gynimąsi pigesnį.

Šiuo atžvilgiu tipingu pa
vyzdžiu yra tankai. Puoli
mui reikia turėti daug tan
kų. Jie, kur kas brangiau 
kainuoja, negu atitinkami 
prieštankiniai ginklai. Tai 
rodo, kad tankų puolimą 
galima sustabdyti ir atremti 
pigesnėmis priemonėmis.

Ispanijoje respublikonai, 
pradžioje neturėdami -mo
dernių prieštankinių pabūk
lų, sėkmingai kovojo su jais 
senomis 7—5 mm patranko
mis.
Turint gerą žmonių medžia
gą, galima priešintis ir ge
riau, moderniau apsigink

lavusiam priešui.
Taip vieno puolimo metu 

italai, norėdami paimti ne
didelį kalnelį, išleido 20,000 
sviedinių, bet jiems vis dėl
to nepavyko išmušti iš pozi
cijos palyginti silpnų prieši
ninko jėgų.

Pagaliau nacionalistai įsi
tikino, kad toks absurdiš
kas sviedinių eikvojimas, 
kuris pagal italų taktiką tu
rėjęs sulaužyti bet kokį 
priešinimąsi ne tik labai! 
brangiai kainuoja, bet daž-1 
nai neduoda laukiamų re-' 
zultatų. Tokie nesisekimai 
privertė nacionalistus pa
keisti savo taktiką. Jie su-: 
prato, kad, sekdami italų 
pavyzdį, gali likti be sviedi-1 
nių.

Rengiantis ispanų pilieti-i 
nio karo praktika, galima 
pasakyti, kad busimame Eu- j 
ropos kare, kai susidurs 
maž daug lygių jėgų prieši
ninkai, viena artilerijos kru
ša nesuvaidins lemiamo 
vaidmens.

Ispanijoje italai net netu
rėjo pakankamai artilerijos 
įrodyti, kad “artilerija nu
gali, pėstija užima,” kaip 
sako sena karinė taisyklė.

Pilietinio karo pradžioje 
apšaudymo jėgą ir trūkimą 
nustatydavo divizijų vadai, 
paskiau ši teisė buvo per
duota vyriausiai vadovybei, 
kas praktikoje sumažino ar
tilerijos reikšmę. Svarbiau
sią vaidmenį vėl pradėjo 
vaidinti pėstija.

Dabar, ispanų pilietiniam 
karui pasibaigus, aš tebesu 
įsitikinęs, kad musų prieši
ninkas, nors jis ir turėjo 
milžinišką techninę persva
rą, butų nugalėtas, jei visur 
butų sutikęs vienodą hero
jišką pasipriešinimą. Prieši
ninkas užkariaudavo tai, ką 
jam leisdavo užkariautieji.

Italai paėmė Malagą ir 
Santanderą tik todėl, kad 
respublikonai vengė ten net 
menkų kautynių ir kad lai
ku nebuvo suorganizuotas 
šitų miestų*gynimas.

Respublikonų pasiprieši
nimas nebuvo sulaužytas 
priešo ginklo jėgos.

Priešinimasis tapo be
prasmiškas, kai kraštas pa
matė, kad esamomis tarp
tautinėmis apystovomis, jis 
negali galutinai laimėti. 
Liaudis ir kariuomenė pri
ėjo išvadą, kad, tokiai pa
dėčiai esant, joks herojiz- 
mas nebepadės ir kad ka
ras bus pralaimėtas. Nusi
vylimo nuotaika rodė, kad 
karas jau baigtas ir kad 
Frankas ir jo sąjungininkai 
laimėjo tik palankiai susi
dėjusių tarptautinių aplin
kybių dėka.

Užsienio karo stebėto
jams jr ekspertams bus la

bai sunku padaryti kokių 
nors strateginių išvadų. 
Man gi aiški viena išvada: 
negali būti tokios materiali
nės persvaros, kuri leistų 
žaibo greitumu paimti su
stiprintas, narsaus priešo 
sumaniai ginamas pozicijas 
ir nugalėti jį.

Jeigu silpnesnis prieši
ninkas pakankamai turi va
lios, ryžtingumo ir energi
jos priešintis ir gintis, tai 
“greitas ir lengvas” karas 
gali virsti stabiline ir sunkia 
tranšėjine kova.

Kas nepaprastai sunkio
mis sąlygomis buvo galima 
Ispanijoje, tai gali pasikar
toti ir kitur. Aš esu įsitiki
nęs, kad Čekoslovakiją ga
lima buvo ginti. “Žaibiškas 
žygis” į Gibraltarą man taip 
pat atrodo juokingas ir ab
surdiškas. Žinoma, galima 
ginčytis, ar Gibraltaras yra 
patogi bazė anglų jurų ir 
oro laivynams, ar ne, bet jo 
įgula vis dėlto galėtų ilgai 
laikytis uolose, net ir tuo
met, kai prieš tvirtovę butų 
nukreiptos galingiausios pa
trankos.
Kiekvienam kare žmogus 
buvo ir tebėra svarbiausias I 

faktorius.
Jeigu ištirti, kokį vaidme- j 

nį suvaidino Ispanijoje mo
torizuotos dalys, tai galima 
prieiti išvadą, kad jų vaid
muo nevisuomet būdavo 
naudingas. Manau, kad var
gu ar kas imtų teigti, kad is
panų pilietiniame kare le
miamąjį vaidmenį vaidinu
sios motorizuotos dalys ir 
aviacija. Aš turiu konsta
tuoti, kad motorizuotos da
lys neatliko savo uždavinių. 
Bet iš to aš dar nedarau 
bendrų išvadų, nes italai ir 
vokiečiai nebuvo pabaigę 
Ispanijoje savo eksperi
mentų.

Garsioji italų motorizuo
ta kolona buvo jų pralaimė
jimo prie Gvadalacharos 
priežastimi. Kautynės prie 
Gvadalacharos turėjo būti 
pirma fazė didelių kautynių 
dėl Madrido. Nacionalis
tams pasisekė apeiti musų 
gynimosi liniją ir jie galėjo 
pasinaudoti savo padėties 
patogumu juo labiau, kad 
beveik niekur nesutiko pasi
priešinimo. Norėdamas lik
viduoti gresiantį pavojų, aš 
pasiunčiau į Brihuegą inter
nacionalinę brigadą.

Musų žvalgas motorcikli-| 
ninkas, važiuodamas plen
tu, susitiko su priešo motor- 
ciklininku. Tai buvo pirmas 
kontaktas tarp dviejų ka
riuomenių. Priešas, eidamas 
j priekį, staiga susidūrė su 
musų priešakiniais dali
niais. Nacionalistų tarpe ki
lo sumišimas, nes jie nelau
kė pasipriešinimo. Jų sumi
šimas leido mums užimti 
svarbų strateginį punktą 
Kastiliją, iš kur mes orga- 
nizavom kontrpuolimą. Ita
lai neatlaikė musų puolimo 
ir ėmė trauktis. Didesnę 
priešo jėgų dalį sudarė me
chanizuotos kolonos. Jos jo
kiu budu nepajėgė manev
ruoti plente ir todėl negalė
jo dalyvauti kautynėse. Mu
sų lėktuvai atakavo netvar
koje susigrudusias mecha
nizuotas kolonas ir po trum
pų kautynių į respublikonų 
pėstininkų rankas pakliuvo 
daugybė motorciklių, auto
mobilių, šarvuočių ir tt.

Motorizuoti daliniai buvo 
sunaikinti.
Ispanijoje dar kartą buvo 
įrodyta, kad ne ginklai, o 
žmogus nulemia kautynes.

1936 m. lapkričio 17 d. 
generolas Frankas įsakė sa
vo oro laivynui bombarduo
ti Madridą. Nuo bombų kilo 
260 gaisrų. Nėra abejojimų, j

(Tąsa)

Ar tai filosofiškas pasakymas, kad tie, 
kas kenčia ir neša savo kiyžių žemėje, bus 
atlyginti danguje po mirties?

Ar malonu yra galvoti, kad pražūtis yra 
skirta beveik visiems žmonių vaikams?

Ar gi verta ginčytis dėl pirmapradės 
nuodėmės, kada yra taip daug rimtesnių 
dalykų?

Ar verta ginčytis dėl krikšto, dėl trejy
bėj dėl nekalto prasidėjimo, dėl apašta
liško paveldėjimo, dėl popiežių, bažnyčios 
ir knygų neklaidingumo? Kokia iš to 
nauda?

Ai- teologai mielai pasitinka naują tei
sybę? Ar jie yra žinomi savo atvirumu? 
Ar tam, kas su jais ginčijasi, jie pasirodo 
bešališkais? Ar jie tyrinėja? Ar jie ve
da pirmyn, hr tik traukia atgal?

Ar mokslas iš bažnyčios yra gavęs nors 
vieną naudingą faktą?

Kuri bažnyčia yra persekiojamos teisy
bės užtarėja?

Kokia didelė reforma buvo pradėta ku
rios nors bažnyčios?

Ar bažnyčia panaikino vergiją?
Ar bažnyčia yra pakėlusi savo balsą 

prieš karą?
Aš manydavau, kad tikyboje yra doro

vinės, žmogų sulaikančios jėgos. Šiuo klau
simu mano nuomonė pasikeitė. Religija 
nesulaiko žmogų nuo nusikaltimo.

Vienas žmogus nužudė kitą žmogų. Įro
dymai buvo taip aiškus, kad jis prisipaži
no kaltas.

Jo klausė, kam jis atliko žudymą.
Jis atsakė:— Dėl pinigų.
—Ar radai kiek nors?
—Taip.
—Kiek?
—Penkiolika centų.
—Ką padarei su tais pinigais?
—Išleidau.
—Kam?,
—Degtinei.
—Ką dar radai prie nužudyto?
—Radau jo priešpiečius ryšuly, — duo

nos ir mėsos gabalą.
—Ką padarei su tais dalykais?
—Duoną suvalgiau.
—Ką padarei su mėsa?
—Išmečiau.
—Dėlko? - >
—Tada buvo penktadienis.
Žmogus tiek tepažengė pirmyn, kiek jis 

atsipalaidavo nuo šmėklų, nuo šitų išgal
votų dvasios tironų. Jis pameta savo prie
taringą tikėjjimą tik tiek, kiek jis pats gal
voja ir tyrinėja.

Gavęs žinių, žmogus klusniai sutinka su 
įrodytais faktais, toks klusnumas nežemi
na jo. Sutikimas su tuo, ką supranti, kas 
yra įrodyta, yra laisvo žmogaus, bet ne 
vergo ypatumas. Toks elgesys iškelia žmo
gų aukštyn, ne nustumia jį.

Žmogus pamatė, kad, pats norėdamas 
laisvėš, jis turi duoti jos ir kitiems. Jis pa
matė, kad valdovas yra dažnai ir tironas. 
Jis suprato, kad valdžia privalo tarnauti 
liaudžiai; kad visų teisės yra vienodos ir 
lygios; kad valdžios nėra Dievo leistos ir 
duotos; kad moteris yra lygi vyrui; kad 
žmogus buvo kur kas anksčiau, negu atsi
rado knygos; kad religija yra žemiausia 
minties fazė, per kurią pereina laukinės 
tautos; kad visos tikybos yra žmonių iš
galvotos ; kad viskas, pasaulyje yra natūra
lu; kad negali būti stebuklu; kad mes nie
ko tikslaus nežinojome apie žmogaus gy
venimo tikslą; kad klausytojai turi teisę 
ginčytis dėl to, kas skelbiama iš sakyklos; 
kad žmogus yra atsakingas tiktai prieš sa
ve ir prieš tą, kam jis padaro skriaudą ir 
kad visi turi teisę galvoti.

Tikroji religija turi būti laisva. Be visiš
kos minties laisvės negali būti ir tikros re
ligijos. Be laisvės smegenys yra kaip ir ka
lėjimas, kuriame mintis yra kalinama. 
Vergas gali šliaužinėti ir lankstytis, bet jis 
negali gerbti, jis negali mylėti.

Tikėjimas, kuris bijosi tyrinėjamas, ne
nusipelno sau vietos žmogaus mintyse.

Nesikėsinu pasakyti, ką reiškia visa tei

sybė. Nesikėsinu sakyti išmatavęs bedug
nę, ar pasiekęs minčių aukščiausią lygį. Aš 
tiktai reikalauju laisvės. Aš iškeliu vergo
vės žiaurumus ir baisenybes. Aš reikalau
ju šviesos ir teisybės žmonių sieloms. Aš 
sakau, nuimkite tuos grandinius, atpalai
duokite ir išlaisvinkite smegenis ir protą! 
Aš reikalauju, kad ateityje žmogaus min
tis butų sąžininga. Aš kviečiu kiekvieną 
žmogų tapti pažangos armijos kareiviu.

Aš nesiveržiu į kitų žmonių teises, bet 
jus neturit teisės statyti muitines žmogaus 
minties vieškely. Neturite teisės ginkluo
tis prietarais ir puldinėti žmonių giminės 
pionierius. Neturite teisės aukoti žmogaus 
laisvę ant šmėklų aukuro. Tikėkite kaip 
tiktai norite; skelbkite, kas tiktai jums 
patinka; turėkite tokias apeigas ir cere
monijas, kurios jums patinka; naudoki
tės savo laisve kaip tinkami, bet ir kitiems 
duokite tokias pat teises.

Aš nepulsiu jūsų tikybų, jei jos palieka 
nan laisvę. Bet jei jos sako, kad mintis, 

.pavojinga, kad abejojimas yra lygus nusi
kaltimui, aš pulsiu jas visas, nes jos siekia 
pavergti žmogaus mintį.

Aš puolu siaubus, puolu vaizduotės vai
duoklius, kurie valdė pasaulį. Aš puolu 
vergiją. Aš reikalauju vietos—vietos žmo
gaus laisvai minčiai! , /

Kuriam tikslui mes turėtume aukoti tik
rąjį ir realų pasaulį, kurį turime, už tokį 
kurio nežinome? Kuriam tikslui turėtume 
pavergti save? Kuriam tikslui turėtume 
sukaustyti savo rankas grandiniais? Ku
riam tikslui mes turėtume tapti šmėklų 
vergais. Barbariškumo ir tamsybių laikai 
pagimdė tuos šešėlius. Mokslo šviesoje jie 
negali išlikti. Jie raudonai nudažė žmonių 
rankas nekaltu krauju. Dėka jiems žmo
gaus lopšelis buvo prakeikimu, žmogaus 
karstas buvo kančių vieta.

Jie apakino žmonių akis ir užkimšo 
jiems ausis. Jie iškraipė teisybės idėjas 
r sąvokas, vieniems žadėdami amžinas 

gerybes, kitiems grąsindami amžinomis 
kančiomis.

Per amžius jie baugino ir laikė pasaulį 
nežinojime ir baimėje, varge ir skurde.

Aš reikalauju šviesos, mokslo ir teisin
gumo. Aš reikalauju žmogaus asmeniui 
laisvės. Aš reikalauju teisės dirbti ir gal
voti. Aš reikalauju ateities be grandinių ir 
be retežių. Tegul šmėklos išgaišta, tegul 
teisybė pasilieka. Tegul siaubai išnyksta, 
čia yra musų pasaulis su jo kalnais, juro
mis ir slėniais, su jaunų lapų ir pumpurų 
pavasariu, su gėlių ir čiurlenančių šaltinių 
vasara, su vaisingu rudeniu, kada šakos 
linksta nuo vaisių, kada laukuose renkami 
pageltę auksiniai javai, kada visa pradeda 
silpti ir nykti, kada žiemos poetiška mir
tis, liesdama ir dažydama visa, ką savo 
rankom paliečia, audžia rudens medžiuo
se savo aukso audinius, nelyginant gobe
lenus.

Pasaulis pasiliks su žiema, su žmonių 
namais ir jų židiniais, kur auga ir žydį ge
riausios tautos jėgos ir dorybės. Visa tai 
pasiliks; pasiliks muzika su savo žavėti
nais tonais, pasiliks visa, kas yra gražu 
dainos mene, meilėje, viltyje ir kilniuose 
troškimuose. Visa tai pasiliks. Tegul šmėk
los išgaišta ir išnyksta — mes jų daugiau 
nebegarbinsime.

Žmogus yra didesnis, negu vaiduokliai. 
Žmonija yra didesnė, negu visi tie tikėji
mai, negu visi tie prietarai.

Žmonija yra lyg ta didi jura, o tikėji
mai ir prietarai tai yra tik vienos tamsios 
dienos bangelės. Žmonija yra lyg tas dan
gaus skliautas, o tikybos, religijos, dog
mos ir prietarai yra tiktai ūkas ir debesiai, 
kurie nuolatos keičiasi, bet kuriems vis 
vien skirta išnykti.

Religija, kuri remiasi vergija, baime, 
nežinojimu, tamsa ir priespauda, yra pa
smerkta mirti.

Tegul šmėklos 'ištykšta.
Tegul jos dengia su savo bekūnėm ran

kom savo kaktas, kuriose nėra akių, ir ant 
visados išgaišta iš žmonių vaizduotes!

(Pabaiga)
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kad italų ir vokiečių aviaci
ja butų galėjusi sugriauti 
Madridą ir nepalikti jame 
akmens ant akmens. Bet ir 
milijono žtnonių išžudymas 
nebūtų privertęs miesto pa
siduoti, kol jo gynėjų dva
sia dar nebūtų kritusi. Vis 
tiek reiktų pulti miestą ir iš
mušti gynėjus iš požeminių 
sustiprinimų. O to generolas 
Frankas negalėjo padaryti.

Madrido gynimas parodė, 
kad kartais ir milžiniška 
materialinė persvara susi
dūrus su herojišku pasiry
žimu’ negali jo sulaužyti.

“N. Z.”

MIRĖ ILGAMETIS “KE
LEIVIO” SKAITYTOJAS.

Greenport, N. Y. — Šių 
metų 5 liepos čia mirė Pet
ras Skiauteris, ilgametis 
“Keleivio” skaitytojas ir rė
mėjas. Velionis buvo žino
mas ir tarp kitataučių kaip 
pavyzdingas žmogus. Gyve
no tūlą laiką Newarke ir te
nai prigulėjo prie Palangos 
Juzės Draugijos; vėliau ap
sigyveno Greenporte. Ap
sirgo apendieičiu, buvo nu
vežtas ligoninėn ir po ope
racijos mirė. Paliko nuliūdi
me žmoną, 4 posūnius ir 2 
podukras. Lietuvoje buvo

kilęs iš Lygumų parapijos, 
Sakalų kaimo. Amerikon 
atvyko 1910 metais ir dabar, 
turėjo 50 metų amžiaus. Pa
laidotas East Marion bap-, 
tistų kapinėse. Kaip karo 
veteranui, legijonieriai ati
davė paskutinį patamavL 
mą. Te bus jam lengva šios 
šalies žemelė. Kaimynas.

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius. 

Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymą' k..n,H 
vaistus dėl kok’’s ligos naudoti Ver
ta šita knyga įsigyti visiems, ne> 
n-.T) Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie SO0 pulsapių. 
Kaina .................................  ?2-50
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LIUDAS GIRA APIE SAVO KELIO- ka>P rusai gerbia savo rašy-; 
tojus. Viskas name palikta 
tai]), kaip buvo Čechovui ja
me gyvenant; fabrikai net 
specialiai pagamino tokius 

pro akis buvo anksčiau. Tuo tarpu 
pas mus viso šito dar nėra, j 

Tačiau lusai ne tik mirų-; 
siais, bet ir gyvais rašyto-; 
jais tinkamai rūpinasi. Te- j 
nykščiams rašytojams ne- į 
tenka galvoti apie tai, kaip, 
galus su galais suvesti, apie 
varžytynes, kaip yra pas 
mus. Tas kasdieninis musų ' 
rašytojų rūpestis atima bantį 
80 nuoš. energijos kurybi-j 
niam darbui. Rusų rašytojai 
gauna didelį honorarą, jie 
neišnaudojami. Materiali
niais rusų rašytojų reika
lais dar rūpinasi Literatū
ros fondas, kurio žinioje y- 
ra keliolika rašytojų darbui 
ir poilsiui namų. Tuose na
muose norintieji apsigyven
ti rašytojai turi mokėti labai 
mažus atlyginimus, o jei ir 
tų negali sumokėti, tai atlei
džiama ir. nemokamai. Res
publikų rašytojų draugijos 
taip pat turi tokių namų. 
Rusų rašytojai yra sutvarkę 
tinkamai ir teisinių reikalų 
apsaugą. Pasižymėjusiems 
ir kūrybingiems rašytojams 
dar padeda ir vyriausybė. 
Yra išleistas įstatymas rašy
tojų kūrybai tinkamoms są
lygoms sudaryti. Ypatingai 
gerai materialiniai stovi ru
sų rašytojai — dramatur
gai. Pastebėta, kad drama
turgai žymiai daugiau už
dirba už kitus rašytojus, 
nors pastarieji taip pat gau-

NĘ SOVIETŲ RUSIJON
Lietuvos Rašytojų Drau- venimą liečiančią medžią _ _____ „ . ...... .

gijos pirmininkas "Liudas gą ir gražiai sutvarkė. Įėjęs pat sienoms "tapetus, kokie 
Gira šį pavasarį buvo nuvy- į tuos pajunti ir ] “ 1 ‘
kęs į Sovietų Rusiją ir su- praeina visas tas gyvenimas 
grįžęs papasakojo spaudos (—epocha, kurioje gyveno 
atstovams savo įspūdžius.' minimi rašytojai. L. Tolsto- 
Jie tilpo “L. Žiniose.” |jaus namai taip pat palaiko-

Į Maskvą atvykau balan- mi apžiūrėjimui. įėjęs i tuos 
tlžio 30 d., o gegužės 1 d. j namus, randi ligi smulkme- 
jau teko žiūrėti tikrai įspu- nų viską taip, kaip buvo tuo 
dingo tą dieną ruošto ka- metu, kai L. Tolstojus gyve- 
riuomenės parado. Šis para- no ir kūrė. Įdomus literatu- 
dar, kuris man paliko dide- ros muziejus, kuriame da
lie įspūdžio, truko apie 8 va- bar yra išstatyta ir Maja- 
landas. Pirmiausia parada- kovskio kūryba. Netrukus 
vo kariuomenė, o vėliau or- Majakovskio kuiybai stei- 
ganizacijos. Iš viso, kaip te- giamas atskiras muziejus, 
ko patirti, šiame parade da- kuriam bus paskirta kelioli- 
lyvavo apie 1,700,000 orga-^a kambarių. LitGraturiz 
nizuotų žmonių i. 1—1— 
menės. Ypatingą įspūdi pa
liko fizkulturininkai—spor
tininkai.

Gegužės 1 vakare aplan
kiau darbininkų “ZISO” 
kliubą. Šis kliubas labai di
delis. Jame yra atskiros bib
liotekos, salės, skaityklos, 
restoranas ir kita. T

ka kambarių. Literatūros 
ir kariuo- muziejus saugoja dar daug 

įvairių rankraščių.
Be to, dar teko aplankyti 

įdomų nišų bajorų namą. 
Aleksandro III laikais, Ro
manovų dinastijos 300 me
tų jubiliejaus proga, jis bu
vo sutvarkytas, restauruo
tas. Ir dabar tas namas pa-

įskeltas “Squulus’ Vėl Neria Dugnan.

Fotografui pavyko padaryti šitą nuotrauką, kai iškeltas anądien submarinas “Sąualus” 
nutruko nuo keltuvų ir vėl nuėjo juros dugnan. Iškelti jį ėmė 7 savaites laiko. Dabar bu
sią da sunkiau iškelti.

I PAJIESKOJIMA1
Pajicšknu dėdės PETRO GRŪZDO; 

paeina iš Plutiškių parapijos, Ma-; 
riampolės apskr. Senas laikas, kaip, 
minimas dėdė, gyveno .Amerikoje., 
b ūrio žinote kur jis dabar randasi; 
malonėkit pranešti jo adresų, busiu, 
iėk.nga, arba jis pats lai atsišaukia.

M. GruodŽiutė (0)
IKI Palmerston a Ve.,

Toronto, Ont., Canada.

Pa’ieškau pusseserių Mares <’’I- 
ŽAL’SKJENĖS, Monikos KAZLAUS
KAITĖS (po tėvo Bendžiunaitės), 

1 prieš pasaulinį karą gyveno Brook- 
’vn N Y. Prašau jų pačiu Atsisaukt. 
Kurie žinot kur jos randas, malonė
kit pranešti jų adresą, už ką bus>u 
dėkinga. Mrs. M. Petraitis 1 (1) 

1*121 W.Lombard st.. Baltimore, Md.

P A R SID U O D A F A R MA
Į 16 akerių farma gera žemė, arti 
gero kelio, gera vieta augint daržo- 

j vėms ir gyvulių ukiui, nauja 8 kam
barių stuba visi įrengimai. Parduodu 
pigai. I. Epstein (1)

i Salem ,st., No. Willmington, Mass.

1 175 akrų Farma parsiduoda
Apiclinke, kurioj’ ilgas sezonas vi- 

sokicfns pasėliams ir lengva žiema. 
10 akerių medžių ir malkų, virs 120 
akeliu dirbamos, stuba, barnė ir kiti 
budinkai; taipgi gyvuliai, avys, kiau
les. vištos, mulai ir farmos įrankiai. 
Gali pirkt ir be gyvulių ir padargų. 
Kaina pigi. F. RUDZIN, (1 

BERLIN, M D.

.o ir laikė pasam 
arge ir skurde.
mokslo ir teisk- 

žmogaus asmeni: 
■isės dirbti ir gali 
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Kliubas laikomas, kad į Maskvą at
grasiai Įrengtas. Tą pat va- važiuojantieji galėtų pama- 
karą vieno to kliubo sky- tyti ir palyginti gyvenimo 
riaus vedėją išmokiau šokti kelią nuo bajorų iki Lenino 
musų tautinį šokį “Suktini.” | laikų.
Aš čia pat vienam esančiam j Pažymėtina ir Lenino 
salėje muzikui paniūniavau biblioteka, kuri savo didu- 
“Suktinio” meliodiją, o jis mu yra antra pasaulyje. Is- 
netrukus šį šokį paskambi- torinio muziejaus jau ne- 
no. Aš gi su kliubo skyriaus spėjau apžiūrėti. Galiu tik 
vedėja pašokau. Drauge su pastebėti, kad rusai labai 
manim kliube buvęs anglas stengiasi išlaikyti istorines 
išmokė šokti “Lambetvuo- (liekanas ir jas betyrinėdami 
ką,” o paskui visi pašokome atidengia daug ligi šiol ne- 
rusų tautinį šokį “Jabloč- ’ žinotų rusų tautos istorijos 
ką.” Tame pat kliube teko faktų bei senų seniausių lai- na didelius honorarus. Poe- 
pastebėti, kad rusų darbi-j kų rusų gyvenimo Dūdų. tams už poezijos eilutę bus 
ninkams menas nėra sveti- Taigi, rusai savo praeitį la- ■ --
mas. Klausiau, kaip viena bai gerbia ir iš jos mokosi.

| Be muziejų Maskvoje dar 
teko aplankyti keliatą teat
rų, kurių Maskvoje yra n£t 
ligi 50. Susidarė įspūdis, kad 
rusų režisieriai tikrai pui- Sovietų kultūros 
kiai moka pastatyti veika
lus. Veikalai statomi ištisai, 
jų nežalojant. Palyginant 
.musų teatre statytą veikalą 
! su tuo pat veikalu, kuris pa- 
; statytas Maskvos teatre, pa- vėtąs, 
stebimas didžiulis skirtu- tos atžvilgiu, 
mas musų nenaudai. ~ ' 
lankytis ir Revoliucijos te- Kryme ilsisi 
atre, kurio pastatymai bei darbininkų ..n.a.rUrt n .....i z. .■> rvT r.r.i ' o o

Rusijos geležinkeliais apie 
1,600 kilometrų. Važiuo
jant traukiniais žmonių 
skaičius labai didelis, tačiau 
nėra to didelio netvarkingo 
susigrūdimo. Persėdimo sto
tyse keleiviai per garsia
kalbius informuojamų kur 
reikiamas traukinys stovi, 
jo išvykimo laikas, kur ku
ris traukinys vyksta ir pa
našiai.

MILŽINIŠKAS STOKJAR-I ANGLIJA 
DŲ DARBININKŲ 

STREIKAS.
Chicago, Ill. — Liepos 16 

vakarą Coliseum svetainėj 
įvyko nepaprastai didelis 
skerdyklų darbininkų mi
tingas, kurį sušaukė CIO. 
Dalyvavo per 20,000 žmo
nių. Iš visų Amerikos kraš
tų suvažiavo 856 delegatai, 
kurie atstovavo 45 skerdyk-

APRŪPINS
LENKIJĄ ORLAIVIAIS.
Londono darbie.čių “Dai

ly Herald” šią sąvaitę pra
neša, kad Anglija jau tiek 
pristačiusi sau orlaivių, kad 
nuo 1 rugpiučio pradėsianti 
juos statyt Francuzijai ir 
Lenkijai. Kadangi iš Angli
jos orlaiviams sunku Len
kijon nulėkti, nekliudžius 
Vokietijos teritorijos, tai or
laiviai lėksią per Francuzi-

Parsiduoda Namas.
1810—1816 Dorchester avė. kam

pinis muro namas, keturios šeimy
nos po 6-is ruimus, gerai ištaisyti ir 
3 štorai be lysų, tinkami visokiem 
bizniam arba saliunui. Puiki vieta, 
namas pilnai apgyventas. Rabdos 
$170.00 į mėnesį. Parduodu pigiai. 
Savininkų galima matyt ant 3-čio 
-flioro: (1)

15 Lafield st., Dorchester, Mass.

Parsiduoda Farma
Vidury New Yorko valstijos, 180 

akerių labai geros žemės ir gero miš
ko, 3VĄ mylios nuo miesto su gyvu
lius ir su mašinerijom, 10 ruimų nh- 
mas; parsiduoda pigiai iš priežasties 
mirties šeimininko. Platesnių žinjų 
klauskit pas John Yankus (0) 

234 Rodney st., Brooklyn, N. Y.

na, su žmonių 
auga ir žydį ge
rybės. Visatai 
su savo žavėti- 
kas yra graži 

tvje ir kilniuose 
iks. Tegul smėl
ynes jų daugiai

mokama po 25 rublius. | 
(Rublis vertas apie 1 litą ir 
10 lietuviškų centų.) Už 
lanką beletristikos mokama 
po 3,000 rublių.

Apskritai, kalbant apie 
reikalus, 

tenka pastebėti, kad ten 
kultūros reikalai vertinami 
lygiai su krašto gynimo rei
kalais.

Krymu buvau tikrai suža- 
Tai graži vieta gam- 

Taip pat ten 
Teko yra daug istorinių liekanų, 

tūkstančiai 
i moderniškai į- 

artistų vaidyba nėra nei rengtose sanatorijose.
kiek menkesnė, kaip di- Ruoštuose priėmimuose 

Maskvos teat- bei atskiruose pasikalbėji- 
Iš to išvada, kad muose su Sovietais teko pa- 

simpatijų lietuvių 
tautai ir literatūrai. Niekas 
nedavė suprasti, kad aš at-

> iš mažytės valstybė
lės, bet atvirkščiai — kėlė

negu vaiduokliai 
gu visi tie tikėj
ai.
lidi jura, o tikėj 
tik vienos tams 
ja yra Ivg tas te 
oos, religijos, te 
ai ūkas ir debesį 
si, bet kuriens r

darbininkė pianinu paskam-1 
bino gana sunkius žinomų 
kompozitorių kurinius.

Tą patį vakarą teko daly
vauti VOKSO ruoštoje va
karienėje, o sekančios die
nos vakare jau išvykau į Ki
jevą, kur vyko Sovietų rašy
tojų draugijų valdybų posė
dis, ukrainiečių rašytojo 
Ševčenkos 125 m. gimimo 
sukakties minėjimo proga. 
Šiame posėdyje iš bžsienie- 
čių dalyvavau tik aš vienas. 
Posėdyje buvo skaityta de
šimts referatų apie Ševčen
kos kūrybą, gyvenimą. Šio 
posėdžio proga gavau patir- džiuosiuose 
ti, kokie menki yra musų ruošė, 
rašytojų ryšiai su kaimyni- Maskva kaip buvo, tai]) ir Ii-, stebėti 
nėmis valstybėmis. Mane ko, teatro meno miestu, 
globojęs Sovietų rašytojų 1 Visi Maskvos teatrai per- 
sąjungos komisijos santy-j pildyti. Į kai kuriuos jų ten- vykęs 
kiams su užsieniais palaiky- ka laukti bilietų net po są- lės, 1 
ti pirm. pav. M. Aplietinas; saitę ir daugiau. Sovietuose lietuvių tautos seną kultūrą, 
tik iš manęs sužinojo, kad yra apie 500 nuolatinių te-j kuri anksčiau kartu su rusų 
lietuviai žino Ševčenką ir, atrų ir apie tiek pat kėliau- kultūra dominavo rytų Eu- 
kad jo kūrybos yra išversta jančių — kolchozų teatrų, 
į lietuvių kalbą. Apie tai jis 
vėliau, skaitydamas paskai
tą, pranešė visiems posėdy
je dalyvavusiems rašyto
jams.

Kijeve teko lankytis Šev
čenkos muziejuje, kuris pui
kiai sutvarkytas. Tame mu-

11 opoje.1 TV
Lankydamasis Jaltoje ap-i 

lankiau Čechovo muziejų— 
namą, kuriame šis rašytojas 
anksčiau gyveno. Čechovo 
muziejų prižiūri Lenino bib
lioteka, o veda Marija Pau- 
lovna (Čechovo sesuo). Šia
me Čechovo muziejuje tainziejuje parodyta visa Šey- t lima dal. isitikinti, rmnl/nc ziivvhn L’iivi nin *

iasi vergija, bait- 
priespauda, yra p ‘

ksta.
i savo bekūnėm’’ 
iose nėra akių, iii 
ionių vaizduotes’ 
aiga)

iš Lygumų pan? 
ų kaimo. W 
o 1910 metais ir & 
> 50 metų amžiai 
tas East Manot: 
kapinėse. Kaip1 

anui, legijonierii

Te bus jam lenp 
s žemelė. 
_________ ______ s

1Ų DAKTARAS 
rašė daktaras A 1 
mja knyga uipMP 
lis, aiškinsi im’H’F 
;ns dėl UV-ra l'W
tą knyrs išimti «»*» 
Pakt?ra< yra \ 
įsią knyci) k«Ww« 
„i *..u nUJi irt1

čenkos kūryba, kuri ėjo 
dviem krvptim; poeto ir ta
pytojo. Muziejus užima 14 
kambarių. Ševčenkos minė
jimo proga Sovietų Rusijoj 
išleista didžiulis rinkinys ir 
šeši mažesni tomai jo poe
zijos, pirmą kartą išspaus
dintos lusų kalba Ševčen
kos apysakos, išleistas dide
lis albumas jo tapybos dar
bų, visa ei’ė jo populiario- 
sios kūrybos knygeliu, o tai]) 
pat nemaža leidinių Ševčen
kos kūrybos išleista sveti-. 
momis kalbomis. Visa tai 
rodo, kaip reikia pageibti 
tautai nusipelniusį rašytojų.

Kijeve išbuvęs keliatą 
dienu vėl1 grįžau i Maskvą,! 
kur išbuvau ligi gegužės 15. | 
Nors kiekvieną diena, rytą 
ir vakarą lankiau Maskvos 
muziejus ir teatiu;, tačiau! 
nepakako laiko, kad viską1 
galėčiau narna*vti. j

Aplankiau rašytojų Puški
no ir Gorkio muziejus. Čia

su

Rusų rašytojai labai susi
domėję musų literatūra ir 
nori su ja arčiau susipažinti. 
Pageidauja apie lietuvių li
teratūrą straipsnių ir žy
mesnių veikalų vertimų.

Noriu da pažymėti apie tą 
pavyzdingą tvarką, kurią 
teko pastebėti važiuojant

Pirmas Vaizdas iš Rusų-Japonų Karo.

Štai pirmutinis rusų-japonų karo vaizdas pasiekęs Ame
riką. Jis parodo ginkluotus japonų kareivius saugojant pa
imtus nelaisvėn Sovietų Mongolijos kareivius. Japonai sto
vi, o rusai belaisviai sėdi ant žemėą susėdę.ykite tuoj. Dideh **•_, 

irai», op* W F 
na ................

no ir Gorkio muziejus, 
tikrai teko nusistebėti, 
kokiu kruopštumu -rusai su
rinko visą, tų rašytojų gy-

APIE LIETUVOS STU
DENTŲ CHORO AT

VAŽIAVIMĄ.
Konsulatas mums prane

ša, kad Lietuvos universite
to choras pasieksiąs New 
Yorką 22 rugpiučio (Augu
sto). Atvyksta 45 daininin
kai ir jų vadas K. Kaveckas. 
Jei kuri kolonija norėtų 
parsikviesti chotą pas save, 
tegul susižįnd šii konsulatu: 
Consulate deneral of Lith- 
uasia, 16 West 75th st., • 
New York, N. Y.

Iš kiekvienos kolonijos, 
kuri norėtų chorą parsi
kviesti, reikalaujama šių 
dalykų:

1. Suruošti koncertą, ku
ris duotų choristams ir pel
no, kad važinėdamiesi po 
Ameriką jie turėtų iš ko sa-l 
vo kelionės išlaidas pa
dengti.

2. Aprūpinti visus choris
tus nakvynėmis ir maistu.

IR LIETUVOJE ORGANI
ZUOJAMA “P1ATI- 

TILETKA.”
Rusai išmokino visus or

ganizuoti “piatiletkas.” Bol
ševikus pasekė netik Vokie
tijos fašistai, bet ir Lietuvos 
tautininkai. Kauno laikraš
čiai praneša, kad žemės ri
kio ministeris Krikščiūnas į- 
sakęs visų savo ministerijos 
departamentų viršininkams 
išdirbti penkmečio planą 
ūkio darbarms kelti. Nauja
me plane bus atkreiptas dė
mesys į žemės ūkio kultūri
nimą ir darbo našumo pakė
limą. Penkmečio planas ap
ims Žemės ūkio ministerijos 
daibus nuo šių iki 1944 me
tų.

VAKARUŠKOSE PEILIU 
NUDURĖ ŽMOGŲ.

Kemešio kaime, Linkme
nų valsčiuje, Utenos apskri
ty] per vakaruškas Šarkių 
kaimo bernas. Vladas Bui
ka, peiliu nudurė Joną Šal- 
tenį iš Tauragnų miestelio.

lų su. z^’PPO(ją j Afriką, Eigiptą, o iš te-
nanų. Suvažiavimą Įgaliojo,naj per Turkiją ir Rumunija 
CIO vadovybę paskelbti!; Lenkiją.
“Big-Four” skerdyklosC|
streiką, jeigu darbdaviai at- j
sisakytų tartis su CIO dėl i KO NAKTINIUS KLIU- 
naujos darbo sutarties. At-!
rodo, kad streikas neišven-j Federalinė valdžia pra- 
giamas. Kompanijų mušei-' dėjo imti nagan naktinius 
kos jau pradeda veikti. Jie New Yorko kliubųs, 'kurie 
jau kėsinosi nužudyti CIO per naktis padaro didelį 
organiza torių Herbertą bizni, bet nemoka mokes- 
Marchą. Jie jį šovė ir sužei- čių. Pereitą sąvaitę

IMA NAGAN NEW YOR-

Petronelč Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerų patarimų 
ir busit patenkinti. (37)

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water St., Philadelphia, Pa.

BUS.
Federalinė valdžia

dė, bet daktarai sako,_ kad 
pasveiks. Net vyskupas Ber
nard J. Shell gavo grąsini- 
mų laiškais ir telefonu, kam 
pritaria darbininkams. Mi
tinge kalbėjo ir John Lewis. 
Pasirodžius jam ant estra
dos, delnų plojimas ūžė 15 
minučių. Žmonės rėkė ura, 
muzika trenkė maršą ir lin
guodamos ji sveikino vėlia
vos. Lewis kalba labai rim
tai, kaip koks senas advo
katas. Kiekvienas jo pareiš
kimas paremtas faktais.

Jurgis Slabuška.

WATERBURY, CONN.
“Keleivy” tilpusioj kore

spondencijoj apie baigusius 
vidurines mokyklas lietuvių 
vaikus tapo iškraipytos kai 
kurios vaikų pavardės. Tai
gi čia tas klaidas pataisome:

Buvo pasakyta, kad Wil- 
by High School baigė, tarp 
kitų. Albertas A. Mačėnas 
ir Jieva E. Kukauskis, o tu
rėtų but: Albertas A. Ma
ceina ir Jieva E. Kukanskis.

Tarp Leavenworth High 
School baigusių buvo pa
minėta Pranas A. Bajeras 
turėtų but Pranas A. Bajo
ras.

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 310 
receptų, 224 puslapiai. Mokslinia^ aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knvgą sutaisė K. Petr kienė. išleido A. L. D. L. D. 
Moterų Skvrius. Kaina $1.<'0.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

buvo 
areštuoti šešių tokių 

Kiek-
jau 
kliubų savininkai. ___
vienam jų gręsia nuo 4 iki 
20 metu kalėjimo ir nuo 
$20,000" iki $40,000 pabau
dos.

Vermonto valstijoj, prie 
Champlain ežero, golfinin- 
kų kliube pereitą sąvaitę 
sprogo vandeniui šildyt va
rinis katilas ir užmušė 3 as
menis.

GELBĖK
SAVO

PLAUKUS 7^ 
KODĖL PLAUKAI KRINTA? 
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?
Prisiųskit vardų ir adresų, mes pri

siusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO. 

412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Suvis dykai dasižinosile savo at
eitį ir kokių laimę turėsite gyveni
ne, jeigu parašysite tuojaus indėda- 
mi kelias štampas dėl persiuntimo. 
Adresuokite: (O)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Bell Ave., Desk. K., 

CHICAGO, ILU-

PARSIDUODA GRAŽI 100 AKRŲ FARMA.r-—

PRIE VASAROTOJŲ EŽERO. Budinkai ir visi įrankiai geriausioj tvar
koj. Taipgi ir gyvuliai. Pelningas biznis iš turistų.‘30 akry puikiu da ne
kirstų medžių, stebėtinai graži vieta medžiojimui ir žuvavimui. Vieta tik
rai verta $10,000, mes pasiaukaujam nuostoliui, atiduosim už pusę < kai
nos. Gera proga pasinaudot lietuviams.

STANLEY SERAFIN, McMILLAN, MICHIGAN.

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS”
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

"NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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Moterims Pasiskaityt
X ŠI SKYRIŲ TVARKO
 M. MICHEISONIENĖ. ======

Judžių Artistės Reklama. POLEMIKA IR KRITIKA.

KODĖL TIKYBOS PANIE
KINTA MOTERIS KARŠ
ČIAU TIKI NEGU VYRAS

Sakoma, kad ekonominiai 
santykiai nustato visus kitus 
žmonių santykius. Tai liečia 
ir šeimą: šeimos pobūdi ir 
moters vaidmenį joje. Ka
pitalistinėje visuomenėje 
šeima visų pirma yra valdy
toja tam tikrų ūkiškų gery
bių — kilnojamo ir nekilno
jamo turto. Moters vaidmuo 
turtingųjų šeimoje yra toks: 
gimdyti: vaikus — teisėtus 
turtų Įpėdinius ir prižiūrėti 
namus. O darbininkų šeima 
kapitalistinėje visuomenėje 
reikalinga ingiai darbo -jė
gai gaminti.

Tikėjimas visada buvo 
turtingųjų ir galingųjų tal
kininkas. įvairios religijos, 
norėdamos moterį pavergtą 
laikyti, nuolat kaldavo, kad 
moters dalia paties Dievo 
nuspręsta, kad moteris vy
rui sutverta, kad ji mažiau 
už vyrą turi gabumų, yra 
silpnesnė ir todėl privalo ži
noti tik vaikus auginti, šito
kias mintis per tūkstančius 
metų skelbė Įvairiausios re
ligijos. Ir jų darbas nebuvo 
tuščias. Moteris ne tik vilko 
savajį jungą, bet ir buvo Įsi
tikinusi, kad nėra jokios iš
eities, kad taip ir turi būti. 
Rytietė moteris užsidengė 
savo veidą ir daugelį šimt
mečių atviru veidu bijojo 
pasirodyti svetimam vyrui. 
Net dabar, kada žmonišku
mo ir išsilaisvinimo idėjos 
pasiekė tolimesnius žemės 
užkampius, daugelis rytie
čių moterų dreba iš baimės, 
kad joms reikės veidą nusi
dengti. Jos mano, kad vaik
ščioti neuždengtu veidu— 
didelė nuodėmė.

Įstatymai moterį pavers
davo vyro verge. Imkime 
kad ir naujųjų amžių įstaty
mus. Caristinės Rusijos įsta
tymai žmoną atiduodavo vi- 
siškon vyro valdžion. Žmo
na turėjo vyro klausyti, ne
turėjo net atskiro paso ir tu
rėjo visur sekioti paskui vy
rą. Ji be vyro leidimo nega
lėjo gauti jokio darbo, ne
galėjo pradėti mokytis, jei
gu vyras neleido. Kai kurių 
Europos valstybių įstatymai 
ir dabar nedraudžia vyrui 
užmušti neištikimą žmoną. 
Jam čia nereikia jokių įro
dymų. Jeigu tik jis yra įsiti
kinęs kad žmona jam neišti
kima, jis gali ją užmušti, ir 
palikti teisus. Tačiau tenai 
už tokį pat nusikaltimą mo
terį siunčia į katorgą. Da-

LĖKĖ KAIP SAKALAS...

šita išdykusi 17 metu am
žiaus juodaplaukė, Goldie Gehr- 
ken, pabėgo anądien iš namų ir 
susidėjus su vienu lakunu išlėkė 
“eksaitmentų” jieškoti. Tėvai 
ir giminės jieškojo jos 4 dienas. 
Dabar ji jau sugryžo namb, o 
policija jieško jos kavalieriaus, 
nes sako, kad jis vežęs ją ne sa
vo, bet pavogtu orlaiviu. Jiedu 
buvo nuskridę 165 mylias.

bartinė šeima kūrėsi ne pa
gal susitarimo principą, bet 
pagal žmonos vyrui paver
gimo principą, ir tokioje 
dvasioje buvo rašomi įsta
tymai.

Biblijos istorija apie pir
mųjų žmonių sutvėrimą taip 
pat pabrėžia, kad moteris 
yra žemesnė už vyrą. Mote
lis esanti kalta net ir dėl 
pirmųjų žmonių iš rojaus iš- 
gujimo, todėl ji esanti kalti
ninkė visų nelaimių ir sun
kumų: dėl jos prakeikta že
mė ir šykščiai suteikia der
bi; dėl jos žmonės dirba 
prakaituodami.

Visais šitais motyvais pa
sinaudojo naujojo įstatymo 
rašytojai, kad pažemintų 
moterį savo pamokymuose. 
I-ii įname šv. Povilo laiške 
Timotiejui duodamas tok
sai pamokymas: “Moteriš
kė tesimoko tylomis, su visu 
pasidavimu. Mokyti mote- 
liškei aš neleidžiu, nei vieš
patauti ant vyro. Nes Ado
mas padarytas pirma, pas
kui Jieva. Adomas nepasi
davė suvedžiojimui, o mote
riškė pasidavė suvedžioji
mui ir nusikalto peržengi
mu” (II, 11—14).

Moteris yra “velnio in
das,” sako kunigų “šven
tas” raštas. Ji esanti nešva
rus padaras. Šitaip mokė 
krikščionių mokslininkai. 
Bažnyčios tėvas Tertulijo- 
nas į moterį kreipėsi su to
kiu pamokymu: “Moterie, 
tau reiktų kuo blogiausiai 
gyventi, nuleistomis, atgai
laujančiomis akimis vaikš
čioti po žemę, kad privers
tum užmiršti, jog tai tu pra
žudei žmonių giminę.” Pra
voslavų ir katalikų šventu 
laikomas Antonijus Egip
tietis mokė: “Kai jus pama
tysite moterį, įmanykite, kad 
prieš jus ne žmogiška būty
bė, o pats velnias. Moters 
balsas — gyvatės šnypšti
mas.” Kitas šventasis mote
rį vadina “maru, žaizda, 
žmonijos pražūtimi.” Mote
ris esanti užnuodytas cuk
rus, kuriuo velnias nori nu
pirkti žmonių sielas.

Prieš du tūkstančius me
tų žydų dvasininkai tvirti
no, kad “moters balsas—pa
leistuvystė.” Rabinai iki šių 
dienų išlaikė šį laukinišką 
paveldėjimą ir vėl prigriovė 
visą kupetą naujų aiškini
mų, religinių įstatymų, že
minančių moterį. Moteris, 
žydų dvasininkų aiškinimu, 
nešvarus padaras. Kaip ir 
krikščionių kunigai, rabinai 
kaltina moterį už Adomo 
suviliojimą. Rabinai moko, 
kad moteris turi visą gyve
nimą būti globojama: prieš 
ištekėjimą ją privalo globo
ti tėvas, ištekėtusią—vyras. 
Duktė nedalyvauja tėvo pa
likimo dalybose. Jeigu žmo
na dings be žinios, vyras ga
li vesti kitą; bet jeigu vyras 
dings, žmona visą gyveni
mą turi likti našle.

Rabinai daug rašalo, 
plunksnų, pergamento ir po- 
pierio "išeikvojo šmeiždami 
moterį: “žmogus privalo 
bėgti nuo moters... Negali
ma juokauti ir šposauti su ja 
arba žiūrėti į jos grožį... Jei
gu sutiksite moterį, tai nei
kite paskui ją, bet bėkite 
nuo jos... Negalima klausy
tis moters dainavimo ir žiū
rėti į jos plaukus...” Taip 
sako žydų šventraščio “Ki- 
cur-Šulchon-Oruch” 152 
skyrius. Todėl nenuostabu, 
kad kiekvienas tikintysis 
žydas kiekvieną rytą Dievui 
dėkoja: “Palaimintas tu, 
musų Dieve, kad nesutvėrei 
manęs moterimi!” O žydė 
melsdamosi turi nuolankiai 
dėkoti už tai, kad viešpats 
ją sutvėrė bent tokia, kokia 
ji yra. Šitaip vertina moterį 
žydų religija.

Mahometonų religija sa-

Filmų gamintojai stengiasi išreklamuoti savo artistus, kad publika smalsiau eitų žiūrėti 
jų filmų, šiame atvaizde matom jau iš kalno reklamuojamą artistę Dorothy Lamour. Se- 
kamoj filmoj ji busianti apsirengusi tuo pačiu kostiumu, kaip šiame atvaizde.

vo pažiūromis į moterį nie
ku nesiskiria nuo krikščio
nių ir žydų religijų. Jeigu 
krikščionių religija uždrau
dė moteriai Dievui tarnauti 
prie altoriaus, o žydų religi
ja jai paskyrė atskirą vietą 
sinagogoje, tai mohameto- 
nai moters seniau visiškai 
neįsileisdavo į mečetę.

Budistų lamaistų religija 
moko, kad moteris—tai pats 
baisiausias sutvėrimas. “Vi
sos moterys linkusios blogą 
daryti,” moko 'budizmas; 
“jos parsidavėlės, gudrios, 
visos melagės!... Jos gali 
visą pasaulį pražudyti.” 
Pas budistus lamaistus mo
terys neturėjo teisės sėdėti 
už stalo, nedrįsdavo per
žengti vyrui kelio ir pirma 
vyro įeiti į kambarį. Moteris 
neturėjo teisės vyrą vadinti 
vardu. Pagal budistų lama
istų religijos mokslą, mote
ris taps vyrui lygi tik už mi
lijono metų.

Dabar pakalbėsime apie 
moterų religingumo prie
žastis." Nežiūrint to, kad re
ligija taip mažai vertina 
moterį, ji yra labiau tikinti 
negu vyras. Mes tą jau daug 
kartų sakėme, kad religija 
tvirčiausiai laikosi ten, kur 
daugiau priespaudos, guji- 
mo ir vienatvės jausmo. 
Skurdo ir begalinio darbo 
smaugiama, moteris težino
jo savo grįčią ir sodybą. 
“Babja doroga—ot peči do 
poroga” (bobos kelias — 
nuo krosnies ligi slenksčio), 
sako rusų priežodis. Dar rei
kia neužmiršti ir moters 
tamsumo. Juk moteriai 
daug sunkiau mokslus išei
ti, ką nors paskaityti. 
Skriaudžiama tamsi moteris 
nežino kur užtarimo ir tei
sybės jieškoti, todėl ji eina 
bažnyčion melstis, nes nuo 
kunigų ji nuolatos girdi, kad 
reikia ■ dirbt ir melstis, o 
Dievas užtai atlyginsiąs. 
Biednuomenės tarpe atsitin
ka, kad vyras bėga į aludę 
savo vargus paskandinti, o 
moteris jieško paguodos 
bažnyčioje.

Bažnyčia naudojasi mo
terų religingumu. Bažnyčia 
visais laikais ir visose šalyse 
gudriai panaudodavo mote
rų religingumą savo tiks
lams ir valdančiųjų intere
sams. Bažnyčios Įtakoje e- 
santi moteris atitinkamoj 
dvasioj auklėja vaikus, da
ro įtakos vyrui. Reakcingos 
krikščionių partijos moterų 
dėka gauna daug balsų per 
linkimus į parlamentus. Ko
vai prieš ateizmą bažnyčia 
taip pat panaudoja moterį. 
Dažnai kunigai per išpažin
tį iš religingų žmonių suži
no, ką galvoja jų vyrai. Jei
gu vyras, dvasininko nuo
mone, turi labai pavojingų 
bažnyčiai ir tvarkai minčių, 
tokį jie pasistengia “izoliuo
ti” jau ne su Dievo pagalba, 
bet su policinėmis priemo
nėmis.

Mes, laisvamaniai, atmes
dami religinius prietarus, 
pripažįstame moteris lygia

teisėmis su vyrais ir sten
giamės išlaisvinti moterį iš 
ją niekinančių prietarų. Tik 
išsilaisvinusios iš bet kokios 
priespaudos moterys-moti- 
nos galės mums išauginti 

į šviesius ir kulturingus žmo
nes ir priartinti šviesesnę 
ateitį, kurioje nebebus 
smurto, išnaudojimo, brol
žudiškų karų, bet viešpa
taus laisvė, lygybė, .brolybė.

K. Valašinas.
Iš “Laisvosios Minties.”

KODĖL LIETUVĖS MO
TERYS LĖTOS PAŽAN

GOJE?
Lietuvės moterys pirmyn 

žengia labai lėtai. Sudomin
ti jas nauja idėja, pakreipti 
nauja kiyptimi yra žymiai 
sunkiau, negu vyrus. Tokia 
jau lietuvės psichologija. Ji 
stipriai laikosi senų papro
čių, nerangi sekti naujas idė
jas, nelinkusiu greitai skiltis 
su visu tuo, ką paveldėjo iš 
motinos ir bobutės. Todėl iš 
lietuvės moters dašnai gali
ma išgirsti: “Kaip musų tė
vai tikėjo, taip ir mes turime 
tikėti.” Kitokių argumentų 
savo senoms pažiūroms ji 
nesistengia rasti. Tačiau už
tenka paliesti još žingeidu
mą, suįdominti ją naujomis 
idėjomis ir — teks nustebti 
įvykusia permaina. Ji imsis 
darbo su pasiryžimu, noru, 
ištverme, o įsitikinusi naujo
vės rimtumu, naudingumu, 
kilnumu — parodys nepa
prastą ištvermingumą ir ne
begrįš į senų pažiūrų vėžes, 
kaip tai dažnai padaro nau
jokai vyrai, greitai persi- 
džiaugę nauja idėja.

Vyrai greitesni persiimti 
naujomis idėjomis ar pa
saulėžiūra, tačiau dažniau
siai jie nėra tiek stropus ir 
veiklus tą idėją plėsti, kaip 
moterys. Nemalonu pabrėž
ti, bet tai yra tiesa, kad vy
rai dažnai atlyžta ir grįžta į 
senąsias vėžes, padarydami 
gėdą naujos pasaulėžiūros 
sekėjams ir šalininkams. To
kie atsitikimai siauražiu- 
riams leidžia rodyti pirštais: 
“Štai, žiūrėkite, bedievis grį
žo prie dievo!” Bet mote
rys, kartą persiėmę nauja 
pasaulėžiūra ar politine idė
ja, lieka neatlaidžios, uolios 
ir veiklios pasišventėlės, ne
sigaili jai nei laiko.

Kad lietuvės butų religin
gesnės už vyrus — nedrįs
čiau tvirtinti: Jos tik atkak
liau laikosi religijos, kaip 
seno papročio ir “neprisi
rengia” nuodugniau jos pa
kritikuoti, pajieškoti jos ne
tobulumų. Todėl taip ir atro
do, kad religija moteris la
biau veikia, negu vyrus. Mo
teris mažiau linkusi ginčytis 
su kunigais, dėl savo įgimto 
drovumo nedrįsta jiems 
priešintis, dažnai, net ir ma
tydamos netiesą, klusniai 
jai nusilenkia ir tyli. Todėl 
bažnyčios atstovams leng
viau laikyti moteris pririštas 
prie senų tradicijų ir papro
čių.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Antras dalykas, moteris 
dar vis nesijaučia savaran
kiška. Vyras laisvamanis 
dažnai gali nepaisyti savo 
žmonos įsitikinimų ir daly
ti kaip jam patinka. O mo
teris negalų taip daryti. Juk 
tikintys, dar blogiau jei fa
natikas, vyras gali laisva
manę žmoną įvairiai “pa
spausti,” valdyti, versti, net 
pamesti. Nes kapitalistinė 
santvarka daugelyje valsty
bių pastato vyrą į aukštesnę 
valdovo ir šeimos maitinto
jo padėtį. O tos sąlygos yra 
labai svarbios. Laisvamanis 
vyras, jei jis yra rimtas ir 
savarankiškas, visada suge
bės suįdominti žmoną savo 
idėja ir padalyti ją vien
minte. Aš tikiu, kad jau ne
toli tas laikas, kada ir lietu
vės moterys laisvamanybės 
darbe stos greta vyrų. Juk 
ir jos supranta, kad bažny
čios globa jas tik įpareigo
ja, o apie jų teises nieko ne
kalba. Kai laisvosios min
ties idėja nasieks platesnius 
moterų‘sluoksnius, jų sąjū
dis bus spartus ir nesulaiko
mas.

Moterys sieks galutinio 
išsilaisvinimo iš medžiagi
nės verguvės ir pusiaukely- 
je nesustos.

A. Rūkas “L. Minty.”

Fašistų užsipuldinėjimai.
Du “Vienybės” broliukai, 

Vitaitis ir Juknys, manyda
mi jog savo senoviškais plu- 

| dimais ras tarp savo pasekė
jų kokių nors “simpatijų,” 

' užsispyrė niekinti ir viso- 
i kiais išmislais šmeižti nese
nai atvažiavusį pas mus pa
sisvečiuoti p. J. Jurginį, 
Lietuvos lašytoją ir laikraš
tininką. Juknys jau dusyk 
“prabilo” prieš J. Jurginį, 
bet jo šmeižimai tik pačiai 
“Vienybei” žalos daro, at- 
giąso skaitytojus. Aš J. Jur
ginio nesu matęs, bet jį se
nai jau žinau kaip gabų ra
šytoją ir paskutiniu laiku 
sukurusį autobiografinį vei
kalą “Nanseną.” kurį Vitai- 
čiui ir Jukniui butų nepro- 
šalį perskaityti ir pasimo
kinti žmoniškumo, meilės, 
teisybės.

Dabar vėl Vitaitis, pama
tęs J. Jurginio pastabą, kad 
Lietuvoj valgis brangesnis 
negu Amerikoje, padarė 

| sprendimą, kad tai esanti 
“kreiva matematika.” Bet 
kokia paties Vitaičio “ma
tematika,” tai nepagalvoja. 
Lietuvoje pietus kainuoja 1 
litą 20 centų, o Amerikoje 
toks pat pavalgymas 50 mu
sų centų. Pasak Vitaitį, 1 li
tas ir 20c. musų pinigais iš
eina 20 centų. Bet pas mus 
darbininkas uždirba į dieną 
mažiausia $3.00, o Lietuvo
je nuo 2 iki 3 litų į dieną. 
Pas mus užmokėjus už pie
tus 50 centų, darbininkui 
dar atlieka $2.50, o Lietu
voje užmokėjus u| pietus 1 
litą ir 20 centų atlieka tiktai 
nuo 80 lietuviškų centų iki 
1 lito 80 centų. Taigi, viso
kie Vitaičio “pamokslai” J. 
Jurginiui, kuris teisingai su
lygino musų ir Lietuvos pra
gyvenimą, sumuša patį Vi
taitį.

Tas pats galima butų pa
sakyti ir Pr. Baltrūnui (tai 
beabejo yra tas pats Vitai
tis), kuris tikrai nebežino
damas kas rašo laiškus iš 
Lietuvos ir kam rašo, bet į- 
taria prof. Voldemarą, adv. 
Bagočių, na ir dar “Kel.” 
red. Michelsoną. Jau gryni 
faktai kiekvienam parodė 
ir rodo, kad Vilniaus kraštą 
ir dabar Klaipėdą pardavė 
ir nuo Lietuvos atplėšė ne 
kas kitas, kaip savo kailį be
gelbėdamas fašistų vadas 
Antanas Smetona su savo 
giminėmis Tubeliu, Mironu 
ir kitais tautininkais (visa 
buvusi valdžia nuo 1926 
metų pabaigos iki šių metų 
balandžio). Buvęs “vadas” 
Smetona, dar norėdamas ir 
dabar savo kailį begelbėti 
ir, beabejo, išsilaikyti (būti 
“amžinu” prezidentu ir dar
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Kofek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ...................... 15c. 

Bijūnui. — Apie busimus 
Kanados rinkimus aiškių ži
nių da neturime. Artimiau
sia socialistinei minčiai Ka
nados partija yra Co-opera- 
tive Commonwealth partija. 
Kanados famerių partija 
taip-'pat yra pažangi parti
ja; liberalų ir konservatorių 
partijos abidvi yra buržua
zinės partijos. Jungtinių 
Valstijų nepriklausomybė 
buvo paskelbta 1776 metų 
4 liepos dieną, taigi nuo šių 
metų 4 liepos eina jau 164- 
ti metai kaip Jungtinės Va
lstijos gyvena nepriklauso
mos. Dabartinis prezidentas 
Rooseveltas yra jau 32-ras 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas. Ar adv. Bagočius 
turėjo kada nors debatus su 
Račkum tikybos klausimu, 
mes tikrai nežinom.

Chicagiečiui. — Tamstos 
paaiškinimas apie kun. A. 
Tamoliuno “pasimatymą su 
Viešpačiu Kristum” tilps 
sekančiam “Keleivio” nu
mery. Bus įdomi istorija apie 
tą Kristaus frentą.

Augustui Evoškui.—Ačiū 
už pinigus ir pastabas apie 
Kalendorių.
KUNIGŲ CELIBATAS.

—Išaiškinta kunigų bepatystės is- 
puolimas. šių knygų turėtų perskai- 
torija, pasekmės ir jų doriškas nu
lyti kielkvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moterįs, 
dukteris ir mylimosios nepapultų Į 
tokių kunigų globų. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia..............25c.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
talizmas. Kaina .......................... 25c.

| LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA |

i
 Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą &

SUTAISĖ DR. I). PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie n
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION

8 KAINA $1.00. R
b DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.

SVEIKATA
' TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą kni)gą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose. '

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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likti “karalium”), šaulių su
važiavime, Kaune, pereito
mis sąvaitėmis savo kalboje 
išgarsino buvusias savo val
džias (pirm. Černiaus), y- 
pač Tubelį, tuo tarpu kai 
Lietuvos liaudis į buvusias 
valdžias per 12 metų žiuri 
su pasibjaurėjimu ir reika
lauja, kad Smetona ir jo 
“seimas” pasišalintų. Jau 
išmintingesni tautininkai 
bėga iš tautininkų partijos, 
vien tiktai “zuikiai,” persi- 
metėliai ir žulikai laikosi ir 
buvusį “vadą” tebegarbina.

Manau, kad adv. Bago
čius ir red. Michelsonas at
sakys tam keikimui Vitai- 
čiui. tai aš ir baigiu šiuo sy
kiu. (Perdaug tas žmogelis 
menkas, kad Bagočius ar 
Michelsonas norėtų jį kriti
kuoti.—Red.)

Buvęs tautininkas.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas, 

906 Prescott St. Waukegan. Ill.
F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin.,

733 Lincoln st., Waukegan, Ill.
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister avė., Waukegan, III 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukegan, Ill.
K Vaitiekūnas — kasierius,

726 — Sth St., Waukegan, III.
KASOS GLOBĖJAI

D. Lauraitis, K. Ambrozunas,
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

P. Rukštalis, J. Jarušaitis.
Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 

‘hiatd od -a 00:T ‘otsauątu ouzoą tuatp 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir

geras Senas Blue Ribbon nu
statė malto gerumą—visada 
duodant jums pilnus 3 svarus 
pasižymėjusio malto sveiku
mu, naudingumu ir ypatybe. 
Blue Ribbon Maltas užtikrina 
jums tokias pat aukštos ypa
tybės pasekmes visada.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir U Lietuvos Laikralžių.)

Baigs Parceliuoti 
Dvarus.

Jis Mėsinėjęs Clevelando Moteris. Lietuviai Žuvę Ispanijos Kovose.

Kunigo ir Merginos] 
Skandalas.

______
Viena šiaulietė uždėjo areš

tą amerikiečių kunigo 
pinigams.

Vienas Amerikos lietuvių 
Romos katalikų kunigas tu
ri Šiauliuose prisipirkęs 
daug namų ir bankuose turi I 
daug pinigų. Jis yra tikras 
buržujus ir mėgsta su mote
rimis palėbauti. Į Šiaulius 
atvažiuoja, palėbauja, ir vėl 
važiuoja Amerikon.

Taigi, esant dabar jam 
Amerikoje, viena Šiaulių 
mergina nuėjo į banką ir už
dėjo areštą ant to “Dievo 
tarno” pinigų. Ji parodė su 

„ jo parašu jai išduotą notą 
ant 10,000 litų. Bet bankas 
davė telegramą tam “doros 
mokytojui” Amerikoje, pra
nešdamas, kad viena mergi
na kabinasi prie jo pinigų. 
Kunigas tuoj mušė telegra
mą atgal, kad bankas jo pi
nigų tai merginai nemokė
tų, nes jis nesąs jai skolin
gas. Taigi bankas ir atsisa
kė jai 10,000 litų iš kunigo 
sąskaitos išmokėti. Bet mer
gina sakosi eisianti i teismą, 
nes kunigas žadėjęs jai už 
ką ten užmokėti ir davęs 
vekselį su savo parašu.

“Lietuvos Ūkininkas,” 
kuris praneša šitą skanda
lą, nepaduoda nei to kuni
go, nei merginos pavardžių.

PER VIELĄ PERKŪNAS 
NUTRENKĖ 3 MER

GINAS.
Iš Žiežmarių miestelio, iš 

bažnyčios per audrą ėjo trys 
mergaitės: Šimonytė, Pili- 
ponytė ir Kudrevičiutė, ku
rios užbėgo nuo lietaus pas 
gyvenantį prie vieškelio u- 
kininką. Viena jų stovėjo 
prie krosnies, ranka laiky
damasi už ištiestos vielos 
drabužiams džiovinti, o ki
tos dvi stovėjo prie jos. Stai
ga per stoge esantį plyšį į- 
trenkė žaibas ir, kažkokiu 
budu pataikęs į vielą, už
mušė visas 3 merginas. Na
mui nei kitiems jame buvu
siems asmenims nepakenkė.

Tą pat dieną Strošunų 
kaime sudegino Miko Bra
zausko klėtį, du tvartus ir 
nutrenkė tris karves. Ben
drai padalyta daug nuosto
lių: nugriauta trobesių, iš
laužyti medžiai, ledų sunai
kinti pasėliai. Šioje apylin
kėje šiais metais lijo su per
kūnija tik tris kartus, bet 
per tuos tris kartus nukentė
jo jau 77 ūkininkai, ledai; 
sunaikino 127 ha pasėlių,’ 
nugriovė kelioliką trobesių,' 
užmušė keletą gyvulių ir 
bendrai viso padarė per 30 
tukst. litų nuostolių.

BASANAVIČIAUS PAR
KE PASIKORĖ ŽMOGUS.

Birželio 27 rytą Aukštoj 
Panemunėj, d-ro Basanavi-' 
čiaus parke, netoli 11-ro kel-1 
to žmonės rado ant eglės 
pasikorusį žmogų. Atvykę 
Kauno miesto policijos pa
reigūnai, iš rastų pas pasi
korusį dokumentų, nustatė 
kad jis yra Jelenskas Juo
zas, sūnūs Stasio, gimęs 
1907 m., gyv. Kaune, Itali
jos gatvėj, vedęs.

Pasikorusio ant medžio 
išbūta jau apie porą dienų.

ATRADO PINIGUS IR 
GAVO MUŠTI.

Čepukų kaime, Biržų vai., 
autobuso konduktorius pa
metė apie 2,000 litų. Jis ap
kaltino važiuojančius kelei
vius, buk jie pavogę. Bet 
pinigai vėliau buvo rasti, o 
konduktorius keleivių buvo 
gerokai apluptas. Konduk
torius tada keleivius pabu
čiavo ir atsiprašė.

Sudegė Šilalės ir

Steigiamas Seimas buvo 
nutaręs išdalinti bežemiams 
Lietuvos ponų dvarus, bet 

1 kai 1926 metais tautininkai
Kulių Miesteliai.
Gaisro nelaimė šįmet iš

tinka jau ketvirtą Lietuvos 
miestelį: per Velykas sude
gė Tverai, birželio pradžio
je Užventis, o dabar Šilalė 
ir Kuliai.

Šilatė yra Tauragės apsk., I 
apie 40 kilometrų nuo ap
skrities miesto.

Gaisras Šilalėje kilo bir
želio 28 d. iš pil. Barulskių 
tvartų. Nuo tvartų užsidegė 
restoranas ir ugnis greit plė
tėsi apimdama vis naujus 
trobesius ir persimetė į ant- 
ą gatvės pusę.

Šilalėj buvusi menka ug
niagesių komanda su men
kais gesinimo įrankiais ne
pajėgė su ugnies jura kovo
ti, todėl buvo iškviesti Tau
ragės, Skaudvilės ir Lauku
vos ugniagesiai, iš Taura
gės atvykę ir kariuomenės 
ugniagesiai. Tačiau ugnis 
buvo jau taip plačiai apė
mus miestelio, rajoną, kad ir 
sutelktinėmis jėgomis nega
lima buvo jos užgesinti, tai 
pradėta gaisrą lokalizuoti, 
bet ir tai buvo sunku, nes 
putė vėjelis ir ugnį siūbavo.

Viso sudegė 28 gyv. na
mai ir 21 ūkiškas trobesys.

Iš gaisro apimtų trobesių, 
kuriuose buvo ir nemaža 
krautuvių, beveik nieko ne
pavyko išgelbėti. Gyvento
jai panikos apimti išneštus 
daiktus mėtė, kur papuolė, 
taip, kad daug jų sudegė 
gatvėse ar kitaip buvo su
naikinta.

Apskaičiuojama, kad gai
sro padaryti nuostoliai sie
kia per 300,000 litų. Sude
gusių trobesių tik dalis buvo 
apdrausta.

Gaisro aukų nebuvo tik, 
širdies smūgio ištikta, stai
ga mirė viena žydų tautybės 
moteris, nudegusių namų 
savininkė.

Birželio 29 nakties laiku 
kilo gaisras ir Kulių mieste
lyje, Kretingos apskrityje.

Kuliuose gaisras kilo mie
stelio centre ir kadangi tro
besiai mediniai, po sausros, 
tai ugniai visai neatsparus 
ir gaisras plėtėsi nepaprastu 
greitumu.

Kaip ugnis smarkiai plė
tėsi jau galima spręsti iš to, 
kad per pirmą pusvalandį 
sudegė net dvylika trobesių.

Iš viso Kulių miestelyje 
ugnis sunaikinus 20 namų 
ir juose buvusį įvairų turtą.

Nuostolių apie 150,000 li
tų. Labai daug nukentėjo ir 
tie gyventojai, kurių butai 
nesudegė, bet sulužo "balnai. 
Gesino Plungės ugniagesių 
komanda ir kariuomenės 
ugniagesiai. Viena moteris 
užsimušė krisdama su kibi
ru, o kitai nulužo koja.

i nuvertė demokratinę vai- 
idžią, tai dvarų parceliavi
mą jie tuojaus sustabdė. Ne
gana to, Smetonos kompa
nija pradėjo „visokiais bu
dais mokėt atlyginimą dva
rininkams, kurių žemes jau 
buvo išparceliuotos. Be atsi
skaitymų dar buvo išnuo
mota daug žemių buvu
siems jų savininkams, neva 
kulturinius ukius steigti, 
t. y., dvarininkas, išnuoma
vęs iš Žemės reformos val
dybos prie savo centro kelis 
šimtus ha, turėjo pasižadėti 
užauginti ir pristatyti geros 
lūšies žemės ūkio produktų, 
užauginti geros veislės gy
vulių ir tt.

Daugiausia tokių “kultūri
nių” ūkių atsirado 1928 m., 
t. y. tais metais daugiausia 
sutarčių sudaryta. Nors iš
nuomotoji žemė buvo gera, 
dažnai pirmos rūšies, bet 
ponai tautininkai nustatė 
dvarininkams nuomos mo
kėt tik po 15 litų nuo hekta
ro. Dvarininkai tačiau ir to 
nemokėjo. Taigi dabartinė 
valdžia nutarė visus dvarus > 
išparceliuoti.

NEMUNE SUGAUTA 250 
SVARŲ ŽUVIS.

Liepos 4 d. Nemune ties 
I Vilkija buvo sugauta nepa
prasto didumo žuvis, kuri 
svėrė apie 250 svarų. Jau 
anksčiau Nemune ties Vil
kija žvėjai matydavo bešo- 
kinėjančią vandenyje žuvį. 
Vienas žvejys buvo tą žuvį 
betraukiąs tinklu, tačiau jis 
savo tikslo nepasiekė. Vil
kijos apylinkių gyventojai 
besimaudydami taip pat pa
stebėjo (besidaužančią dide- 

I lę žuvį. Kaikas kalbėjo, kad t 
tai “pabaisa.”

i Liepos 4 d. pagaliau di- 
1 džiulę žuvį pavyko pačiup
ti. Ištraukę iš vandens žuvį 

| ir patys žvejai nustebo. Tai 
buvo apie pustrečio centne
rio Osetiną. Savo laimikį 
Vilkijos žvejai tuojaus at
gabeno į Kauną. Šią retą 

Į žuvį norėjo nupirkti net ke
li pirkliai. Pagaliau už 700 
litų žuvį nupirko vieno res
torano savininkas. Išdarinė- 
jus žuvį joje rasta apie 10— 
12 kilogramų juodų ikrų. 
Jos mėsa yra labai brangi. 
Vien pagamintų ikrų kilo
gramas kaštuoja apie 120 
litų..

EKSKURSIJA SUVIRTO 
J GRIOVĮ.

Biržuose 25 birželio buvo 
laukiama Latvijos darbinin
kų ekskursija. Ekskursantų 
mašina, 9 kilometrai nuo 
Panevėžio, buvo įvirtusi į 
griovį. Iš važiavusių 43 as
menų keliolika lengvai su
žeista.

A. Valančius Šiauliuose nu
šovė savo žmoną.

Šiaulių “Maisto” fabriko 
darbininkas A. Valančius 
keturiais revolverio šūviais 
nušovė savo žmoną Barbo
rą. Nušovė dėl šešimos ne
santaikos.

VIENAS EIGULIS SUGA
VO PRIE SAVO ŽMONOS 

KITĄ EIGULĮ IR NU
ŠOVĖ.

Dotnuvos valsčiaus, Valu
čiu kaimo eigulis Bronius 
Turlajus išėjo iš namų neva 
tarnybos reikalais ir žadėjo 
negreitai sugrįžti. Bet su- 
gryžo neužilgo ir užtiko 
prie savo žmonos jau kitą 

! vyrą, eigulį Bronių Pakštį. 
Nieko nelaukdamas Turla
jus išsitraukė revolverį ir 
nudėjo Pakštį ant vietos. 
Turlajus dabar suimtas.

TROKAS SU ŽMONĖMIS
NUVIRTO Į GRIOVĮ.
Mažeikių apskrity įvyko 

nelaimė. Vienas vežikas,
■ veždamas troku iš Akmenės 
stoties keleivius, su mašina 
nusirito į griovį. Keliatas 
keleivių buvo sužeista. Kuz
mickui sunkiai sužalota gal
va ir ranka. Jis be sąmonės 
atgabentas į Mažeikių ligo
ninę. Kiti lengviau sužeisti. 
Buvęs neblaivus šoferis.
Lengvas Budas

Išmokt Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

. . . pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taipGreitasis traukinys, ėjęs lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- 
iš Virbalio stoties į Kauną, nas gali greitai išmokt kalbė: angliš- 

. ... _ . *, . . . ’ kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai,prie Alksnėnų gelež. stoties bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
užlėkė ant ūkininko Mačio liekant, važiuojant kur nors, nu- 

.. ir • • ėjus krautuven, pas daktarą, pas bar-vežimo. Važiavęs Macys ir zdaskutį, pas kriaučių ir tt. su fone-

padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
. St Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
ŪKININKĄ SU ARKLIU.

vtmiuv. t y ° ii zaasKuų, pas Kriaučių ir tt. su lone-
jo arklys užmušti, O vežimas įtarimu ir gramatika. Antra 

v v. nnriidlnto ir notarinio laiHn SntniaAsudaužytas.

Štai kaip išrodo tas Frank Doležal, kuris prisipažino Cle
velando policija/ nužudęs ir sumėsinėjęs tūlą Florenciją 
Polillo. Clevelande rasta jau keliolika moterų, lavonų, ku
riems buvo nupiaustytos galvos. Policija spėja, kad tai ga
lėjo būti vis jo darbas.

“Lietuvos Žinios” paduo
da keliolika lietuvių, kurie 
žuvo Ispanijoj kovodami už 
žmonių laisvę:

Štai jų pavardės:
1. Račkauskas Stasys, at

vykęs Ispanijon iš Argenti
nos. Priklausė 12-ai Tarp
tautinei brigadai. Žuvo lie
pos 12 d. Hueskos fronte.

2. Valius Adolfas, atvy
kęs iš Argentinos, dirbo me
chaniku Albasetėj, vėliau 
įstojo 13-on Tarpt, briga
dom Žuvo vasario 16, 1938 
m. Estremadurojc, Siera 
Kemada kalnuose.

3. Prialgausgas Vincas, 
atvykęs iš Brazilijos, dirbo 
kariškose dirbtuvėse Alba
setėj, vėliau stojo 13-on Tp. 
brigadom Žuvo tai]) pat Est- 
remaduroj vasario 16 d. arti 
Siera Kemada kalnų.

4. Pivoriūnas Pranas, vil
nietis, atvykęs iš Argenti-

; nos. Priklausė 12-ai Tai-]). 
I brigadai. Už pasižymėjimą 
kovos lauke pakeltas į ser
žantus. Sunkiai sužeistas 
Ebro ofensyvoj, mirė ligo- 

' ninėj.
5. Šilenskis Antanas, at

vykęs iš Argentinos, pri
klausė 129 Tarp, brigadai. 
Žuvo balandžio 2 d. prie 
Morelos, Levantės fronte, 
apsupus italų tankams tą 
kuopą, kuriai priklausė.

SUIMTAS GUDRUS AR
KLIAVAGIS.

Čekiškės apylinkėje šį 
pavasarį buvo pradėję ark
lius vogti. Kadangi Kauno 
apskr. ir Kauno apylinkėse 
arkliavagiai buvo išgaudy
ti, tai kriminalinei policijai 
buvo didelis galvosūkis, kas 
tuos arklius vagia. Po ilgų 
pastangų buvo išaiškinta, 
kad arkliavagis gyvena 
Žem. Kaniūkuose, prie pat 
Kauno ir juo yrA Jurgis U- 
lianskas, 32 ' metų amžiaus, 
jau kelissyk baustas už į- 
vairias vagystes.

Ulianskas, gyvendamas 
Kaniūkuose, neva žvyrą ve
žė, bet išvažiuodavo iš na
mų ir negrįždavo ištisomis 
savaitėmis, o grįždavo vis 
kitu arkliu.

Manoma, kad Ulianskas 
yra pavogęs keletą arklių, 
bet įrodymų surinkta dėl 
trijų arkliavagysčių.

ŠILIUNŲ KAIME PAŠAU
TAS ŪKININKAS GRI

GARAVIČIUS.
Ukmergės apskrity, Siesi

kų vals. Šiliunų km., keliais 
revolverio šūviais sužeistas 
J. Grigaravičius. Jį sužeidęs 
kaimynas Kazys Paškaus- 
kas, su kuriuo Paškauskas 
nesugyvenęs. Jie abu-ūki
ninkai.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta j visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas :r gražus. Chi
cago, Ill. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta................. „•..................... $2.50

6. Misikevičius Julius, at- 
PAULIUKAIČIUI MIR- Įvykęs iš Lietuvos, žurnalis- 

T1ES BAUSMĖ PATVIR- ę(«L. žinių,” “M. Jauni- 
TINTA. mo” bendradarbis). Taip

Marijampoliškis piktada- Pat priklausė 129 Tarp, bri- 
ris Pauliukaitis nužudė ūki- gadai, ir žuvo kai]) aukščiau 
ninką Kliugą, kai pastarasis minėtasis 1938 m. balan- 
vežė į “Maistą” parduoti žą-' džio 2 d. apsupus italų tan- 
sis. Pauliukaitis Kliugo la-' kams jų kuopą, 
voną pakišo pakelėje po1 . 7. Vileita Mykolas, vinie- 
eglaitėmis, pats atvežė žą-' ^s> atvykęs iš Argentinos, 
sis, jas pardavė, o vežimą priklausė 13-ai Tarp, briga- 
palikęs “Maisto” kieme,I dai. * ‘y~~
parvyko į Marijampolę. Ma-. sviedinio sprogimo rugsėjo 
riįampolės Apygardos Tei-|21d. 1938 m., Siera Pan- 
mas jį buvo nubaudęs kalėti. dols kalnuose, netoli Korbe- 
ligi gyvos galvos, bet Ape- ros> Ebro fronte.
liaciniai Rūmai šio teismo j 8. Palubeckas Pranas, at- ( 
sprendimą pakeitė ir Pau-;vyk§s iš Lietuvos (ukimn-1 
bukaitį nubaudė mirties kų streiko metu). Priklausė 
bausme. Paulukaičio kasa- 15-ai Tarp, brigadai. Vasa-, . . , i vi I 10,1 1(107 nil Icinj skundą dabar svar- 
stė Vyriausias Tribunolas ir 
žudikui mirties 1 
sprendimą patvirtino.'

Žuvo nuo mortyros

Francuzijos. Priklausė 45- 
osios divizijos smogiama
jam batalijonui. Žuvo rug
sėjo 19 d. 1938 m. Siera Ka- 
bals kalnuose, Ebros fronte.

11. Strazdas, atvykęs iŠ 
Lietuvos, priklausė 11-ai 
Tarp, brigadai, šoferis. Žu
vo Teruelio ofensyvoj 1937 
metų gale.

12. Mazurka Antanas, at
vykęs iš Jungtinių Valstijų.

13. Baublys Julius, taip 
pat atvykęs iš Jungt. Val
stijų.

14. Alksnis Bolis, atvykęs 
iš Kanados.

15. Grigaravičius, iš Ka
nados, sužeistas prie Terue
lio, mirė ligoninėj.

16. Vienas lietuvis, neži
noma pavarde, deportuotas 
iš Brazilijos, paimtas Fran
ko nelaisvėn, pabėgęs, kai 
buvo vedamas sušaudyti. 
Buvo vėliau aktyviu parti
zanu frankistų užimtoj zo
noj. Žuvo Galisijoj.

17. Kitas, kurio pavardę, 
dar nepavyko sužinoti, žuvo 
prie Irimo, pačioj pilietinio 
karo pradžioj, kur vadova* 
vo' vienai milicijos centuri
jai-18. Trečias, taip pat neži
noma pavarde lietuvis, žu
vo Kasa de Kampo, prie 
Madrido, aršiausių atakų 
metu.

Butrimas, Malickas, atvy
kę iš Kanados. Priklausė 15 
Tarpt, brigadai. Dingę be 
žinios.

Zdanauskas, atvykęs iŠ 
Kanados, esąs Franko ne
laisvėj.

Be abejo, šis sąrašas nėra 
pilnas kaip nėra žinomas ir 
tikras visų lietuvių dalyva
vusių Ispanijos kare skai
čius, nes ne vienas, ypač 
mokančiųjų ispanų kalbą, 
kovojo kitose respublikos 
armijos dalyse, ir dėl to jų 
pavardes sunkiau sužinoti.

' rio 12 d. 1937 m. sunkiai su-' 
žeistas Charamos fronte,1

bausmės mirė Madride, ligoninėj.
10.' 9. Marcinkus Antanas,

BLOGAS DOBILŲ DER
LIUS.

Šakių apylinkėje dėl sau
sros blogai atrodo dobilų 
derlius, kuriam nei zuperis 
nieko nepadėjo.

atvykęs iš Argentinos. Pri
klausė 13 brigadai. Žuvo’ 
rugsėjo 22 d. 1938 m. prie

: Korbera, Ebro fronte, apsu- 
Ipus fašistams jų poziciją, 
, kur gynėsi ligi paskutinės 
i rankinės granatos.

10. Slavinas Edvardas,
AMŽINOS DAINOS.

Šioje knygutėje telpa 11 geriausių 
Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c. |

jaunas vyrukas atvykęs iš
PAŽANGUS SĄVAITRAsTtS

ARGENTINOS LIETUVIŲ
Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
"Išeina du kartu per mėnesį. . Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet, skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

BALSAS
I U. S. A. metams kainuoja 51.50. 

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsą.” Adresas:

“A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilpti} 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
ad m Ini st racl jon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per pač
ią, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltės numeri nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Kelelv|o” prenumeratoriams už 
pajleškojlmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško. 
Jlmo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS,” 253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
nalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus 
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų 
dovanų.

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI i

ą 1 •
Papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveikslų, 
223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia P 
siųst "Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tic’iog papra- JĮ 
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad- h 
reaą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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[ Nepaprastas įvykis Mon- 
tellos lietuvių parke.

Montellos lietuvių parapi
jos parke buvo anądien lie
tuvių legijonierių piknikas. 

—Staiga po visą pikniką pas- 
Bus Massachusetts Apskri- Llir1'' 
čio Lietuvių Draugijų Atsto

vų Suvažiavimas.
Ateinantį nedėldienį, 30 

liepos, Hudsone įvyks Mass. 
Apskričio Lietuvių Draugi
jų atstovų suvažiavimas bu
simam Labor Day pikninkui 
Maynarde pasiruošti. Kaip 
pernai, taip ir šiais metais 
piknikui reikės apie 200 
darbininkų iš kolonijų.

Suvažiavime turėtų daly- 
__ 1______ i iš Bostono, 
Cambridge’aus, Norwoodo, 
Stoughtono, Montellos,

Vietinės Žinios
SKANDALAS BOSTONO 

POLICIJOJ.
Bažnyčios didžiūnai reko

menduodavo plėšikus į 
policmanus.

Bostono policijoj išėjo 
aikštėn dilelis skandalas, 
kuriam ištirti policijos virši
ninkas Timilty jau paskyrė 
specialę komisiją.

Pasirodo, kad tūli polici
ninkai buvo sudarę banditų 
sindikatą ir plėšdavo krau- VautYatstovai*
tuves, ofisus ir kitokias ne
dorybes atlikdavo.

Taip tvirtina buvęs kitą- BrjdgepOrto, West Hanove- 
syk pohemanas Pau A. Pet-1 ri Peabody, Haverhillio, 
zold, kuris siomis dienomis Laurcnce’o, Lowellio, Wor- 
buvo areštuotas kaip pieši- cesterj0( Lynno, Nashua, N. 
kas. Jis jau įvardijo 3 pohe- Maynardo, Hudsono ir 
manus, kurie kartu su juo kitų kojoniju. 
dalyvavo piešimuose. , Suvažiavimas prasidės

Petzo.d buvo priveistas kaj n:3o jg ryto, Hudsono
rezignuoti iš policijos 1936 Lietuviu kiiube, 17 School
Ynnrmc Iz 11 rtr ninno n hmm *•metais, kuomet prieš jį buvo 
iškelta kaltinimų dėl nemo- 
ralio elgesio. Dabar, apie 
poYa savaičių atgal, jis vėl 
buvo padavęs aplikaciją,

Street.

E. KETVIRTIS PASKIR-' Liepos 30-ta svarbi diena 
TAS C. M. T. C. PULKI- moterims.

NINKU.
Petro ir Elenos Ketvirčių 

jaunesnysis sūnūs, Edmun
das, šį panedėlį buvo pa
skirtas Fort McKinley C. M. 
T. C. kadetų pulkininku. 
Tai yra augščiausis unaras

klido gandas: “Boba įkrito 
į toiletą!” Mažai kas kreipė 
į tai dėmesio, nes iš pradžios 
manyta, kad tai išsigėrusių studentu stovyklos tarny- rz m r\ n 1vi * * rl rr-to ’’ trn 1 _ _ _žmonių “džiokas.” Bet vė
liau paaiškėjo, kad tai, ne 
“džiokas,” o tikras įvykis. 
Ir įkrito ne kokia “boba,” 

! bet graži South Bostono mo
teris. Matyt, išvietės lentos 
buvo supuvusios ir sunkes
nio 'svorio moteris įlūžo. Iš 
pradžių ji mėgino išlipti pa
ti, bet kiek kartų palipėjo 
aukštyn, tiek kartų nuslydo 
atgal, visa išsitepė ir "pradė
jo šauktis pagalbos. Susirin
ko buiys vyrų, tačiau niekas 
nenorėjo susipurvinti. Todėl 
teko šauktis ugniagesių, ku
rie pribuvę tą moterį ištrau
kė ir, kiek galėdami, nuliejo

boję.
Draugai Ketvirčiai yra 

seni “Keleivio” draugai ir 
gyvena Roslindalėj, netoli 
nuo Bostono.

Vieša padėka.
Liepos 16 d., 25 metų su

kakties ženybinio gyveni
mo proga, draugės ratelie- 
tės surengė mums suprize 
parę. Sukvietė daug drau
gų ir giminių, kurie gražiai 
mus apdovanojo. Paruošė 
daug skanių valgių ir gar
dumynų, surengė tikrai iš
kilmingą puotą. Ir tą pada- 

, . .... ii'ė tylomis, kad mes neturė-vandeniU K; gaisrinių žarnų. ijon/ maž^ausios a ie tai 
Dabar šita moteris galėtų įuovokos visoms* drau. 

skųs į parko savininkus ir jie ratelietėms už suteik- 
gerokai jai užmokėtų uz tai. į mums tokią pagarba ir 
_________ ___ >” b-2 b!u’Qicnmp ninimti miiQii 

vo jau iškeltas, bet nutruko nuoširdų ačiū, 
ir vėl nuskendo. —- —

Musų skaitytojai jau ži-1 tame pokilyje

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 30-tą įvyksta antras me
tinis Naujos Anglijos Mote
rų Sąryšio piknikas Mon- 
telloje. Moterų tarpe eina 
stropus prisirengimas prie 
dainavimo ir rankdarbių 
paruošimo, nes piknike bus 
rankdarbių paroda ir dainų 
konte’stas, kuriame daly-. 
vaus tik moterų chorai. Bu-! 
sai iš Bostono 11:30 ryto, 
nuo piliečių kliubo, 376 
Broadway; prašome, kurie 
pasirengę važiuot, nesivė- 
luoti. Kom.

S. Minkaus radio programai
Liepos 29 radio progra

ma per stotį W0RL nuo 
8:00 ryto: (1) Dr. J. Repšis 
iš Cambridge, aiškins apie 
sveikatą; (2) dainininkė 
Elena Repšienė; (3) pianis
tė Edith Repšiutė iš Cam
bridge.

Liepos 30, radio progra
ma per tą pačią stotį nuo 
9:30: (1) Jaun. Longino 
Buinio Cavaliers orkestrą iš i 

; (2) dainininkė1. _.---------------- .. . Submarinas “Squalus” bu-1 triūsą prašome priimti musų \ Cambridge . .
Tyrinėja graftą armijoj. vo • iškeltas bet nutruko nuoširdų ačiū. Taipgi ačiū Akvile Siauuute is Doiches-

Pereitą sąvaitę valstijos į ’ ‘ x 4 ‘
arsenale pradėta tyrinėti

I ir visiems svečiams, kurie 
dalyvavo.kad ii ūriimtu i no icmanūš j- , 1 > .•• I Musų skaitytojai jau ži-1 lame poKiiyje ciaiyvavo.

t ?.puintų j poiicmanus. skundal valstijos mill- L_ i.-j t„iį>c iQ;vQC -uo-il i Jeimi iš mu’u nu^ės butu 
Ir sį syki jį karstai rekomen- _iin_ vi.x: ki.,ąhlnia . no> kad tulas laikas atRal 1 u i . • • •" , " ųdavės venas stambus Bos- vusimnkai Kaštuoja - Bostono nusken- buvę kokių Įsisokimų, nepa-tono dvSis dokumentus ir vagia pini-|do 'naujas sl,bmarinas' imkite už blogą, nes buvo-

Bet nolii-i os komisionie- «us'-Mat’ al™Jos "Squalus.” Pereitą ketverge me tokiu nepaprastu pasi-Bet policijos komisionie- 
rius jo aplikaciją atmetė ir 
dabar tas dvasiškio remia
mas aplikantas yra areštuo
tas. Pas jį rasta plėšimams 
ir įsilaužimams reikalingų 
įrankių. Ir suimtas jis jau 
prisipažinęs prie visos eilės 
plėšimų, kuriuose dalyvavę 
ir kiti policmanai. Tarp ki
tų buvo išplėštas ir S. S. 
Pierce bildingas prie Cop
ley skvero, kur Patzold ėjo 
sargo pareigas. Tęnai buvę 
išplėšta $2,100.

Patzoldą išdavė dabar 
pasimetusi su juo pati. Ji 
pranešė vyriausybei, kad 
jiš turįs raktą į vieną valgo
mųjų daiktų sandėlį Dor- 
chesteryje ir rodęs jį jai. 
Kadangi jis buvo jau nužiū
rėtas ir dėl S. S. Pierce 
krautuvės išplėšimo, tai po
licija, gavus dabar iš jo 
žmonos šitokių informaci
jų, suėmė jį ir rado jo na
muose visokių įrankių įsi
laužimams.

Matyt, Petzold yra geras Kaip ji su tuo 
katalikas ir ištikimas baž
nyčios tarnas, jeigu toks 
stambus katalikų bažnyčios 
dvasiškis norėjo vėl įstatyti 
jį į policininkus. Ir gal butų 
įstatęs, jeigu jo žmona ne
būtų šito plano sugadinus.

Petzold sakosi išplėšęs su 
kitais policmanais šias Įstai
gas: Metropolitan Life In
surance kompanijos ofisą 
East Bostone, Segal Shoe 
storą Roxburyje, Boston 
Edison Company ofisą Dor- 
chestery, S. S. Piercė krau
tuvę Bostone, ir pagrobęs 
Brightone rendų kolektorių, 
iš kurio vėliau buvo atimta 
$400.

Petzold sako, kad jam vi
suomet policmanai praneš
davo ir nurodydavo, kur 
lengviau padaryti plėšimas.

Policijos komisionierius 
Timilty sako, kad žinant 
Petzoldo praeitį, jo žo
džiams daug tikėti negali
ma ; vis 'dėl to jo įvardyti 
policmanai busią nuodug
niai ištardyti “ - -
dys įtartini, tuojaus busią 
prašalinti iš policijos ir ati
duoti teismui.

Kaip aukščiau pasakyta, gį 
iki 1936 metų liepos mene- ž 
šio Petzold tarnavo polici- S 
joj, bet buvo priverstas re- i 
zignuoti, nes, būdamas ve- | 
dęs ir turėdamas šeimyną, 
jis tuomet susidėjo su viena 
miesto ligoninės norse ir iš
važiavo į pietus.

. .. arTp1.J(?s “Squalus. mamevrus, valstijos minei- - 
ninkams yra mokama po $1 n'Lh/'ailumos 
už sugaištą dieną. Kiek j P- 
manievrus buna pašauktai 
žmonių, tiek viršininkai pa-' *jj. V£i 
ima dolerių kas diena iš ar-Į 
mijos fondo. Bet skundai iSav;111 
dabar sako, kad paduodanat ^bėra viduje* 
dalyvavusių manievruose - J - • 
milicinikų apyskaitas skai-1 
čiai buna žymiai padidinami . 2 . i lYdlU 1UU nuliniu* ivauai io
n tuo bud u paimama daug nauj0 rejkes nardyt, iki bus 
daugiau pinigų, negu rei- ,tinti ntonai. Ir dar. 
kia. Ką tardymas parodys, bas dabar įusi da kėb. 
da nežinia. - - • ■ -

Pajūry rasta moteris be męs vandens ii giliau bus į 
žado. i dumblą įlindęs.

Vieną pereitos sąvaitės Areštuota irta šarkio pati. 
naktĮ South Bostono pdjury | gio nedėlio vakarą 
buvo įasta be žado jauna ■\yatertowno policija areš- 
motens. Policija nuveze ją įavQ kumštininko Šarkio 37 
miesto ligoninėn u tenai ji meįu amžiaus žmoną, kuri 
atsigavo. Ji sako buvus is-|važfuodama autOmobilium 
pluukus su kažin kokiu se- jabaj zigzagavo ir atsimušė 
niu laiveliu ant jūrių bet j stul b p^Hcija sak kad 
kai tas senis ^pradėjęs Moteris buvusi girta. Užsta- 
prie jos lLsti tai ji issokusi is čius šai.kiui $3fe0Q kaucijos> 
laivo ir isp aukusi į krantą. „ buvQ leista b. šį antra.

"" "°, senį? SUS1: i dienį turėjo stoti teisman, tiko, ji nepasako. Ji sakosi .et ^estojo Teism0 aten. 
esanti Mrs. Eileen Keefe, 21!QJak- kad spkanti 
metų amžiaus, is Hartfordo, 
Conn., bet namų adreso ne
sako ir atsisako duoti žinią 
kokiems nors savo gimi
nėms ar draugams.

Pereitą ketvergą 
jis buvo jau iškeltas iš 240 

• Bet išėjęs į 
! viršų jis pasvyro snukiu že- 
, myn, nusmuko nuo ponto- 

nugarmėjo juros 
nusinešdamak su 

savim 26 lavonus, kurie da 
. Pakol jis 

buvo paruoštas kėlimui, na
rai turėjo padalyti daugiau 
kaip 150 nėrimų. Dabar iš

kėsnis, nes laivas prisise-

dantai sakė, kad sekantį 
antradienį ji turėsianti stot 
būtinai.

ir, jei pasiro-

Išvažiuoja poilsiui.

šys išvažiuoja vieną sąvaitę 
poilsiui. Sugrįš ofisan rug
pjūčio 4 d. Per minėtą są-

darytas.

terio; (3) dain. St. Paura iš; 
So. Bostono.

reiškimu labai, sujaudinti.
Jonas ir Darata Ruplėnai.

Viešnia iš Kulpmont, Pa.
Pereitą sąvaitę “Keleivio” 

įstaigą aplankė draugė St. 
Aleksienė iš Kulpmont, Pa., 
kuri buvo atvažiavus Bosto
no apylinkėn praleisti vasa
ros atostogas. Ji užsisakė 
kitiems metams “Keleivį” 
ir sakėsi da pabusianti ke- 
liatą dienų Lynne, o paskui 
grįžšianti namo.

Eidamas iš Providence’o 
į Bostoną pęreitą savaitę 
buvo užsidegęs greitasis 
traukinys su žmonėmis. Lig-, 
nis užsikrėtė iš lokomotyvo, 
bet greit buvo užgesinta.

Kubiliuno radio programa.
Liepos 30 iš WCOP sto

ties, prasidės kaip 8:30 iš 
ryto. Programą pildys “Ly
ros Kvartetas” po vadovys
te Lillian Burbutės ir Frank 
Petraitis su Rythm Kings 
orkestrą.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

83 L STREET, arti 4-th Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 4645

A.M. Dambrauskas
Karpentcris, Perdorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbą prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

374 SILVER STREET.
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street.

Broadway Radio 
and Electric Shop 

702 E. BROADWAY 
(kampas K Street) 

So. Boston, Mass.
Tel. SOU 1130

Parduodam ir Taisom 
RADIOS 

Turim 17 metų patyrimo. 
BEN. GEDAb'lINSKI, Manager.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
Antro Apskričio 9-tas Metinis

IŠVAŽIAVIMAS
S

1M.
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S

ĮMJ 
:•
M

LIEPOS-JULY 30, 1939
LAKE CHAUNCY PARK, WESTBORO, MASS.

PROGRAMA BUS JVA1R1 IR TURININGA. Susidės iš kalbų, 
dainų, sporto ir muzikos. Dainuos Gabijos Choras vadovaujant S. 
Paurai iš Bostono ir Aušrelės Choras vad. J. Dirveliui iš Worces- 
terio. šokiams grieš garsi J. Dirvelio orkestrą. Rinks gražuolę 
“Miss Susivienijimas” 2 apskričio ir bus daug kitų naujenybių.

Visus lietuvius kviečiame dalyvauti šiame išvažiavime ir kartu 
praleisti laikiį prie puikios programos ir gražiame prie ežero parke.

KVIEČIA SLA 2 APSKRITYS.
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Penki dideli Kambariai 
su visais parankumais

Štyinu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pa.s mus gausite: Geriausios Ru- | 
sies PENTŲ, ALIEJŲ. STIKLU. 
PLUMBING Ų, Visokiu smulkiu 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POP1ERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4118

.4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
R ES. 251 CHESTNUT A VE..

Jamaica Plain, Ma»s.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.

ANTRAS METINIS

PIKNIKAS
Lietuviu Moterų Naujos Anglijos Sąryšio su Moterų 
Grupių Dainavimo Kontestu ir Rankdarbių Paroda,

SEKMADIENY, LIEPOS 30 — JULY, 1939 M.
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM PARKE,

KESWICK RD. iš Winter Street. MONTELLO. MASS.
Dainų konteste dalyvaus, Bostono Harmonijos Grupė. 

Worcesterio ztido Choro Grupė, Lawrence’o Grupė, So. 
Bostono Jaunuolių Grupė ir Norwoodo Grupė.

Dalyvaus Lietuvių Moterų Seimo šaukimo atstovė iš 
Brooklyn, N. Y.

Už geriausią dainavimą, piratą dovaną—Taurę, auko
ja Bostono Lietuvių Plaukų Dailintojo Susivienijimas.

Bus 6-ios piniginės dovanos tiž gražiausius rankdarbius 
ir 15-ka dovanų prie vartų.

Kviečiame Naujos Anglijos ’publiką skaitlingai daly
vauti šiame nepaprastam piknike. KOMITETAS.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman «t. arti Central ak*. 

CAMBRIDGE, MASS.

Talafonaa 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1K0LAITIS
Valandos: nno 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
t«7 BUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS.

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan f
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTISTS 
VALANDOS: 9-6 ir 7-«.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVfitlO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir bdoa.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar*
180 HUNTINGTON AVE..

BOSTON. MASS.
Tel. Commonwealth 4870.

Tel. SOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRIST AS

Ofiso valandos: ■
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Scredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

| Tel. 28624 Gyv. 31182

I Dr.Joseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12 
nuo 2 iki 6, . 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akiniu*.

114 Summer Street, 
LAWRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVIŠKA

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI. 

(Insured 
Movers)

Pcrkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephone

SOUth
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

1ŠDIRBYSČIŲ.
j Peter Trečiokas ir 

Joe Kapočiunas — savininkai.
Taisymo ir demonstravimo vieta:

1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St.,


