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Londono “Daily Herald” skel-

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimčsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauly!

bia, kad Anglijos vidaus rei
kalų ministerijoj randasi su- 

, rašyta 500 asmenų, einančių 
Hitlerio šnipų pareigas.

šitie šnipai palaiko savo 
slaptą organizaciją, kuri kas
dien pranešdinėja Hitlerio val
džiai apie vokiečių veiklą An
glijoj. Budriausiai jie sekdavo 
anti-fašistų veiklą.

Be to, naziški šnipai pra- 
nešdinėdavo Berlynui ir bendrą 
Anglijoj padėtį.
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Jeigu Hitleris mato reikalo 
palaikyti tiek daug šnipų Ang
lijoj, bei kituose buržuaziniuose 
kraštuose, tai galima suprasti, 
kiek daug jis pastangų deda 
palaikymui šnipų Sovietų Są
jungoj, socializmo krašte.

Tiesa, visokiems parsidavė
liams ir Hitlerio agentams So
vietų Sąjungoj šiuo tarpu tapo 
užduotas tokis smūgis, nuo ku
rio jie vargiai kada nors at
sigriebs.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Veikiančiojo Komiteto finansų 
sekretorė pirmiau paskelbė fi
nansinę atskaitą “Naujienose” 
ir “Vilnyj”, o tik po to prisiun
tė ją “Laisvei”

Tai ne labai gera taktika.
• Kodėl gi neprisiųsti visiems 

dienraščiams kartu ?

Baltimorietis drg. A. Vitkus 
šitaip kreipiasi į to miesto mū
sų draugus veikėjus:

“Ar mes mokam prie publi
kos prieiti? Ar mes pataikom 
su žmonėmis draugiškai pasi
kalbėti?. .. Ar šitokis mūsų el
gęsis pateisinamas?. ..”

Tai labai didelės svarbos 
klausimai. Dėlto, kad mūsų vei
kėjai, komunistai ir prijautė- 
jai, nemoka prie publikos pri- 

* eiti ir nepataiko su žmonėmis 
draugiškai pasikalbėti, dauge- 
lyj kolonijų baisiai nukenčia 
mūsų judėjimas.

Komunistų stiprybe keri jų 
mokėjime prieiti prie žmonių, 
palaikyme tamprių ryšių, su 
liaudimi.
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“Pas senovės graikus jų my- 
tologijos sistemoj buvo vienas 
garsus didvyris—Antejus, kuris 
buvo, kaip pasakoja mytologija, 

'Poseidono — jūrų dievo ir Gė
jos — žemės deivės sūnus.

“Jis buvo ypatingai prisirišęs 
prie savo motinos, kuri jį pa
gimdė, išpenėjo ir išauklėjo. 
Nebuvo tokio didvyrio, kurio jis 
— tas Antejus — nenugalėtų. 
Jis buvo laikomas nenugalimu 
didvyriu.

“Kame buvo jo jėga? Ji buvo 
tame, kad kiekvieną kartą, kai 
jam kovoje su priešu būdavo 
bloga, jis prisiliesdavo prie že
mės, prie savo motinos, kuri pa-

• gimdė ir išpenėjo jį, ir gauda
vo naujų jėgų.

• “Tačiau pas jį buvo vis tik 
silpna vieta — tai pavojus būti 
kokiu nors būdu atitrauktam 
nuo žemės. Priešai turėjo ome- 
nyj šitą jo silpnumą ir tykojo 
ji-

“Ir štai atsirado priešas, ku
ris panaudojo šitą silpnybę ir 
nugalėjo jį. Tai buvo Herku
lesas. Bet kaip jis jį nugalėjo? 
Jis atplėšė jį nuo žemės, pakėlė 

B į orą, atėmė iš jo galimybę pri
siliesti prie žemės ir tokiu būdu 
pasmaugė jį ore,

“Aš manau, kad bolševikai 
primena mums graikų mytolo- 
gijos didvyrį Antejų. Jie taip, 
kaip ir Antejus, stiprūs tuo, 
kad palaiko ryšius su savo mo
tina, su masėmis, kurios pa
gimdė, išpenėjo ir išauklėjo 
juos. Ir kol jie palaiko ryšius 
su savo motina, su liaudim, jie 
turi visus šansus likti nenugali-

27 Japonų Karo Lai
vai Grasina Naikint 
Chinijos Didmiesti

Reikalauja Atsaukt Chinų Armiją iš Shanghajaus
Shanghai, Chinija, rugp. 

12.—Japonija atsiuntė 27 
savo karo laivus į Shanghai 
miesto upę Whangpoo ir į 
Yangtze upę šioj apylinkėj. 
Tais laivas atsivežė dar 500 
iki 1,000 jūrininkų su tan
kais, kanuolėmis ir kitais 
karo pabūklais. Taipgi at
plaukė du dideli japonų lai- 
vai-lėktuvų vežiotojai su 
daugiu orlaivių.

Japonija grasina bombar- 
duot Shanghajų karo laivų 
patrankomis ir lėktuvų 
bombomis, jeigu Chinija ne
atšauks savo armijos iš šio

Liaudies Lakūnai Nušo
vė 3 Fašistų Lėktuvus
Valencia, Ispanija.—Faši

stų lakūnai, numesdami 30 
bombų ant Santanderio, 
prieplaukos miesto Baski- 
joj, šiaurinėj Ispanijoj, už
mušė penkis žmones ir su
žeidė desėtkus.

Fašistų lėktuvus, paga
liaus,. nuvijo liaudiečių la
kūnai, kurie nušovė žemyn 
tris fašistų oro mašinas.

Respublikos valdžia at
siuntė 70 lėktuvų į Santan-

Pasitraukę iš Vienos Pozi
cijos, Liaudiečiai Užėmė 3
Valencia, Ispanija.—Liau

dies armija pasitraukė iš 
pozicijos Frais de Albarra- 
cin, strateginiais sumeti
mais, bet atėmė iš fašistų 
tris kalnų pozicijas kitose 
šio fronto dalyse.

Fašistą Pranešimas
Irun, Ispanija. — Fašistų 

oficieriai sako, kad atmušę 
įnirtusias atakas Asturijos 
mainierių į vakarus nuo 
Santanderio, netoli Oviedo, 
šiaurinėj Ispanijoj. Skelbia- 

1 si, būk kulkasvaidžiais iška
poję “pusę tų asturiečių.”

MAŽĖJA DARBAI
Albany, N. Y.—Darbai 

fabrikuose New Yorko val
stijoj nuo birželio iki liepos 
mėn. šiemet sumažėjo vienu 
procentu, o darbininkam iš
mokėtos algos pusantro 
procento, kaip praneša val- 
stijinis pramones komisio- 
,nierius.

Roosevelt Field, N.Y. —- 
Keturi jauni chinai lakūnai 
žada vykti Chinijon karui 
prieš Japoniją

mais.
“Čia yra bolševikų vadovybės 

nenugalimumo raktas.”

Šitaip kalbėjo J. Stalinas pa
starajam Visa-sąjunginės Ko
munistų Partijos Centro Komi
teto pilnatyj.
Tai . nepamirštinas kiekvie

nam ir Amerikos bolševikui mo
kymas!

miesto ir apygardų. Japo
nai turi jau 8,000 jūrininkų 
ir kareivių Shanghajuje.

Japonijos admirolas v T. 
Honda reikalauja skaudžiai 
atkeršyt Chinijai už tai, 
kad praeitą pirmadienį chi- 
nai nušovė japonų oficierių 
S. Ohyama ir jūreivį Y. Sai
to. (Jiedu buvo nušauti to
dėl, kad su kariniu troku 
bandė įvažiuot į Chinijos 
lėktuvų stovyklą arti Shan
ghajaus. O kai kariški chi- 
nų stovyklos sargai liepė 
tiem dviem japonam sustot, 
japonai pradėjo šaudyt.)

Japonijos Artilerija 
Padegė Nankow Miestą

Tokio, rugp. 12.—Japonų 
artilerija smarkiai bombar
davo Chinijos miestą Nan- 
kową, už 25 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Peipingo, se
nojo sostamiesčio. Kanuo
lių šoviniai padegė geležin
kelio stotį ir daug kitų na
mų.

Japonų oficieriai prane
ša, kad chinų kariuomenė 
buvo priversta pabėgt iš to 
miesto.—Bet kitomis žinio
mis, chinai dar atlaiko savo 
pozicijas p r i e m iesčiuose. 
Kai kur jie sustatė stulpus, 
aprengtus chinų drabužiais 
ir su kareiviškomis kepurė
mis, idant japonai į tuos 
“balvonus” šaudytų ir taip 
eikvotų savo amuniciją.

IŠTEISINTĄ MOTERIS, 
NUŠOVUS VYRĄ

Chicago, Ill.—Koronerio 
teismas išteisino Ruthą 
Werlein’ienę, 35 metų, kuri 
buvo areštuota už savo vy
ro nušovimą. Jinai pašokė
jo, kad vyras ją smarkiai 
sumušęs ir vis priekabiau
davęs, kad jos sūnus David, 
9 mėnesių, yra svetimo vy
ro padaras. Werleinienes 
mergaitė, Shirley Ruth, 9 
metų amžiaus, duktė pir
mesnio jos vyro, taipgi liu
dijo, kad Werlein mušdavęs 
jos motiną.

Dar 8,000 šilko Darbininkų 
Laimėjo Streiką

New York, rugpjūčio 12. 
—Audėjų Organizavimo In
dustrinis Komitetas prane
ša, jog šiandien 35 šilko 
dirbtuvės Pennsylvanijoj 
pasirašė unijines sutartis, 
ir 8,000 streikierių grįžta 
dirbti. O jau pirmiau dirb
tuvės, samdančios , 7,000 
darbininkų Pennsylvanijoj 
ir New Jersey buvo priver
stos padryt sutartis su šil
ko darbininkų organizacija.

Dar tebestreikuoja 30,000 
šilko darbininkų.

Hazleton, Pa. — Skebai- 
gengsteriai išbeldė langus 
raštinės Audėjų Organiza
vimo Komiteto, kuris vado- 

darbininkųvauja šilko 
streikui.

HITLERIO ŠNIPŲ KNIBŽ- 
DYNAS LONDONE

London. — Mieste yra už
siregistravę koks 100 nazių 
kaip Vokietijos “laikraščių 
korespondentai,” nors jie 
tuom amatu neužsiima, kaip 
patyrė Anglijos detektyvai. 
Vadinami “laikraštininkai” 
Crome, Wrede. ir Langen, 
kuriem Anglijos valdžia 
įsakė nešdintis Vokietijon, 
visai nėra žinomi Užsienių 
Laikraštininkų Draugijai.

Toki neva “laikraštinin
kai” varo nazių propagandą 
tarp 20,000 Londone gyve
nančių vokiečių, verčia juos 
įstoti į hitleriškas organiza
cijas ir šnipinėja prieš Ang
liją. Garsusis anglų politi
nis korespondentas Augur 
rašo, kad naziai naudoja ir 
vokietes namų tarnaites 
kaip šnipes. Todėl Anglijos 
užsienių reikalų ministerija 
daugiau visai nesamdo vo
kiečių tarnaičių.

Savo šnipinėjimus, naziai 
varo ir prieš kelis tūkstan
čius pažangesnių vokiečių 
Londone, pabėgusių nuo 
Hitlerio persekiojimų.

LENKIJA IŠVEJA TRIS 
NAZIŲ ŠNIPUS

Varšuva. — Lenkų val- 
valdžia išveja tris vokiečių 
protestonų kunigus iš Auk
štosios Silezijos kaip nazių 
propagandos. .^vąrytojus ir, 
suprantama, šnipus.

EXTRA!
33 Japonijos Karo Laivai 

Apspito Shanghajų

Shanghai, Chinija, rugp.* 
12.—Jau 33 Japonijos karo 
laivai apspito šį pusketvir
to miliono gyventojų mies
tą. Keturi japonų laivai at
vežė dar 2,000 jūrininkų 
prieš chinus.

Chinų valdžia telkia savo 
armijas gintis nuo japonų, 
o japonai grūmoja bombar- 
duot Shanghajų, jeigu Chi
nija neištrauks savo karo 
jėgų iš, miesto ir apygardų.

Japonai Išbombardavę Chi
nus iš Nankowo

Japonai praneša, kad jie 
lėktuvų bombomis ir ka- 
nuolių šoviniais, 10-ties co
lių storio, išmušė chinų ar
miją iš Nankowo, už 25 my
lių į šiaurių vakarus nuo 
Peipingo. Japonai jau užė
mė geležinkelio stotį šiame 
mieste. Laike jo bombarda
vimo, užmušta 100 chinų. 
Chinams stokavo kanuolių.

Mirė Amerikos Rašytoja
Paryžius, rugp. 12.—ML r --- , x / .

re pagarsėjusi amerikiečių ^es^1.r?2-s a J^.1'
rašytoja Editha Wharton.

Nušovė 3 ir Nusižudė
Glasgow, Škotija.—Den- 

tistikos studentas Up. Bis
was pavojingai pašovė savo 
pačią, pašovė savo kūdikį ir 
švogerką ir pats nusišovė.

Išgama Kapoja šunim ir 
Katėm Kojas ir Gėrisi 
Birmingham, Alabama.—

Policija jieško išgamos, ku
ris nukepo j a kojas Šunims 
ir katėms ir gėrisi kančio
mis taip sužalotų gyvulių.

CIO T 2-RAS PR0TESTASivancnciaiai i^ai- ispanuos fašistam t
mėjo Nominacijas Ak

Jie Kandidatuoja Vardu Nepriklausomos Darbo Lygos

♦ ♦ vo Ispanijos fašistųron ir Canton, Onio * Ir d * 1 *7 vacĮ 10 lėktuvai rui

Akron, Ohio. — Nomina
cijose dėl Akron ir Canton 
miesto valdininkų rinkimo 
darbininkai laimėjo didelę 
pergalę. Abiejuose tuose 
pramonės miestuose tapo 
nominuota dauguma kandi
datų, kuriuos stato Nepar- 
tijinė Darbo Lyga, o remia 
Industrinis Organizavimosi 
Komitetas (CIO) ir Ameri
kos Darbo Federacijos uni
jos.

Šio darbininkų fronto 
kandidatas į Akron miesto 
teisėjus G. L. Patterson ga
vo 17,635 balsus prieš savo 
oponentą Bixlerį, gavusį tik [šiuose rinkimuose.

Chinai Vis Atakuoja 
Japonus Nankow Srity
Tientsin, Chinija, rugp. 

12.—Patys japonų karinin
kai pripažįsta, jog chinai 
juos atakuoja mūšyj arti 
Nankowo ir japonai tik 
stengiasi apsiginti. Japonai 
telkia dideles 'tankų ir lėk
tuvų jėgas užkirst kelią 
chinam į pietus, linkon Pei
pingo.
Chinai Įsilaužė į Manchukuo

Japonų artilerija taipgi 
veda apsigynimo kovą Tien
tsin fronte.

Chinai, pralauždami japo
nų linijas, įsibriovė į Cha- 
har provinciją ir įsiveržė į 
Jehol, Manchukuo. Nanko- 
we chinai turi 4,000 armi
jos. Japonai bijo, kad chi
nai juos gali apsupt šiame 
kampe. Chinai tebevaldo 
Nankow tarpkalnę, per ku
rią einą geležinkelis į Kal- 
gan.

Žydą Sionistą Ginčai dėl 
Palestinos Padalinimo

Zurich, Šveicarija.—Pa
sauliniame žydų sionistų 
(patriotų) kongrese buvo 
ilgų, karštų ginčų, ar sutikt 
su tuom, kad Anglija nuta
rė padalint Palestiną į tris 
sritis ar išstot prieš pada- 

Tinimą.—Anglija yra supla- 
[navus paskirstyt Palestiną 
į žydišką, arabišką ir “be- 
pusišką” ruožus.

Pagaliaus, sionistų kon
gresas 300 balsų prieš 158 
priėmė rezoliuciją, kuri ro
do, jog “iš principo” dau
guma sutinka su tokiu pa- •f I • *1 1 • • 1 1 I •

i raujasi, kain ir ką Anglija
padalins Palestinos žydams, 
arabams ir “bėpusiškai” 
sričiai.

Areštuoti Sov. Darbų Sto
vyklos Viršininkai, kad Ap

leido Darbininkus

Maskva, — Sovietų vy
riausybė areštavo du virši
ninkus darbų stovyklos 
šiaurėj už tai, kad jie ne
parūpino darbininkams tin
kamų gyvenimui reikmenų 
ir apleido jų sveikatos rei
kalus.

6,496 balsus.
Iš dešimt kandidatų į 

miesto valdybos narius no
minuota šeši žmonės Ne- 
partijinės Darbo Lygos.

Canton, Ohio. — Nepar- 
tijinės Darbo Lygos remia
mas kandidatas į Canton 
miesto majorus Darrel D. 
Smith laimėjo nominacijas 
prieš šešis kitokius kandi
datus. Už jį taipgi balsavo 
CIO unijistai ir pritarėjai. 
Be to, į Canton miesto ta
rybą liko nominuoti 11 dar-
biečių kandidatų iš dvyli- Ispanijos fašistų lėktuvai, 
kos, kurie bus balsuojami i v 11 ’ A ”* ’ * -

Apeliacija dėl Scotts- 
boriečiu Paliuosavimo
Decatur, Alabama.—Pa

duota apeliacija . apskričio 
teismui reikalauja panai
kint pirmesnio teismo nuos
prendį, kuris nusmerkė nu
žudyt elektros kėdėj, nekal
tą negrą Scottsboro jaunuo
lį Cl. Norris ir nuteisė 75— 
99 metus kalėt Ch. Weems 
ir Andy W r i ght. Jie 
buvo melagingai nukaitinti, 
būk dalyvavę žaginime 
dviejų baltų palaidų mote
riškių tavoriniame trauki
nyje 6 metai atgal.

Bausmė Trockistam už 
Žmogžudystes ant Gelžkelio

Maskva.—Trockistai, Ja
ponijos šnipai andai suardė 
traukini Sibiro gelžkelio ir 
tuo būdu užmušė keturiolL 
ką keleivių ir sužeidė 40. Už 
tai dabar tapo sušaudyti 72 
trockistai. Teisme įrodyta, 
kad jie dalyvavo gelžkelio 
ir traukinių ardymo są
moksluose, tarnaudami Ja
ponijai.

(Kapitalistinė spauda 
Amerikoje dažnai po kelis 
sykius paduoda tą patį kri- 
minalį trockistų nubaudimą 
ir skelbia, kad “dar” su
šaudyta tiek ir tiek.)

Gesu Užtroško Motina su 3 
Vaikais Lawrence, Mass.
Lawrence, Mass. — Neži

nia, ar netyčia gesu užtroš
ko persiskyrėlė Diblas’ienė 
su trimis vaikais, 8 iki 12 
metų amžiaus, ar ji tiksliai 
paleido gesą, idant nusižu- 
dyt, nepaliekant nė vaikų.

Menlo Park, N. J.—Tre
čiadienį perkūnas sudaužė Jie atėmė iš fašistų kelias 1i/» i 'i t X L5 r*ir nuvertė Edisono pamink
linį bokštą, 130 pėdų aukš
čio.

j Paryžius. — Sustreikavo 
8,000 taxi-automobilių veži
ku, protestuodami, kad val
džia nustatė aukštesnes kai
nas važinėjimo “taksiais.”

Berlin, rugp. 10.—Naziai, 
bijodami protestonų demon
stracijų, toliau atidėjo teis
mą prieš garsų jų kunigą 
Martiną Niemoellerį.

London. — Anglija antru 
kartu formaliai užprotesta- 

į koman- 
Franco, 

kad jo lėktuvai rugp. 6 d. 
bombardavo Anglų preky
bos laivą “British Corpo
ral” Viduržemio Jūroj, už 
30 mylių nuo Afrikos pa
kraščio. Anglijos valdžia 
nepatenkinta gen. Franco 
atsakymu į pirmąjį protes-

pozicijas.

;
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Roma. — Mussolinis irgi 
pasiuntė protestą tarptauti
nei nesikišimo komisijai 
Londone todėl, kad būk tai 
Ispanijos respublikos lėktu
vai rugp. 6 d. bombardavę 
Italijos laivą “Mongioia” ir 
užmušę jo kapitoną. (Mus
solinis čia veidmainiauja. 
Nes yra įrodyta, jog pačių 

užpuldami Anglijos laivą 
“British Corporal” ir Fran
ci jos laivą “Djebel Amour, 
tuo pačiu žygiu per klaidą 
bombardavo ir Italijos pre
kybinį laivą “Mongioia.” 
Generolas Franco taipgi 
šnekėjo, būk tuos laivus už
puolę trys Ispanijos respub
likos lėktuvai, kurie, girdi, 
tik “nusimaliavoję” fašisti
nius ženklus ant savo spar
nų.

Italijos laive buvęs laike 
to bombardavimo, Holandi- 
jos pilietis, bepusiškumo tė- 
mytojas, liudija, kad fašis
tų lėktuvai užpuolė šį lai
vą, kaip ir minėtus Angli
jos ir Franci jos laivus.)

Paima.—United Press ži
niomis rugp. 11, Ispanijos 
fašistų valdininkai, galų ga
le, pripažino, kad tai jų lėk
tuvai bombardavo Anglijos 
ir Francijos laivus ir (per 
klaidą) Italijos laivą Vidur
žemio Jūroj rugp. 6 d.

Nuoga Moteris ir Nuogas 
Vyras—Laivo Slapukai

Houston, Texas. — Tapo 
areštuoti deportavimui at
gal j Europą Esther Wor- 
man’ienė ir Abram S. Ki- 
per, kaipo slapta atplauku
sieji tavoriniu laivu “Hu
bert.” Jiedu buvo sulindę į 
sandėlio kambarėlį laivo 
dugne; o kad buvo perkar- 
šta, tai jiedu visiškai nuogi 
ten gyveno 19 dienų. Bet 
nuo cigareto užsidegė su
verstos gunės, prasidėjo 
gaisras. Tad Wormaniene 
su Kiperiu nuogi išbėgo 
viršun ir tapo suimti.

Baską Opas Viltingas
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis. — Pabėgėliai 
sako, kad Santanderyj liau
diečiai turi užtenkamai mai
sto. Baskų liaudiečių ūpas 
viltingas. Šiomis dienomis

ORAS
Pagal New Yorko Oro 

Biuro spėjimą, šį penktadie
nį čia ir apygardoj būsianti 
tokia pat temperatūra kaip 
ketvirtadienį ir gal kiek lie
taus.

Vakar temperatūra buvo 
84 laipsnių; oro drėgnumas 
95. Saulėtekis 6:02; saulė
leidis 7:59.
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Fašistų Tūzo, Jono Lapėno, Mirtis 
ir Laidotuvės

Liepos mėn. 24 d., žvirgždžiuose, savo 
dvare, numirė žymiausias Lietuvos kapi
talistas, fašistų tūzas, vienas “tautos va
dų,”—Jonas Lapenas.

Šis žmogus pastaruoju laiku buvo 
smarkiai paskilbęs ne tik Lietuvoj, bet 
ir Amerikos lietuviuose. Paskilbo jis 
kaipo vagis,—vagis plėšęs ne centais, bet 
šimtais tūkstančiais litų, kuriuos krovė į 
savo lobyną.

Ilgą laiką Lapenas buvo biednas, dir
bęs šian ir ten įvairiose bendrovėse, kol 
įsisuko į fašistų veikėjų eiles. 1926 m. 
jis buvo pakviestas eiti “Maisto” b-vės 
direktoriaus pareigas. Kai tik jis už
ėmė tą vietą, tuojau ėmė pasakiškai lobti.

Laike desėtko metų Jonas Lapenas pa
tapo stambiausis Lietuvos kapitalistas. 
Įsisteigė puikiausi palocių Kaune, įsigijo 
dvarą ir turėjo daug pinigų. Podraug 
jis užėmė aukštą vietą Lietuvos tautinin
kų (fašistų) partijoj.

Gal Lapenas būtų dar ilgai šienavęsis 
naujus milionus, jei_ne Lietuvos valstie
čių bruzdėjimas. Ūkininkai matė, kad 
Lapenai ir jiems panašūs tunka jų pra
kaitu ir krauju, dėlto jie reikalavo Joną 
Lapeną tyrinėti ir bausti, kaipo plėšiką 
ir vagį.

Pagaliau Lapenas buvo suimtas. Šiau
lių apygardos teismas jį nusmerkė 8 met. 
sunkių darbų kalėjimo ir konfiskavo vi
sus turtus—pinigus, 7-nių aukštų namą 
Kaune, dvarą ir kitką.

Bet Apeliaciniai rūmai Lapeną išteisi
no ir sugrąžino jam turtus. Tuomet ši 
garsi byla perėjo į vyriausią tribunalą. 
Kuo ji būtų užsibaigusi, nežinia. Nu
mirdamas, Jonas Lapenas, vadinasi, už
baigė bylą ir visi turtai pasiliks jo šei
mai bei giminėms.

Mums nesvarbu, kaip į tąjį dalyką bū
tų pažiūrėjęs aukščiausias tribunalas. 
Užtenkamai aišku, kad nei vienas žmo
gus iš savo dešimts metų algos Lietuvoj 
milionierium nepatapo ir negali patapti. 
Jeigu Lapenas buvo milionierium, tai dė
ka tam, kad jis, būdamas “Maisto” di
rektorium, vogėsi ir ėmėsi kyšius. Jam 
tai buvo lengva, kadangi Lapenas buvo 
tautininkų šulas, Smetonos ir kitų “di
delių vyrų” bičiulis. Net ir tuomet, kai 
jis, reikalaujant masėms žmonių, buvo 
suareštuotas ir nubaustas, fašistiniai šu
lai jį visais būdais gelbėjo, rėmė.

Taigi įdomu, kaip šitą prisiplėšusį tur
tų žmogų Kauno fašistai palaidojo, ko
kias jam eulogijas jie teikė.

“Lietuvos Žinios” (už liepos mėn. 27 
d.) paduoda sekamą Jono Lapėno laido
tuvių aprašymą:

tęs, kad “Lietuva lietuviams.”—Ir tie, kurie 
tave draskė,—sako Vaškelis,—šiandie tau 
lenkia galvą. Vietoj padėkos už tavo dar
bus, tau pritaikė eilę paragrafų,—pasakė 
“Lietuvos” korporacijos atstovas.

„ Dr. Nekvedavičius savo kalboje pasakė: 
“Tokie žmonės, kaip tu, retai gimsta. To
kių didvyrių, kaip tu, gimstant ilgai tenka 
laukti. Savo darbo srityje—tu buvai mūsų 
Napoleonas.” Nekvedavičiui veikiant žem
dirbių s-goje, Lapenas sakydavęs, kad nėr 
Lietuvos, be tautinės ideologijos. Iš tos 
žemdirbių s-gos išsivystę dabartiniai tauti
ninkai. “O ką esi uždirbęs—Viešpats Die
vas tau užmokės,” užbaigė savo kalbą dr. 
Nekvedavičius.

Po to kalbėtojų eilės tvarkytojas A. Sut
kus pranešė, kad Klaipėdos spaudos vardu 
kalbės Pulgis Andriušis, bet Pulgis Andriu
šis nepasirodė, todėl buvo užgiedota “Ange
las Dievo.”

Matot! Jonas Lapenas “didvyris,” Jo
nas Lapenas beveik šventas! Kodėl? To
dėl, kad jis buvo tautininkų šulas, todėl, 
kad jis buvo plėšikas. Jam suruoštos 
puošnios laidotuvės.

Palyginkit “grafterio” Jono Lapėno 
laidotuves su laidotuvėmis didžiojo kul
tūros darbininko, kompozitoriaus Miko 
Petrausko. Koks tai skirtumas!

Mes jau ne kartą nurodėme, kad fa
šistų valdomoj Lietuvoj nėra ir nebus 
tinkamai įvertinami didelius darbus liau
džiai nudirbę žmonės. Fašistams rūpi 
padaryti didvyriais tik saviškius, liaudies 
priešus. ____________

Aleksandras Maurušaitis Nu- 
smerktas Mirtin

Liepos mėn. 26 d. fašistinis kariuome
nės teismas Lietuvoj paskelbė savo nuo
sprendį Aleksandro Maurušaičio byloje. 
Aleksandras Maurušaitis nusmelktas su
šaudyti.

Girdi, Maurušaitis kurstė “nugriauti 
esamą (fašistinę) tvarką,” “priešinosi 
valdžios atstovams,” “grasino valdžios 
pareigūnams pareigų neiti,” “plėšikavo,” 
“žudė,” etc., etc.

Kadangi Kauno spauda smulkesnių 
apie tą bylą žinių nepaduoda, tai sunku 
padaryti atatinkamos iš to visko išvados.

Mums tačiau atrodo, kad tie visi kal
tinimai yra sudaryti fašistinės žvalgy
bos. Aleksandro Maurušaičio prasižen
gimas buvo veikiausiai tame, kad jis vei
kė ūkininkų naudai; jis, matyt, buvo 
prieš-fašistas ir darbavosi už atsteigimą 
demokratinės santvarkos1 Lietuvoj.

Reikėtų kaip nors mums gauti objek- 
tyviškesnių žinių apie Alenksandro Mau
rušaičio nusmerkimą. Jeigu jis būtų nu- 
smerktas mirti už viršpaminėtus “pra
sikaltimus,” tai Amerikos lietuviai, nieko 
nelaukdami privalėtų kuoveikiausiai rei
kalauti Maurušaitį nežudyti ir išlaisvinti.

Su Maurušaičiu buvo teisiamas ir ki
tas ūkininkų veikėjas Kostas Grigaliaus- 
kas. Pastarasis nusmerktas penkiais me
tais sunkiųjų darbų kalėjimo.

Pasirodo, kad smetoniški teismai Lie
tuvoj ir vėl pradėjo ūkininkus terorizuo
ti. Tik nelabai senai eilė nekaltų ūkinin
kų buvo sušaudyta.

Kur Eina Largo 
Caballero?

Buvęs Ispanijos liaudies 
valdžios ministerių pirmi
ninkas ir šešius mėnesius 
karo ministeris, Francisco 
Largo Caballero, išstojo’ 
prieš Ispanijos liaudį. Žino
ma, jis teisinasi, kad tik 
kritikuoja dabartinę Ispa
nijos liaudies valdžią, kad 
tik “taiso dalykus,” bet jo 
žygiai rodo ką kitą.

Largo Caballero yra dau
giau negu kryžkelyje. Jo 
darbai, ar jis nori, ar ne, 
tarnauja priešui ir trukdo 
Ispanijos liaudies kovą 
prieš fašizmą.

Kaip kam gal bus nuosta
bu, kaip tas galėjo atsitikti. 
Juk Caballero buvo karo 
ministeris, ministerių pir
mininkas, kovojo, drąsiai 
kalbėjo ir dabar užėmė kitą 
poziciją. Su Largo Caballe
ro jau senai nėra taip, kaip 
reikia. Bet Ispanijoj padė
tis yra tokia, kad reikalin
gos visos spėkos, su kuo tik 
galima susikalbėti, kad at- 
rėmus gerai ginkluotą Itali
jos, Vokietijos, Portugalijos 
ir Ispanijos fašizmą. Tas 
reikalauja vienybės visų de
mokratinių spėkų, tas rei
kalauja solidaraus veikimo 
demokratų ir komunistų, 
socialistų ir unijistų. Bet 
tam kliudo fašistų agentai, 
jų agentais virtę trockistai, 
o dabar su jais dedasi ir 
Largo Caballero. Mes neži
nome, ar Largo Caballero 
susilaikys, atitaisys savo 
dabartinę žalingą poziciją, 
arba privers Ispanijos liau
dies valdžią imtis prieš jį 
ir jo grupę griežtų priemo
nių. Mes vieną žinome, kad 
šiandien Largo Caballero, 
išstodamas prieš liaudies 
valdžią, “kritikuodamas” ją 
iš “kairės”, tarnauja prie
šui ir jis išstoja ne visų so
cialistų ir unijistų vardu, 
bet vedamas savo asmeni
nės ambicijos, kurstomas 
trockistų ir kitų elementų.

Ne Laiku Obalsis
Largo Caballero bando 

nuduoti labai kairiu ir šau
kia už proletariato diktatū
rą. Jis pasirodo “kairesnis” 
ir už komunistus. Bet ar 
taip tikrumoje yra? Juk 
“kairiais” nuduoda ir fašis
tų agentai trockistai, jie ir
gi šaukia prieš buržuaziją.

Kas sveikai protauja, 
kas nori išgelbėti Ispaniją 
nuo pavergimo Vokietijos ir 
Italijos fašistų, tas atmes 
tą skaldymo obalsį.

Ispanijos Komunistų Par-

savimą per proletariato 
diktatūrą. Bet šiandien Is
panijoj yra tokia padėtis, 
kad šis obalsis neatatinka. 
Šiandien reikia apjungti vi
sus Ispanijos žmones už iš
gelbėjimą pačios Ispanijos 
tautinės laisvės. Šiandien 
Ispanijoj reikia apjungti 
visas demokratines spėkas, 
kurių daug neis kovoti už 
p r o 1 e t a r i ato diktatūrą. 
Šiandien Ispanijoj reikia 
pravesti vienybę tarpe visų 
partijų, kam brangi Ispani
ja, kas organizuotas į ko
munistų, socialistų ir anar
chistų partijas, į unijas. 
Daugelis tūlų partijų žmo
nių neis dar kovoti už pro
letariato diktatūrą. Kas 
šiandien reikalauja Ispani
joj proletariato diktatūros, 
tas yra tokis nedorėlis, kaip 
tas,'kuris penkių metų mer
gaitę norėtų padaryti moti
na! Kas šiandien kelia tokį 
obalsį, tas skaldo Ispanijos 
liaudies frontą, tas ardo ko
munistines, socialistines ir 
demokratines spėkas. Bet 
mes manome, kad Ispanijos 
liaudis po virš metų sunkios 
kovos už savo laisvę mokės 
suprasti tikrą padėtį ir lai
kysis kietai su Ispanijos 
Komunistų Partija, kuri vi
somis jėgomis remia liau
dies frontą.

Largo Caballero Praeitis
Prieš Ispanijos fašistų iš

stojimą Largo Caballero 
kalbėjo labai kairiai. Jis bu
vo skaitomas artimu komu
nistų žmogumi. Largo Ca
ballero yra senas, apie 60 
metų amžiaus. Fašistų ka
rui prasidėjus Largo Cabal
lero garsiai šaukė prieš fa
šistus, nors ir čia neapseita 
be klaidų. Kartą jis nuvyko 
į Sierra frontą ir ten sura
do, kad liaudiečiai milici
ninkai neturėjo vandens— 
ištroškę. Ar žinote, ko jis 
pareikalavo nuo tų laikų 
liaudies fronto Girai val
džios? Nagi, kad milicijai 
pristatytų mineralinio van
dens. Tokį reikalavimą gali 
statyti žmogus nesiskaitąs 
su faktais. Kiekvienas žino, 
kad šimtams tūkstančių ko
votojų negalima pro kulkų 
spiečių pristatyti minerali
nio vandens. Bet Largo tą 
panaudojo savo vardo kėli
mui,. nudavimui, >kad jis yra 
labai didelis milicijos drau
gas.

Abelnai, Largo Caballero, 
būdamas ir valdžioj, pasiro
dė didelis saumylis. Viena-

tija buvo ir yra už galuti
ną darbininkijos pasiliuo-

me ministerių posėdyje, ka
da iš jo, kaipo karo minis-

Penktadien., Rugp. 13,1937 
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terio, buvo pareikalautas 
raportas, tai jis atsakė: 
skaitykite laikraščius ir ži
nosite.

Largo Caballero tuom pat 
kartu užimdinėjo ministe
rių pirmininko vietą ir karo 
ministerio vietą, nors apie 
karinę techniką, karo stra
tegiją jis nieko nesuprato. 
Galų gale dar panorėjo už
imti užsienio ir kitų minis
terių vietas ir tada komu
nistų spaudžiamas buvo pri
verstas rezignuoti.

Komunistai darė viską, 
kad susitaikinti su Largo 
Caballero, bet, kaip drg. 
Jesus Hernandez, komunis
tas, buvęs Largo Caballero 
ministerijoj apšvietos mi- 
nisteriu ir dabar tą vietą 
užimąs Juan Negrino mi
nisterijoj, dar gegužės 28 
d., 1937 metais, raportavo 
Ispanijos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto plenu
me, su juo nebuvo galima 
susikalbėti. Nelaimė, kad 
Largo Caballero užėmė ir 
užima klaidingą poziciją ir 
nesiduoda taisyti. Jis jau
čiasi išdidus, nesukalbamas. 
Štai keletas faktų, kuriuos 
tame posėdy j iškėlė Jesus 
Hernandez:

Ispanijos Komunistų Par
tija, nuoširdžiausiai remda- 
ma kovą prieš fašizmą, vien 
karo frontan pasiuntus apie 
150,000 savo narių, reikala
vo griežtos kontrolės armi
jos vadų ir kitų viršininkų.

Largo Caballero tam prie
šinosi. To pasekmėj dauge
lis vadų atliko skaudžių iš
davysčių.

Komunistų Partija reika
lavo, kad visos už demokra-

mą. Ji turėjo būti peror- į 
ganizuota į Ispanijos liau
dies reguliarę armiją, pa
statyta po bendra koman
da; šalyj turėjo būti įreng
ta orlaivių, kanuolių ir kitų 
ginklų ir amunicijos fabri
kai, įvestas vertinas tarna
vimas armijoj, aprūpintas 
armijos užfrontis, ir tt.

Largo Caballero tam prie
šinosi. Jis baisiai dūko 
prieš komunistų šiuos rei
kalavimus ir jo laikraštis 
“Claridad”, 20 d. rugpjūčio, 
1936 metais, komunistus 
pikčiausiai iškoliojo ir rašė, 
kad kas kelia tuos reikala
vimus, tai tas tarnauja kon- 
tr-revoliucijai.

Nepaisant Caballero prie
šinimosi Ispanija sudarė ne
guli arę armiją ir tik to dė- 

įka laimėjo kelias pergales, 
sulaikė fašistų pirmyn eigą. 
Pasirodo, kad ir čia komu
nistai buvo teisingi. Caba
llero klaidingas ir, vieton 
taisyti. savo klaidas, dirbti 
bendrai su komunistais ir 
dabartine Ispanijos valdžia, 
tai jis jungiasi su trockis- 
tais, anarchistais ir kitais 
elementais, nusistačiusiais 
prieš liaudies frontą ir 
dangstydamasis “kairiomis” 
frazėmis puola ją.

Mes nežinome ar Largo 
Caballero laiku susipras, 
apsistos, susijungs su de
mokratijos elementais ko
vai už Ispanijos laisvę, ko
vai prieš fašizmą, ar jis be- 
sidangstydamas “kairiomis” 
frazėmis nusiris į priešų 
balą.

Mums buvo žinomi Largo 
Caballero netaktiškumai.

Kapinėse prie duobės kun. Mironui atli
kus pamaldas, prasidėjo kalbos. Kalbėtojų 
eilę tvarkė rež. Antanas Sutkus.

Pirmas prabilo prof. Iz. Tamošaitis tau
tininkų vardu. Kalbėtojas pabrėžė velio- 
nies širdies gerumą, atsidavimą darbui ir 
kt. gerus privalumus, o baigdamas pridūrė, 
kad mes velionies neužmiršime savo meilė
je, kaip Platonas pasakytų, arba maldose, 
kaip religija pasakytų.

Po to buvo duotas žodis A. Griciui, kuris 
kalbėjo “L. A.” ir “Pažangos” vardu. A. 
Gricius savo kalboje priminė J. Lapėno nuo
pelnus, atsidavimą, ryžtingumą etc. Baig
damas tarė: “Visos drumzlės, kurios Joną 
Lapėną buvo apkibusios ir į šią duobę nu
gramzdinusios, dabar turi nudulkėti.” A. 
Gricius atsisveikino su Lapenų draugu ir 
kankiniu.

“Maisto” sportininkų vardu atsisveikini
mo žodį tarė p. Didelis.

“Lietuvos” korporacijos vardu kalbėjo p. 
Vaškelis. Jis dėkojo už globojimą, už pa
lankumą jų korporacijai.

Velionis padėdavęs lietuviams, nes supra-

Sukilimai Fašistų Eilėse
Pranešimas po pranešimo skelbia, kad 

Ispanijos fašistų eilėse plečiasi sukilimai.
Kablegramos sako, jog gen. Ėranco 

buvo priverstas šaudyti fašistais užimtą 
miestą Segovia, kuriame įvykęs didelis 
sukilimas. Apie sukilimus pranešama ir 
iš kitų fašistų užimtų vietų.

Labai galimas daiktas, kad fašistų ei
lėse reiškiasi sukilimai. Daugeliui suki
lėlių kareivių jau įsipyko kariauti. Kai 
fašistai sukilo, žmonėms buvo sakyta, 
jog už savaitės kitos visa Ispanija bū
sianti jų rankose. Dėl to jiems buvo len
gviau gauti savo pusėn tamesnių žmo
nių.

Bet štai praėjo virš metai, o to laimė
jimo kaip nebuvo taip ir nebėra. Po
draug, sukilėlių teritorijoj žmonės mato 
prisiųstus iš Italijos ir Vokietijos karei
vius ir karininkus, kurie bando šeiminin
kauti jų, ispanų, žemėje.

Dėlto žmonės pradėjo bruzdėti. Jei šis 
bruzdėjimas prasiplės, tai fašistų vieš
patavimas Ispanijoj greit bus šukriušin- 
tas.

Būtų tat labai gerai, kad tas sukili
mas juo labiau prasiplėštų, o gen. France 
susilauktų Kolčako likimo!

V alodas iš Prieškarinio ir Priešfašistinio Parado Nėw 
Yorke, rugpjūčio mėn. 7 d.

tiją nusistačiusios partijos 
geriau apsijungtų, solida
riau kovotų, imtų atsako
mybę.

Largo Caballero tam prie
šinosi ir daugiau paliko vei
kiantiems asmenims laisvių. 
Priešinosi ištaisyti jų klai
das. Visaip trukdė komu
nistų kovai už teisingą lini
ją piliečių kare.

Tuom kartu, kada Caba
llero nesiskaitė su ministe- 
riais, neduodavo jiems ra
portų, patsai bandė kištis į 
atskirų ministerių įvairius 
darbus. Kada apšvietos 
ministeris perkėlė tris mo
kytojus iš Guenca į Tarran- 
coną, tai Caballero net tokį 
dalyką užsimanė svarstyti.

Kada liaudiečiai fronte 
laimėdavo mūšius, tai Ca
ballero labai didžiavosi ir 
net perdėdavo žinias. Bet 
kada fašistai laimėdavo, tai 
jis įpųldavo desperacijom 
Pas jį stokavo supratimo, 
kad šis Ispanijos liaudies 
karas yra su galingais Vo
kietijos ir Italijos fašistais 
ir gali būti labai sunkus ir 
ilgas. Jis nemokėjo prie to 
prisitaikinti ir tam prireng
ti jėgas.

Largo Caballero valdžia 
darė labai daug “karinių” 
klaidų. Caballero patsai ne
turi karinio žinojimo, jo pa
tarėjų tarpe buvo daug iš
davikų. Jis ir jie daug at- 
sakomingi už Malagos 
ir Bilbao paėmimą, nes Ma
lagą tiesiai išdavė, o Bil
bao apgynimui nebuvo pri
rengta jėgų.

Didžiausia nelaimė su Ca
ballero tame, kad jis visus 
kitus skaitė blogais, netin
kamais, nepasitikimais, o 
save kaip tik apsupo ma-1 
žiausio, pasitikėjimo vertais 
patarėjais.

Reikalas Armijose
Largo Caballero daugiau 

partizanas, o ne rimtas ko
votojas. Prieš Ispanijos 
liaudį sukilo fašistų vado
vaujama armija. Liaudis, 
neturėdama armijos buvo 
priversta mobilizuoti milici
ją ir jos pagelba pastoti fa
šistams kelią. Bet milicija 
negalėjo karą laimėti, ji ne
gali atlaikyti reguliarių 
Ispanijos, Vokietijos ir Ita
lijos fašistų armijų puoli-1

Mes nerašėme apie juos, nes 
manėm, kad nėra reikalo 
kalbėti apie praeitį dabarti
nės kovos metu. Bet Largo 
Caballero su vėliausiais sa
vo išstojimais priverčia pa
teikti šiuos davinius, kad 
skaitytojai žinotų jo klai
das praeityj. Mūsų akimis 
žiūrint, Largo Caballero ne
nori taisyt savo klaidas ir 
tuom daro ne vien sau, bet 
ir Ispanijos liaudžiai žalą.

Paties Largo Caballero 
nelaimei, jis virsta trockis
tų ir prieš liaudies frontą 
nusistačiusių anarchistų bei 
kitų gaivalų įrankiu. Ir jei
gu jis laiku nesusipras, tai 
jis bus žuvęs sau ir Ispa
nijos liaudžiai. Neišgelbės 
jo ir tas, kad būdamas mi
nisterių pirmininku paskil
bo. Šiandien Ispanijoj mi- 
lionai žmonių į dieną dau
giau politiniai apsišviečia ir 
išmoksta dalykus atskirti, 
negu seniau į kelis metus 
laiko.

Dabartinis Negrino val
džios karo ir orlaivyno mi
nisteris Prieto yra socialis
tas. Jis buvo dešinysis. Bet 
šiandieninę Ispanijos padėtį 
daug geriau supranta už 
buvusį kairų Caballero ir 
su komunistais daug geriau 
susitaria apgynimui bendrų 
reikalų.
(Pagal Jesus Fernandez)

D. M. š.

H izabeth, N. J.
Mirė Dr. Antanas Bacevičius

Gerai žinomas Elizabethe ir 
visoj apielinkėj, daktaras An
tanas Bacevičius, užbaigė sa
vo gyvenimo dienas rugpjūčio 
10 dieną.

Daktaras A. Bacevičius už
baigė savo dienas sulaukęs 66 
metų amžiaus ir praktikavęs 
Elizabethe 25 metus.

Mokslus baigė Maryland 
universitete, o užbaigimo mok
slus, “Post Graduate” prakti
kavo Philadelphijoj, Berlyne, 
Vienoj ir Leningrade, buvu
siam St. Peterburge, Rusijoj.

ĮĖjo pareigas pirmo vice
prezidento Patologijos ir Ana
tomijos Daktarų Draugijos, 
Newark, N. J.

Visuomeniškame veiki me 
buvo žinomas kaipo tautiškai- 
klerikališko nusistatymo žmo
gus.

“L.” Reporteris.

•S ”****> MM—hJ -.įfc.
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ATSARGIAI SU NAUJAIS VAISTAIS! Kas Girdėt apie Šiaurės Polių KUR MOTERIS NĖRA ŽMON A, JEI NEPAGIMDO SŪNAUS?
* Keli metai atgal, pasiro
dė ir ūmai išgarsėjo dini- 
trophenol vaistas. Jo dir- 

* bėjai sakė, kad tas vaistas 
greit sudeginąs nutukimo 
taukus ir nieko nekenkiąs: 
valgyk, kiek tik nori ir ką 
nori, tik naudok šį vaistą, 
o vėl pasidarysi laibas ar 
laiba, kaip jaunatvėje! Net 
Amerikos Gydytojų Drau
gijos Žurnalas užgyrė tą 
gyduolę kaip geriausią ir 
saugiausią.

Bet praėjo vieni kiti me
tai, ir ėmė mirt dinitrophe- 
nolio naudotojai. Pasirodė, 

t kad jis sunaikina baltuosius 
kraujo kūnelius, kovojan
čius prieš ligų perus.

Kitas vadinamas “stebė
tinas” vaistas buvo atophan 
(cincophen), kaipo gyduolė 
prieš reumatizmą ir kaulų 
sąnarių .įdegimą bei sukie
tėjimą. Bet paskutiniais lai
kais įrodyta, kad šis vais- 

’tas pavojingai gadino kepe
nis, sirgdino žmones gel- 
tonlige ir nemažai jų nuva-: 
re į kapus.

Mokyklų ir Kalėjimų 
Išlaidos Amerikoje

Jungtinėse Valstijose yra 
per metus išleidžiama anie 
13 bilionų dolerių gaudy
mui kriminalistų teismams 
ir jų užlaikymui kalėjimuo
se, tai yra beveik tris kar
tus tiek, kiek užpernai bu
vo skirta šelpimui šios ša
lies bedarbių. Beje, čia ka
pitalistiniai teisininkai pri

skaito prie piktadarių-kri- 
minalistų ir pavargėlį, ku-1 
ris pasivagia duonos' kepa- 
lą.

O visom mokyklom, pra
dedant nuo pradinių ir bai
giant kolegijomis, skaitant 
sykiu viešąsias ir privačias, 
buvo išleista 3 bilionai 83 
milionai 808 tūkstančiai ir • 
785 doleriai, kaip sako Ap- 
švietos Biuro raportas už 
1931-32 metus. — Tokias 
skaitlines paduoda Literary 
Digest už 1935 m. bal. 6 d.

—C.

Nelaimingos Indy Moterys
Indės žydėjimas yra tarp 

9 ir 16 metų. “Tada jos pil
nas kūnas žvilga, kaip žal
varinė aliejais ištepta sta
tula; krūtys standžios, vei
das spindi jaunatvės džiau
gsmu ir aistra,” rašo A. P., 
“bet jau po dvidešimties 

• metų kūnas sužliunga, vei
duose pasirodo raukšlės, o 

•keturių dešimčių metų mo
teris visa apsiklosčiusi sto
romis surambėjusiomis rau
kšlėmis, be plaukų, be dan
tų.” (Tai žymia dalim dėl 
didelio vargo, kurį kenčia 
milžiniška dauguma že
miausios klasės indų. Aukš
tesnių luomų, turčių mote
rys ne taip greit sunyksta.)

“Dvidešimties metų ijidė 
įlažnai būna pagimdžius 
apie 13-14 vaikų ir net jos 
vaikai jau turi savo šeimas.

“Tai toks yra pašėlęs gy
venimo tempas toje (gamti
niai) gražioje, pasakiškoje 
Indijoje. Ir europietis jau
čia, jog karštoje Indijos 
saulėje tirpsta jo ramumas; 
aistros ir ligos nuvargina 
širdį; ir europietis čia daug 
greičiau sensta,” negu savo 
šiaurinėj gimtinėje. —M.

Dabartiniu laiku yra įga
vęs didelį vardą vaistas pro- 
tonsil, ypač kada jis buvo 
naudojamas gydyt prezi
dento R o o s e ve 11 o sūnų 
Frankliną, nors tikrai neži
nia, ar Rooseveltukas išgi
jo nuo protonsilio, ar nuo 
ko kito.

Tiesa, bandymai įrodė, 
jog protonsil naudingas ko
voj prieš baisius strepto- 
kokkų perus, prieš smegenų 
plėvelių įdegimą, prieš ly
ties ligą gonorėją (pūliate- 
kį), prieš bakterijas vidu
riniuose ausies organuose 
ir prieš užsikrėtimus mote
rų laike gimdymo ar abor- 
cijos, taipgi įvairiuose su
žeidimuose.

Bet nuo šio vaisto dauge
liui ligonių pamėlynuoja ir 
nu šaše j a oda, pasidaro sun
ku alsuoti; kiti vemia, alps
ta arba jų kraujas prasky
sta.

Gal tai savaimi ir geras 
vaistas, bet pavojinga jis 
naudot be recepto labai są
žiningo ir puikiai nusima
nančio gydytojo. —N. M.

Naujas Būdas Dantis 
Gydyt, Žudant Perus
Bakteriologiniai tyrinėji

mai parodė, jog prisimeti
me karščio į burną ir dan
tis tai didžiausią rolę lošia 
perai mikrobai stafilokkoki. 
kurie iššaukia puvimą. Tas 
ligas dabar bandoma gydyti 
prieš-stafilokkokų bakteri
jomis (kurios suėda mikro
bus).

Pastaraisiais metais Kije
vo (Sov. Sąjungoj) moksli
nės įstaigos labai rimtai bu
vo užimtos studijavimu, 
kaip naikint bakterijas bur
nose. Prieš-stafilokkokinis 
bakterijų naikintojas buvo 
panaudotas 1,353 sykius 
(gydant pyorrheą ir kt.) ir 
68-niuose nuošimčiuose bu
vo pažymėta, kad davė ge
rus rezultatus.

Gydymas burnos ligų su 
pagelba bakterijų naikintu
vo turi tas geras ypatybes, 
kad, pritaikytas tam tikrai 
rūšiai ligos, jisai ištarpina 
ir sunaikina tiktai tuos mi
krobus, kuriem yra sutaisy
tas (šiame atsitikime stafi- 
lokkokus), ir visai nekenkia 
burnos organizmo audi
niams. —V. R.

Nebe Tiek Mažyčių Miršta 
Nuo Apendiko Operacijų

Dvyliką metų atgal nuo 
apendiko (aklažarnės) ope
racijų mirdavo po vieną kū
dikį iš kiekvienų keturių tu
rinčių žemiau penkių metų 
amžiaus, arba 25 procentai 
visų to amžiaus kūdikių, 
kuriem buvo daroma opera
cija. O dabar apendiko iš- 
pjovimas užmuša tik 15 
procentų kūdikių jaunesnių 
kaip 5 metų.

Bet kaip 10 metų atgal 
mirdavo apie 4 procentai 
kūdikių tarp 5 ir 13 metų 
amžiaus, tiek pat ir dabar 
jų miršta po apendiko ope
racijos, ką parodo New 
Yorko Bellevue Ligoninės 
raportas.

Berlin. — Nazių spauda 
“riečia” pasaką, būk Sovie
tai norį pirkt karo laivų iš 
Jungtinių Valstijų.

Sovietų mokslininkas 
Šmitas, sugrįžęs iš šiaurių 
Poliaus į Maskvą, papasako
jo daug įdomių dalykų, štai 
kelios ištraukos iš jo lekci
jos:

Iki šiol buvo visokių nuo
monių apie Šiaurių Poliaus 
sritį. Kalbėjo, būk tai atvi
ros jūros, be ledo. Paskui, 
sakydavo, būk polius—že
mė. Iki pat paskutinių lai
kų visa eilė mokslininkų 
tvirtino, kad centralinėj po
liaus srityj vanduo sukasi 
ant vietos. Sakydavo taip
gi, jog poliaus srityj nėra 
ir negali būt jokios gyvy
bės ...

TIESA IR PASAKOS APIE SAULES PLETMUS
Tūli Amerikos profesoriai 

pasakoja, jog kai ateina lai
kotarpis didžiųjų plėtmų- 
dėmių ant saulės, tai žmonės 
pasidarą neramūs, kylą ka
rai, sumišimai, nepasitikė
jimai, bedarbės kriziai.

Bet per paskutinius kelis 
mėnesius saulės plėtmai bu
vo didžiausi, o Sovietu Sa- Z < V
jungoj dėl to nebuvo jokių 
krizių nei sumišimų. Ta pa
ti saulė šviečia ir Sovie
tams, bet kuomet fašistinės 
šalys veda karus (Vokieti
ja ir Italija prieš Ispaniją, 
o Japonija prieš Chiniją), 
tai Sovietų respublika atsi
laikė nuo karų, kuriuos fa
šistiniai valdovai stengėsi 
išprovokuot prieš ■ Sovietus. 
Nežiūrint saulės plėtmų, 
Sovietai daugiausia pasi-

Požeminiai Vamzdžiai
Požeminių vamzdžių 

(“paipų”) Jungtinėse Vals
tijose yra skaičiuojama iki 
450,000 mylių; gi jų verte 
6 bilionai doleriu.

Pagal vėliausią Civilių 
Inžinierių raportą, kas me
tai surūdyja požeminių 
vamzdžių 25 milionų dolerių 
vertės. •

Daugiausia vamzdžių yra 
vartojama perleidimui ža
lios aliejaus (naftos) me
džiagos iš jos versmių-lau- 
kų iki'apdirbimo fabrikų.

Vamzdžių daugis taipgi 
naudojama dujoms ir van
deniui perleisti. —C.

Eureka, Calif. — Nusiri
to nuo kranto garvežis su 
keliais medžių prikrautais 
vagonais. Sudegė trys dar
bininkai.

Telefonų ir Telegrafo rūmas Madride, Ispanijoj, dažnai fašistų bombarduo
jamas, bet dar nesudaužytas. Nors jo plieno stulpai ir balkiai gerai atsilai
ko, bet apačia apsaugota smėlio maišais.

Daugiau negu dviejų mė
nesių tyrinėjimas . parodė 
klaidingumą visos eilės tvir
tinimų. Visų pirma apie 
vandens ir lyčių (ledo) su
kimąsi į ratą—nėra nė kal
bos/Gulf Stream (šiltoji 
srovė, kuri ateina iš Meksi
kos užlajos) nesisuka apie 
Špicbergeną (salos šiaurėj), 
o nueina į šiaurių (polia
rinę) sritį, pereina gilumo
je per Šiaurių Polių ir pa- 
•sisuka linkui Grenlandijos. 
Kas dėl gyvūnijos prie Šiau
rės Poliaus, tai taipgi tapo 
atrasti organizmai, prade
dant nuo mikroskopinių ir 

i baigiant matomais papras
tomis akimis. —V. R.

! darbavo taikos palaikymui.
Liepos 21 d. viena saulės j 

plėtmų grupė buvo trijų bi
lionų ir 800 milionų ketvir
tainių mylių; bet ir ji neiš
vedė Sovietų iš lygsvaros.

Per ilgus metus buvo spė-' 
liejama, kad didieji saulės 
plėtmai labai atmainą orą. 
Bet Mount Wilson astrono
mijos observatorijos moks
lininkai dabar, po išsamių 
tyrinėjimų, atrado ir pas- į 
kelbė, jog tie plėtmai neda- Į 
ro jokios žinomos oro per
mainos. O Carnegie Insti
tuto astronomai parodo, jog 
didieji sauliniai plėtmai šiek 
tiek keičia tik žemės mag
netizmo veikimą, ir kartais 
dalinai trukdo radio bangas 
bei telegrafą. —J. K.

Berlyno 700 Mėty Sukaktis
Vokietijos sostinei Berly

nui šiemet sukanka 700 me- 
| tų nuo jo įsikūrimo kaip 
i miesto.

Iš daugelio vakarinės' Eu- 
i ropos sostinių Berlynas lai- 
■ komas jauniausia. Buvusie
ji du žvejų kaimeliai Keln 
j ir Berlin ant upės Spree 
krantų tryliktame amžiuje 
susijungė ir davė pradžią 
Berlynui, kaip būsimai sos
tinei. Taigi Berlynas daug 
maž to paties amžiaus kaip 
Kaunas. ■—ž.

Krinta Lietuvoj Stirnos
Lietuvoj pradėjo krist 

stirnos nuo parazitinio 
plaučių uždegimo. Ši stirnų 
liga daugiausia išsivysto po 
šlapių žiemų, kaip kad 1936- 
7 metų.

Indijos papročiai reikalau
ja, kad kiekviena mergaitė iš
tekėtų ir kiekvienas vyras ves
tų,—rašo A. Poška, išgyvenęs 
Indijoj šešerius metus: Indai 
gali vesti bent keletą žmonų, 
bet tik ta žmona yra laikoma 
tikrąja, kuri pagimdo sūnų. 
O kurios gimdo tik dukteris, 
nėra laikomos tikromis žmo
nomis ir indas gali pakeisti 
jas kitomis.

Kur indai nebegali išleist 
dukterų už kitų savo luomo 
vyrų, ten yra leidžiama vedy
bos tarp tikrų brolių ir sese
rų ; o tuoktis pusbroliams su 
pusseserėmis visuomet pata
ria.

Įvairiose Indijos vietose 
dažnai visos moterys priklau
so visiem vyram; ir tik pas
kutiniais laikais pradeda pla
čiau įsigalėti porinis gyveni
mas. Sakoma, kad indai čia 
“mokinasi” iš 'europiečių ir 
persų. (Bet reikia suprast, 
kad indus prie to veda išsivys
tymas b u r ž uaziniai-privatiš- 
kos nuosavybės.)
Vyresnio Brolio Pačia Naudo

jasi Jaunesnieji

Kada vyresnysis brolis ap- 
siveda, tai jo žmona pasida
ro bendra visiem už jį jaunes-

552 Aukštosios Mokyk
los Sovietų Sąjungoj
Nuo rugpjūčio pirmos 

dienos Sovietuose eina pri
ėmimas studentų į aukštą
sias mokyklas (vūzus).

Aukštųjų mokyklų komi
teto narys akademikas A. 
M. Terpigorėvas pasakė: 

Iki revoliucijai visoj Ru
sijoj buvo tik 9 universite
tai. Sovietų Sąjungoj yra 
150 universitetinių miestų, 
kuriuose priskaitoma 552 
aukštos mokyklos (119 pra
moninių, 90 žemės dirbimo, 
88 pedagoginių, 67 medici
nos ir t. t.). Į šias skaitli
nes neįeina geras skaičius 
aukštųjų mokyklų skiriamų 
komunistiniam apšvietimui, 
teatro, muzikos ir kt. “vū- 
zai”. —V. R.
NUŠAUTI 2 HONDURA- 

SO GENEROLAI
Panama.—Iš Honduraso 

respublikos buvo pabėgę du 
sukilėliai generolai, J. Uma
na ir M. A. Zapata į Guate- 
malos respubliką, bet Gu- 
atemalos kareiviai nušovė 
juodu. Pas nušautus rado 
planus, kaip jiedu su savo 
šalininkais rengėsi nuversti 
valdžią Honduraso prezi
dento T. C. Andino.

niem broliam, o prie jaunesnio 
brolio žmonos vyresnis jau ne
beturi teisės. Kada į jaunosios 
miegamąjį kambarį eina kiti 
jo broliai, tai iš lauko pusės 
prie durų turi būtinai palikt 
savo nagines ar kitokius ava
lus, kad vyras ar kiti žinotų, 
jog dabar ji ten ne viena. O 
jeigu kuris būna su ja, nepa
likęs savo avalų prie durų, tai 
gali būt nubausti jis ir ji.

Jaunoji įgauna šeimininkės 
vardą tik tada, kai gimsta jai 
sūnus. Jeigu indas ir keliolika 
kartų būtų pakeitęs savo žmo
nas, o vis nesusilaukia sūnaus, 
jis turi prisiimt kaip savo sū
nų vieną iš artimesnių gimi
nių berniukų. Tokia indų bud- 

dangaus

distų religija: jeigu nepaliksi 
sūnaus ant žemės, tai numiręs 
negalėsi įeiti “į
ralystę.” Sūnus turi pasirūpint 
mirusio tėvo palaikais ir “mai- 
tint danguj esančias proseno
lių dvasias.” Jis tad gerda
mas nulieja truputį vandens 
ant žemės, o valgydamas nu
meta keletą ryžių grūdų toms 
dvasioms.

ka- '

Gula ir Nusimarina, Norėda
mi “Susiliet su Dievu”

Daugelis ilgiau pagyvenu
sių indų, kai apvesdina savo

Žemaičių Karunka 250 
Mėty Senumo

“Žemaičių krašte, tylių 
kaimų gilumose... radau 
vieną brangų mūsų tauto
sakos gabalėlį,” rašo V. 
“Lietuvos Žiniose”: “Yla
kių valsčiaus, Ekšvos kai
mo M. Liubinienė, 97 metų 
senutė, pasakodama apie 
senovės laikus, tarė: “Aš 
pagiedosiu karunka, kurią 
mūsų tėvų tėvai prieš 250 
metų giedojo...” ir ji pra
dėjo:

—Ak tu žeki, žekeli, visų 
žekių mokytos, šventa raš
tą skaitytos, pasakyki, my- 
las žeki, kas yr dongov 
vens?

—Viens pondzeivs dongov 
ir ont žemės....

m —Dve toblyčes Maižie- 
šiaus, trys patrijarkai, ke- 
tore evangelistai,”—taip ir 
toliau.

Šiuos žodžius rašančiam 
atrodo pervėlai atrasta ši 
“tautosakos bran genybė”. 
Jis tą “karunkėlę” girdėjo 
jau per 40 metų atgal, Ario
galos valsčiuj, tuomet Kau
no apskrityj. Dainuodamos 
apie “Ožį Mikitoną,” kaimo 
merginos raliuodavo ir “Ak 
tu žeki, žekeli,” tik ne taip 
žemaičiuodamos.

Lietuvos spauda pilna ra
šymų apie rinkimą liaudies 
meno, folkloro, bet jau “Že- 
kio” pavyzdys rodo, kaip iš 
tikro lėtai ten renkamas 
folkloras.

S. Ariogalietis.

LIETUVIŲ DRAUGIJA
MANCHUKUO KRAŠTE

Charbin mieste, Manchu- 
kuo krašte, taipgi yra bent 
viena lietuviška organizaci
ja. Tai Lietuvos Piliečių 
Draugija. Tarp jos valdy
bos narių yra ir pulkinin
kas Viktoras Maculevičius 
(bene užsilikęs nuo caristų- 
baltagvardiečių iš Sibiro).

Japonija yra faktina 
Manchukuo valdovė. Iš 
Draugijos viršininkų laiško 
“Lietuvos Aidui” matosi, 
kad jinai yra fašistų vado
vaujama. Todėl gali gyvuot 
ir japonų globoj. —ž. 

vaikus, tai perduoda jiem sa
vo amato paslaptis; persikabi- 
na per pečius dvilypio kokoso 
kaušą, po pažastim pasiima su
vyniotą plaušinį patiesalą; į 
savo apsiausto skvernus susi- 
mazgioja pelenus tėvo ar gal 
senelio sudeginto kūno ir iš
vyksta “šventon,” negrįžta- 
mon kelionėn.

Per keletą metų toks indas 
apvaikščioja tūkstančius my- 
]ių, belankydamas neva “ste- 
būklingas” vietas ir plauda
mas savo “griekus” visose 
“šventose” upėse. Pagaliau 
suberia tėvų-prosenolių kaulų 
pelenus į Gangabal ežerą, 
esantį apie 17,000 pėdų aukš
tumoje Himalajų kalnuose;
parvyksta į Benares miestą; 
aplanko jo šventyklas ir atsi
gula amžinam miegui—nusi- 
marint. arba, kaip toks pilgri- 
mas sako, “persikelt į amžiną 
gyvenimą, susiliet su die
vu.. . . ”

Kiekvienoje šventykloje yra 
nemokami viešbučiai “amžino 
gyvenimo” j ieškotojams. Ten 
duoda pilgrimui vietos pasi- 
tiest plaušinį patiesalą gulėt, 
taingi duoda malku ir miltų 
išsikept duonos. O jeigu “pa- 
kūtninką” dar kiek jaudina 
žemiški dalykai, tai lipšnios 
šokikės, tarnaujančios šven- 
tykiai, ateina jį masažuoti, 
braukyti ir užmigdyti.

“Šventas” Karvių Mėšlas ir
Šlapumas.. . .

Jeigu “šventumo” jieškoto- 
jas yra daug aukojęs šventyk
lai Benarese, tai po mirties jis 
sudeginamas ne ant malkų, 
katu paprastieji, bet ant kve
piančio sandalo medžio lau
žo. O jeigu jis buvo pats įkū
ręs kokią šventyklą, tai laužas 
sudegint jo kūną yra sukrau
namas iš “šventu iu” Benare- 
so karvių mėšlo. Likę nuo su
degimo palaikai, kaip kau- 
kuolės dalys, dantys ir kt., 
tada suverčiami į “šventąją” 
(langes u ne. kad i uos ten su
naikintų “šventieji” krokodi- 
liai.

Kada miršta vyriausias šei- 
mvnos narys, visos moterys toj 
šeimoj nusiskuta ^plaukus nuo 
galvų ir visi šeimos nariai, 
kiek galima, bent mėnesį 
vaikščioja nuogi. Mirus šei
mos galvai, visi kiti jos nariai 
yra laikomi nešvariais ir turi 
apsivalyti.

Jeigu mirtis įvyksta kuni- 
gu-bramanu šeimoie. tai jos 
vyrai ir motervs būtinai turi 
nusinraust po 32 kartus ir pas
kui, dėlei galutino apsivaly
mo. jie yra šlakstomi “Šven
tosios” karvės Šlapumu. Tą 
patį kiekvienas dvasiškis-bra- 
manas turi darvti po gamti
nio reikalo (išeūmo “laukan” 
ir kt.), pasisveikinęs su euro
piečiu arba kitu “žemesnio”' 
luomo žmogum. O pietinės In
di ins dvasiškiui bramanui už
tenka, kad tik ne bramano 
šešėlis užkristu ant jo valgio 
ar ant jo paties, ir—brama
nas jau lieka “nešvarus.” Tą 
valgį jis turi išmesti ir 32 kąr- 
tus sau galvą vandeniu apsi
pilti.

Bet A. Poška tain rašo 
dailinusia anie “aukštesnių” 
ir viduriniu luomu indu pap
ročius ir sako, jog “žemesnių 
-kastų (luomų) indai mažiau 
laikosi tų papročių”. —M.

Važiotės Progreso Paradas
Minint 150 metų sukaktu

ves nuo Jungtinių Valstijų 
konstitucijos priėmimo, 
Philadelphijos gatvėmis va
žiavo seniausi vežimai ir 
automobiliai. O jiem bepa- 
roduojapt, sklandžiai nusi
leido miesto lėktuvas ant 
Parkway prie 22-ros gatvės. 
Tuom buvo pabrėžta pro«- 
gresas važiotėj nuo anų lai
kų iki šiol.
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Panevėžio Gimnazijos Tėvų 
Komitetas Byli n ė j a s i su 

Kun. J. Lindės-Dobilo
Turto Globėjais

Prieš kurį laiką Panevėžio 
valdžios berniukų gimnazijos 
raštvedys V. žaldokas pradė
jo savintis ir eikvoti valstybes 
iždui priklausančius moksla- 
piAigius; mokslą p i n i g i ų 
jis pasisavino 12 tūkstančių 
467 lt., iš ūkio kasos paėmė 1 
tūkst. 100 lt., iš pil. E. Jodins- 
kaitės pasiskolino 500 lt., o iš 
dir. J. Lindės 3 tūkst. 300 lt. 
Už valstybės iždui priklausan
čių pinigų pasisavinimą apy
gardos teismas žaldoką buvo 
nubaudęs šešeriais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Dir. J. Lindė žaldoką suse
kęs daug anksčiau pinigus be- 
sisavinant, bet nutylėjo. Kai 
valst. kontrolės revizorius trū
kumų dalį (anksčiau) išaiški
no, tai dir. Lindę pažadėjo už 
žaldoką valstybės iždui atly
ginti, be ko kita, sumokėti ir 
švietimo ministerijai už “švie
sos Kelių” žurnalą, kurį žal
dokas Panevėžy administravo 
ir pinigus, už žurnalą gautus, 
savinos.

Paaiškėjus žaldoko nuskal- 
timui dir. Lindė jo iš tarnybos 
neatleido ir atskaitydavo kas 
mėnuo iš jo algos po 200 lt. 
skoloms mokėti, bet vėliau 
žaldokas buvo suimtas, o dir. 
Lindė mirė.

Kadangi dir. Lindė, gyvas 
būdamas, Tėvų komitetui nuo
stolių negrąžino, tai po jo mir
ties tėvų komitetas pradėjo 
jieškoti nuostolių iš velionies 
turto globėjų; ant kun. Lindės 
palikto indėlio Tėvų komite
tas net draudimą buvo uždė
jęs- ’

Apylinkės teismas iš kun. 
Lindės turto globėjų Tėvų ko
mitetui atiteisė 1 tūkst. 860 
lt., motyvuodamas savo spren
dimą tuo, jog įstaigos viršinin
kas medžiagiškai yra atsakin
gas už savo įstaigos tarnauto
jų veiksmus (taip yra pasisa
kęs ir Vyr. tribunolas dviejo
se bylose). Apygardos teismas 
apylinkės teismo sprendimą 
panaikino. Tėvų komiteto įga
liotinis adv. Petraškevičius da
bar padavė kasacijos skundą 
Vyr. tribunolui.

nijos — 100, Kolumbijos—100, 
Portoriko—100, Kubos — 100, 
Dancigo — 100, Danijos — 100, 
Egipto — 100, Ekvadoro—100, 
Ispanijos — 11,536, Estijos — 
136, Suomijos — 100, Prancū
zijos — 602, Graikijos — 100, 
Haiti — 100, Italijos — 27,074, 
Jugoslavijos — 10,546, I^atvijos
— 100, Libano — 100, Liuk
semburgo — 100, Maroko — 
100, Meksikos—100, žiem. Am. 
Jungt. Valst. — 219, Norvegi
jos — 100, Palestinos — 100, 
Paragvajaus — 100, Persijos— 
100, Peru — 100, Lenkijos — 
2035, Portugalijos — 22,956, 
Rumunijos — 774, Rusijos — 
2143, Sansalvadoro — 100, Si
rijos — 406, Švedijos — 100, 
Šveicarijos — 178, Čekoslova
kijos — 175, Turkijos — 1583, 
Urugvajaus — 160, Venecuelos
— 100, Pietųslavijos — 96.

Iš Lietuvos šiemet gali atvyk
ti dar Brazilijon Brazilijos imi
gracijos lėšomis žemės ūkio 
darbininkai ir jų šeimos, kurie 
sudarys sutartis čia žemės ūky 
dirbti ar toliau patys mano že
mės ūkiu verstis. Brazilijos že
mės ūkio ministerijoj sužinota, 
kad kviečiančioje visas išlaidas 
sudaro tik 10 milreisų (apie 4 
lit A, t. y. žyminiai ženklai ant 
pareiškimo žem. ūkio Min., o 
kviečiamojo — pasas ir kelionė 
ligi Kauno.

nimas valdžios pareigūnams pa
reigų neiti, 589 str. 2 d. 4 ir 5 
p. — plėšikavimas, asmens 
smurtas ginklu, 563 str. — pa-
degimas, 453 str. — nužudy
mas, 455 str. 3 p. — nužudy
mas valdininko einančio tarny
bos pareigas, arba dėl pareigų 
ėjimo, Yp. Valst. Įst. 14 par. 
2 p.

K. Grigalauskas pripažintas 
kaltu pagal B. statuto 51 str., 
129 str. 1 ir 3 p., Yp. Valst. Įst. 
14 par. 2 p., B. St. 562 str. 2 d.

K. Grigalauskas ligi teismo 
buvo paleistas už turto laidą, 
bet paskelbus rezoliuciją, teis
mas Kardomąją priemonę pakei
tė ir Grigaiauską suėmė.

Baltimore, Md.

Architektoriaus Blocho Su
manymas Dėl Palestinos 
it *
Šiomis dienomis Kauno ar- 

chit. M. Blochas siaurame vei
kėjų rately, sušauktame Pale
stinos emigracijos biure, pa
darė smulkų pranešimą apie 
savo šūmanymūs t. v. Pietų 
Palestinos tyrlaukių pritaiky
mą žydų žemės ūkio koloniza
cijai. Klausimas liečia 7,5 
tūkst. kv. klm. plotą, kuris 
jau beveik 2 tūkst. metų visiš
kai neapgyventas ir apleistas. 
Tai yre blbliŠkųjų edomiečių, 
amalikitiečių, moaviečių ir kit. 
tautelių vietovė, kuri tęsiasi 
nuo blbliŠkojo Beršebos mies- 
.to ligi t. v. Akabos golfo 
Rauti? jūroj. Archit. Blochas 
savo sumanyme siūlo nepa
prastai sudėtingą dirbtino drė- 
kinftno Sistemą, kuri minėtus 
tyrlhukiūš atgaivintų kultūrin- 
gahi 'gyvenimui.

Užpirko Daug Bėgių
Geležinkelių valdyba sudarė 

sutartį su Vokietijos firma 
“Stahlunion-Export G. m. b. 
H.” pirkti 50 klm. kelio bėgių 
ir sąvaržą ūž 2 mil. 338 tūkst. 
780 lt. ”

Iš olandų firmos “H. M. de 
Vries” perkama siauriesiems 
geležkeliams 35 klm. kelio bė
gių.
h / ■ ' ■■■m ■ ■ ■ ■■■■ ■

Kiek Brazilija šiemet Įsileis 
Lietuvos PiliečiųV { / 51 (i

Pasirodė darbo ministerio 
Agmemnono Magalhaes aplink
raštis, kuriuo nustatomas įlei
džiamas iš įvairių kraštų imi
grantų skaičius: Lietuvos — 
1537, Vokietijos — 3099, Alba
nijos — 100, Argentinos—366, 
Australijos — 100, Austrijos— 
1655, Belgijos — 113, Bolivijos 
— 100, Vengrijos — 213, Ka
nados — 100, Čilės — 100, Ki

žydu Klerikalai Išvystė 
Kovą Dėl Atgyventų 

Dalykų
žydų spauda iš Tauragės ra

šo, kad ten žydų “šabasininkai” 
išvystė beatodairišką veiklą 
prieš nesilaikančius senoviškųjų 
šeštadienio “šventos ramybės” 
dogmų ir nuostatų. Tauragės 
rabinas ir kiti šaukia mitingus 
tam reikalui. Tačiau, kiek gir
dėti, visa be jokio pasisekimo, 
nes neįstengia patraukti jauni
mo visiškai atgyventiems rei
kalams palaikyti.

Visos tos žydų klerikalų akci
jos akstinu yra buvę žydų ar
tistai, kurie, kaip paprastai, 
lankosi su vaidinimais žydų ne
darbo dienomis, ko Tauragės 
“šabasininkai” nebepakenčia. 
Esą, net buvę incidentai ir su
žeistų.

Kauno “šabasininkai” jau 
kiek aprimo, nes kai kur gavo 
labai negražią pamoką, kam jie 
kišasi į kitų žmonių sąžinės rei
kalus.

Audros Daug Išvartė 
Medžių

Šiemet audros ir gaisrai miš
kų ūkiui pridarę nemaža nuos
tolių ; jau buvę apie 60 miško 
gaisrų ir audros daug išvartė 
medžių. Nepaprastai daug, apie 
80 tūkst. medžių išvartyta Tau
ragės miškų urėdijoj. Panevė
žio miškų urėdijoj taip pat esą 
išvartyta apie 6 tūkst. medžių. 
Išvartyti medžiai pjaustomi ir 
kertami ir prie tų darbų gauna 
darbo keli šimtai darbininkų.

Atvyko Prancūzų 
Geografas

Lietuvon iš Paryžiaus atvyko 
francūzų geografas L. Bochnet, 
kuris rengiąs etnografinę-geo- 
grafinę studiją ir studijų rei
kalais atvykęs į Lietuvą.

Geografas L. Bochnetas Lie
tuvoje pagyvensiąs ilgesnį lai
ką.

Aleksandras Maurušaitis 
Nubaustas Mirties Bausme, 
K. Grigalauskas 5 Metams

Kalėjimo
Nesenai kar. teįsmas paskelbė 

Al. Maurušaičio ir K. Grigalau- 
sko bylos rezoliuciją: Al. Mau
rušaitis nubaustas mirties bau
sme sušaudyti, o K. Grigalaus
kas 5 metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Byla pradėta svarsty
ti liepos 20 d. A. Maurušaitis 
pripažintas kaltu pagal- B. St. 
51 str. susitaręs iš anksto ir 
bendrai veikdamas, 129 str. 1, 
2 ir 3 p. — kurstymas nugriau
ti esamą visuomenės sutvarky
mą, priešinimasis valdžios at
stovams, 145 str. 1 d. — grąsi-

Miesto Majoras Užgyrč Anti- 
Komunistinį Veikimą

American Legion, kuris lai
kė konvenciją Hagerstown, 
nutarė ir griežtai pasižadėjo 
kovoti prieš komunizmą. Bal- 
timorės miesto majoras Jack- 
son, kuris dalyvavo legiono 
konvencijoj ir buvo vienas iš 
kalbėtojų, pareiškė štai ką: 
“1 am satisfied and the people 
of Maryland are satisfied that 
you have gone on record, I 
understand, as opposing Com
munism. We all hope that 
communistic propaganda will 
be lessened in years to come.”

Baltimoriečiai, darbininkai, 
matote su kuo majoras Jack- 
son turi reikalą. Taipogi ne
pamirškite, kad majoras Jack- 
son kandidatuos į valstijos gu
bernatorių, todėl neduokite 
balso darbininkų priešui.
Daugiau Darbininkų Paleido

Baltimore and Ohio geležin
kelio kompanija jau kelintu 
kartu po kelis šimtus darbi
ninkų nuo darbo paleidžia. 
Priežastis darbininkų paleidi
mo nuo darbo nežinoma. Čia 
jau užsibaigė kalbos apie ge
ležinkeliečių streiką, kadangi 
buvo pranešta, kad geležinke
lių kompanijos pakėlė algas 
po 5c į valandą, dėl 800,000 
darbininkų.

A. D. F. laikraštukas “La
bor” labai didžiuojasi tokiu 
algų pakėlimu. Girdi: “Be 
kraujo praliejimo, be mažiau
sio trupinėlio laiko sugaišini
mo, laimėjome algų pakeli-į 
mą ...” Čia Federacijos unija 
per daug pasigiria su tokiu al
gų pakėlimo “laimėjimu.” Jei
gu geležinkelio darbininkai 
būtų sujungti su CIO unija, 
tai būtų laimėję, kiek reikala
vo. O po ADF vadovybe, tai 
tik trupinėlius gavome. Nors, 
pagal ADF laikraštuko “La
bor” pranešimą, buvo nubal
suota už streiką 88%, bet ge
ležinkeliečių brolija nedrįso 
darbininkus išvesti į streiką ir 
laimėti tiek, kiek reikalavo. O 
reikalavo 20% algų pakėlimo, 
ir garantijos pilno laiko dar
bo, seniems darbininkams, ir 
du trečdaliu naujiems darbi
ninkams. Tai iš to didelio kąs
nio geležinkelio darbininkai 
gavo tik trupinėlį. Bet kaip 
tik buvo pranešta, kad algos 
pakeltos 5c į valandą, taip 
greit kompanija iškabino “no
tas,” ant kurių sako: “gele
žinkelio darbininkai, kurie va
žiuojate traukiniu į darbą ir iš 
darbo, turite dėvėti švarius 
drabužius, nes su darbiniais 
drabužiais išpaišinat sėdynes.” 
Matote, jeigu kompanija pa-' 
kėlė darbininkui 5c algos, tai 
kitą darbininką nori išvaryt iš 
darbo, kad nereikėtų sėdynių 
švarinti.

Vienas Padirba Už Du
Dr. Isador Lubin, director 

of statistics for Department of 
Labor, praneša, kad dabarti
niu laiku geležinkelio darbi
ninkai padirba du syk tiek, ką 
padirbdavo 1916 metais. Dr. 
Lubin pasako labai daug tei
sybės kas link geležinkelie
čių darbininkų skubinimo sis
temos. šiandie darbininkui ne
reikia vaktuotis, kad bosas jo 
nepamatytų stovinėjant, ir 
kad neprisieitų gauti vėjo už 
“laufinimą.” šiandie darbinin
kas pats save verčia skubiai 
dirbti, nes taip išvystyta kapi
talistų sistema, o tą sistemą 
išnaikinti, tai reikia pirmiau 
išnaikint kapitalizmą, taip,

kaip padarė Sovietų Sąjungos 
darbininkai.

“Mums Pinigų Nereikia”
Ar visi tam tiki, kad Sovie

tų Sąjungos darbininkai, nu- 
versdami ir išnaikindami kapi
talistų sistemą, pagerino savo 
būvį, žinoma, kad netiki! Ne
tiki net ir tie patys rusai, ku
rių artimiausi giminės gyvena 
Sovietų Sąjungoj. Štai pavyz- 
dis; šeidų šeimyna, kuri turi 
stambų biznį ant Sharp St., ne
tikėdami darbininkų laikraš
čiams, o pilnai patikėdami re
akcionierių ir kunigų paska- 
lams, pasiuntė į Sovietų Są
jungą kelioliką dolerių savo 
motinai, idant ji apsigintų nuo 
“bado” ir “skurdo.” Motina 
gi, sugrąžindama pinigus at
gal, štai ką pasako:

“Labai ačiū už pinigus, bet 
aš juos grąžinu jums atgal, 
mums pinigų nereikia. O jei
gu jūs jų daug turite, tai gali
te atvažiuoti į Maskvą ar į ki
tus didmiesčius, kur galėsite 
gerai laiką praleisti, kaip' ir 
šimtai tūkstančių turistų pra
leidžia. O mes gyvenam ne 
taip jau dideliam miestelyj, 
kuriame yra kooperatyve 
krautuvė, kurioj yra visko, ko 
mes tik reikalaujame kasdie
niniam gyvenimui. O kainos 
ant reikmenų yra mums len
gvai prieinamos .. .”

Kita rusų tautybės moteris, 
kurios pavardę užmiršau, tai
pogi pasiuntė $15 savo moti
nai. Pastaroji padėkavojus ir 
tuo pačiu sykiu pašiepus Ame
rikos kapitalistinę sistemą,, 
prašė savo dukters — “ne
siųsk mieloji man pinigų, nes 
aš jau tiek užaugau, kad man 
Sov. Sąjunga moka pensiją, iš 
kurios aš galiu lengvai pra
gyvent . . .”

Tai čia tik du pavyzdžius 
paduodu. Na, o kunigų laik- i 
raščiai be sustojimo visokias 
nesąmones plepa, būk Sov. Są- ■

jungoj darbininkai mažai už
dirbą ir badą kenčią.

Vienas klerikalas rašo 
“Darbininke” (rugpj. 3 d.) : 
“Apytikriai, kiekvienas darbi
ninkas visiems mokesčiams 
ir priverstinoms įvairioms rin
kliavoms kiekvieną mėnesį su
moka 60-65 nuoš. savo mėne
sinės algos . . .”

Jeigu taip būtų, kaip kuni
gų gazietos sako, tai Sov. Są
jungos darbininkai negrąžintų 
iš Amerikos gautų pinigų. Ar 
buVo kada girdėta, kad iš 
fašistinės Lietuvos ameriko
nams būtų pinigai grąžinti? 
Ar kas girdėjo, kad iš kitų 
fašistinių kraštų dovanoti pi-
ingai sugrįstų į Ameriką ? 1 
Tegul kunigų gazietos priro- 
do, taip Kaip aš pnrodžiau! 
Paduokit tų žmonių vardus ir

Giliausi Žibalo Šaltiniai
Giliausias aliejaus-žibalo 

šulinys Jungtin. Valstijose 
randasi Bakersfield’e, Ca
lif. Jis yra 10,440 pėdų. Ta- 
čiaus Meksikoj yra dar gi
lesnis—10,587 pėdų, reiškia, 
27 pėdos daugiau kaip dvi 
amerikoniškos mylios. —C.

Didžiausi Saules Plėtmai
1938 m. saulės plėtmai 

bus didesni negu bet kada 
po 1870 metų. Tie plėtmai 
labai veikia radio. Pavyz
džiui, policininko kalba per

o kai saulės plėtmai savaip 
paveikia, tai iš New Yorko 
tokį radio girdi net Londo
nas. Bet abelnai saulės plėt
mai kenkia reguliariam vei
kimui radio ir elektro-mag- 
netizmo.

Kiek Mokyklos Amžiaus 
Vaikų Kaune

Patikrinta ir naujai užrašy
ta sekamas skaičius mokyklos 
amžiaus vaikų Kaune: Aleksote 
745 vaikai, Karmelitų rajone 
539, Naujamiestyje 802, Sena
miestyje 1,271, Panemunėje

trumpų bangų radio iš jo 
automobilio paprastai “pa
gaunama” tik per 50 mylių,

498, Šančiuose 2,306, Vilijam
polėje 1,867 ir Žaliakalnyje 3,- 
592; iš viso 11,643 vaikai.

antrašus, kurių pinigai fasisti- _; . ......
niuose kraštuose nebuvo pri
imti, taip kaip aš padaviau.
Dar vienas svarbus dalykas: 

Ar kas matė, ar girdėjo, kad 
iš Sov. Sąjungos bėgantį per 
rubežių darbininką nušautų, 
ar suareštuotų ? O iš kitų kra
štų į Sov. Sąjungą bėga per 
visus rubežius. Jau buvo ga
na įrodyta, kad iš Lenkijos net 
kareiviai su ginklais bėgo į 
Sov. Sąjungą, bet rubežiaus 
sargų buvo grąžinti. Tegul 
kunigų gazietos atsako, ko
dėl iš Sov. Sąjungos į kitus 
kraštus darbininkai nebėga, o 
iš kitų kraštų į Sov. Sąjungą 
per visus rubežius bando 
įlysti. Tai jau ne iš gero. Tai 
jau visiems aišku, kad savo 
gimtiniam krašte vietos nėra, 
o turi bėgti pas bolševikus.

V-kus.

Pagimdė 3 Vaikus

RAUDONE.—Raudonės kai
mo gyv. S. Mazuraitienė, birž. 
1 d. pagimdė tris vaikus, du 
berniukus ir vieną mergaitę. 
Motina ir vaikai sveiki.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.

Bridgewater Darbininku Ko-operatyvė Draugovė
Lietuvių Čeverykų Išdirbystė
Pagarsėjo gaminimu Stiprių

OVER GLOBE SHOES
Jie gerai tinka ant kojos.

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

Sovietų lakūnai sėkmingai atskrido iš Maskvos į Jungtines 
Valstijas per šiaurinį Polių dėka Sovietų Sąjungos aukštam 
pakilimui moksle ir išvystymui tobulos technikos, jie padaro 
stiprius orlaivius, kurie pergali baisias audras. Taip yra ir su 
Over Globe produktais. Dėka mūsų ilgų metų praktikų, aukštam 
technikiniam darbininkų išsilavinimui ir prityrimui dirbant ki
tuose avalinės fabrikuose, mes galime pasidžiaugti, kad mūsų 
produktai—Over Globe čeverykai yra stiprūs ir gerai tinka 
ant kojų.

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

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

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos 
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda: 

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX 

Nuo $5.00 iki $6.00

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

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




