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LIETUVOS PINI
GAI SUSMUKO.
Už $1 duodama 100 litų. 

Bolševikų rubliai be vertė*.
Iš Lietuvos atėjo žinių,

Gina 40 Valandų 
Darba Sąvaitę.

Fabrikantai norėtų darbo 
valanda* pailginti. Į

Dnrbo DcpHrtamsntas šį
panedėlį išsiuntė 237 in- kad. žmonės tenai stengiasi KAUNO V ALDŽIA PALECKISVYRIAUSIO 

nusikratyti litais, nes nu- r ahu&i/i ąnviFTO PRF.zini ii imq
PIRMININKAS.

Lietuvoj, Latvijoj ir Esti- 
joje Jau Įvesti Sovietai

Sovietų-Naeią Vie- i^VoSjon“

nįįbe “NeSUgriOU- sas tris valandas zujo vir
šum Berlyno. Į miesto vidurį 
anglai mėtė lapelius, o pa
kraščiuose bombardavo fa
brikus, sandėlius, geležin-

jama.
.Pereitą penktadienį, rug

piučio 23 dieną, sukako ly
giai vieni metai kaip Stali- kelius ir tiltus. Anglų tiks- 
nas su Hitleriu padarė są- las buvo parodyt vokie- 
mokslą užpulti ir išdraskyti čiams, kad Berlynas gali 
Lenkiją, pradėdami tuo bu- but lengvai suardytas iš oro, 
du antrąjį Europos karą. jei tik anglai to norėtų. Iš- 
Ta proga sovietų valdžios mėtytuose lapeliuose jie 
organas “Izviestija” iš- taip ir sako vokiečiams, kad 

juosę varo Jungtinėse Vals- spausdino vedamąjį straips- jei Hitlerio orlaiviai nesi- 
tijose ardomąjį darbą, norė-inį ir tvirtina, kad ši Stalino- liaus bombardavę Londono, 
darni sustabdyti Amerikos Hitlerio sutartis pasiliks tai neišliks sveikas ir Ber-

“Izviestija” aiškina, kad 
ši sutartis buvo ir yra nau
dinga abiem pusėm. Rusi
jai Hitleris leido užimti vi- sukėlė daug gaisrų. Utar-

Daroma pasiansų uždaryti 
visas jų organizacija* ir su

stabdyti visų jų veiklų.
Priešvalstybinei veiklai 

tirti komiteto pirmininkas 
kongresmanas Dies šią są
vaitę pasakė spaudai, kad 
jis turįs rankose tvirtą įro
dymą, jog Hitlerio. Stalino 
ir Mussolinio agentai išsi-

pagalbą Anglijai ir sutruk
dyti pačios Amerikos apsi
gynimo programą.

Visos trys šitos totalita- 
riškos valstybės — Sovietų 
Rusija. Vokietija ir Italija 
—užlaiko Europoj vieną 
“centralinę agentūrą,” sako 
Dies, kuri platina Ameriko
je jų propagandą.

Jisai nurodo, kad dauge
liu klausimų komunistų, na
cių ir fašistų propagandoj 
vartojami tie patys obalsiai, 
ta pati frazelogija ir ta pati 
taktika.

Iš to esą aišku, kad visą 
šitą propagandą gamina ta 
pati agentūra.

Dies sako. kad Jungtinė
se Valstijose esą apie 6,000,- 
000 priešvalstybinių gaiva
lų, kurie šitą propagandą 
Čionai platina. Didžiausis jų 
tikslas dabartiniu laiku, esą, 
priešintis privalomai karo 
tarnybai ir teikimui Angli
jai pagalbos. Mat, jei Angli
ja pagalbos iš Amerikos ne
gaus. tai Vokietijai ir Itali
jai bus lengviau ją nugalėti. 
Rusija irgi nori, kad demo
kratinė Anglija butų sumuš
ta.

Šitie šeši milionai prieš
valstybinių gaivalų yra di 
delis Amerikai pavojus, sa
ko Dies. Todėl jisai ruošiasi 
įnešti Kongresan bilių, kad 
šitiems gaivalams butų su
stabdyta visokia veikla.

Diesas sakosi rašysiąs 
prezidentui Rooseveltui lai
šką ir prašysiąs, kad admi
nistracija šitą bilių pa
remtų.

Dieso bilius reikalausiąs, 
kad Rusijos, Vokietijos ir 
Italijos agentams butų už
drausta naudotis Jungtinėse 
Valstijose paštu. Tai reikš
tų. kad komunistai, kurie 
tarnauja Sovietų Rusijai, 
negalėtų nei savo laikraščių 
paštu siuntinėti, nei prenu
meratos per paštą priiminė
ti, nei laiškų siuntinėti.

Dieso komitetas turįs su
registravęs daugliau kaip 
100.000 asmenų, kurių jau 
visa “istorija” esanti ištirta 
ir visa jų veikla žinoma. Jie 
sudarą tikrąjį “penktosios 
kolonos” branduolį.

sas Pabalčio valstybes, pusę ninko naktį užpuolimas bu- 
Lenkijos ir dalį Rumunijos, vo da didesnis. Bombos kri- 
Tai jau labai geras grobis, to ant Londono per ištisas 6 
Gi Vokietijai Stalino vai- valandas.
džia duoda “žaliavų, kurių Tuo pačiu laiku tarp ang- 
dėl Anglijos blokados jai lų ir vokiečių eina susišau- 
labai stinga.” dymas iš didžiųjų kanuolių

Vokietija, kuri plėšia ir per juros siaurumą, apie 20 
griauja silpnesnes valstybė- mylių atstumo.
les, esanti geriausia bolševi- Šią sąvaitę vokiečiai sa-

j____ - ____j :i,:

spektorius, kad ištirtų 5,000 . v. _ 
dirbtuvių, kaip jos vykina jaučia, kad lietuviški pini- 
algų ir valandų įstatymą, gai greitai bus panaikinti.
Pagal tą įstatymą, darbinin- Kas tik turi kiek litų, kiek- 
kai neprivalo daugiau dirb- vienas nori iškeisti juos 
ti kaip 40 valandų per są-' dolerius. Todėl dolerių kai- 
vaitę. kol yra bedarbių. Bus na Lietuvoje dabar neapsa- 
tyrinėjamos keturios pra- komai pakilusi. Už 1 dolerį 
monės šakos: baldų pramo- mokama po 100 litų. 
nė odos produktų pramonė,! ĮJeto^je dabar auiiado 
batų siuvimo pramone ir. daug popierinių rublių, ku- - —
nertinių vilnos darbų pra-' rių atsivežė raudonoji ar- 
monė. i mija. Bet bolševikų rubliai

Inspektoriai klausinės tų esą visai beverčiai. Nežiu- 
pramonių darbininkus, kaip • rint kad lietuviškas litas da- 
į-gai jie dirba, kiek jiems į bar susmuko, už litą esą mo

lynas. : mokama ir tt. Jeigu pasiro-! karna 6 bolševikiški rubliai.
Bet vokiečiai to nepaiso, : dys, kad kuri kompanija ne- į Už Amerikos dolerį siulo- 

Panedėlio naktį jie atakavo! pildo algų ir valandų įstaty- ma 600 rublių.
Londoną net tris kartus ii-' mo ir apgaudinėja darbinin- i Šitoks pinigų susmukimas 

' kus, tokia bus traukiama; krašto gyventojams reiškia 
teisman ir baudžiama. i ubagystę. Ūkininkas, kuiis 

Fabrikantai jau pakėlė mėnufJ at«al Pardavė savo

i

IŠKELIAMA 
VILNIUN.

“Liaudie* seimo” vietą už
ėmė “vyriausi* sovietą*.”

Šį panedėlį Maskva pa- 
kelbė, kad “vyriausis Lie- 

nutaręs iš- 
į Vil

nių. Ta pačia proga prane-

kad
tuvos sovietas”

Liaudies komisarų pirmi
ninku paskirtas bolševikas 

Gedvilą*.
“New York Times’o” gau

ta iš Stokholmo radiograma 
šį panedėlį praneša, kad vi
sose trijose Pabalčio valsty
bėse—Lietuvoj. Latvijoj ir

sama, kad bolševikų suda- Estijoj—pagal bendrą Mas- 
rytas “liaudies seimas” Lie- kvos planą buvo įsteigti so- 
tuvoje jau panaikintas. Jo vietai ir priimta Stalino 
vietoje busiąs “vyriausis konstitucija.
Lietuvos sovietas.” Ministe- . Tikrai totalitarišku budu. 
rių kabineto vieton pastaty- visos trys sitos šalys vien- 
tas “liaudies komisarų so- balsiai nutarė išbraukti sa- 
vietas.” Viskas pagal “stali- ve iš laisvų tautų tarpo, pa
nišką konstituciją.” Tas naikinti savo vardą ir tapti

Maskvos vasalėmis.
Buvę bolševikų sudaryti

riksmą, kad šitas algų ir va
landų įstatymas “trukdąs” 
šalies apsaugos darbus, kad 
reikia jį panaikinti arba pa
keisti, taip kad darbininkai 
galėtų dirbti ilgesnias va
landas.

Bet to įstatymo autorius 
senatorius Wagneris pareiš
kė, kad šis įstatymas ne
trukdo dirtraCėms dirbti 
dieną ir naktį, tik jos negali

lijo® ir Francuzijos kapita-ją- Dabar jau prasidėsiąs 
listai norėję net “išprovo-: tikrasis “Blitzkrieg”—žaibo
kuoti kar, tara. dviejų karas, kurio.titete bus darbini„.
draugisk, valstybių, tarp nmkinti visą Anęhjos pra- k 8 valandas į
Votaettjos ir Sovietų Rusi- monę vkus o laivių n amu- - 8 Jos isamdvtį
jos. Bet aciu gudriems va-, nicijos fabrikus. - - s e ..............
dams, ačiū Stalinui ir Hitle-

produktus ir gavo litais pa 
prastą kainą, dabar pasijus 
nieko nebeturįs. Ūkininko 
darbininkas, kuiis išdirbęs 
metus gaus litais anksčiau 
sulygtą algą, negalės nusi
pirkti nei kepurės, žodžiu, 
bankrotas visiems. Tai ve, 
kokią “laimę” Lietuvos 
žmonėms atnešė bolševikai!

JAU 20 METU KAIP MO
TERYS LAIMĖJO BAL

SAVIMO TEISĘ.
šią sąvaitę sukako 20 me-

daugiau darbininkų ir dirbti į ka*P Jungtinių Valstijų
. -. i.,------ c*’ I n trim permainom. Pasisam- rnoterys_ iškovojo sau balsa-

nui, šita provokacija nepa- SlUlOma r anai Kinti dvti ei vra iš ko nes dabar- vimo te1^’
metai’iaiko^’iirVoMetija Anglijos Skolą. ! tiniu laiku esu 5,’OOUOOO už-GIBRALTARAN ATSkr|.

DOFRĄNCUZV OR-
kas duotų jiems darbo.zių Britų posesijose.taikoj.

Maskvos bolševikai gata
vi Hitleriui ir rankas išbu- .... .. .......... ..............
čiuoti, kad tik jis neužkurtų sumanymas panaikinti An- 
jiems pirties. glijos skolą mainais už ba-

Mrvvvrc OTAI INO izes bei Paėdęs Amerikos 
orlaiviams ir laivynui Ka-

ŽVALGYBOS MELAS, nadoj ir kitose Anglijos po-
Trockio žudiko kišeniuje sesijose Amerikos pakrašty, 

rastas OGPU (Stalino žval- Tokių bazių numatoma gau- 
gybos) pagamintas laiškas, ti iš Anglijos nemažiau kaip 
kuriuo norima parodyt; 18, tarp jų butų ir Bermu- 
žmogžudį esant “trockistu,! dos sala.
nusivylusiu Trockio klaido- j Anglija dabar skolinga

“New York Times” pra
neša. kad Washingtone yra REIKALAUJA DEPOR

TUOTI BRIDGES’Ą.

Bridges’ą ir deportuoti jį 
kaip kenksmingą svetimša
lį. Pirmiau norėta jį depor
tuoti kaip komunistą, bet 
valdžia negalėjo įrodyt, kad 
jis komunistas, o jis nuo to

mis/’ Advokatas A. Gold-1 Amerikai, priskaitant ne- i gynėsi, todėl teismas jį tuo- 
man sako, kad šitas laiškas > mokėtus nuošimčius, apie 5 į m«t paleido. Bridges yra at- 
yra durniausis ir žiogliausis Į bilionus ir 650 milionų dole- vyk£s ls Australijos.
OGPU melas, nes jis kaip i rių. Washingtone siūloma
tik ir parodo, kad Trockio j procentų tiek numušti, kad 
žmogžudys buvo Stalino. skola sumažėtų iki $2.800.- 
agentas. i 000.000, ir iš šitos sumos at

LAIVIAI.
Iš Gibraltaro pranešama, i 

kad pereitą sąvaitę tenai at-! 
skrido nemaža franeuzų or
laivių iš franeuzų Morokos

NUSIŽUDĖ MAINE’O 
BANKININKAS.

Belfast, Me. — Vasarna* 
my prie Svvan ežero įvyko 
kruvina tragedija. Bangoro 
bankininkas Blodgett nužu
dė savo žmoną, užmušė jos 
motiną ir paskui pats nusi
šovė. Piieš nusišaujant. jis 
padegė vasarnamį, taip kad 
visi trys lavonai buvo rasti 
jau pusėtinai apdegę.

pats padaryta ir kituose 
okupuotuose Pabalčio kraš
tuose, Latvijoj ir Estijoj.

Maskvos bolševikų “Prav
da” džiaugiasi, kad nauji 
Pabalčio sovietai atlikę jau 
“didelį darbą;” jie “paliuo- dėldieių. Pagal duotą iš Ma- 
savę tų kraštų žmones iš ka- skvos įsakymą, tą pačią die- 
pitalizmo jungo.” Taip, ną ir tą pačią valandą Kau- 
taip. paliuosavo ūkininkus ne, Rygoj ir Taline susirm- 
nuo jų žemės ir Lietuvos pi- ko “liaudies seimai ir pa- 
nigus pavertė niekais. Lie- darė sau galą. Ir šiandien tų 
tuvos žmonės dabar bus “seimų” jau nebėra. Jų vie- 
nuogi ir pliki, lygiai kaip ir toj yra “vyriausi sovietai. 
Rusijos bolševikai. Žmonių Justas Paleckis, kuris pa- 
pinigais išstatytas Kauno įuošė dirvą Lietuvos parda- 
miestas taipgi atimamas, vimui. dabar yra paskirtas 
Kaunas paverčiamas raudo- vyriausiojo sovieto prezidi- 
nos armijos kazarmėmis, o jumo pirmininku. Tai yra 
centralinė krašto administ- toks pat titulas, kaip Rusijoj

“liaudies seimai’' išsyk viso
se trijose šalyse persikrikš
tijo į “vyliausius sovietus.” 

Visa tai įvyko pereitą ne-

racija perkeliama į apgriu
vusį Vilnių.

PASKYRĖ $327,000,000 
FEDERALINIAMS 
VIEŠKELIAMS.

šį panedėlį Senatas pa
skyrė $327,000,000 federa-

Kalinino. Jis reiškia ne ką 
daugiau kaip “garbės” pir
mininką.

Lietuvos bolševikas Ged
vilas paskirtas “liaudies ko
misariato” pirmi ninku. 
“Liaudies komisariatai” 
bolševizmo sistemoj reiškia

Justicijos Departamentas'miestų. Franeuzų lakunai su liniams vieškeliams tiesti. Pa^J- ką ministerių kabi- 
isakė atnaujinti bylą prieš j savo orlaiviais prisidėjo j Darbai bus vykinami 1942 ne^as- 
CIO oreanizatoriu Harry i Di ie anrlu. I ir 1943 metais. Lietuvos bolševikas Bara-

CIO Unijos prieš ‘Taikos Frontą’
Chicagoj šaukiamas “Tai
ko* Kongresas” esą* Hitle
rio ir Stalino agentų darbas.

Šią sąvaitę Chicagoje ža
da susirinkti vadinamas

nauskas paskirtas laikinojo 
i “vyriausiojo sovieto” pirmi
ninku.

Estijos “liaudies komisa
riato” pinnininku paskirtas

se-kai pareiškė, kad Currano 
įsakymą jie visiškai 
ruošią. Latvijoj tokias pareigas

Visos CIO unijos, ku- eis bolševikas Lacis (Meš- 
rioms tik nekomunistai va- ka).

estų komunistų partijos 
Igno- kretorius Lauristen.

AUTOMOBILIS U2MUSe ..Taikos Kongresas;. už ku. KONSKilSlJSTBILIUS
LIt 1UV|. jabaį agituoja komunis- su.”

, Bostono dienraščiai pra-į tai. Tenai busiąs įsteigtas i Didžiausia CiO unija
ftTrvn ARMI Ukną SeSa’ k-di ?ereltą.T ę “Taikos Frontas.” Kadangi.Nevv Yorke yra Amalgama-
^TOJI KWIECĮŲ_ĄRMI.! Anglijat jau Įmokėjo, bu- Bai re miestely, netoli nuo komunistų yra visose unijĮ. ted Clothing Workers of

JA ARTINASI PRIE 
PEKINO.

“Nevv York Times” ko- 
renpondentas praneša iš Ki
nijos, kad 8-toji Kinijos ar
mija greitu žingsnių artina
si prie Pekino. Kad japonai 
negalėtų taip greitai atsiųsti 
sustiprinimų, ji sprogdina 
tiltus ir aido geležinkelius. 

IŠ “VELNIO SALOS” PA
BĖGO 8 KALINIAI

Pietų Amerikos pakrašty 
yra “Velnio Sala.” kur 
Francuzija tremdavo savo 
prasikaltėlius, šiomis dieno
mis 8 jų iš tenai pabėgo 26 
pėdų valtimi ir atsiirė į Flo
ridą. Jie norį patekti į Ka
nadą ir įstoti į anglų aimiją.

Trockio draugai norėjo 
atvežti jo kūną iš Meksikos 
į Nevv Yorką palaidot, bet 
Valstybės Departamentas 
Washingtone neleido.

tent, $1,469.000,000. Tuo Bostono, automobilis užmu- .... - .. .
budu Anglijos skola Ame- šė Joną Miknaitį, 50 metų J?1 ^le va£° ą£ltaclJ3
likai susitrauktų maždaug amžiaus lietuvį. Nelaimė į- “kongresą ir tų unijų
iki pusantro biliono dolerių, vvko einant Miknaičiui Y,ar”u;r JaiP'rrRa' įz^zJUI’ 

skėi-sai gatvę. Automobilį Yorko CIO tarybos
operavo tūlai William Mil' Pi™minkas Joseph Curran
ler iš Furnace.

už kuriuos Anglija pavestų 
savo salas Amerikos ap
saugai.

BOMBARDAVO HITLERĮ
Leidžiant “Keleivį” spau- 

don atėjo žinių, kad šio 
utarninko naktį Anglijo* or
laiviai smarkiai bombarda
vo Berlyne Under den Lin- 
den gatvę, kur randasi Hit
lerio buveinė ir kiti Vokieti
jos valdžios trobesiai.

PAŠAUKĖ 8,000 ATSAR
GINIU KARININKU-
Jungtinių Valstijų Karo 

Departamentas pašaukė tar
nybon 6,000 atsarginių ar
mijos karininkų, kurių dau
guma tarnavo universitetuo-

PALENGVINS SIENOS 
PERĖJIMĄ.

America. Jos vadas. Louis

PRAEISIĄS ŠIĄ SĄ
VAITĘ.

Konskripcijos bilius jau 
baigiamas Senate svar tyti. 
Šį panedėlį Senatas jau ap-

Hollander, pareiškė, kad tą sidirbo su visais “pridėč- 
“taikos kongresą” remia tik- kais” bei “pataisymais” r
tai “priešvalstybiniai 
šalie* gaivalai.

Yra žinių, kad tą

sios

‘kon-išsiuntinėjo savo tarybos
vardu staiinišką “ukazą” vi- gresą” sugalvojo Hitlerio 

įsoms CIO unijoms Nevv propagandos inžinieriai.
! Yorke, kad jos duotų pinigų Bet kadangi Hitlerio agen- 
i “taikos frontui mobilizuot.” tams Amerikoje dabar sun- 

Bet 27 CIO unijos_pakėlė ku viešai veikti, jų “Bun-

nutarė, kad taikos metu ne
būtų šaukiama daugiau 
naujokų kaip 900,000 per 
metus. Be to da nutarta, 
kad šios šalies armija nebū
tų niekur iš šio žemės pus- 
kamuolio siunčiama. Mano
ma, kad šią sąvaitę SenatasValstybės Departamentas

Washingtone praneša, kad |prieš tai protestą'. Trisde- das”"'Ubai persekiojamas konskripcijos bilių galuti- 
I^„2la.1.Z1=lJ„®x^1ILa.n!a!išimtsšeši jy vii-šininkai pa- tai į tą darbą Stalinas pa- nai priims. Pagal šį bilių, 

rašė Curranui laiška. pa- kinkęs savo komunistus. armijos tarnybon bus ima- 
reikšdami, kad tas “taikos Todėl jie ir dirba išsijuosę I™ tik nevedę vyrai tarp 21

sienos perėjimas iš Kanados 
ir Meksikos į Jungtines Val
stijas. Tai esą daroma dėl 
to. kad dabartiniu laiku at
važiuoja daug turistų

“Lietuvos Žinios" 
Uždarytos.

“Naujienos” gavo prane- 
imą, kad bolševikai jau 

se ir kolegijose kaip milita- uždarė “Lietuvos Žinias.” 
rizmo instruktoriai. seniausį Lietuvos dienraštį.

kongresas” Chicagoje yra 
šaukiamas “totalitarinių 
valstybių reikalams ginti,” 
todėl jis esąs “diametrališ- 
kai priešingas musų šalies 
interesams, priešingas de
mokratijai ir viso pasaulio 
darbininkams. Ir todėl tam
sta gali musų paramos ne
laukti.”

Kitų CIO unijų viršinin-

uz “taikos kongresą.” Jų nietu amžiaus, 
tikslas esąs įsteigti ‘taikos
frontą,” pritraukti prie jo 
nekaltų žmonių ir jų vardu 
varyti propagandą prieš 
Amerikos ginklavimąsi,

1 prieš privalomą karo tarny
bą ir prieš visokį pasiruoši
mą, taip kad agresoriams 
lengviau butų šią šalį už
pulti.

$10,000,000 PASKIRTA 
DARBININKU BUTAMS.

Šį panedėli prezidentas 
Rooseveltas paskyrė $10- 
000,000 šalies apsaugos dar
bininkų butams statyti. Ši 
suma skiriama iš tų $150.- 
000,000, kuriuos Kongresas 
yra tam tikslui asignavęs.
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Priešlėktuvinė Apsauga Anglijoj

SAKO, TROCKĮ SUNAI- 
KINO JO PATIES ISTEIG* 

TAS TERORAS.

griežtas komunistas. Komu
nizmas negali daryti jokių 
kompromisų, sakydavo ji
sai. Jis buvo griežtai prie
šingas valstybiniam kapita
lizmui, kuri Leninas buvo 
pradėjęs vykinti ir kuri da
bar Stalinas tęsia toliau.

Pereitą sąvaitę Maskvos 
žmogžudžiai nužudė Mek
sikoje Leoną Trockį, kuris 
gyvendamas užsieny kriti-

!*. syki bandė jį — be. — ’£
iki sRd vis nepavykda\o.;kirsdavo įrgaudavo jaug 
¥,a. SL ISŽ! šalininkų. Už tai Stalinas
Trockio "draugu,” pradėjo 
su juo susirašinėti ir ant ga
lo nuvyko asmeniškai su juo 
pasikalbėti. Trockis ji Įsilei
do kaip svečią, visai nenu
jausdamas. kad tai yra kru
vinas Stalino agentas. Pri
sitaikęs šitas žmogžudys 
suskaldė Troekiui galvą, su
žalojo smegenis, ir Trockis 
tuoj mirė.

Žmogžudys buvo tuojaus 
Trockio sargų sučiuptas, 
smarkiai sumuštas ir atiduo
tas policijai. Kas jis per vie
nas. tikrai da nenustatyta. 
Iš pradžios jis sakėsi esąs 
Belgijos pilietis, bet gimęs 
Persijoj. Policija tačiau su
sekė. kad jis yra iš Nevv 
Yorko ai- iš Brooklyno atvy
kęs komunistas. Trockis 
mirdamas pasakė, kad jo 
užpuolikas be jokios abejo
nės yra Maskvos agentas. 
Dabar jau ir pats žmogžu
dys prisipažįsta esąs OGPU 
žvalgybininkas. Trockį už
mušti įsakymas buvęs duo
tas iš Maskvos.

"Naujienos” mano, kad

Trockį ištrėmė ir pradėjo 
prieš jį biauriausį šmeižimo 
vajų. Trockis buvo šmeižia
mas kaip “fašistų agentas.“ 
“buržuazijos šnipas.” "re
voliucijos išdavikas” ir tt.

Žinoma, visa tai buvo 
melas. Su fašistais susidėjo 
ne Trockis, bet pats Stali
nas. Kad Trockis nebuvo 
“buržuazijos tarnas,” tai ge
riausia liudija tas faktas, 
kad nei viena buržuazinė 
valstybė nenorėjo duoti jam 
užvėjos. Net ir Anglija, ta 
tradicinė politinių tremtinių 
prieglauda, atsisakė jį įsi
leisti. Bendrai, visas bur
žuazinis pasaulis uždarė

čia matome stebėjimo punktą, kuris saugoja Angliją nuo priešo orlaivių užpuolimų, šito
kiais punktais apsuptas visas Anglijos pajūris. Įsikasę į žemę būna du vyrai: vienas jų 
žiuri per žiūroną, o antras klausosi motorų ūžimo ir radijo bangomis informuoja apsau
gos centrą Londone apie priešo orlaivių kryptį, jų skaičių ir tt.

KAIP BUVO PERDUOTA LIETUVOS 
PASIUNTINYBE BERLYNE.

Lietuvos Pasiuntinys Ber- Po to pasiuntinybės per- 
lyne, gen. stabo pulkininkas sonalas ir susirinkusieji ati- 
K. Škirpa, kaipo akredituo- davė pagarbą nepriklauso- 
tas prie Vokietijos valdžios, mos Lietuvos vėliavai ir 1 
turėjo paklausyti tos vyriau- valandą apleido pasiuntiny- 
sybės patarimo ir rugpiučio bės rumus. Prieš išvykda- 
14 d. apleido pasiuntinybės mas. pulk. Škirpa paliko ant 
rumus. stato atskleistą inventoriaus

Dar rugpiučio 9 d. Sovie- ,kny^ kurioje įrašė: “RU- 
tų ambasados valdininkai OKUPANTŲ ŽINIAI, 
bandė pasiuntinybės rumus*, principai-depinti 

i užimti, tačiau su jais į kai- lai»vę, griauti kultu-
bas neįsileista. Rugpiučic *4,r S*0 . svet,mą turtą.

- - Pagrobėt Lietuvą, klastan

Troekiui duris, nes skaitė jį Brazilijoj Knibždėte \ Kas Tas Žmogus
pavojingu agitatorium ir 
buržuazinės santva r k o s 
griovėju. Tik Meksika, kaip 
revoliucinė šalis, sutiko 
duoti jam pastogę, ir tai su

rz •, * i • prezidentą Ortizą, nors var-KfllbŽda Penktuįlį du jo neįvardijo.
Kolumnistų.

Ginkluotu vandens

11 d. 5 sovietų valdininkai 
mėgino jėga įsiveržti į ru
mus, bet tarnų nebuvo įsi
leisti. Po to. Sovietų amba
sada oficialiai pranešė vo
kiečių vyriausybei apie Lie- 

i tuvos “prijungimą” ir prašė 
, pagalbos pasiuntinybei už- 
' imti. Rugpiučio 13 d. pulk 
! Škirpa gavo iš vokiečių val
džios patarimą rumus per
leisti. Pasiuntinys Škirpa tu
rėjo to patarimo paklausyti, 
bet paprašė 24 valandų lai
ko ir pareiškė, kad raktai 
bus pasiųsti vokiečių užsie- 

I nių reikalų ministerijom
Rugpiučio 14 d., kaip pra- 

‘ neša žymus Šveicarijos laik- 
i raščio “Journal de Geneve” 
korespondentas iš Berlyno, 
ant Lietuvos pasiuntinybės 

! rūmų buvo iškabinta Lietu- 
: vos vėliava aprišta gedulo 
kaspinu. Ties pasiuntinybe

Per Vienas?
Kadangi Argentinos pre- , x ..-

rideptąs Ortiz senai jau ser- Amerikos lietuvių spauda susinnko pora šimtų iš lietu- 
ga ir nuo birželio mėn. 3 d. pradėjo įdomauti, kas per i vių kolonijos Berlyne žmo-

ta sąlyga, kad jis nesikistų gy žinovas ir rašytojas Flet- 
1 Meksikos politiką. Bet Sta- cber pratt savo prakalboj.
Imas nemiegojo. Isskerdęs pasakyto j pereitą sąvaitę 
visus pirmuosius Sovietų Są- Vermonto valstijoj, “Colege

_____,___ jungos kūrėjus namie. Jis Bread Loaf” rašytojų kon-
Trockis yra auka to teroro,: negalėjo nurimti, kad vie- ferencijoj, paaiškino ką jis 
kurį jis pats išaugino. Esą— i nas jų da^išliko gyvas h’ ra- mano apie dabartinį karą h cl^f:

"Tragingas likimas 
persekioja senai. Jau 
visa jo š 
duktė

tremtas ir Stalinas pradėjo - 5į?aįlj0 liuobti iŠ ku^ka^vai- t -kaiprSaulė danguje,
fanatiką keršto kampa* . d Jo miegamaJJ kamba. g^*^ Rur dabar

rj. šitam atentatui nepavy-j dgte knibžda vokiečių “pen- 
kus’. buvo sugalvotas gud- ktujų kolumnistų.” Be to, 
resms. Ir Trockio jau nebe- Brazįiįjon eSą privažiavusių

P*Ų€' savy pareigas yra pavedęs vienas yra tas Rubinas Ma-■ nių ir laikraščių korespon- 
vice-prezidentui Ramonui tusevič, kuris nesenai atvy- Į dentų. Ant pasiuntinybės 
Castillai. tai dėl šito įtarimo ko iš Lietuvos ir veikia tarpj balkono pasirodė min. škir- 
dabar visai iš prezidento lietuviškų bolševikų? j Pa ir visas pasiuntinybės
tarnybos pasitraukė ir nu- Kaip išrodo, jis yra So- personalas. Pulk. Škirpa 
siuntė senatui savo rezigna- vietų valdžios atsiųstas a- i, e^P^sl..l ,SP kalba,

gentas, kad pamokintų mu- kun°Je lsdeste įvykis, pa-

šeima vra žuvusi. Jo iU- W Paskutmj ir ke Ii ko tai diktatoriai bendro- piauera tuu;
nusižudė Sovietu Sa- menesiai atgal apie -0 Stali- mįs spėkomis puls Jungtines s.lto Pa^ei<rneJ gąb
kuomet tėvls buvo iš 1no p.durnakty uz* Valstijas. Jam Ui esą taip kllV d*tatura. Karo mims-

. Kuomet xe\a> ouv o is-. Trr.Pi.ln «• ,.... i- ‘ -f t.eris. p-en. Maroupz. kuri

vietus ir už Lietuvos 
Rusijos prijungimą. 

Išrodo,

niją prieš ‘trockizmą.’ Vienas:
jo sūnūs, kuris buvo inžinie
rius Sovietų Sąjungoje ir visai 
nesikišo į politiką, buvo suim
tas ir dingo nežinia kur. Ant
ras sūnūs mokinosi Berlyne, 
paskui Hitleriui patapus dikta
torium. apsigyveno Paryžiuje * . . . riiim ir išvaikyti narlamen-
ir mirė. neišaiškintose iki šiol j. I Sovietų Sąjungos iston- JSL * keliama su senatu. Jmrio komisija
apystovose. šito antrojo Troc- i ją įrašytas da vienas krūvi- japonų armijoms kelią Bra- r* .. t= J
kio sunaus vardas ("Sedov,” i nas lapas. Bet jis da ne pas- zilijai užimti. Taigi, jei tik * W ši^ki d j
sulig motinos pavarde) buvo j kutinis. Da tebėra nelikt i- vokiečiai sumus Angliją n , B ®^® «a Y
plačiai minimas garsiose -Mas- į duotas pate kiunmaffiis R»-senato lariai nutarė su- 
Kvos bylose.- ! suos revoliucijos budelis... kantis jBia-

zidento Ortizo rezignacijos

į vą ii’ gailisi, kad neįmano-
£Šo Kis^r^e apkabi Brod°- k* > buv° aoi i SI“ sivoVi^į riS

nusi dėl auteėS minėtų kad .Lietuva vėl
valsčių,.paskubom jau sw-: ^'j“u ^*^nus. Kol
saukė aukštųjų armijos ka- planai nebuvo įvykinti, 
liniukų mitingą ir susitarė F - v * < - ’

Maskva 
Kol

bus išlaisvinta. Iš minios da 
kalbėjo vienas Amerikos 

: lietuvis, sakydamas, kad čiai • • 1 ,i ą* t • a.

Berlyną 
Švediją, iš kur gi 

vyksią į Ameriką. Ten (A- 
merikoje) jie atpasakosią 
tikrą padėtį ir raginsią žmo
nes kovoti už Lietuvos iš 
laisvinimą.

"žuvo. pagaliau, ir pats so
vietų spaliųdapkričio revoliu
cijos vadas, kuris toje revoliu
cijoje buvo Lenino ‘dešinioji 
ranka.” Reikia betgi pasakyti, 
kad jisai krito kaipo auka tos

zilijon. kad atkirsti Pietų
“VILNIS” KLYSTA. Ameriką nuo Šiaurės Ame- .. . 4 <

u ' •' qa u i -j • rikoš ir tuo butu išstumti nepriimu. Mat, kol bus pre- 
Rugjnueic, 24 d. laidoje Jungtines Valstijas iš Pietų 1egales aPs'-

Viljiis ’ .jiatteke editonal? Amerikos rinkų. Netekusi skelbti dtktatonus.
Keleivi, Pirmiau n- Da- rink šios šalies nramonė Bendras parlamento" Heleivi, Finmau .r Da- rjnk žios pramonė Bendras parlamento ir

bar,” mėgindama Įrodyt, turė” sustoti daAininkai se“?° oP°!ed1? »7ko.rug’ 
kad pirmiau “Keleivis gy-. neteks darb ir prasidės dį. pmcio 24 d. Prezidento re- 

, . .. nęs Lietuvos darbininkus ir dpl- I.,,- - " r ------
nn»ta* KiitiKavęs Smetonos ir japonu ialVynai su oriai- z . m.- j-,
kavalierius, o dabar “issin- vj <-,fe užbioklloti toj. Tuo budu išvengta dik-

Jungtinių Valstijų, uostus, Uturos. ___ ______
atskirdami šią salį ir nuo ki

teroro mašinerijos, kurią jisai
pats buvo sukūręs. Stalinas nęs Lietuvos darbininku

gerino,’ Trockis buvo įsitiki
nęs. kad žudyt žmones, kurie 
nepritaria "proletariato dikta
tūrai.” ne tiktai galima, bet ir 
reikia. Jisai pats juos galabijo 
be pasigailėjimo, nepaisyda
mas kad jie buvo tikriausi pro
letarai, Kuomet apie pabaigą 
1920 m. Kronštadto jurininkai 
pasiuntė Leninui peticiją, pra
šydami grąžinti kraštui laisvę, 
kurią sovietų
no. tai jie buvo apšaukti ‘maiš
tininkais.’ ‘užsienio imperialis
tų tarnais.’ ir Trockis juos nu- svą tautų apsisprendimą, už 
malšino Raudonosios Armiios' darbo žmonių vienybę ir už 
kanuolėmis. o tuos pačius demokratinį socializmą! 
Kronštadto jurininkus jisai Kas šitus principus nieki- 
pirmiaus nulotos savo prakal- na, kas varžo kitiems laisvę, 
bose ir raštuose vadindavo kas žiauria spėka grobia ir 
•musų revoliucijos puikybe ir vergia silpnesnes tautas, 
pažiba’ <“krasa i gordost na- į prieš tą mes kovojome ir ko
šei revoliucii”)! Nei caras Mi-' vosime, vistiek ar tas des- 
kė Antrasis nebuvo suruošęs' potas vadinsis

gai paglemžėt jos valstybi
nę nepriklausomybę, už
grobsite ir šiuos nepriklau
somos Lietuvos rumus. Bet 
teisingumas yra stipresnis 
už smurtą. Atsiskaitymo va
landos neišvengsite!”

1 vai. 10 min. trimis auto
mobiliais atvyko Sovietų 
ambasados valdininkai, ku
rie rado duris užrakintas. 
Po to jis nuvyko jieškoti ra
ktų vokiečių užsienių reika
lų ministerijon. Į rumus įėjo 
4 vai. popiet,' įžūliai nuplėšė 
nuo pasiuntinybės rūmų 
Lietuvos vėliavą ir visus lie
tuviškus užrašus.

Pasiuntinys Škirpa ir vi
sas pasiuntinybės persona- 
ls. net kurjeriai (išskyrus 
vieną) su šeimom atsisakė 
grįžti į Sovietų Rusijos pa
grobtą Lietuvą ir liko gy
venti Vokietijoje.

Lietuvos pasiuntinybės 
personalas Berlyne sudėję 
gražią auką Lietuvos atsta
tymo fondo užuomazgai.

Lietuvos pasiuntinybės 
Berlyne patarėjas, Juozas 
Rajeckas, su žmona ir vaiku 
atvyksta nuolatiniai apsigy
venti J. A. Valstybėse. Iš Li
sabonos mano išvykti rugsė
jo 19 d.

J. Rajeckas yra gimęs 
1897 m. Shenandoah, Pa., ir 
dėl to gavo Amerikos pasą. 
Jis baigė du universiteto fa
kultetus—teisėjų ir politinių 
mokslų. Užsienių reikalų 
ministerijoje tarnauja nuo 
1929 m. Buvo pasiuntinybės 
Londone sekretorium, vė
liau pasiuntinybės patarėju 
centre ir nuo 1939 metų pa
siuntinybės patarėju Berly
ne ; šias pareigas ėjo iki Lie
tuvos prijungimo prie SSSR. 

L. G. K. New Yorke.

Planai buvo sutvarkyti 
pagal Maskvos ukazą iš kal
no. Iš kalno jau Brooklyne 
buvo paimta svetainė, iš 
kalno buvo sustatyti plaka
tai ir tik laukta žinios, kada 
Stalino armija pradės į Lie
tuvą laužtis.

Kaip tik raudonos bolše- . . ,
vikų gaujos musų tėvų že- v4 užplūdo raudonoji bolše-- Į lietuvių tautai datos 1940

LIŪDNIAUSIOS ŠIŲ BETŲ DATOS 
LIETUVOS ISTORIJOJE.

Birželio 15 dieną Lietu- ? po* 21—yra liūdniausios

vikų armija, susidedanti metu istorijoje 
daugiausia iš puslaukinių: §i‘ d

! bėti. kad bolševikai apga-?a^bS'u4iropne b<sK s

žjJSSu įtariems tavo VužS! aalistu ™ das yra gražus^ 

socialižmo tikslai kilnus, jie 
darytos burnos,; panaikinta . d ^voViau-
spaudos ir žodžio laisve, vi- i, 
sus laikraščius pavertė bol-
ševiku oronas-andos iran- kl^ wat aP&avysj£ dai o ir seviKų propagandos Įran-, Hitlerio naciai, kurfe ęrie

, savo šlykštaus vardo taipgi 
šių menesių iš kalno ir visus, Liepos 14 dieną gyvento- ‘ kergia socialistų vardą, 
tuos planus Rubinas musisr- jams buvo įsakyta balsuoti

melę užplūdo, mūsiškiai iš
gamos Amerikoje,tuojaus ir 
paleido darban savd propa- 

.Brook- 
lyne tuojaus įvyko “džiaug
smo mitingas,” tuojaus pa
sirodė “džiaugsmo rezo
liucijos” ir tuojaus prasidė
jo “pasveikinimo telegra
mų” siuntimas.

Visa tai buvo suplanuota 
ir paruošta Maskvoje už še-

Be to, vokiečių ir gand?s mašineriją.

met smerkė.” Todėl, “Vii- 
nies” supratimu “Keleivis”

Įiermame savo kaili. j*ad pavojaus jšveng-
“Vilnis” čia klysta, nes ti, rašytojas Pratt reikalau- 

musų nusistatymas kaip bu- ja. kad Jungtinės Valstijos 
vo taip ir pasilieka visais ši- kuo greičiausia nusiųstų 
tais klausimais: Anglijai 50 karo laivų, bu-

1. Prieš fašizmą, prieš ag- tent naikintuvų, su Ameri-
no iv* vi virbe 11 ]UVlinlon<

ARGENTINA IR BRAZI
LIJA NEPRIPAŽĮSTA 
BOLŠEVIKŲ DIKTA
TŪROS LIETUVOJE.

Buenos Aires, rugpiučio
17 d.—Lietuvos ministras 
Pietų Amerikai Dr. K. Grau
žinis liepos 22 d. savo nota 
informavo Argentinos už
sienių reikalų ministeriją 
apie Lietuvos užgrobimą ir 
kad jis to užgrobimo nepri
pažįsta. Užsienių reikalų 
ministras Dr. Graužimui at
sakė, kad

Politiniai latrai visuomet 
šlykščius savo tikslus dabi
na gražiais obalsiais. Bet 
kaip naciai nėra jokie socia
listai, taip ir komunistai nė
ra socialistai. Priešingai:

kiems bolševikams atvežė. už bolševikų kandidatus i 
Kas priešinsis nepriklau- “liaudies seimą.” Kitos par

mos Lietuvos panaikinimui, i tijos buvo uždarytos ir ne- 
tuos įsakyta pasmerkti ir > galėjo savo kandidatų sta- 
prakeikti kaip “Lietuvos, tyti. Tai buvo ne rinkimai.
^.he^ vienas tas ^j  ̂ kajP vieni, taip ir kiti>

b „ ... .................. Tai konlunistų ioSiMn*SLir B dcmekrati- lizmc?prK Btdševikų Rul
skandalas. Senato komisija riausybė į protestą žiuri su ala .. ~ ,JOS PnnciP°- Kjoj socialistai negali nei
susekė ministenus, parla- visa atyda ir kad toliau lai- Liepo. 21 dieną bolševi- savo laikraščiu leisti, nei or-
mento atstovus ir kitus auk- kys jj teisėtu Lietuvos at-;7^J? “liaudies seimas.” Lietu- ganizuotis. nei kalbėti apie

, uv,- štus valdžios narius apgau- stovu. ImTJvS nSkn nriSi^ liaudies valios nesiklau- 4cializmą. Tain pat ir Jia-
Smetonos, « Lietuvos konsulatas. Sao,5uos nlS1 n"± *?. ęąnaikino^nepriklauso:; eių Vokietijoj.

valdžia panaiki-' i’esiją ir prieš visokio plau- kos jurininkais.
ko diktatūrą! -----------------

2. Už demokratiją, už lai- Skandalas Argenti
nos Valdžioje.

Argentinos respublikos 
valdžioje pasidarė baisus

tokios baisioj Skerdjnės Pe.!Eitlerio M^linkTa“^ kad^fe^HtikS^upVrfe to'paleSio'^taS^bS” <*««»
r^X‘n!,nkaraS —° >ovard»- dKtoU piotą žemės, už U -»tatų ^imętu-

Trockis buvo nepyta’ SAULt IŠDEGINO ®.°° PezV *.r P88*“ PardSve smntinybę Buenos Airėse.ir “ SJSSJS?

gabus rašytojas ir kalbėtojas.'
Bet jisai savo gabumus suvar-

• Sta” iždg- Kaltinimas yra toks, pauĮo, Brazilijoje, irgi vei-' , "P?.1
”kad tie nnlitikieriai nuDirko Via PolaoVJn “tnTmanovkae” sau, todėl

mą Lietuvos Respubliką ir 
skelbė jos vieton “Sočia 

ištinę Sovietų Respublika.”
OLIVER LODGE MIRĖ.

SAULE IŠDEGINO 
LAUKUS.

tojo ne geram, o piktam. Nuo 
to pikto jisai ir žuvo.”

Su Stalinu Trockis susi
pyko dėl taktikos skirtumo. 
Trockis stojo už “revoliuci
jos gilinimą.” Jis buvo

jj valstybei, aerodromo tiks- konsulatą Sao Paule palik- P8*5 Juos slaDta ga daroma, 
i lams. už 2.450,000 pezų, tuo tas be atsakymo.

Šį mėnesį Naujoj Angli- budu apvogdami iždą be-
joj buvo labai mažai lietaus, veik ant 2,000,000 pezų.
Nuo saulės karščių parado Dėl šitų vagysčių senato 
farmerių ganyklos, pievos ir komisija apkaltino karo mi- 
laukai. Per 20 rugpiučio nisterį gen. Marųuezą, fi-
dienų iškrito tik aštuntdalis 
colio lietaus.

ŽODYNĖLIS
• LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR 
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa 
1S.000 žodžių. Labai parankus turėt 
kiėenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 1G0 puslapių. Parankesnio ir 

iresnio kišeninio žodynėlio lietuvių

Tą pačią dieną bolševikų Pereitą sąvaitę Anglijoj 
“liaudies seimas,” pagal mirė Sir Oliver Lodge, visa- 
Maskvos ukazą “nutarė me pasauly pagarsėjęs mok- 
prašyti” Staliną, kad jis slininkas, ilgą laiką buvęs 
“priimtų” šitą naują sovietų fizikos profesorium, bet vė- 
respubliką ir prijungtų prie lesniais laikais pasinėręs į 

Viena skruzdėlių rūšis lietaus! Rusijos, kas ir buvo pada- spiritualizmą ir mėginęs 
metu nešioja žiedlapius ar šiaip ryta. ; išrišti “kosminę amžinybės
kokių medžių lapus kaipo “liet- Taigi šitos trys datos — į paslaptį.” Jis buvo susilau- 

Birželio 15, Liepos 14 ir Lie- j kęs 89 metų amžiaus.

SKRUZDELCS SU LIET
SARGIU.

nansų ministerį Groppą, į- geresniu kišeninio toaynu-no lietuvių •«
vardijo keliatą kitų vai- gjjg* n*r> ,,Kekjpįį sargius.
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIUO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO, RAIO 

TAS DUONOS STONIO

Žuvininkų Rojus 'CLEVELANDO ir AP1ELINKES ŽINIOS

QUIBELL, ONT.

Įvairios žinios ii miikų dar* 
bininkų gyvenimo.

Visų pirma noriu pasaky
ti, kad pirma aš dirbau K. 
P. M. Co. kempėse. Hudson. 
Ont., bet dabar tenai visas

Jų triobos pastatytos iš 
apvalių sienojų, kaip Lietu
voje, ir, matyt, visi turi pir
tis pasistatę. Turi ir svetai
nių bendriems suėjimams. 
Jų jaunimas daro šokių va
karus, linksminasi. Bet 
mums, darbininkams, ne

kempes uždarė ir darbinin- j kaip išeina su tais šokių va- 
kus perkėlė j kitas miškų i karais. Bosas vieną jau at- 
apylinkes. Daugumas mus leido iš darbo. Sako, jeigu 
pateko į Quibell, Ontario. nori visą naktį šokti ir ne- 
Čia visi dirbame ant mene-, miegojęs eit j darbą, tai eik 
šių ir gauname po 46 dole- > iš darbo lauk.
rius ii- 75 centus, o kurie ■ Toliaus, gal kai kam keis- 
dirbame su arkliais kaipo tai atrodys, kad čia. Onta- 
vežikai, tai tie gauname į nO provincijoj, tik dabar 
mėnesį po 50 dolerių ir 26 pradėjo būti karšta die- 
centus. Mat, dirbant su ark- nomis ir dabar vra labai
liais reikia apie arklius ru 
pintis ir iš ryto anksčiau rei
kia eiti arklių valyti, uždėti 
pakinktus. Darbo valandos 
ilgos, reikia dirbti 10 valan
dų j dieną miške. Nėra jo
kios darbininkų unijos. Žie-

daug įvairių vabalų. Jie 
mums neduoda ramybės nei 
dieną, nei naktį. Bet . kai 
mums tenka vesti kelius per’ 
raistus ir žemas vietas, tai 
kasant griovius negalima 
giliai kasti, nes yra da paša

lnos metu ši kompanija mo-' ias> ledas, 
kėjo į mėnesį po 42 doleriu Kompanijai keliant mus Į
ir 50 centų, o nuo pirmos 
gegužės jau pakėlė iki $46.- 
75, o vežikams iki $50.26. 
Tai dabar nekurie nesusi
pratę darbininkai džiaugia
si ir giria komnaniją, kad 
pakėlė algą. Jie mano, kad 
kompanija pasidarė miela- 
širdingesnė ir pasigailėjo 
darbininkų. Bet dalykas yra 
toks, kad kiti miškų darbi
ninkai susiorganizavę parei-

Laikas pagalvoti apie 
rinkimus.

Kadangi visame pasauly
je dabar vyksta suirutė ir 

i visi laikraščiai užpildyti ka- 
‘ ro žiniomis, o musų lietuviš- 
i ka spauda dar daugiau pri- 
j pildyta, nes ji rašo ir apie

ma ją pas save turėti, kad 
ir trumpam laikui. P-nia 
Vitkienė kelionę atliko 
traukiniu.

SLA 136 kuopos piknikas.

Rugpiučio 18 dieną Įvyko 
SLA 136 kp. išvažiavimas, 

Lietuvos likimą, tai skaity-' kuriuo daugiausia rūpinosi 
j tojai daug laiko pašvenčia' pirm. S. Čerauka ir sekr. A. 
j bestudijuodami pasaulio į- j Gedgaudas. Galima sakyti.
• vykius. Tačiau mes negali- į kad viskas buvo prirengta 
' me pamiršti irto. kad jau i kuo geriausiai, bet, nelai- 
j artinasi šios šalies preziden- j mei. pasitaikė lietus ir daug
to rinkimai. Mes turime pa 
galvoti ir apie savus reika
lus. Mums yra svarbus ir 
musų pačių šalies likimas.

ką sugadino. Visi turėjo 
daug anksčiau važiuoti na
mo. Tačiau tuo viskas neuž
sibaigė. Nariai susitarę nu-

Todėl mums turi rūpėti ir į važiavo i vieno nario rezi- 
kas liks sekančiu preziden- denciją ir ten gražiai dieną 
tu Suvienytose Valstijose. ,užbaigė.

j Visi lietuviai piliečiai turi j ----------
' pradėti darbuotis, kad se-' Jeigu kokiam inteligen- 
kančiais rinkimais vėl butų tiškam žmogui Clevelande 
išrinktas Rooseveltas. Jis; yra reikalingas gyvenimui 

' yra prielankus darbo žmo-j kambarys, tai galite gauti 
i nėms, ir prielankus ma-' pas Joną Jarų. Patogi vieta 
' žoms tautoms. Jeigu Roose-; ir prieinama kaina. Galima 
• veltas bus vėl išrinktas, tai, kreiptis į rezidenciją: S813 
lengviau galėsime ir Lietu- ' Empire avė. bile laiku.

naują vietą, man teko pabū
ti porą dienų Hudsono mie
stely. Miestelis nedidelis, 
bet turtingas, nes turtus se
mia iš kasyklų. Stovi prie „ . ... x . .
labai didelio ežero ir matosi lietuviškai, tai pasidarėm, pražuvo jai visi trys tuks- 
labai daug orlaiviu skrai- &eriausl draugai. Sauleikio. tanciai dolerių. Kazin kas 
dant Pragyvenimas bran- žmona taipgi labai svetinga į nusinešė jos paketbuką.
pUS ’ jr maloni moteris. Pa vaiši-' -----------

Kadangi tuojaus turėjo- no skaniais valgiais Aš pir-1 
me iš čia išvažiuoti, tai nu- Uįf ^įus svetingus ir į 
ėjau į paštą permainyt ad- draugiškus lietuvius Kana

Šis vaizdelis parodo Red Eagle ežerą Montanos kalnuose, žuvininkams čia esąs tikras ro
jus, nes niekur kitur Amerikoje nesą tiek žuvies, kaip čia.

vos reikalais ’ prie valdžios 
kreiptis. Jis nepripažįsta 

j mažųjų tąutų pavergimo; 
jis stojo už tikrą demokra
tiją ir laisvę. Atviresnį ir

Jonas Jarus.

RUMFORD, ME.
Lietuviai subruzdo prieš 

Lietuvos išdavikus.

Repečkienei padaryta

sunki operacija.
Rugpiučio 19 d. gerai ži-

Tačiau po liepos 20 die- ‘^"Scsnį žmogų valgiai 
nos. kada laikiusiai ir ra- p*'1"“ tasU.««adęnto vie- 
din žinios nranpšė kad iau taL Taigi vlsl ir darbuoki- zinsite juos is jų dalbų. 
Lietuva nriiun<rta prie Rusi mės- kad Rooseveltas butų Taip ir lietuviai pažino sa 
j7is. mu.su bolševikai prade- !šri,nk^s !.prezidentus. Mes vuosius komunaems ,s j. 
jo pasakoti vieni kitiems, darbus jau matome. O ki- dalbų Pamate kad tai Ma- 
kiek naktų kuris ju negalėjo t,k tuseius Pnza" sku>s vllka*

kalavo geresnio atlyginimo, i resą savo laiškams ir laik- dos miškuose suradau. Už- i non,0*įoreesterie~į biznie.
todėl ir musų kompanija tu-. laščįuį. pašt0 viršininkas 7* P.a? i liaus V. Repečkos moteriai
rejo pakelti algas, kad dar- tuoj jr klausia: “Išrodo, kad pasikalbėti, jei važiuosiu j pa<japyta gana sunki opera-

esi lietuvis?” Taip. sakau. ka5?.Į*rJS^„uiHrt cija. DatŽir ligonė jau pia- 
“Aš taip ir maniau,” jis sa- t ,KalP. Maiklui Sauleikiui,! (£da B
ko. “nes musu miestely vra ta*P Ir j° maloniai žmonelei j

. - - *" ■> « - v ** . n romu i

užmigti iš to didelio džiaug
smo, kad Lietuva dabar jau 
tikrai bolševikiška.

dus. Prižadų mes jau gana liais apsivilkę. Į musų mies-
esame prisiklausę.

bininkai laikytųsi ramiai ir 
nesiorganizuotų į uniją. Bet 
jeigu mes turėtume uniją,
tai galėtume ir daugiau gau- • vienas lietuvis, kuris ima tą 'U svetingumą tanu nuo- i Worce»teriečiai 
ti algos. Be to, kompanija, patį laikraštį. Labai geras sirdV aclu* J* Martmom*.: mu i ,
negalėtu šalinti iš darbo j i,- nmtinims ?

ruošiasi ur-
inu važiuot į Maynardą.

žmonių už menkiausį prasi-i“ Gav'ęš'irpSo^ininko Woi*CCSterio Ž»ni«« i. Worcestenečiai jau 
žengimą arba už kokią klai-,to lietuvio adresą, nuėjau ji " juokais rengiasi 1 d. rugse-
<ią- aplankyti. Susiradau. Vart „ .,77----- įjo važiuoti j Mavnardą^ kur

Dabar mes čia statome das-Uudvikas (Lui), bet ka“ ““ įvyks Amerikos lietuvių
tiltus ir tiesiam apie 20 my- pavardę pamiršau. Kai aš jį Worcesterio

, 1- • __ 11 - T- A_______2 ..XI.—

ir protingas žmogus.”
ne

Kompanijos negali apgau
dinėti darbininkų.

kurios

telį nesenai tie išgamos 
traukė visokius keikūnus, 
kurie gyrė Maskvą ir piršo 
savo kromelį. o niekino 
“Keleivį” ir kitus lietuvių 
laikraščius. Bet Rumfordo

Judošiškas džiaugsmas.

Girdint bolševikus girian
tis tais “didžiaisiais džiaug- prisilaiko valdžios nustaty- 
smais” dėl Lietuvos parda- tų algų ir darbo valandų, ? JU u ?’
vimo, gaunasi jspudis, kad turi atmokėti savo darbinin- .„no.n iai
tai judošiški džiaugsmai, kams nedam''1-^-1“' vos. ^ugo. Kumtoi dieciai
•Nesinori net tikėti, kad lie- The Capton
tuviai galėtų taip pardavi- šiomis

Kompanijos. lie

nedamokėtas o,g«s. „žsirašo “Keleivi," kurį boi- 
Piovision Co. keikj ”

išmokėjo • >,
kiškai kalbėti, jei tų žmonių $2,474.30 šešiasdešimčiai ... -• r
nepažintumeį per daugelį darbininkų. The Sugardale “ ^iSn^

su i metų, Grerc.au pamatytu- Provfcion Co^uri įmokėti

[ienomis nes "Kelei- 
geras ir teisingas

lietuviški spaudos piknikas. Tenai bus
liu^kėlią "popiennalkėms lietuviškai užkalbinau, jis komunistei baigia kasti sau gera proga pasimatyti su j , u. .
vežti iš girios?P Popiermal- labai nudžiugo. ‘Sako, čia duobę. į kurią patys turės draugais, o kadangi ryto-mei, kad tei kokie burliokai $10,836.18 savo darbinin 
Voc iririni korta anio 200 rotai kada lietuvi namatau įpulti. i jaus diena bus švente, tai; ar kacapai kalba. Net pado- kams, o Supenor Packing > • *
darbininkų. Prie mflkų kir-1malonu išgirsti savo kalbą. > .Štai, rugpiučio 6 d. buvo'gaJfXibUatemSjči^'nedėl ri tokio dSuKtno^dėriS M rtU‘‘id!?mokėti S48Jg0- pavėnių numeriu skaičių. ‘ 

daug vietinių Persitikrinau, kad pašto Lretuvos Sutrų rr Dukterų Taigt aternancro nedel-11 tokro dzr^gsmo dei Lre- Mat, vaidztos yra nustatyta. SLA'į<,.) kuopa kuri {uri 
drauguos menesmts sustrtn- dieno Įmpteų vist—ura j.tuvos paverg^nro. kad darbtntnkar srtose pra- į n0 g jrin.

Maynardą! lik pagalvokit, geibia- monese dirbtu po 42 valan- aV „„^oro
Vargo Sūnūs, mieji, kiek mes, Pittsburgho das i sąvaitę ir gautu nusta- f................... .b • ------------------- lietusiai, kartu su kitų kolo- tytą algą. TačiaS kampam- ,r ^.protestą pnes

PITTSBURGH, PA. nijų lietuviais, esame dirbę jos norėjo darbininkus iš- J/'etuvos plėšikus. \ ienas 
„j.a- J vertė jnos naiys padavė net sumany-

timo dirba daug vietinių ___ ,___
farmerių, kurie nedaug turi viršininkas teisybę sakė, draugijos 
žemės. Popiermalkes par- jog tai geras ir protingas kimas> bet kadangi vakaras 
duoda popieros kompani- žmogus. • Tuoj man padavė buvo gana siltas, tai nanų 
jai į Kenorą. Gyvulių čia “Keleivį.” Sako, gal lietu- atsilankė gana mažai. O, 
taimeriai mažai laiko, ke- viškų laikraščių nematei, Stalino agentėliai, _ matyt, 
liatą karvių, porą kitą ark- tai pasiskaityk, ką apie Lie- susitarę iš anksto atėjo visi. 
lių. Jie atrodo visi gerai, tuvą rašo. Tai geriausias ir ^a’ ir nutar? uzgirti Lietu- 
šviesiaplaukiai, riebus žmo- teisingiausis laikraštis. Ži- v?s. pavergimą išnešdami, 
nės; kada mes darbininkai i nių čia rasi iš viso pasaulio, uzginmo rezoliuciją v i 

tai »e! Mto. žinoma, buvo labai na"« varčhu ’ pardavė

Hirhti na,^S I>adaV<

1 otl mą, kad didžiausioji musų
^Da" or?anizacija parašytų Jung-

k ;dėl atgavimo Lietuvai ne- naudoti,
per naktis negalėjo užmigt. Priklausomybės per pirmąjį daugiau valandų ir i 
” 8 pasaulini karą! Kiek mes kėio nustatytos algos, ua-

Kada Lietuvos bolševikai visi esame aukavę, kad ne- bar už viską turi atlyginti. "nl
; Tai aciu Roosevelto refor- žabotu 'tokius • J,„.Lietuvą Stalinui, priklausoma Lietuva atsi- laikraščius, 

“Vilnis” ir 
įe tik auklėja 

Amerikos ir Lietuvos išga
mas, Maskvos fanatikus.

Koresp.

tinriau^riulo^ien^irerS1 Ju i žinomą, .buvo labai įį^jos nariai baisia?pa- daugumas Amerikos lie- statytų iš karo griuvėsių! moms. Užtai kapitalistai ir
_^J__.1|imal(«ų, kaddrfw<^ Kana- g. iktynJo kad tikroj lie\u.:tuvių nusiminė ir susiiupine Dirbome visaip, kaip kas priešingi Rooseveltui. “Tm^a’^kurie

susiraoau ne- vj^koj draugijoj komunistei savo rimtosios sakes Ilki- ffalėiome. kas nimoais. kas ---------- . _jaunimas labai mandagus, 
Tik skundžiasi farmeriai, 

i kad čia yra daug meškty. 
Pavasario laiku meškos pri
daro daugiausia žalos, nes 
meškos pavasario laiku yra 
alkanos, tai jos išpiauna 
jaunus gyvulius. Meškos at
eina tiesiog į farmerio sody
bą ir puola gyvulius. Vienas 
farmerys čia nušovė astuo
nias dideles meškas šį pava
sarį. Bet kai jau miške atsi
randa visokių uogų ir kito
kio maisto, tai tada jau meš
kos prie gyvulių nelenda ir 
netaip pavojingos žmo
nėms.

Toliaus mums labai keis
tai atrodo filendru farmerių 
tvoros užtvertos miške gyvu
lių ganykloms. Keistai atro
do, kad nėra nei kuolų su
kaltų. nei karčių surištų, bet 
padarytos dvi linijos, per 
kurias gyvuliai nedali nei 
persilaužti, nei pereiti. Jie 
kerta per mišką tokią liniją, 
palikdami aukštai kelmus, 
iki žmogaus juostos, ir taip 
sukryžiavoja jaunus, nesto
tus medelius, kad kartais 
kur mums darbininkams 
prisieina kelias vesti ir kirs
ti jų tvoras, tai kai reikia jtį 
tvoras mums išardyti, tai 
nežinai iš kurio galo nei 
pradėti ardyti.

dos giriose
leivio” draugą, nes ir aš 
“Keleivį” myliu ir visados jį 
prenumeruoju.

Toliau mano hudsonietis 
draugas aprodė visą Hudso
no miestelį ir parodė savo 
namus, kurių jis turi pasista-

varo propagandą už Rusiją.

Kliubas nebeduos Maskvos 
agentams salės.

Rugpiučio 12 d. komunis
tėliai kėsinosi ir Lietuvių

mu. Bet lietuviški bolševi- su darbu prisidėdami vis 
kai džiaugiasi tuo. dėl tos nepriklausomos Lie-

Man gyvenant North Si- tuvos! „ . 4 »•
dėje ir turint artimą pažintį Aukas dejom skridimams, , Ravennos miestelis i’an- 
su musų bolševikais (jie ne- Dariaus Girėno pirmajam dasi anie tnsdesimts devy- 
kartą mane yra skaitę savu sklidimui, ir Vaitkaus ant- 
žmogum, nes buvau užsi- rajam skridimui! Siuntėm

Ravennoj bus statoma 
didelė dirbtuvė.
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tydinęs net dvejis—viena- G kęsą Kimoe pravesti agi- į prenumeravęs “Laisvę”) jie sportininkus i Lietuvą. Ir vi- 
me pats gyvena, o antrąjį taciją uz Rusiją ir Staliną, H ę

si apie
nias mylias nuo Clevelando. 
Federalė valdžia šioj apie- 
linkėje rengiasi įsteigti a- 
tnunicijos dirbtuvę, kuriai 
įaims apie 10,006 darbinin-

MOTERYS PADARO 
DAUGIAU ŽMOGŽU

DYSČIŲ NEGU VYRAI.

Justicijos Departamentas 
Washingtone skelbia, kad iš, . U~.IVUS,IJ9 ir oiauną, njeku nesislepia nuo ma- sa tai darėm, kad išgarsinus 

nuomon išleidžia. Ir da ne- bet jau čia nabagai nudege n^ Taip sakant, aš gaunu Lietuvos vardą, kad Lietuva , ——- . . z .. . . VipifvUnn i nnn •suimtu w-
vedęs vyras. Sakosi planuo- savo bezuvj. Netik gavo patjrd visokių “sekre- galėtų prilygti kitoms kultu- į^. įre»glmas tos dirbtuves ^ntern* nėr ni*r-
įąs važiuoti į Montrealą, g^ązjy komplimentų, bet „ j,, kai kuriuos noriu čia ringoms šalims. kainuosiąs apie 1( mi 1Joni^ Jį Ajni’šin metu nnsmeti už
kur yra gražaus, inteligen- Kliubas nutarė atsaukt irsa- jums papasakoti. O dabar svetima armija dolenV* Karo depai tamen- P az
tiško jaunimo. Gal tenai ir yo cMęgaciją is komunistę J ir savi judošiai visa tą musų kad į,lanas daF.Pe-

Negalei « 22 metį darb sunaikino! užbaigtas, bet ,au neužilgo m b'vyrų n lo moterų
džiaugsmo. mu^ judo§ė]iai Ameri. viskas bus sudaryta. Uz muštynes motei ų buvo

Po birželio 15 dienos, ka- koje nesisarmatija džiaųg- 
da Amerikos lietuvius pa- ,tis dėl Lietuvos ir lietuvių 
siekė žinios, kad Rusijos ka-

merginą susiras. ; k° draugijų politiško sąry-
Smagu buvo su juo pasi- S1°’ ir nebeduoti jų susinn- 

kalbėte Atsisveikinant pa-'kimams vietos Kliube. Per- 
kvietė mane ir vėl pas jį už- i daug jau begėdiškai komu-
eiti, jei kada busiu Hudso- nistai pradeda įžeisti lietu- __ _ ____________ _
ne. Jis tarnauja prie gele- yius^tais savo ^džiaugsmais riuomenė su tankais ir lėk 
žinkelio.

Turiu pasakyti, kad ant 
tos pat gelžkelio linijos, tik

• v • • • t • a i • IVIVIalIdlEJ S VI II lvl>s
ir uzginmais Lietuvos pa- tuvais atsidangino į Lietu- 
vergimo. - - - 1 - -

gu
vą. ir kada bolševikų “Lais
vė” su “Vilnia” kaip užsuk-

kitoj vietoj, Redditto mies- Patikėjusi komunistų laik- ti gramafonai ėmė triubyt 
tely, radau ir kitą lietuvį *•»«*«>» neteko $3,009. djdelį “džiaugsmą,” tai ne
tarnaujant. Tai Maikis Sau- Prisiskaičius “Laisvėj” atsiliko ir m— ’

nelaimės! Tai tikrai judo
šiškas džiaugsmas. W. S.

SKAITYTOJŲ PAREIŠ
KIMAI.

Gerbiama “Keleivio” Re-

Daužo mokyklų langus.
Clevelande atsirado lan

gų daužymo raketas, kuris 
visą vasarą daužo įvairių 
mokyklų langus. Jau šimtai 
langų išdaužyta, šiomis die-

kaltinamos 55 moterys ir 33 
vyrai.

FRANCUZIJOS FAŠIS
TAI PAKEITĖ SAVO 

VARDĄ.
Francuzijos fašistų orga- 

nomis policija sučiupo ketu- nizacija, kuri seniau \ądin- 
įą,” tai ne- , yv--MT“S>* “T l'ius vaikelis, kurie prisipa- davosi “Ugnies Kryžium’
Lekavičius, dakcija. Pnsiuncių prenu- gįsta, kad daUgeiĮ langų jie (Croix.de Feu), o vėliauUSU I t iviue • •

leikis. Man jį parodė vienas apie greitai busiančią revo- Kairys ir kiti Maskvos fren- mel kki^T? esą išdaužę. Tai išrodo be- persikrikštijo i “Francuzų
u.—i:- i-------2 i-------- 2_a2xi._ a_- r».A a_- j-------- 1------- nenorim skirtis su Maiklo prod§kas darbas. Nežiūrint Socialę Partiją.” dabar vto miestetelio krautuvnin-Jiuciją, buvusi komunistiško tai. 

kas, pas kurį buvau užėjęs
Bet tai vis dar nebuvo

šio-to nusipirkti ir paklau
siau ar nežino jis čia lietu
vių; Parodė gražų, žaliai 
nudažytą namą ant kalno ir 
sako: “Eik į tą namą. tenai 
gyvena lietuvis, puikus vy
ras.”

Kada nuėjęs prašnekau

ėl
savo vardą, pasiva- 

Francuzijos So- 
kurie myli ciale Pažanga.”

choro mokytoja M. Meške- pats didysis džiaugsmas, vU - vls, kaip teismai už tokius dar- pakeitė s
vičienė netikėjo nei Ameri- nes kol kas visa padėtis ne- S1S darbininkų imkrastis. bus vistiek atsiran- dindama
kos valdžiai, nei bankams, buvo dar aiški ir. matomai,
todėl kaip ii sakosi, “igno- j dar patys bolševikai nebuvo Brona, n. T.
ravo” bankus per dešimtį1 įkaitinti iki kulminacijos 
metų ir nešiojosi $3,000 su laipsnio. Bendrai paėmus,

da ištvirkėlių, 
tokius šposus.

savim. Rugpiučio 17 d. nu- pas visus kitus lietuvius bu- 
ėjo ji krautuvėn pasižiūrėti vo jaučiama prislėgta dva- 
suknelių. ir besimieruojant šia.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neažsitikintis Vyras; (2) žy
dinti Giria; (3) Klaida; <4) Korek* 
ta. Jo.p nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki į visokios prietarus, 
burtus ir tt. Kaina...................... 15c

Kada ir kokiu budu gali svietas kada- 
nors pasibaigti Parašė prof Pr.

Wilh. Meyer. Iš vokiečiu kalbos ver-Rugpiučio 18 dieną Cle- t ..  ........... ..
velande lankėsi iš Chicagos tė J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka-
p. Vitkus, Jono Jaro močiu- ’rk"ki£‘?“du ’vietaspasibaig- 
r. r v , , • ,* , . ti. tegul skaito ta knygelę. Chiea-te. Jarams buvo labai links- po. 1906, pusi 125 Apdaryta .. $150

mu.su
Grerc.au
Croix.de
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Polemika ir Kritika I p C |Z I Ą
ATERBURIETIS— KAS Ant apkaltinamųjų suolo A t A ak 1 A. X

—Sveikas gyvas, tėve ’ vitaminų, ba dalibuk mano 
—Dėl gyvumo tai dar gy- gumbas negerai jaučiasi.

vas. aciu ponui Dievui, ale 
mano sveikata. Maike, tai 
jau girgžda kaip seno žydo 
razvalinos.

—Turbut. netikusį maistą 
tėvas valgai.

W ATERBURIETIS—
JIS TOKS?

Waterburis dabar turi ko
respondentą, kuris pasirašo 
“Waterburiečio” slapyvar
džių ir kuris yra išgyvenęs 
musų kolonijoj (Eastone) 
daugiau kaip tris kryželius 
metų. Tai žmogus, kuris ne
mokėjo gerai nei skaityt, 

1 nei rašyt, bet nuvažiavęs į 
Waterburj per vienerius me
tus tapo kaip iš nykščio iš
laužtas bimbinio-komuna- 
ciško liogerio “vadas” ii 
“rašytojas.”

Nepadarysiu klaidos, jei 
gu painformuosiu Waterbu 
rio draugus, kad mes, Easto 
no gyventojai, džiaugiame: 
atsikratę žmogaus, kuris tu 
rėjo ilgą liežuvį, o jo leidi 
dar ilgesnį, kuriuo ne vien? 
musų draugą be reikale 
biauriai aplojo. Vienas as
muo anądien pakišo mar 
komnacišką “Laisvę” (Nr. 
187). kur telpa pusės sprin
džio raštpalaikis . antrašte: 
“Sutversime Lietuvišką vai 
džią.” Pasirašo “VVaterbu- 
rietis." šitas žmogelis ban
do “kritikuoti” socialistų 
spaudą — “Keleivį,” “N. 
Gadynę” ir kitus, bet tokiu 
trumpu raštu nieko nepasa
ko. tik be reikalo Rokui Mi- 
zarai laiką sueikvoja jo an- 
alfabetiškam rašiniui taisyt. 

- Eastono bimbukai (kom-

—Vitaminų, tėve, yra 
daugiausia daržovėse ir pie
no produktuose. Bet ne vi
sos daržovės lygiai jais tur- naciai) visą laiką dabartinį 
tingos. Pavyzdžiui, agurkai \Vaterburietį vadindavo fa- 
turi labai mažą vertę. Bet šistu, taip jie ir “Laisvėj“ 
tomeitės vitaminų pilnos, parašydavo. Tai yra faktas, 

nepras-. Taįp pat Saločiai, morkos. Prieš 12 metų, tai yra 1928—Valgau, rodo; __ _ _______ ,
tai. Kai šolderis nusibosta, špinakai ir kopūstai. Tik metais, lietuviai komunistai 
tai ir porčano nusiperku.. O reikia tuos daiktus valgyt buvo surengę rajono pikni- 
pereitą nedėlią buvau krikš- žalius. nes verdant vitami- ką Heckett parke; žmonių 
tynose, tai ir kilbasų pri- nai susinaikina. Mėsos daug buvo daug. nes busais ir ma- 

neg1_ nevalgyk, tėve; bet valgyk šinom buvo atvažiavę iš 
daug pieno, varškės, sūrio, Philadelphijos, Patersono ii 
kiaušinių, sviesto, bulvių, apylinkės. Kada jau visi bu- 
sukramtyk kas diena keliatą vo ant drąsos gerai išsigėrę 
obuolių, o busi sveikas kaip “du kartu valytos” munšai-

niekas 
Ot. nėra sy-

šveičiau. Ale 
liuoja, Maike. 
los, ir dac oi!

—Šitokį maistą valyda
mas. tėve. -negali but svei
kas.

—Ką tu man šneki, Mai
ke! -Juk mėsa yra geriausis trajyt. 
valgis. O ypač kiauliena.

* ridikas. ,
—Okei, Maike,

nės ir dar kitokių “trunku,” 
eisiu pa- tai apie trečią valandą kilo 

kruvinos muštynės, per ku-
. rias buvo labai primuštas

Ant apkaltinamųjų suolo 
sėdėjo D. M. Šolomskas, da
bartinis “Laisvės” pagelbi- 
nis redaktorius; jis nieko 
nemušė, tai buvo Waterbu- 
riečio auka. Kiti buvo kalti
nami J. Bimba (A. Bimbos 
brolis). M. Urba, L. Tilvi
kas (šis taipgi nieko nemu
šė), ir kiti penki nemenkes
nio kalibro frantai. Laike 
teismo prieš teisėją ir grand 
jury Waterburietis buvo 
Klovos liudininku, kuris 
lirštu rodė ir liudijo, ypač 
irieš Šolomską ir Tilviką, 
ad jie esą komunistai. 

?aip iis po prisiega liudijo 
uo tikslu, kad teisėjas juos, 
aip komunistus, kuo griež

čiausia nubaustų. Teismas 
įasibaigė tuo, kad laimėjo 
:ik advokatai apie dešimtį 
ukstančių proletariškai už- 
irakaituotų dolerių. Pralai
mėjo. galima sakyt, Petras 
Klova, nes jam komunistai 
buteliais ir akmenais suža- 
ojo galvą ir pusantro šon
kaulio įlaužė; apart to, rei
kėjo dar ir teismo ir advo
kato lėšas panešti. Po teis
mo ir Waterburiečio žvaigž
dutė užgeso, nes visi jam 
nugaras atsuko, mat, meš
kiškai patarnavo. Ant galo 
Waterburietis buvo žodžiu 
ir raštu per “Laisvę” ap
skelbtas kaipo fašistas.

Vėliau tarpe lietuvių pra
dėjo organizuotis komunis
tinė opozicija (skloka). 
Waterburietis labai norėjo 
prie jos prisirašyt, bet prie 
zklokos jam durys buvo už
darytos, ir tiktai po kelių 
metų, kuomet Pruseika ir 
Kuodis pradėjo už skvernų 
Eastono sklokininkus pas 
“vadą” A. Bimbą ant burdo 
tempt, tai pora juokdarių 
opozicijonierių susitarė ir 
prirašė prie sklokos Water- 
burietį. Tegul, girdi, su ki
tais eina ir Waterburietis į 
Bimbos liogerį. Bimbos ka-

PARAŠE A. M. METELIONIS.

KUR JI, KAM 
IR DEL KO?

(Tąsa) džiausiuose rūpesčiuose, nemiegodami kan
kinosi dėl savo mylimųjų likimo, ir galų ga
le gaudavo žinių, kad jų sūnūs, vyras arba 

ta ir tą dieną buvo užmuštas. Ar tai 
kia?

Arba pažiūrėkime į gyvenimą tos šeimy
nos, kun dėl mažo uždarbio ir nedatekliaus .... ę 
—tėvas, motina ir pusė tuzino jų vaikų— vevas
gKSSyjffi'tik'vienas atsaky- J?*“ Praeit» karo buvo sakoma..kad ka- 

mas, kad toks gyvenimas yra pekla ir šitie jkųjMna demokratiją, į^k31}31^3?13
darbininkai irvvena nekloi “užbaigimui” visų karų ir tt Bet šiandienaarmninitai gyvena peKioj. yėl ,iepsnoja> ir jam vadovauja ne_

V įsų salių ligoninėse ir namuose daugy- tų pačių vadų. Visi tie karų vadai ir 
bė darbo žmonm serga ir laukia paskutinės kariautojai yra krūžčionyfs; visi jie tiki j tą 
gyvenimo valandos, mirties. Nekune dziu- patį Dievą ir jo sūnų Kristų; visi kas rytas 
sta nuo sausliges, kitus ėda vėžio liga, dar jr vakaras kartoja: “Penktas Neužmušk!** 
kitus kitokios ligos kankina, ir jie skaus- jr visi su palaimintais, pašventintais gink
luose artinasi prie mirties, šiem visiem Jais vįeni £tUs žudo!Katras savo “priešų,” 
žmonėm džiaugsmas, linksmumas, šypsena kitų krikščionių daugiau išžudo, tas gauna 
ant veido yra žuvę, nes pirmutinė jų mintis medalius, tas didvyris.
kas rytąs ir vakaras yra apie skausmus, apie į Generolas Shermanas yra pasakęs: “ka
te baisią besiartinančią pabaisą. Jie nori ras yra pekla,” ir tai yra tikra tiesa.
dar gyventi. Bet jie pradeda įausti, kad vie- ... ,, , .. . ,. • — _•-----< Vi-------  a ’ , Visur yra pekla, kur vyrai ir moterys dre

ba prieš religijų padirbtus baubus; kur vy
rai ir moterys randa, kad jų gyvenimas pra
ėjo be vertės, kur nuliūdimai, skausmai ir

----  - — - ---------- „-------r -------- ----- '------ y---------------
toj geryn, eina vis silpnyn; jie pradeda su
prasti, kad jau nėra progos pasveikti, kad 
turės pasiduoti mirčiai.

Jie kenčia didelius kūniškus skausmus, vci.tc?’TrZti™,, n.. i kentėjimai; kur prietarai ir nežinojimas tu-
n surakinę žmogaus protą; kur verda tautų 
ir religijų savitarpė neapykanta; kur vyrai 
yra išnaudojami, moterys ir kūdikiai paver
giami ; kur vyrai ir moterys dėl skurdo, 
kančių ir prietarų nustoja proto, o įsivaiz
duoja sau nebūtus daiktus ir už juos vieni

s__ kitus žudo, tarnaudami valdančios klasėsi.,--. • pi^cj gyvi žmones ir da reikalams, kapitalistams. Pekla tarptauti-
knltscionys eina apiplyšę ir žiemą salt} ken- njuose kapitalo lenktyniavimuose, kurie iš- 
cia Tai irgi pekla. sivysto } karus. kūne pripildo pa-

Kuomet valdžios įsakymu yra naikina- negyvėliais, ubagais ir ugdo naują ka- 
mas maistas, kad likusį butų galima bran- naują peklą!

Šitas krikščioniškas kapitalistinis pasau
lis yra tokia baisi pekla, kad joks Dievas, 
nežiūrint kiek jis butų visagalis ir kiek pik
tas, negalėtų baisesnės darbo žmonėms su
kurti, kokią sukurė krikščioniškai kapita
listinė tvarka.

Šitos ir vienintelės peklos mes visi turime 
t. . bijoti, prieš ją drebėti ir visiems reikiaDaugiau kaip ketum mete knkscio- jos pasiliuoąuoti. Bet kol mes

. ‘ Jautos leliausio išradimo ginklais tokie lengvatikiai, pilni visokių prie-
zude viena kitos gyventojus ir naikino vi- Urų> ^^,1* baūnž, kol palaikome

savo paskutiniais centais kunigus ir kitus.; 
musų profo tėmdytojus, tol mes ir toliau pa
siliksime gyventi toj pačioj‘pekloj. . ...

bet dar didesnius protiškus, nes bijosi tos 
“amžinos peklos ugnies,” ir tas padaro jų 
paskutinėse dienose gyvenimą tikriausia 
pekla!

Krikščioniškai kapitalistiškoj “tvarkoj” 
krautuvių languose manekinai gerai ap
rengti šiltais gražiais drabužiais, o tuo pa
čiu laiku lauko

giau parduoti, tai tuo pačiu laiku milijonai 
darbininkų ir jų kūdikių badauja arba mai
tinasi atmatomis.

Maistą naikina krikščionys ir dėl maisto 
stokos iš bado miršta krikščionys! Kaip to- 
tį surėdymą galima pavadinti, jeigu ne 
pekla!?

Dar nesenai pergyventas pasaulinis ka
las.
niškos tautos vėliausio išradimo 
žudė viena kitos gyventojus ir n 
suomenės turtus. Per 52 mėnesius tūkstan
čiai kanuolių be pertraukos baubė mirties
griausmais. Desėtkaitūkstančių kųlkasvai- 
džių, iššaujančių šimtus kulkų per minutę* 
be pertraukos per dienas ir naktis darė la
vonus, invalidus, našles ir našlaičius. BuvoĮ .. 7 - - - - - -

—Priešingai, tėve: kiau- K na Trukdo Orlūl- J*e^ras Klova, jau išstojęs is 
liena vi a pati prasčiausia • komunistų partijos. Jam te-
mėsa. ' statybą/ ko pagulėt net kelias dienas

. —Na. tai kas gali but ge- Senatorius Byrd pareiškė miesto ligoninėj. Dabartinis 
riau? spaudos atstovams Wash- herbuiietis tuomet issto-

—Tau. tėve, reikia dau- ingtone, kad jei valdžia tuo- į° Pr es komunistus ir pam- 
giau maisto su vitaminais. jaus nepaaiškins kodėl taip £oimavo P- Klovą kuliuos

-O ka' tai do natrova ^tai eina orlaivių statyba £lkl* i
. . ’ Ka tį1 ao Pairma- . . •• reikalautas kad telsmjG bet jis įtarė ir to

rte vitaminai? į?1 J1S reiKdiausiąs, nau ,. kurie nedmnSA- mat
__ Vitaminai tėve nėra Kongresas tuojaus paskirtų ..y Aulle nesimuse, mat,

\ itammai, teve, nei a ę. ištirti šita dalvka tureJ° ant M Plktumą.tokia patrova, bet toks Komisiją ištirti šitą aaiyną. . -. . kllvn ubai <mra
vpik nvc km k palaiko žmo- Praėjusį gegužes menes} 131 cia .•]. tanai gera
\eir .i vs. Kulis paiaiKo zmo- J Vaktiiu nrezi- Pro?a krimstelet savo pne-kilba dS Sus ^ginoPtod Lms Na, ir mušeikų buvo

-Ma,ke. smozyta kliba- m?tus „ suar^uota J™«ohkąpas-

ne
kaltuosius teisėjas paleido, 
o kitus devynius teisė North- 
amptono apskričio teismas.

sa su įaugintais kopūstais ir ™™ karo orlaiviu” men^ <kiti i
gera porcija snapso, tai ge- įanJ iri :S nu- 'ladelPhią), « kurių du
l iausis sveikatos palaiky- 'a , Byrį,_ D.abar fP 3w  kaltuosius teisėias nale
ma: stebau sužinojęs, kad pra

slinko jau daugiau kaip 3 
mėnesiai kaip tas užtikrini
mas buvo duotas, bet už°a- 

; kyta vos 343 kovos orlai
viai.” Turi but išaiškinta, jis 

orlaivių

— Rauginti kopūstai, tė
ve, labai geras daiktas ir tu
ri daug vitaminų. Bet snap
so ge: iau negerti.

-Na, tai iš tavęs, Maike.. sako, kas trukdo 
čyp daktaras, šnapsas yra statybą, 
geriausia liekarstva, o ypač “ Laikraščiai aiškina, jfcg 
užpiltas ant barsuko taukų orlaivių kompanijos atsisa- 
arba ant devildrekio. k0 statyti valdžiai orlaivius,

—Aš. tėve. nesu joks kam valdžia aprubežiavo jų 
daktaras, bet vi tiek žinau pelną ant tokių orlaivių. į 
kas žmogui sveika, o kas ne. Pelnagrobiai tik tada būna

—Ką tu čia, Maike, žino- ‘įjn
si, kad Amerikoj nėra gerų ””'r' m 1
liekarstvų. Lietuvoj, tai be- 
piga. Išėjai į patvorį, ir te
nai visokių žolių pilna. Bu
riavo, durnaropių arbatos 
kai išsiverdam. tai galvomis 
vaikščiojam. Ot, tai bent vi
taminai, Maike! O jeigu li
tas ria nemačija, tai nueini 
pas

‘patriotizmo” milionus gali 
pasidaryti. Be mi-ionų nėra 
“patriotizmo.”

DIRBA 35,609,090 DAR- , 
BININKŲ.

Darbo Departamento sek- i 
retorė Perkins sako, kad da
bartiniu laiku Jungtinėse, 

burtininką, ir kai jis Valstijose dirbę 35,600,000 
riuo« tau pačirškintos juodo žmonių įvairiose pramonės 
katino vuodegos pauostyt, šakose. Tai esą 1.000,000; 
tai žmogus atgiji kaip ant daugiau, negu pernai šiuom i
Velykų.

—Tie laikai, tėve. jau ir
Lietuvoje pasibaigė, kada 
burtininkai ligonius katino 
uodegomis “gydydavo.” 
Moks’as ir apšvieta per 20 
metų jau ir tenai priretarus 
išblaškė.

—Na. tai pasakyk, Mai
ke km yauti tu mokslišku

laiku dirbo.

AUTOMOBILIU DARBAIiOBILIŲ
GEREJi

Iš Detroito pranešama, ? 
kad pereitą sąvaitę buvo! 
jau pagaminta 23,732 auto-Į 
mobiliai ir trakai, apie 3,000 i 
daugiau, negu sąvaitė prieš 
tei.

Norint iš jos pasiliuosuoti, pirmiausia rei-
____ ?_______ ?____ _ ___________ _____ kia pradėti patiems už save protauti; reikia

marotams toks “prezentas” j ^rogdinta mifejond^tonų amunicijos" ir nutraukti ryšius su tais. kurie mus baugina 
buvo ne “košer,” jie pyko ir nesuskaitoma daugybė žmonių buvo išnai- pomirtine pekla, o patys tos peklos nebijo, 
dantis griežė, bet nieko ne- į kinta išžudyta. Per dienas ir naktis, kol Reikia patiems skaityt ir visus kitus darbi- 
padara, nes toks buvo “va- {mirties siaubas tęsėsi, jauniems vyrams ninkus raginant skaityti laisvamanišką dar- 
do” Bimbos patvarkymas: jbuvo nutraukiamos rankos, kojos, galvos ir bininkišką literatūrą, kuri visados skelbia 
priimt visus opozicijonie- jie patys suplėšomi į šmotelius. Musų lau- tikrą šviesą ir tiesą.
nus, o kartu ir “visokį poli- kai buvo aplaistyti žmonių krauju ir nuklo- Perskaitęs šitą knygelę, nepamiršk duoti 

, t. lavonai& Milijonai motelių, ašarodamos ją pasiskaityti savo kaimynui, draugui ka-
ir iš gailesčio alpdamos, bučiavo paskutinį talikui.
sykį savo sūnūs. Kiti milijonai moterų ir Pekla yra reikalinga tik tiems, kuriems ji 
vaikų su skaudančiomis širdimis, su verks- teikia gerą gyvenimą. Mums, darbinin- 

. . . mais paskutinį kartą skyrėsi su savo vyrais kams. reikalinga apšvieta, žinojimas,—ir
kad j} atsiprašytų n į ir tėvaįs keliaujančiais į karą. Likusieji kuo daugiausia jo!

i«tn npEpvndintn TTl-i namie per dienas, sąvaites, mėnesius, di- (GALAS)

tinį šlamštą.” Waterburie- 
tis tuomet pasijuto esąs di
delis žmogus ir jau pirmam 
susirinkime išrietė bambu
kams spyčių su “ultimatu
mu,"
jo fašistu nebevadintų. UI 
timatumą komunistai išpil
dė.

Prie pabaigos pasakysiu.? 
kad Waterburietis su savo? 
leide perdaug kišdavo savo;; 
nosį i pašalinių šeimų rei-Į 
kalus ir mokindavo juos į 
kaip reikia auklėt vaikus?

I _

AND CHECK THIS SENSATfONAl NEW 1940

EASY WASHEn
Look and shop all you want, but stop 
at this all time EASY VALUE! EASY 
stands fot Ouality clean thttegh, 
with features that count fot a life- 
titr.e of Service , .. the šame proven 
features found in the highest priced 
EASY models. Powerful. sturdy motor , 
sealed in oil. Big capacity. all-white ■ 
tub. New Strecml.ned Super-Safety 
Wringer with double Bar Release.

YOl’Tt OI D UASHFR IS COSTINC YOl1 MONfY

ROLAND KETVIRTIS * CO.
312 Bro«dway, South Boston.

TEL. SOV

“komunistiškoj dvasioj.” i 
Bet savo visas tris dukteris 
jis krikštijo Romos katali* 
kų bažnyčioj su visom apei
gom ir puotom, ir auklėja 
jas buržuazinėj dvasioj, taip 
kad jos netiktai Maskvos va
dui Juozui Stalinui liežuvį 
rodo, bet ir visam komna- 
ciškam vaiskui. Waterbu- 
riečio dukrelėms buržuazi
ja. bažnyčia ir poteriai ar
čiausia prie širdies.

Waterburietis ir pats su 
savo leide dabar kalba po
terius prieš valgį. Jeigu Wa-

DAUGIAU BOLSEVIKISKOS LAISVES.
Uždraudė ūkininkams par- Žemės ūkio rūmų agronomo 
duoti ar piauti gyvulius. ar gyvulininkystės instruk-

patys prisiplž sta. kad ūki- }?mVs ar k"usius >?.kontro- 
ninkai^nusigandę komisarų 
pradėjo pardavinėti arba
skersti savo gyvulius. Tą 
daro netik stambesnieji ūki
ninkai, bet daro tai viduti
niai ir smulkieji ūkininkai, 
sako bolševikų . agentūra 

Elta.” Ir ji priduria:

memotais ragais ar su ženk
lais ausyse), nekontroliuo
jamas telyčias, karves iki 5 
veršių amžiaus, bulius ir 
kuilius.

2. Kitus galvijus, kiaules 
ir avis galima parduoti bei 
skersti tik tam metui norma-‘‘e.

vvz.uo Kadangi pakartotiniai j Ros amortizacijos ribose,
terburiečiui to neužteks, tai i vynausybės pareiškimai bei. 3. Nusižengę šiam įsaky- 
jtalimu bus ir daugiau para- ? S1 lezt.°_s pnemones sitos, mu i. gyvulių pardavėjai ir 
šyt, nes medžiagos yra veži- i sauvales nesudraude, tai fi-; pirkliai baudžiami bauda 
mas, Keleivietis Jr. nans^., mmistens pasirase! iki 50,000 litų arba areštu

kuris1_j tuo reikalu įsakymą,
. I tuojau įsigaliojo. Įsakymas 

TANNER PAS!- ru’aikys nuo gyvojo inven
toriaus. ypač nuo brangių

VAINO

TRAUKĖ 15 SUOMIJOS 
KABINETO.

Helsinkio žinios sako, kad 
tiekimo ministeris Vaino 
Tanner ir žemės ūkio minis
teris Pekka Heikinen pasi
traukę iš ministerių kabine
to. Tanner yra suomių so
cialdemokratų partijos na
rys ir darbininkų ko-opera- 
tyvų sąjungos vedėjas. At
statant rusą apgriautą kraš
tą, ko-operatyvai turi labai 
daug darbo ir Tanneriui ne
buvę laiko dirbti valdžioje. 
Heikinen yra valstiečių par-

ypac
veislinių gjrvulių naikinimo. 
Žemės ūkio savininkams, 
valdytojams ir darbinin
kams yra įsakyta likti savo 
vietose ir rūpintis, kad nor
malus darbas ir gamyba že
mės ūkyje nesusitrukdytų. 
Už vieno ir antro įsakymo 
nevykdymą gręsia didelės 
baudos.

Liepos 2 d. finansų minis- 
terio paskelbtas įsakymas 
yra toks:

Pasirėmęs Nepaprastuoju 
metu tautos ukiui tvarkyti 
įstatymu, nenormaliai padi
dėjusiam gyvulių skerdi-

1

tijos narvs. Jis išėjo iš kabi
neto dėl to,kad buvo išrink-;mui sustabdyti draudžiu: 
tas Kuopio gubernatorium. Į 1. Parduoti ir skersti tie

ligi 6 mėnesių arba abiem 
bausmėm kartu.

4. šio įsakymo vykdymą 
prižiūri policija, viršaičiai 
ir seniūnai.

5. Šis įsakymas veikia nuo 
paskelbtosios dienos.

SKIRSNEMUNĖJE BUS
ĮRENGTAS UOSTAS.
Cemento fabrikas Skirs

nemunėje pradėtas statyti 
rugpiučio mėnesį.

Be to, Skirsnemunėje bu3 
įtaisytas ir uostas, nes pasta
čius cemento fabriką di
džiausias transportas numa
tomas Nemunu.

Galimas daiktas kad 
Skirsnemunėje bus pastaty
ta ir elektros stotis, nes iš 
Rekyvos atvesti liniją ir 
sunku ir nepatogu.

«
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- „ _ [ Anglai Užleido Ita

Įvairios Žinios. i! Somdi,and‘i-

Vokiečių Orlaivis Numuštas Anglijoj

Prieš Angliją Eina 
4 Diktatūros:

FRANCUZIJOJ DARO
MOS DIDELĖS PER- 

_______  MAINOS.

Vokietija* Italija, Japonija i Naikinami trustai ir unijos; 
u ir Rtaaija. 7 į pramonėn bedama vals-

Oficialiai Anglija šian- -- lybės kontrole.- 
dien kariauja tik su'dviem Naujoji Francuzijos vy- 
diktatUrbm —^.nkciškaVo-^ riausybė paskelbė įstatymą, 
kietija ii* fašistiška Italija. į kuriuo įvedama stambių re- 
Bet neoficialiai prieš ją eina' formų ir pramonėj. Buvę 
dar fašistiška Japonija ir j stambus kapitalo trustai ir 
bolš. Rusija. Rusija slapta i kompanijos, kurios kontro- 
duoda Vokietijai pagalbos,' liavo pramonę ir komerciją, 
ypač žibalo, be kurio me- ■ dabar jau naikinamos, o jų 
chanizuota vokiečių armija į vietoje įvedama valstybės 
visai negalėtų veikti. Karoi kontrolė. Didelės darbinin- 
žinių komentatoriai Jungti- ■ kų unijos taip pat busian- 
nėse Valstijose aiškina, kad čios uždarytos. Darbo va- 
šitos keturios totalitariškos landas ir atlyginimą datbi- 
valstybės — Vokietija, Ita- ninkams nustatys pati vals- 
lija, Japonija ir Rusija—de- tybė. Tai maždaug tokia 
da ii- dės visas savo pastan- pat tvarka, kaip bolševikų 
gas sunaikinti Britų Imperi- Rusijoj ir nacių Vokietijoj.

Ją ne vien tik dėl to, kad ga- 
ėtų pasidalinti jos turtais, 
bet ir dėl to, kad sunaikinti 

Angliją kaip stipriausią de
mokratijos uolą. Kruvini 
diktatoriai ir silpnų tautu 
pavergėjai negali pakęsti 
lai
nuoja visam pasauliui.

Kiekvienai pramonės šakai 
kentroliuot yra skiriamas 
komisaras. “Industrinė de
mokratija jau pasibaigė.” 
sako valdžios organas. Nors 
privatinė nuosavybė da nė
ra naikinama, bet pramonės 

aisvos valstybės, kuri impo-; savininkai balso pramonės 
' vedime jau neturės. Visos 
j fabrikantų organizacijos už- 
j daromos. Tuoj busianti už- 
i daryta ir C. G. T. (Confede- 
, ration Generale de Travail), 
: didžiausia ir galingiausia 

darbininku są-

800 FRANCUZŲ ORLAI
VIŲ PRISIDEDA PRIE 

: HITLERIO.
Francuzų generolas Char 

les de Gaulle, kuris vado-' Francuzijos 
vauja francuzams Anglijo-! junga. Jau įvesta 9 valandų 
je, sakosi gavęs žinių, kad' darbo diena.
800 Francuzijos orlaivių iš Į 
Afrikos atlėkę Francuzi
jon irpriridėsią prie vokie
čių, kurie bombarduoja An
gliją. Pereitą sąvaitę ang-į 
lai jau nušovė žemėn vieną, 
Francuzijos orlaivį, mėčiusį 
bombas į Anglijos miestą.

šį panedėlį Anglijos karo 
vadovybė paskelbė, kad an
glų spėkos Rytų Afrikoj už
leido italams Somalilandą, 
68,000 keturkampių mylių 
plotą teritorijos. Tai yra pir
mutinis žemės plotas, išlup- 
tas iš galingos Britų Imperi
jos. Anglijos karo vadovybė 
sako. kad Somalilandas bu
vo neišvengiamas nuostolis 
po to, kai Francuzija pasi
davė. Tą kraštą saugojo 
bendra anglų ir francuzų 
kariuomenė. Anglų spėkos 
tenai buvo nedidelės; dau-į 
giau buvo francuzų. Todėl į 
kai francuzai pasitraukė, ! 
italai puolė anglus didelė
mis spėkomis ir paėmė vir
šų. Anglai laikėsi dar dvi 
sąvaites, bet matydami, kad 
toliau kovoti nėra prasmės, 
jie pasitraukė, pirm to pri
darydami priešui skaudžių 
nuostolių.

Somalilandas turi labaiĮ 
didelės strateginės svarbos, 
nes jis atidaro italams ke
lią į Raudonąją Jurą, kuri 
veda prie Sueco kanalo. O 
tas kanalas yra ne be reika
lo vadinamas “Anglijos gy
vybės gysla.”

Kunigas Areštuotas 
Kaip Burtininkas.
Georgijos valstijoj yra 

tokia religijos sekta, kuri ti
ki šventraščio žodžiams: 
“Jeigu tikrai Dievui tikėti, 
tai gali daryt , stebuklus. Tu

LAGUARDIA PASKIR- Pasa^vsl kalnui: persike!k,
tac AMFD'rnc ir a wa ir kaInas persikels į kitą vie- TAS AMERiKOS-KANA- ju galėsi gerti nuodus, ir 

DOS TARYBON. j jįe tau nieko nekenks.” Tai
gi panedėlį Kanados mie-' S* šitie fanatikai dažnai me

ste Ottavoj prasidėjo ben-i£ina daryti ‘stebuklus 
i droš Amerikos-Kanados ta-i duodamiesi _ nuodingoms______ ! duodamiesi
rybos pasitarimai apie va- • gyvatėms įgilti, tikėdamie- 

žemės puskamuolio ??* kad kirmino nuodai 
nuo galimo dikta

IŠBARSTĖ KOMUNIJĄ. ;karų .r.........i •• nieko nekenks Nela-
Z. apsauga nuo galimo dikta- Jiems meno neKems. iheia 

rante “baSteo!?

muniją. staiga pne jo pi 1- Į v_ i.~ ....  T —j:.. 'hnklas nenasidare.

minikonas . . vaisinu i ipipu^fi if niirni- ’ *' v — — -r —
“ste-

S“TDažSPXS«iV^0 majo^ UGuaidia. baklas” nepasidarė. Kvai-

ir ranka sudavė per indą, i toj valstijoj valdžia
areštavo ?“"• LiphvanV

ja ši, moterišką suėmė ir Si, budab‘k ^vė 6 met, džiaus mer-
priemonėmis geriausia gali- g3.1*61 lanką įgilti vanagai 
ma šias šalis' apsaugoti nuo vėl CTvatei. Mergaite įstmc 

, oriešu užpuolimo. ?abar kazin kur dingo
________ i Poliui ja spėja, kad ji bus

KANADA KELS 250 MI- ! jau!™™s ir fanatikai bus jr 
į paslėpę, kad nebūtų tam ku 
! nigui ir jos tėvui Rowanu?

suėmė ir
dėl įvykio veda kvotą.

DARYS 500,003 MOKS
LININKŲ INDEKSĄ.

Federalinė valdžia Wash- 
ingtone ruošiasi padaryti 
mokslininkų surašą, kur bu
tų pažymėta kiekvieno spe
cialybė ir įgyti patyrimai. 
Tokių mokslo vyrų numato
ma surašyti apie 500,000. 
Reikąlui esant, jie galės but 
pašaukti karo tarnybon kaip 
specialistai.

Vaizdas iš Australijos

Čia parodyta, kaip Australijos vyrai mokinami šaudyt iš 
houitžėriu. Pramokę, jie vvk> Anglijon.

LIONU PASKOLĄ.

Kanados finansų ministe- bėdos. Mat kunigas prikal 
ris Ilsley paskelbė, kad atei- bino tą farmerį, kad jis pa 
nantį mėnesį Kanada išleis aukotų savo mergaitę “Die- 
naujus paskolos lakštui, ku- vo garbei.” Girdi, per ją 
riais bus bandoma sukelti bus parodyta “maldos galy- 
karo reikalams tarjT2(>0 ir bė” ir iš to burianti dideli 
300 milionų dolerių. “Dievui garbė.” Gyvatė bu-

vo prikišta prie mergaitės 
rankutės laike pamaldų; gy
vatė kirto, mergaitė surike 
ir tuoj jos rankutė pradėję 
tinti. Kunigas tikrino, kad 
“Dievas parodys stebuklą,” 
bet vietoj stebuklo nuodą 
pradėjo kūdikį smaugti. To 
dėl policija religingus burti
ninkus suėmė ir dabar jieš
ko tos mergaitės.

ITALAI GIRIASI NU
SKANDINĘ DU LAIVU.

Italai giriasi, kad pereitą 
sąvaitę Viduržemio juroj ji 
lėktuvai bombomis nuskan
dinę du Anglijos karo laivi 
—naikintuvą ir submariną 
Anglų flotilė susidėjusi k 
dviejų naikintuvų, dvieji 
5ubmarinų ir jienkių maži 
kreiserių. ‘ Į du kreiseri! 
bombos pataikiusios keli: 
kartus, bet jie nenuskendo.

PANERIUOSE STATO
MAS DIDELIS KALĖJI

MAS MOTERIMS.

Panei iucce, netoli nuc 
Vilniaus, statomas didelfc 
moterų kalėjimas, kur bu? 
laikomas visos Lietuvos mo- 
teiys kalinės. J Panerius bu 
perkeltas ir Zarasų moteli 
kalėjimas, kur būdavo lai 
koma apie 90 moterų kali
niu.

$®Į|
Čia matosi vokiečių bombanešio orlaivio liekanos, šitokiu laužu dabar nukloti Anglijos 
laukai Iki šio panedėlio anglai numušė jau 1.11G Hitlerio lėktuvų.

PALECKIO TELEGRAMA KALININUI
Pasveikino Maskvą, kad su

trempė sutartį su Lietuva.

Šių metų liepos 12 dieną 
sukako 20 metų. kaip Mask
vos bolševikai pasirašė su 
Lietuva sutartį, pripažinda
mi Lietuvos nepriklausomy
bę ir atsižadėdami nuo mu
sų žemės “visiems am
žiams.” Šįmet gi jie užpuolė 
Lietuvą ginkluotais raudon
armiečių pulkais, sutrempė 
savo parašu padarytą sutar
tį ir sutrempė Lietuvos ne
priklausomybę.

Bet pasiskaitykit, kokią 
dabar Paleckis telegramą 
pasiuntė Lietuvos pavergė
jams:

“Lietuvos Respublikos ir 
SSSR taikos sutarties dvide
šimtmetis sutampa su dieno
mis, kaip Lietuvos darbo 
liaudis savo krašto likimą 
paėmė į savo rankas, griež
tai pasukdama musų tautos 
istorijos ratą į kelią, vedantį 
glaudžiausiam ' susiartini- 
man su Didžiąją Sovietų Są
junga, ir tvirtai • pasiryžo 
greičiausiu tempu pašalinti 
liekanas tos niekingos poli
tikos, kurią vedė buržuazi
nė Lietuvos Respublikos vy
riausybė tiek Sovietų Sąjun
gos, tiek savo liaudies at
žvilgiu. Lietuvos Liaudies 
vyriausybės ir darbo liau
dies vardu priimkite nuošir
džius sveikinimus ir dėkoji
mus SSSR Vyriausybei, 
Raudonajai Armijai, SSSR 
tautoms ir jų vadams už tą 
draugiškumą ir pagalbą, 
kurią visada jautė Lietuvos 
darbo liaudis ir kurios dėka 
šiandien mes galime, ramiai 
žiūrėdami į ateitį, sutelkti 
visas jėgas sukūrimui naujo, 
šviesaus, kultūringo gyveni
mo. (Pasirašo) J. PALEC
KIS, einąs Respublikos Pre
zidento Pareigas, Ministeris 
Piimininkas.”

Kalininas į tai atsiuntė to
kią telegramą: “Lietuvos 
Prezidento pareigas einan
čiam Ministeriui Pirminin
kui Justui Paleckiui. Kau

šas kliūtis, neleidusias įgy
vendinti tikrai broliškų san
tykių tarp musų kraštų tau
tų. Sovietų Sąjungos ir savo Į

Nepiliečių Registra
cija Jau Prasidėjo.

Galvanauskas Ištru
ko iš Bolševikų 

Kilpų.
Klaipėda. — Buvusiam 

Paleckio vyriausybėje fi- 
napsu ministrui inž. Ernes- 

" !ųį ^Ivanauskui pasisekė 
pabėgti į Klaipėdą, kur jis 
laikinai ir apsigyveno. Tiek 

^Klaipėdoje, tiek kitose Vo- 
^jetiios pasienio vietose su
brinko gerokas būrys atbė- 
-'gu rių lietuvių. Jų padėtis 

apverktina, nes jie turėjo 
ramesti viską, ką turėjo. 
Kai kurie iš pabėgusių pa
reiškė, kad jie bėglu ir į 
pragarą, kad tik nebūtų 
sovietų rojuje.”

Sovietų spauda kursto 
Bulgariją, kad ji reikalautų 
pietų Dobiužos iš Rumu
nijos.

PAJIESKOJIMAI

Šį utarninką, rugoiučio 
27 dieną, Jungtinėse Valsti-

naties vardu nrašau mriimti! J0Se Jau PrasidėJ° nepiliečių 
registracija ir pirštų spaus-geriausių linkėjimų visapu

siškai lietuvių tautos gyve
nimui klestėti. — Aukščiau
sios SSSR Tarybos Prezi
diumo Pirmininkas M. I. 
KALININAS. Maskva— 
Kremlius. 1940 m. liepos 
13 diena.”

Didesnių demagogų ir 
begėdžių pasauly, turbut, 
da nėra buvę. Užpuolė šalį 
ginkluotomis spėkomis, nu
vertė buvusią valdžią, užda
rė visoms partijoms (reiš
kia, visai tautai) burnas, pa
naikino nepriklausomą val
stybę. ir dabar sveikina vie
ni kitus, kad įgyvendintas 
“tautu apsisprendimo prin
cipas!”

dinimas. Ką šita registraci
ja reiškia ir kaip ji bus vy
kinama. plačiau buvo jau 
paaiškinta' užpereitam “Ke
leivio” numery, pirmam pu
slapy.

Prie to, kas jau buvo pa
sakyta, iš Washingtono dar 
papildomai pranešama, kad 
kiekvienas užsiregistravęs 
nepilietis gaus iš AVashing
tono paliudymo kortą, kuii 
•liudys, kad jis tikrai yra at
likęs savo pareigą. Tą kortą 
reikės laikyti kaip svarbų 
dokumentą, nes ji bus rei
kalinga ir darbo jieškant.

Registruotis turės ir tie, 
kurie jau turi išsiėmę pir- 

į mas pilietybės jx>pieras, nes 
kol antrų popierų neturi, jie 
vis dar pasilieka nepiliečiaL

Registracija tęsis 4 mėne- 
i sius ir pasibaigs gruodžio 

nebus pratęsta

Pajieškau tėvo LIUDVIKO GRI
CIAUS, iš Lietuvos paeina iš Kauno 
gub., Telšių apskr.. Luokės mieste
lio, apie 30 metų atgal jis gyveno 
Illinois valstijoj. Kurie žinot kur jis 
randasi malonėkite pranešti už tei
singas žinias atlyginsiu. ( 4 )

Petronėlė U'uknitsch 
1314 Baker st., Hillside, N. J.

Kazimieras Rachkaitis pajieško 
brolio Antano RACKAIČIO, jis paei
na iš Lietuvos Suvalkų gub., Nau
miesčio apskr., Bizerių kaimo. Kurie 
žinot kur jis randasi malonėkit man 
pranešti; busiu dėkingas. . (!)

K. Rachkaitis
0326 Ellsworth, Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI.

FRANCIS PAINE ŽUVO 
PO TRAUKINIO RATAIS.* ? V ; ; j ' . .

Stovėdamas Bostone po
žemio gelžkelio stoty, pe-; 
reitą sąvaitę nukilto nuo 26 d., jeigu 
platformės po traukinio ra- toliau.
tais ir buvo ant vietos už-----------------------------------
muštas Francis Paine, dide- Vienos Šeimynos Namas 
lis brokerių firmos narys, 
bankininkas ir daugelio 

{kompanijų viršininkas. Jis 
buvo da nesenas žmogus, 
bet turėjo labai blogas akis 
ir jam gręsė visiškas aklu
mas. Jis buvo baigęs kasyk
lų inžinerijos mokslą ir ke
liatą metų yra buvęs kalnų 
geologijos profesorium Mi
chigano Kasyklų Kolegijoj.

Noriu susipažinti su lietuvaite ap- 
sivedimo tikslu, tarp 30—35 metu. 
Aš esu 38 metų, turto nejieškau. 
Prašau rašyti ir prisiųsti su pirmu 
laišku savo paveikslą ir gimimo die
ną. Paveikslą sugrąžinsiu tuojaus. 
Arčiau susipažinsime laiškais. (5) 

M. Norton
0657 So. Indiana avė., Chicago, III.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (43)

, . - PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water SU Philadeiphia. Pa.
7 S I ENINIA T

KALENDORIAI
IMI METAMS

■ Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 

j tauti, geros išlygos. Turime ir Da-
7 kambarių, elektra, gezas, šitas ir riaus-Girėno Kalendorių su jų aero- 

šaltas vanduo, parsiduoda pigiai, planu. Prisiunčiame į namus kas rei- 
Gražioje' vietoje arti prie Newarko kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

JAPONIJOJ PRASIDĖJO 
“APSIVALYMAS.”

Paėmę valstybės kontrolę 
į savo rankas, Japonijos fa
šistai dabar pradėjo “valy
ti” iš kariuomenės ir kitų 
valstybės įstaigų neištiki
mus sau elementus. Mano
ma, kad daug žmonių bus 
sušaudyta, kaip buvo nacių 
Vokietijoj, bolševikų Rusi
joj ir kitose totalitariškose

ir Elizabetho, parduodu už $2.000. 
Mainyčiau ir ant nebrangios farmu- 
kės, gali but ir Vestuose. Geras pir
kinys. Klauskite. (4)

L. VVuknitsch,
1314 Baker st., Hillside, N. J.

Parsiduoda Farma.
50 akru. vieta palei Hudson River, 

65 mylios į New York j, naujas 4 rui
mu vasarnamis, maudynė, elektriką, 
telefonas, kitas 2 ruimu vasarnamis į 
4 \ištininkai, barnė. 20 akrų apsodin-I 
ta vaisiais; 4000 vinuogių, 4000 ser- j 
bentų. 500 picheu, 2 akrai aviečių, j 
lnO obuolių. 7000 tomeičių. Viskas : 
pirmos rūšies. Kaina $5,000. Rašykit 
lietuviškai. Savininkas. (9)

L. Rubian
P. O. Bax 165, Marlboro N. Y.

Z. GILEVIČIUS (-
73 Hartford Avė..

NEW BRITAIN, CONN.
JEIGU GALVĄ NIEŽtF

arba plaukai pleiska
noti. krinta, vartok 

ALFA AN PER S 
SHAMPOO 

50 centų už bonką ir 
ALENANDERS

STIPRIN ANTI TON IK 5.
50 centų už bonką. Prisiunčiani 

ir per paštą.
ALEXANDER’S CO.

414 W. BROAI»WAY.
^O. BOSTON. MASS.

šalyse. Diktatoriai, mat. no
nas. Širdingai dėkoju Tams-į gali pakęsti opozicijos. Už- 
iai už sveikinimą ryšium su sienio reikalų ministerija 
Taikos Sutarties tarp SSSR
ir Lietuvos Respublikos 20- 
ties metų sukaktim. Sovietų 
Sąjungos tautos, ištikimos 
paskelbtai Didžiajai Spalių 
Socialistinei Revoliucijai ir 
nuosekliai Sovietų Sąjungos; 
pravedamam tautų apsi 
sprendimo principui,

pašalino jau ir buvusį Japo- | 
nijos ambasadorių Wash- I 
ingtone. Kiti liberalinių bei * 
demokratinių pažiūrų dip- ' 
lomatai irgi šalinami iš tar
nybos.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 

receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valdomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taikyti maistą, kad jiš nevien tik bu|ų skanus, bet turėtų 
lialansuotą vitaminu kokybę.

Knyga sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D 
Moterų Skvrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: -KELEIVIS”.
253 W RR0APWAY, SO. BOSTON, MKSS.

Berlyno žinios sako, kad 
su anksti pereito utaminko ry- 

nuoširdžiu džiaugsmu stebi | *3 Anglijos orlaivių ata- 
ėkmingą tikros Lietuvos! kav<? vokiečių pozicijas Da- 
iaudies valstybės kūrimą. niJ°J- Vienuolika jų buvę 
Svarbiausių santykių tarp numušta žemėn ir sunai- 
Sovietų Sąjungos ir Lietu- Kinta.
(ros Respublikos plėtojimosi

K z-

aras Europoj e

?tapu buvo sudarytas 1939 
netais Savitarpio Pagalbos 
:utarties ir grąžinimas Lie-S 
uvai jos senosios sostinės 
Vilniaus, kurią nuo lietuvių1 
autos buvo pagrobusi ponų 
Lietuva. Datttlbkuomet Lie-! 
uviu tauta paėmė savo tė
vynės likimą į savo rankas 
Sovietų Vyriausybė yra įsi
tikinusi, kad Lietuvos Liau
dies Vyriausybė pašalins vi-

I

ujonDEBiono
/

NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILUNOIS

j
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No. 35. Rugpiučio 28 1940.

Lietuvos Pinigai Ugi Vytinto 
Didžiojo Mirties J. Karys-Kareclcao.

KELEIVIS^SO.JIOSTON.

Anglijos Aut o-Taukai

Septintas Paslaptį.

Pinigai lietuviams buvo 
žinomi labai senai. Tatai ro
do gausios monetų iškase
nos ir istoriniai dąkumentai. 
Iš jų sužinome, kad lietuvių 
gyvenamose žerųese. amživ 
būvyje, buvo vartojami pi 
nigai: graikų, romėnu^ara- 
bų, Bizantijos, vokiečių, 
skandinavų ir kitų kraštų 
su kuriais tik tūrėta preky
binių santykių. Prekyba čia 
visais laikais vaidino didel; 
vaidmenį. O lietuviai turėjc 
ko parduoti. Musų gintaras 
kailiai ir medus bei vaškai 
viliojo pirklius iš tolimiau
sių kraštų. Kai Lietuva iški 
lo ir pasidarė stipriausia 
Rytuose valstybė, ji ypa< 
traukė kraštan daug sveti
mų kapitalų. Įdomu, kat 
Lietuvos piliakalniuose ran 
dama graikiškų monetų 
Tat rodo, jog tos monetos 
čia atsirado labai anksti, dt 
prieš piliakalnių supylimą.

Romėnų pinigai lietuviv 
žemėse atsirado apie II—III 
amž. Nuo to laiko apie lietu
vių pinigus bet kokios žinios 
nutrūksta. Ir tik IX—X am 
žiais pasirodo • apyvartoje 
arabų pinigai. Įsigalėjus 
Venecija pastojo Arabijos 
pirkliams kelius i vakarus, 
dėl to jie pasuko į Europos 
šiaurę ir rytus. Paskui arabų 
pirklius atėjo čia ir Europoj 
pirkliai. Jau X amž. šalia 
arabiškų pinigų randama 
lietuvių gyvenamose vietose 
ir Bizantijos, germanų ir 
skandinavų pinigų. Iškase
nos rodo, kad ypač intensy
viai prekiauta su germanų 
miestais: Utrechtu, Groe- 
ningenu ir Wuercburgu. 
Prūsuose iškasta ir angliškų 
monetų. Anais laikais tinka 
miau pagaminti pinigai ėjo 
ne tik savam krašte, bet ir 
kaimyninėse šalyse. Iš ten 
jie plito dar toliau. Dėl to 
nereikia manyti, kad toli
miausių kraštų monetos at
sirado lietuvių žemėse būti
nai betarpišku budu. Galėjo 
būti ir taip tačiau visai gali
mas daiktas, jog graikų ir 
romėnų pinigai atsirado lie
tuviuose nebūtinai dėl vie
nos kurios šalies pirklių tar
pininkavimo.

Po arabų pinigų laikotar. 
pio, kurio pabaiga laikomas 
XI amžius, bet kokių tiksles
nių žinių apie Lietuvos, va
liutų vėl neturima. Kokius 
pinigus lietuviai tada varto
jo—tikrai nežinia. Tik iš vi
so ko galima manyti, kad 
pinigų vietoje buvo vartoja
mi brangus kailiai, kaip ir 
tuolaikinėse rusų žemėse. 
Rusų didikai mėgdavo dė
vėti brangių kailių apikak? 
dėmis, susiūtomis iš vienodo 
skaičiaus odų. Tokia api- 
kaklė gavo gryvinės (nuo 
arklio karčių—gryvos) var
dą. Ir ta apikaklė, jos dėvė
jimo paprotys bei pats gry
vinės vardas perėjo lietu
viams. Kiek vėliau gryvinė 
įgavo dvi prasmes: viena 
reiškė tą pačią apikaklę. 
antra — jau sidabrinį kaklo 
papuošalą, ilgainiui įgavusi 
sidabro svorį. Dr. Gumovs- 
kis tvirtina, jog kailiniai pi
nigai, ypač kiaunių ir saba
lų kailiukai, lietuviuose bu
vo labai populiarus. Kai ku
riose srityse jie išsilaikė net 
ligi XVI amžiaus. Pav. to
kiais “pinigais” 1522 metais 
Vilniaus miestas dar turėjo 
sumokėti iždui ordinės mo
kestį—du sorokus (80) sa
balų kailių, bet kadangi tiek 
kailių tais laikais buvo sun
ku surinkti, tai šis mokestis 
buvo pakeistas į 18 kapų 
grašių.

Iš kailinių pinigų laiko
tarpio apie XIII amž. buvo 
pereita į rublius. Rublis į lie
tuvius atėjo taip pat iš rusų. 
(Etimologiškai žodis “rub
lis” aiškinamas nuo rusiško 
žodžio “rubit.” Žodis “ru-

M

Iš senų automobilių Anglijoj dabar daromi šitokie karo vežimai, kaip matosi šiame vaizde
ly. Jie apsaugoti senomis plieno plokštėmis ir apginkluoti aukšto kalibro kulkasvaidžiais. 
Jie yra taikomi gatvių kovai su įsiveržusiu priešu.

bit” reiškia “kapot”—kapot 
sidabrą į tam tikro didžio 
gabalėlius.) Tai buvo maž
daug pastovaus svorio sida
bro gabalas, kartais pažy
mėtas atitinkamu valdžios; 
štampeliu. Tačiau rubliai 
vis tiek dar nebuvo šių lai- 
kų prasme pinigai, o tik pi- 
ligirsurogatai. kaip ir kar
iai. Iškasti prie Ukmergės, j 
Veliuonoj, Rusų Rage prie 
Vilniaus ir kitose vietose i 
ubliai yra trikampių štan-; 

gelių formos, ligi 12 cm. ii-' 
gio, apie 2 cm. pločio ir apie•
180 gr. svorio. Rasta ir kito
kio pavidalo štangelių. ku
rių svoris svyruoja tarp 176 
ir 196 gr. Šių pinigų tikru
mas buvo mėginamas įpiau-; 
aant peiliu, arba kramtant 
dantimis. Liedinti tokius 
ublius. regis, niekam nebu

vo uždrausta, tik žiūrėta, 
svorio ir metalo tikrumo.
Visi ligi šiol rasti lietuviš- Į 
kieji rubliai yra beveik gry-, 
no sidabro.
nebuvo SikS^os ^sunkio"; kryžius, siuI^ išvadą, jog’ bant jau apie čekiškus gra-,kaip pigų laukų darbininką, 
bausmės- Lietuvos Statutan Pirmi VilniuJe kaldinti Lie- sius) pinigai. Tačiau tie pi-Į Jaunuolis pasirodė esąs 
atėio už ta nusikaltimą tain •tuvos PiniSai išėJ° apyvar- nigai vidurinių amžių pa-: visai geras darbininkas, ir 
rvo? ton P”^ krikščionybės baigoje buvo kontrasignuo- ūkininkas Juozaitis buvo

įouva ’ ’ įvedimą. Šiuos pinigus kai- jami, t. y. specialiu štampe-; juo labai patenkintas. Kar-
" vtv * v i J t • f dino Jogaila, o jam 1387 m. liu paženklinami. Iškasėno- tą “lakūnas” pastebėjo gas- 

Aįv amz uzpludo Lietu- išvykus Krokuvon, tęsė jo se randama šitaip kontra- padoriui, kad kažkas vagiąs 
vos žemes čekų grasiai. Tai broĮįs Skirgaila, paliktas sigiiuotų Aukso ordos cha- akselį iš klojimo. Gaspado- 
buvo metaliniai pinigai. Su, Lietuvoje Jogailos vietinin- no Tachtamuišio. Maskvos, rius išsyk neatkreipė į tai 
,ais.».at^J° P jUV0,n ir -PI ku. Kunsto tyrimais, viduti- Genuos kolonijos, Krymo, dėmesio, bet kai ir kitą rytą 
skaičiavimo būdas kapomis njo pinigėlio svoris buvęs Kuffos ir kity šalių monetų, jam buvo pranešta apie ak- 
(po 60 grasių). Sis skaicia-; q gg gramo. Gryno sidabro Kontrasignavimo štampeliai sėlio vogimą, jis nejuokais 
vimo būdas anais laikais bu- tuose pinigėliuose buvę’ nebuvo sudėtingi: juose į- susirūpino ir pradėjo galvo
jo vartojamas ir kitur bu- gramo. įžiūrimi vienur Gedimino ti apie budus išaiškinti va-
tent: kryžiuočiuose, lenkuo- Kiek kitokios yra Vytau- stulpai, kitur taisyklingas gystę. Atrodė, kad jaunasis 
se, prūsuose ir net kai kurio- Didžiojo monetos, kurias kryžius ir nežinia ką reiš- darbininkas to tik ir laukė. 
?? .,Z-eV?e^vLletH.VOJe ■ jis kaldino Kaune, nesantai- kiantieji taškeliai. Jis pasisiūlė saugosiąs ke-

e . amžiaus.. j<og gu jOgaįia metu. Šių mo- Lietuvos pinigai buvo la- lias naktis akselį ir tikrai va- 
lik 1325 m. caro paliepimu netų vidutinis svoris 0.39 bai vertinami kitose šalyse, gį sugausiąs. Vakare gaspa- 
buvo formaliai išgyvenam- gramų, gryno sidabro jose Jų sudėties ir svorio pasto-
‘fS V-eton kaP°.s randama apie 0.29 gr. Vie- vumas buvo pavyzdžiu ir ki-
skaityti 1 rublį ir 20 kapei- noje monetų pusėje atvaiz- tiems kaimyniniams kraš- 
kų, arba vieną grasi lyginti, duota vytis, antroje—Gedi- tams. 1411 metais Novgoro- 
dviem kapeikoms. mino stulpai ir šalia jų į- do gyventojai savo nutari-

Cekų grasiai anuomet bu-; komponuota raidė “K.” Pa- me nurodė, kad jų pinigai 
vo lyg kokia tarptautine va- g.aį esamą juose sidabro kie- netobuli, dėl to prašo įvesti 
liūtą ir ėjo visose kaimyni-: jų rodytųsi, kad Vytauto lietuviškus pinigus, 
nese valstybėse. Lietuvoje pįnįgaį turėjo būti du kartu Vytautui mirus, pasibaigė 
gi jie buvo įsigiję visas pi-j Vertesni už vilniškius pini- ir garbingieji Lietuvos gy- 
uętines teises. Net ir tais: galius. Už čekų grašį jų mo- venimo laikai. Po jo mirties 
laikais, kai Lietuvoje jau > j^ta po penkis. Kai kas iš lietuviški pinigai apie 60 
vartotos savos monetos, ce- numizmatų tuos pinigus va- metų nebuvo kalami, o 1490 
kų grasiai nebuvo užmiršti. Jina lietuviškomis kapeiko- —92 metais kun. Aleksand- 
Pv., Žalgirio kautynėms be- mjg peĮ įUr toliau- ro kaldintose Vilniuje mo- 
siruosdamas, Vytautas 1410 gja nuo tiesos, kadangi jie netose jau matome apčiuo- 
metais nusiuntė Jogailai ce- • nej gu istorine Maskvos ka- piamą Lietuvos garbės nyki- 
kuos kanų pasamdyt 20,000 nei su ta sąvoka nie- mo Įrodymas: jo monetos
kapų grasių; sumušti kry-< j{o bendra neturi. Tai tik pirmą kaitą buvo sujungti 
ziuociai sumokėjo Jogailai; dviguba pinigėlis, ir tiek. vienoje vietoje lietuvių ir 
ir Vytautui kontnbuciją Susitaikęs su Jogaila. Vy- lenkų valstybiniai ženklai—
Su??1 ootŽa tautas apsigyveno Vilniuje, vienoje monetų pusėje at

! LIETUVOJE BANDOMAS NAUJAS 
MAISTAS—SOJOS PUPOS.

“Lietuvos Žinios,” išleis- šis, kurios musų krašte gerai 
tos da prieš bolševikų ant- auga ir duoda didelius der-

Cludį. rašo, kad Lietuvoje litis. Nors soja yra labai ver- 
uvo jau pradėta mėginti tingas augalas, plačioji v»- 
; naujas maisto augalas—so- suomenė apie ją mažai žino, 

į jos pupelės. Ar bus tas eks- nes šis maisto produktas yra 
! perimentas tęsiamas ir da- pas mus visai naujas ir dar 
; bar, nežinia. mažai pažįstamas. Dabar
’ Apie sojos pupeles Kauno H ‘

?n“dju-adUO<la “ Patiekti Pigesniems gyven- 
informacijų. toju sluoksniams, nes karo

Soja yra Kinijos ir Japo- apystovose tokių medžiagų 
nijos laukų augalas. Ten so- naudojimas turi didelės 
ja yra pagrindinis gyvento- reikšmės ne tik darbinin- 
jų valgis. Pasirodo, kad soja kams bet ir kitiems gyven- 
yra labai maistingas auga- tojams. Dėl to “Lietūkis” di- 
las. nes sojos miltai turi 41 dėsnį sojos kiekį pirmi me
nuos. baltymų, 20 nuoš. rie- tai pardavė akcinei “Val
halų 25 nuoš. cukrinių me-; gio” bendrovei, kuri ruošia- 
džiagų ir 4 nuoš. mineiali-; si Kauno ir Vilniaus užkan- 
nių dalių. Sojos kaip maisto dinėse gaminti įvairių sojos 
vertingumą galima suprasti t valgių. Reiškia, greitu laiku 
iš sekančio palyginimo: 15!maistingų sojos valgių gali- 
gramų sojos atstoja vieną1 ma bus gauti visose valgių 
vištos kiaušinį, 60 gramų so- krautuvėse. Iš sojos pupelių 
jos atstoja pusę kvortos galima gaminti įvairias sriu- 
šviežio pieno ir 100 gramų bas. sojos pieną, sojos alie- 
sojos prilygsta pusei svaro į jų ir net sojos blynus.

i mėsos. Kadangi soja turi! .777“ “ . --------------------
J daug baltymų ir riebalų, tai NAMV DAKTARAS.
; ji gali pakeisti mėsiškus vai- k$^raužPiidvį
gius. Dėl to. sojos auginimu ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
labai susidomėjo Vokietija, ■ u šSkS^&^ienS’nL'S: 
Italija, Francuzija. Anglija, mu Daktaras yra vienas iš reikalin-
ir lritrc vnktvhėc kny^y kiekvienam lietuviu:.Ii KILOS vcllbLyOCS, nes ^.OJOk. {sigykit tuoj. Didelė knyga, anie 
valgiais maitina milijonines soo'pusiapių. Kaina
armijas. Be to, soja turi net ..............
4 rūšis vitaminų, kurie turi “O. S. S.” arba šlitninė iškilmė.

dorius jį šiltai aprengė, da
vė ginklą, ir jis nuėjo gulti į 
klojimą. Deja, kitą rytą gas- 
padorius klojime ne tik ne
rado sargo, apsivilkusio jo 
šiltais laibais ir apsiginkla
vusio. bet taip pat pasigedo 
600 litų vertės arklio.

Ūkininkas Juozaitis pasi
juto apgautas ir apvogtas. 
Jis greitai mieste susirado, 
taksi ir apvažinėjo artimes-į 
niuosius ir tolimesniuosius 
Suvalkijos miestelius, pats 
jieškodamas apgaviko. Ka- į 
da šitas žygis nedavė rezul-, 
tatų, jis nuvyko Kaunan, ti
kėdamasis bene netyčia su

stiprinančios ir gydomosios 
galios. Įdomu pažymėti, 
kad šiuo metu pasunkėjus 
vaistų iš užsienio Įvežimui 
centraliniai vaistų sandė
liai ruošiasi iš sojos pupelių 
gaminti kai kuriuos vaistus, 
nes soja gerai veikia nuo su
sirgimo neuralgija, rachitu, 
cukraus liga ir mažakrau
jyste.

Lietuvoje soja pradėta 
auginti vos prieš keliatą me
tų. Dotnuvos selekcijos sto
tis yra išvedusi dvi sojos ru-

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui K; ina ___ 15c.

tautui 39,000 kapų) taip 
pat čekų grašiais. Tų laikų 
čekiški grašiai svėrė apie

Prie savo dvaro jis įrengė ir vaizduotas vytis, antroje 
monetų kalyklą. 1392 me- pusėje—lenkų erelis. ’ 
tais pasirodė Vytauto Didž. '

pkritSbuv^60UXtaba^on€toVau. kaidintos v«- Kaip ‘Lakūnas’ Ūki- 
panteras duvo w grasių, ar muje Naujas dalykas čia: . / . , .. <crI .
ba kapa. Tiesa, ilgainiui tie kadJ giose monetose Rinfco Arklui Skrido
grasiai sumenko, juose esą-1-jau padėtas skydas su dvi-mas sidabro kiekis gerokai j į,bu- kryžiumį toks pat; 
sumažėjo, ir dėl to uz lietu-! £oks buvį ^„,33 Kroku.
_  1 a 1 • I vos monetose nuo pat Jogai-
moketa jų net ligi 100 ir, jog gėdįmo Lenkijos sostan
daugiau. 

Pagaliau XIV amž. pa-

Eidamas keliu, Mariam- 
polės apylinkės ūkininkas 
Juozaitis susitiko jauną vai- 
kiną. kokiu 18 metų am- 

Tta.7kyda7,'ka'i7dr/Gu-^iaus, kuris’pasisiūlė lauki)
movskis aiškina, yra ne koks

baigoje pasirodė Lietuvoje nacįonalinis ženklas, bet tik 
mraittji .Jogailos namų herbas. Kito-
Tai bura Vladunuo Algir- jesvytauto monetų pusėje 
daicĮO, Kijevo kunigaikščio j įtvaiįduotas Tfk rai.
sidabnnes monetos. Jos telis joja ne dešinėn, kaip 
svėrė vidutiniškai apie 0.60, kauniškfee monetose, o kak 

o. Tose monetose ran- j^n monetos svėrė apie 
0.495 gramų, gryno sidabroi kryžiaus ženklai ir to- 

onų ženklas “tamga.” 
Tamga Vladimiro piniguose 
atsirado dėl to, kad šis Al- 
girdaitis valdė Kijevą pagal 
Algirdo su totoriais susitari
mą ir mokėjo Aukso Ordai 
mokesčius. Totoriai laikėsi 
papročio, kad bet kuris kra
štas, kuris bent dalį savo su
verenumo turėjo iš jų, pri
valėjo savo piniguose kal
dinti ir jų ženklą.

Apie 1386 m. pasirodė 
jau Vilniuje kaldintos Lie- 

■▼os monetos, vadinamieji 
pinigėliai. Vienoje jų pusėje 
randame Gedimino stulpus, 
antroje — jieties smaigalį. 
Kitose tų monetų atmainose, 
šalia jieties smaigalio, jau 
randamas ir taisyklingas

ligi 0.37 „ 
ivo va<

jose randama ligi 
Kaip ši moneta bu1 
narna—tikrai nežinia; grei
čiausia tai buvo lietuviška
sis ketvirtokas (ketvirta da
lis čekų grašio).

Iš iškasenų dar yra žino
mos Naugardo kun. Karibu
to XIV amžiaus monetos,

darbams, žadėdamas gerai 
dirbti tik už maistą. Jau
nuolis kalbėjo lietuviškai, 
kiek minkščiau tardamas 
“1”, ir pasisakė esąs... vokie
čių lakūnas, kilęs iš Klaipė
dos krašto. Prieš kelias die
nas jis dalyvavęs... Varšu
vos bombardavime, buvo 
pašautas jo lėktuvas, ir jis, 
vargais negalais atskridęs 
iki Bartininkų, kur nusilei
dęs. Jis jau spėjęs pažinti 
karo baisumus, matęs vaiz
dų, nuo kurių šiurpas kre-

tiks “šaunųjį lakūną,” ir vi
sai netikėtai jį sutiko Vii-' 
niaus gatvėje, kur perdavė 
policijai. Paaiškėjo, kad tai 
stambaus ūkininko štrimai-į 
čio 80 ha, sūnūs, Kostas; 
Strimaitis, pabėgęs iš Kai-! 
naberžės ir slapstęsis Suval
kijos kaimuose. Tėvai dėję 
pastangų jį tinkamai išauk
lėti, leido mokytis, tačiau 
jis. būdamas pirmoje klasė
je, pavogė arklį. Vėliau nu
sikaltimas sekė nusikaltimą, 
kol pagaliau teismas jį ati- i 
davė nepilnamečių nusikal-' 
tėlių auklėjimo įstaigai. Bir
želio 14 d. Marijampolės 
apygardos teismas Kostą 
Štrimaitį. 18 metų amžiaus, 
už šitą nusikaltimą nubau
dė 3 m., bet kaip nepilna
mečiui bausmę sumažino iki 
2 m. sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas apie Krista, 
(dievintas, ir kaipčia todėl nenorįs iki karo 

pabaigos grįžti į Vokietiją'tapo Dievo sunarni.
ir sutinkąs ii? ramu kamneli TIKIME I KRISTŲ, todėl turime ilOS, . SUunKąS UZ ramy Kampeli Jinotj ^Bįp mytai apie Kristų austda- 

kurių sudėtis netirta; taip i [r J?al8t§ dirbti, ti»*«-hijj b«e«jĮ
pat ir Kijevo kun. Romano, i labiau, kad jis yra ūkininko, JS&
vulHvindn Kiipva no Tono ' SUnUS ir moka laukų darbus, krikiėionys adina pagonis bedie-H?? K1!ey.ą ę?ni£n°!Nora iaunuolis norėdamas Atrasite kad BibHb 1*5: 
Alšėniškio mirties (1399— «ors jaunuous, noieuamas,no Kristua gimė, mirė ir kada 
1403) Vytauto vietininko1 genau įtikinti ūkininką Juo- knyg. tu-
teisėmis. Romano monetose; Jain parode hetuviską ri m puslapių. Kaina ūktai 35 een- 
vėl randame totorių tamgą.! yid?”s ^name buvo utcailm. gauti-Keleivio” .r»e «r-
kuri rodo, jog tais laikais lasytas lakūnas, tačiau
Kijevas vėl turėjo politinių 1 minimas ūkininkas Juo jiati- 
su totoriais lysių. įėjo, net neatkreipęs 1 vi-

Šalia savųjų monetų ėjo ?aus pasą ypatingo dėmesio 
Lietuvoje ir svetimi (nekal- parsivežė 1 savo namus

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. 1LL

“KELEIVIO” KA
LENDORIUS

Kurie jį užsisakė visiems 
išsiuntinėtas. O kas da ne
užsisakė, gali prisiųsti užsa
kymą dabar. Kaina “Kelei
vio” skaitytojams — 25c. 
Prašome adresuoti taip: 
“Keleivis,” 253 Broad\vay, 
So. Boston. Mass.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų Į 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admir.istracijcn nevėliai PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš- 
tą.^reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tcs 
savaitės numerį nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir-mokestį.

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

Už pajlevkojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žodį. Stambes
nė™ raidėm antgaivls—15c. extra.

••Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškotimus g’minlų ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina 65c

Norint pajie£kot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

••KELEIVIS,” 233 BROADVVAY, 
SO. BOSTON. MASS.

AR ROMOS
>piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. <2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. <4> Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS UI. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas baž nyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai gaiės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienok; ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislu ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų ;>crskai- 
tyti. Taip aiškina savo knygoje Irau. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audime viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gas vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

‘KELEIVIO’’ KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

T
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Jakmauk reikalauja

\

Vietinės Žinios
MAYNARDO PIKNIKUI 

REZOLIUCIJA.

Svarbi ypač tiems, kuria da 
nežino kur ateinanti nedėl

dienį važiuoti.

Darbininkams, Profesiona- 
lama, Biznieriams ir

Fermeriams

KVIETIMAS.
Ateinantį nedėldienį, rug-

Mes, susipratę vyrai ir ^ejo 1 d., Y ose Paviljone, 
moterys, seni ir jauni, maty-! Maynard. Mass., įvyks So- 
dami kad ateinantį nedėl- > cialistų Spaudos Piknikas, 
dieni Mavnarde yra rengia- Socialistų Spauda, tai dar
nias didelis Socialistu Spau- bininko veidrodis. Ji prane- 
dos Piknikas, skelbiam šito- sa darbininkams teisingas 
kia rezoliuciją: žalias, g“** J V reikalus, vi-

1. Kadangi tai bus pirmu- \uojy.et. -V Ja1*" '1S1
tinė tokia reikšminga sueiga darbmmkai tul^tų dal} \ au- 
Naujosios Anglijos lietuvių tJ.?r Socialistų Spaudos Pik-
istoriioj: -n . . ....

2. Kadangi tai bus musų Profesionalai, kūne ne
dvasios atjauninimo, drau- n?*a darbininkus, taipgi tu- 
giškumo sustiprinimo ir 1 etų 8iame piknike \i&i pasi- 
nauiu obalsiu iškėlimo! nes Socialistų Spauda
šventė • ‘ ir Juos remla- Ar Jle lsva*

Kadangi tai bus proga žiuoJa .atostogas praleisti, 
svarbu Amerikos ar WTZta pasils Socia

listu Spauda visuomet apie 
zidento Bagociaus praneši- tai praneša ir savo skaityto

išgirsti
Lietuvių Susivienijimo pre

UlUllVul • • /• •
mą apie tai, kas mus laukia

Socialistine* Spaudos Bilie- Nepiliečių Žiniai.
tu platintojam*. Marė o. Bagočienė. adv. F. J. Ba*

gočiaus sekretorė, nagelbsti išnildvti Bostono. Cambridge’aus, nepiliečiams apliksEg dėl piliety- 
Nonvoodo, Montellos, Law- jį £

sijonierius visuomenės svei-! rence’o, Woreesterio, Gard- *ite matyti kasdien iki 8 valandos va- 
katai saugot, išleido valsti- i nerio, Lowellio. Haverhil- Broad^įy. sJSth^Bdsto^’ SuSrčui 
ios miestams paraginimą, lio. atvažiavę į Maynardą, gaHu paskambinti telefonu, 
kad jos parūpintų apsaugą serijas malonėkite tuojaus
savo vandentiekiams ir re- priduot sekretoriui N. Ja- 
zervuarams. iš kurių yra miškai. O kurie apsiėmėte 
traukiamas geriamas van-i piknike padėt dirbti priduo- 
duo. Vandenį reikia saugoti į kitę tų draugų vardus gas- 
nuo “penktosios kolonos,” padoriui J. Andriukaičiui.

Komitetas.

Dr. Jakmauh. valst. komi*

jis sako. Be to, jis pataria 
kiekvienam miestui įsitaisy
ti po du vandentiekiu, taip 
kad vienam nustojus veikti 
butu kitas.

Reikalinga mergina prie 
namų darbo

Mergina arba jauna moteris, kuri 
kalba lietuviškai ir angliškai reika
linga prie narni) darbo geroj lietuvių 
šeimynoj. Duoda valgį, kambarį ir 
$28 į mėnesį. Klauskite: A. (-)

253 Broadway, So. Boston.

Parsiduoda Grosernė
Biznis gerai sekasi. Parduodu la

bai pigiai, nes noriu greit parduot. 
38 UNION ST., Cambridge, Mass.

Parsiduoda Namas.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATŲ R ALĘ SPALVĄ, ir 
taipgi ant tokių plaukų padarome 
PERMANENT WAVE su specia- 
lišku tam aliejum. Darbų garan
tuojant.

83a L Street
SOUTH BOSTON. Tel. 4645

SVARBUS PRANEŠIMAS 
NEP1UEČIAMS. .

Lietuviai, nepraraskite savo 
darbų. Patapkite šios šalies pi* 
liečiais nelaukiant ilgiau. Jei 
jums nesiseka išgauti pilietybės 
popieras, mes galėsime ant tiek 
patarnauti, kad jus patapsite 
piliečiais. Jei turite ir kitus rei* 
kalus, prašom ateiti, o čia gau
site teisingą ir skubų patarna
vimą. Ofisą prižiūri Min. B. F. 
Kubilius ir adv. Petras Šimonis. 
Ofisas atlieka visus darbus lab
daringai. žinyčios Patarpavimo 
Ofisas yra palaikomas žinyčios 
pastangomis. Ofiso adresas: 

i 2 Atlantic st.. So. Boston, Mass.

L1THU AN1AN 
FURN1TURE CO.

TaL

Dr. John Repshis
(BKFtYS)

USnJVlS GYDYTOJAI 
Valtate: H ir H 

N«Miwb irimu 
mm 1* U 1]

27S HABVABD I 
ka**. lama a. arti Cąairal 

CAMBBIDGB. MASS.

TelefoM. 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

CJ.KIK0LAITI8
Valandos: nuo 2 iki 4 po pieta, 

nuo 7 iki 8 vakare. 
1*7 SUMMEB STREET. 

LAWRENCE, MAS8.

Mes no-
Amerikoje: ! ‘,?s™.e P““"?* »vo P"***

4. Kadangi tai bus pikni-i sl0Jįalu^ 11 Mavnarde. . 
kas. i kurį pirmu kaitų atva- . y _su biznie-
žiuoia pasakyti reikšminga nais. Ar Socialistų Spauda 
prakalbą drg. Jonas Buivy- Jt? neremia? Ji visados jiem 
das. žvmus Xew Yorko lie-, simpatizuoja. Ji sako. kad 
tuviu veikėjas: ’musų krautuvnmkai, tai to-

•5. Kadangi tai bus p ra- 'kie Pa| vargo bitės, kaip ir 
moga. į kurią specialiai at-! darbininkai. Y įsus mus iš
vyksta šokti Brooklvno lie- naudoja stambus kapitalas, 
tuviu jaunimas: * plušų biznieriai ir darbmin-

6. Kadangi raibus gra- i kai todėl yra artimi draugai 
žiausia musų vienybės de- visuomet tun eiti išvien, 
monstrą cija ir kultūringas h’ todėl as tikiuos, kad atei- 
pasirodvmas netik musų! narną nedėldienį visi musų 
draugams, bet ir priešams ;-biznieriai bus su mumis |

7. Kadangi šito nepapras- Mavnarde.
to pikniko rengėjai via da ateinantį ne-j

- ‘ musų ūkininkai,

li plėšė bažnyčią ir papuošė 
savo kliubą.

Roxburio policija arešta
vo 5 vaikėzus, kurie įsilaužė 
per langą episkopalų bažny
čion, išvogė auksinius ir si
dabrinius daiktus ir bažny
tinius rublis. Policija rado 1810—1816 Dorchester avė. kam-

daiktai* nannnšta Pinis muro namas- keturios šeimy- lfc\Ogiais aaihiais papuoštą nos g_is ruimus serai ištaisyti ir, 
IU kliubą. Bažnytiniais ru- 3 storai be lysų, tinkami visokiem I
bai* an*irpno-da"vn klinhn bizniam arba saliunui. Puiki vieta,' oais apsirengaavo khudo nan,as pi!nai apgvventas. RandoS, 
Viršininkai. Suimti Vaikai $170.00 į mėnesį. Parduodu pigiai.! 

yra tarp 7 ir 12 metų am- gaHma matyt *nt 3fS į
ŽiaUS. i 15 Lafield st., Dorchester Mass.

paskyrę ir stambią pinigų deldiem 
sumą prie įžangos tikietų Kuriuos^ 
traukti, taip kad ne vienas menais. .
iš mus suctiš iš to pikniko “? vls“?- veldal “uo į
tuitinsesn&f ' les apdegę; jų rankos nuo >

Todėl lai būna nutarta. ? tikriausi draugai. Taigi mes!
-j.r, ,.galim me?. norime ir juos Socialistų

nedėlaienj nevažiuoti May- Piknike matyti. Juk Sociali-! 
nardan j Socialistų Spaudos Spauda nekuomet jų ne-J 
plVniL’Q užmiršta. Ji suteikia jiems

nemaža naudingų žinių apie
Pikniką?

Apsvai-styta, patarta ir
nutarta, kad visi, kas tik gy
va? ir sveikas, tuii važiuoti 
į Socialistų Spaudos Pikni
ką. Į May nardą—važiuoti 
visais galimais keliais ir vi
sais prieinamais budais.

< šią rezoliuciją vienbal
siai priėmė ir pasirašė tie. 
kurie važiuos, i

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAL 
(Insured 
Nevers >

Perklaustom 
čia pat ir į to 
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

y.

mes vadinam far-I 
Jie dirba sunkiau

ukininkystę. ir ji gina jų rei 
kalus nuo išnaudotojų.

Tat visi ateinantį nedėl
dienį yra kviečiami į Socia
listų Pikniką, į Maynardą. 
kur smagiai ošia gaivinan
tis pušynas. Darbininkas.

Lynno legijonieriai išvai-
7--------------  . kė komunistus, kurie į nau-

Padarykime Spaudos Pik- jokų ėmimo prakalbas buvo 
niką sėkmingu. atsinešę savo plakatus su •!

Kaip jau žinoma, rugsėjo obalsiu: “The Yanks Are-' 
1 d. Mavnarde ivvksta Spau- Not Corning.” Tai reiškia, i 
dos Pikniką*. Mes turime kad amerikiečiai neis nacių 
padai vii įi sėkmingu dėlei mušti. Už šitokią pronaciš- 

ką propagandą vienas ko
munistas buvo taip primuš
tas prie sienos, kad net jo 
kaulai subraškėjo.

siu priežasčių:
Viena, okupavus ir pa

ves gus Sovietų armijai Lie
tuvą. Amerikos lietuviuose 
eina didelis persilaužimas 
taip diktatūros garbintojų 
komunistų ir tarp demokra
tiškai nusistačiusių žmonių. 
Todėlei visi demokratiškai 
nusiteikę lietuviai, kurie

DLK Vytauto draugystės 
narių žiniai.

Dėl pripuolančių dviejų 
švenčių, nekurie iš valdybos 
narių bus užsiėmę, todėl 

piktinasi Lietuvos spaudos draugystės paprastas susi- 
žodžio užgniaužimu, šį lais- rinkimas nukeltas į 8 d. rug- 8 
vos spaudos pikniką nuošir- sėjo ir įvyks paprastu laiku, 
džiai parems. ________ Valdyba.

Ant; a. lodo.-*, kiekvieną Sprogdinant Lvnnfielde 
netuvj gah sužavėti įdomi uoh£ nsaujam automobilių
I’!^nik0 J)1uglav?^' ^U.110-J keliui, vienas dinamito suvis 
oa,yvau.'_ Brooklyno lyrai- perejtą sąvaitę užbėrė ak
lių grupe, jaunuoliai šoki-, penimis daug namu. o vie- 
kai.^ kūne turi pasisekimo nas namas buvo visiškai su- 
r.etjr svetimtaučių tarpe. triuškintas. Ant jo nukrito 3

• TeL KIE 711*

friliia LneckaslLl.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL 

SUTARTI.
400 BROADWAY

Cambridge, Maso.

Trečia, bus svarbu kiek
vienam išgirsti SLA prez.
Bagočių ir iš komunistų pa-į Pereitą sąvaitę Bostonan 
{•įtraukusio brooklyniečių atvyko 44 “aukštesnės kla- 
veikėją J. Buivydą, kurie sės” vaikų iš Anglijos. Jie 
šiamo piknike kalbės apie čia pasiliks iki pasibaigs ka- 
Lietuvos ir pasaulio įvykius, ras. Jie negalėjo atsistebėti,

<) apart visko, šis didžiu- kad Amerikoj taip daug yra 
lis piknikas Mavnarde šiais “aiskrymo” ir kitokių gar
inėtais bus jau paskutinis, durnynų.
Todėlei padarykim ji skait
lingu ir sėkmingu.

J. Pakarki i».

tonų akmuo.

Penki Jamaica Plain vai- ’ 
kai paėmė automobili ir lei- { 
dosi \ažiuol. Automobilis J 
apvirto ir vienas .alkų b* o'J 
užmuštas, o kiti -užeisti J

A. J. NAMAKSY
Real Eatatc & Insarancs

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston OS48 
RES. 251 I HESTNUT AVĖ,

Js.maic&. Plain, Kiam.
R«-«. T»l. Arnf.ld 1028

DIDYSIS SOCIALISTŲ SPAUDOS

PIKNIKAS
1 D. RUGSEJO==SEPT.,

N E DELIO J E PRIEŠ LABOR DAY

PAVILIOK, Maynard, Mass.
S75.00 PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO.

GRIEŠ 12 MUZIKANTŲ ORKESTRĄ.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparato.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Ihr. Leo J. Podder
H Leningrado.

Specialistas Vyriikų ir MoturRko 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: ano 10 iki 12 dina*.
2 iki 4. aae 7 iki S vakaro

180 HUNTINGTON AVK. 
BOSTON. MASS.

TeL Coaii

T«L UMvuraity MS*

Dr. Sutm 
Glodiene»^urry

LIETUVI DRNTISTR 
VALANDOS: >4 k 7-t.

678 Msnscbusetti Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. RASE.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARB, Roous SS 
BOSTON. Telef. Lafsyette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo S ryt. iki 7 vok 
Nedėliotu, nuo 10 ryto iki L

J •» ... a

SS i

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valaadM:
Nuo * ryto iki 7 vakaro.

tjdvUeMH •
Nuo * ryto iki 12 diroo.
447 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 21122

DrJoseph A.Gaidi9
OPTOMETRISTAS

Valandos: S iki 12 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki S.

Seredom S iki 12 
ir

AK IV DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugražinu
saminuoju ir priskiriu

114 Snmmei
LAMRENCE, MASS.

MOTOR SERVICE
< \ DALYVAUS LYRAICIŲ ŠOKĖJŲ GRUPE IŠ BROOKLYN, N. Y.
Y LOS DU BOLES TYMAI: Lietuvių Piliečių Kliubo tymas ii Cambridge ir Torab lidirbystės Kliubo ty

ma* ii Lavrrence. Lietuvės gaspadinės pagamins gardžių užkandžių. •

KALBĖS: SLA Prmidanta* Adv. F. J. BAGOCIUS, J. BUIVYDAS U Brooklyn, N. Y. ir FINŲ DARBI
NINKŲ ATSTOVAS. Programą tvarkys “Keleivio” red. St. Mickelsonas.

Spaudos Pikniko programa bu* įdomi. Kalbėtojai nuivies tikru* faktus apie Lietuvą.
Piknike bus svečių iš New Yorko. iš Maine. New Hampshire ir Conn. valstijų. Visi lietuviai prašomi da- 

lyvaut šiame dideliame Socialistų Spaudos parengime.

BUŠAI IŠEIS 11 VAL. RYTE: U So. Bostono nuo Lietuvių Svetainė*, ant E Street; Ii Cambridge, nuo 
Piliečių Kliubo, 163 Harverd Street. Buso tikietus galima gaut nusipirkt iš anksto Keleivio ofise So. Bosto
ne, Cambridge—Piliečių Kliube, pas Vinciuną. 233 Poit’and Street, pas Torah išvažiuoto jus ir pas kuopų 
narius. Bušu važiuot į abi puses 75c. y patai. Buso tikietus geriausiai įsigyt iš anksto. Kviečia KOMITETAS.

iuooeQoemwoweomMWMaweeMooeeMMMOooeeooowoMesBou«MeoMOOMMeMMMWOMMOMOQOoeoMeoMWM8

šou*

IMS
STUDEBAKER AUTOMOMUŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kaine* SteMtioai Ptetao.

Dideli pagertaiumiTr 
Hydraulic Brvkaia.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TUOKUS VISOKIŲ 

MDIRBTSCIŲ.
Peter Trečiukas ir 
N* Ki

Tatuyns R
I HAMUN S1RBBT




