
K E L El V I S
DARBO 2M0NIU LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje .................................. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur.................į. $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų .................................. $1.50
Apskelbimų kainų kluaskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

THE TRAVELER-------------------- ‘-----LITHUANIAN WEEKLY

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New England, and about 1,1100,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass. Į

NO. 39 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 307)

SO. BOSTON, SEPTEMB ER-RUGSĖJO 27 D., 1939. 
"Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071 METAI XXXIV

Vilniaus Valstiečiai Gaudo 
Dvarininkus Miškuose

SUIMTI “BUOŽĖS” SOD1-1 
NAMI Į KALĖJIMUS.

Sovietų teismai teis juos už 
darbininkų išnaudojimą iki 
lenkų valstybės sugriuvimo.

Maskvos radijo stotis pra
nešė, kad Vilniaus krašte ir 
visoj rytų Lenkijoj raudo
noji armija organizuoja vie
tinius “valstiečių bataljo- 
nus,” kurie medžioja miš
kuose ir pelkėse besislaps
tančius dvarponius ir kitus 
buožes (kulakus).

Sugaudyti pabėgėliai esą 
uždarinėjami į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas, 
kur jie bus laikomi iki teis
mo. Sovietų teismai teis 
juos už “darbininku klasės 
išnaudojimą” prieš lenkų 
valstybės susmukimą.

Manoma, kad dėl to bus 
nusišovęs Vilniuje ir Alek
sandras Prystoras, buvęs 
Lenkijos ministeris pirmi
ninkas. Prystoras buvo Vil
niaus krašto dvarininkas ir 
turėjo tenai savo žemių. Jis 
buvo artimas Pilsudskio 
draugas ir abudu kovodavo 
prieš caro valdžią, norėda
mi atsteigti nepriklausomą 
Lenkiją. Už šitą politiką jis 
buvo caro valdžios areštuo
tas ir ištremtas šešeriems 
metams į Sibirą. Caro val
džiai sugriuvus, Lenkija at
gavo nepriklausomybę ir 
Prystoras sugryžęs iš Sibiro 
tuoj įnėjo Lenkijos ministe- 
rių kabinetan, kaip ir dau
gelis kitų dvarininku. Nėra 
abejonės, kad Lenkijai da
bar žlugus ir pradėjus dva
rus dalinti ir jų savininkus 
areštuoti, Prystorui neleng
va buvo tokią tragediją 
pergyventi.

Taigi iš šitų faktų matyt, 
kad Sovietų Rusija neketi
na Vilniaus kraštą Lietuvai 
grąžinti, o pagal 1920 metų 
taikos sutartį Vilnius dabar 
turėtų but Lietuvai atiduo
tas, nes toj sutarty yra aiš
kiai pasakyta:

“Remdamosi Rusijos Fe-I 
deracinės Socialistinės Ta
rybų Respublikos paskelb
tąja visų tautų teise laisvai 
apsispręsti ligi joms visiškai 
atsiskiriant nuo valstybės, 
kurios sudėtyje jos yra. So
vietų Rusija be atodaira 
pripažįsta Lietuvos Valsty
bės savarankiškumą ir ne
priklausomybę su visomis iš 
tokio pripažinimo einančio
mis juridinėmis sėkmėmis ir 
gera valia visiems amžiams 
atsisako nuo visų Rusijos 
suvereniteto teisių, kurių ji 
yra turėjusi lietuvių tautos 
ir jos teritorijos atžvilgiu.” 

Toliau ši sutartis nurodo 
vietas, kuriomis turi eiti 
Rusijos-Lietuvos siena, Vil
niaus kraštą su miestu palie
kant Lietuvos pusėje.

Šita sutartis iki šiol da nė
ra atšaukta, todėl sunku su
prasti, kaip dabar Sovietai 
galėtų Vilniaus kraštą pasi
savinti.

Rusai Paėmė 60,000 
Lenkų Nelaisvėn.
Sovietų armijos vadovy

bė praneša, kad įsiveržusi 
Lenkijon raudonoji armija 
per 4 dienas paėmė dau
giau kaip 60,000 lenkų ka
reivių nelaisvėn. Daugiau
sia belaisviu buvę paimta 
Gardine ir Kovelyje. Love
lis stovi už 100 mylių į šiau
rę nuo Lvovo.

Lvovas tuo tarpu buvo 
apsuptas vokiečių. Miestas 
laikėsi ištisą sąvaitę. Tuo
met atėjus rusų armija vo
kiečius paliuosavo. Vokie- 
ciai savo artileriją tuojaus Suvaikus

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA.

Varšuvos Gatvėmis
Bėga Kraujas.

Budapešte girdėtas lenkų

Italijos diktatorius Mus- 
solinis vėl siūlo baigti karą. 
“Lenkijos klausimas jau lik
viduotas,” jis sako, “ir Eu
ropai dabar nėra dėl ko ka
riauti. Kol karas da neįsi- 
siubavo, laikas jį baigti.”

Rusijos ir Vokietijos 
Žmonės Nustebę. 
“New York Times” ko

respondentas, P. J. Philip, 
praneša iš Europos, kad Vo
kietijos gyventojai esą bai
siai nustebinti vėliausiais į- 
vykiais Lenkijoj. Iki šiol jie 
buvo įsitikinę, kad Hitlerio 
tikslas buvęs pereiti per 
Lenkiją, pulti Sovietų Rusi
ją ir sunaikinti tenai bolše
vizmą. Dabar gi jie pamatė, 
kad Hitleris, užėmęs beveik gai apstatė savo armotomis 
visą Lenkiją, daugiau kaip 
pusę jos atidavė Sovietų Ru
sijai.

Kitas koresponden tas 
praneša, kad taip pat esą 
nustebę ir Rusijos žmonės. 
Jie tikėjosi, kad raudonoji 
armija einanti gelbėti už
pultų lenkų, ir kad dėl to 
tarp rasų ir vokiečių gink
luotų jėgų galįs įvykti kon
fliktas. Dabar gi jie mato, 
kad vokiečiai Lenkijoj pa
deda rusams, o rusai—vo
kiečiams. žodžiu, gi-ažiau- 
sis broliškumas. Rusijos r> n J ; ; • 
žmonės nežiną, kaip tai su- RUSU Orlaiviai Meto 
prasti, nes Maskvos valdžia’ Lnneliiis 
savo planu jiems neaiškina. .. ’ ,. Žinios sako, kad užimtoj

Rusai sutraukė 100 rau- ... ..
donų divizijų Rumunijos radijo pranešimas iš Varšu- 
pasienin. Manoma, kad So- vos sako: Varšuva liepsno- 
vietai dabar griebs Besara- ja, jos gatvėmis bėga krau- 
’ •• • ..... jas ir guli išmėtyti lavonai,

bet mes nepasiduosim. Ra
dijas nurodo sveikiems mie
sto gyventojams, kur gali
ma gauti kastuvų ir kasti 
gatvėse 
tankams. Tuo pačiu laiku 
radijas šaukiasi į Angliją ir 
Francuziją pagalbos. “Gel
bėkit, kol da nepervėlu,” 
sako Varšuvos gynėjai. Ma
tyt, jie nežino, kad

Devyni lenkų lakūnai Lenkija jau užimta ii pa
trini orlaiviais šį panedėli galbos negali but.

sai apsukę savo anuotomis atskrid škotijon ir prašosi,! 
ir pradėjo J} bombarduoti. Rad an |ai iimt juos I
Vokiečiai da nebuvo nuo • •• • >. e l
Lvovo visai pasitraukę, kaip j,ovot 
mioetac ičL'plp Raita vpliava _ . *.. . . ... .

Vokiečiai Žinojo Visus 
Lenkijos Armijos Planus

Lietuva Išvijo 4me- 
rikos Korespon

dentą.

biją, kurią po pasaulinio ka
ro aliantai atplėšė nuo Ru
sijos ir atidavė Rumunijai. 
Dabartiniu laiku Besarabi
joj yra 3,100,000 gyventojų.

Estija taipgi nusigandusi, 
nes ir jos pasieny Sovietai 
pradėjo koncentruoti savo 
ginkluotas jėgas.

Radijas šį utarninką pra
nešė, kad rusai užėmė jau ir £

išveže Į vakarus prieš fran- 
cuzus ir anglus, o Lvovą ru-

miestas iškėlė baltą vėliavą 
ir pasidavė.

Lvovas yra svarbiausia . 
Galicijos miestas ir dabar * 
jis tenka Sovietų Rusijai. 
Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
jis prigulėjo Austro-Vengri
jai ir buvo žinomas Lem- 
bergo vardu. Kiek belaisvių 
ir ginklų rusams teko Lvo
ve, da nėra paskelbta.

kaimus ir miestelius ir visur 
sėja agitacinius lapelius, 

' kuriais darbininkai ir vals- 
Iš Kauno atėjo žinių, kad tiečiai raginami organizuo- 

Lietuvos valdžia išvijusi iš t is ir areštuoti savo išnaudo
davo šalies ribų Donaldą tojus. “Atėjo laikas nusikra- 
Day’ą, Chicagos “Tribune” | tyti visus dykaduonius,” sa- 
korespondentą už melagin- ko tie lapeliai. “Jiems netu- 
gų žinių skleidimą. Mat, jis ri but vietos jūsų tarpe.” 
buvo pranešęs iš Rygos, Matyt, kad valstiečiai taip 
buk Lietuvos kariuomenės ir daro. Žinios sako, kad 
vadas Raštikis buvęs nuvy- dvarininkai ir turtingesni 
kęs Vokietijon ir taręsis su ūkininkai jau išbėgioję ir 
vokiečiais del Vilniaus at- slapstosi miškuose, o buvę 
gavimo, ir buk vokiečiai pa- jų samdiniai jau dalijasi 
tarę lietuviams eiti ir Vilnių žemės ūkio įrankiais, gyvu- 
užimti. ' | liais ir kitokiu turtu.

Šitokių paskalų skleidi- --------- -_oi LOKIŲ įJdoAcilŲ bAlcllll“ j ---------------------------

mas Lietuvai negali but DIDELI MŪŠIAI VAKA- 
sveikas, nes tai reikštų, kad 
ji laužo savo neitralitetą, ko 
ištikrujų ji nemano daryti ir 
oficialiai paskelbė, kad Vil
niaus ji dabar neimtų, kad 
ir galėtu. Kaip neitrali šalis, 
ji negali dalyti jokių kari
nių žygių.

RŲ FRONTE.
Francuzų artilerija daužo 

Siegfriedo Liniją.
Žinios iš Vakarų Fronto 

sako, kad šią sąvaitę tenai 
prasidėjo baisus mūšiai. Kai 
lusai paliuosavo iš Lenkijos 
vokiečių armiją, tai francu
zai suprato, kad dabar vo
kiečiai pradės laužtis Fran- 
cuzijon. Taigi, nelaukdami 
kol priešas pasiruoš puoli
mui, francuzai su anglais 
patys pradėjo ofensyvą. Vi
su frontu dabar liepsnoja ir 
baubia sunkioji artilerija. 
Šoviniai žviegia per Reino 
upę iš vienos ir kitos pusės. 
Francuzai daužo jau didžią
sias vokiečių Siegfriedo Li
nijos sienas ir sako, kad 
vietomis vokiečių armotos 
jau nutildytos.

Vokiečiai mėgino pulti 
francuzų pozicijas iš oro, 
bet francuzai atmušė ir or
laivius, daug jų numušdami 
žemėn.

Žuvo 700 Lenkų Or
laivių.

300 lėktuvų pabėgo Rumu
nijon ir Lietuvon.

Iš Rumunijos sostinės Bu- 
charesto x pranešama, kad 
karui prasidedant Lenkijos 
armija turėjusi apie 1,000 
orlaivių. (Patys lenkai gir
davosi turėję 2,000 lėktu
vų.—Red.) Per 19 dienų 
700 lenkų orlaivių buvo su
naikinta, o apie 300 pabė
go Rumunijon ir Lietuvon, ■ 
kur jie dabar yra internuoti.

DIES PRANAŠAUJA
DAUG BYLŲ.

Kongresmanas Dies, kuris ■ 
tyrinėja “prieš-amerikoniš- 
ką” veiklą, sako, kad po ši
tų tyrinėjimų busią iškelta 
daug bylų įvairioms organi
zacijoms, kurios renka pini
gus savo veiklai ir nemoka 1 
mokesčių. Prie tokių orga- į Friedrichshafeną, kur ran- 
nizacijų priskaitoma komu- dasi dideli Vokietijos orlai- 
nistų partija, vokiečių nacių vių fabrikai, ir subombar- 
“Bundas” ir kitos. davo juos.

SUBOMBARDAVO VO
KIEČIŲ ORLAIVIŲ 

FABRIKUS.
Pereito nedėldienio naktį 

francuzų orlaiviai nuskrido

sląstus vokiečių

visa

KI-

IR TODĖL SUDAUŽĖ JĄ sukoncentruota koridoriuje, 
PER DVI SĄVAITES. iš kur jie tikėjosi užimti 

.. . . .—:-----... . Dancigą ir paskui žygiuoti į

Varšuva vis dar laikosi. 
Vyrai, moterys ir net vaikai 
sugulę miesto pakraščiuose 
a'kakliai ginasi nuo užpuo
likų. Vokiečiai j miestą įnei- 
ti negali, tik bombarduoja jį 
iš kanuolių ir iš orlaivių.

Anglija pareikalavo, kad 
Sovietų Rusija paaiškintų 
savo stovį: ar ji kariauja, ar 
pasilieka neitrali? Jeigu ne
itrali, tai kokiais tikslais ji 
įvedė savo armiją Lenkijon 
ir traukia kareivius Rumu
nijos ir Estijos pasieniuose?

Varšuvoj buvęs Ameri
kos ambasadorius Biddle, 
kuris dabar atvyko Londo
nan, sako, kad vokiečiai bu
vo sutraukę prieš Lenkiją 
5,000 orlaivių, iš kurių 300 
buvo nušauta žemėn.

Anglija pasigyrė, kad pe
reito panedėlio naktį jos or
laiviai vėl “bombardavo” 
Vokietijos miestus, tik ne

20,000 VYRŲ KRITO 
NIJOS MŪŠIUOSE.

Iš Šanchaiaus praneša
ma, kad vidurinės Kinijos 
pietuose japonai šią sąvai
tę pradėjo smarkų puolimą 
ant čangša miąsto. Japonų 
žiniomis, jie priėję prie šito 
miesto už 15 mylių ir užmu
šę 10,000 kiniečių. O kinie
čiai sako, kad jie atmetę 
priešą už 60 mylių ir suskai- 

, te 10,000 užmuštų iaponų. 
I Taigi išeina, kad šituose 
, mūšiuose krito 20,000 karei
vių.

PRIE VARŠUVOS UŽ
MUŠTAS VOKIEČIŲ

, GENEROLAS.
Atakuojant vokiečiams 

Varšuvą, pereitą sąvaitę bu
vo užmuštas vyriausis nacių 
armijos vadas, gen. baronas 
Werner von Fritsch. Po to 
vokiečiai pradėjo da smar
kiau lenkų sostinę atakuoti. 
Pereitą nedėldienį orlaiviai

bombomis, bet agitaciniais 1 užmušę apie 1,000 civilių
lapeliais.

Ligi šios sąvaitės pradžios 
vokiečių submarines pa
skandino jau 52 laivu. Šį pa- 
nedėlį buvo paleistas jūrių 
dugnan anglų naikintuvas, 
nedidelis karo laivas.

Vėliausios žinios iš Tali
no sako, kad Estija nutrau
kė derybas su bolševikais 
Maskvoje ir jos užsienių mi- 
nisteris Selter parskrido or
laiviu namo. Jis neišbuvo 
Maskvoje nei 15 valandų. 
Estijos prezidentas Paets 
sušaukė nepaprastą parla-

žmonių Varšuvoj. Pusė mie
sto buvę liepsnose. Šią są- 
vaitę jau laukiama ir Sovie
tų raudonarmiečių atvyks
tant prie Varšuvos vokie
čiams j talką.

Erancuzijoj Uždary
ta Komunistų Par

tija.
JI ESANTI HITLERIO 

AGENTŪRA.

Šią seredą Maskvon__ ____ ___ b______  _ at- 
mento sesiją. Estų armijos fkrido Hitlerio užsienių mi-

’ . Sa-vadas Laidonsr pareiškė, nisterir- Ribbentropas.
kad Estija gins savo nepri- koma, kad jis tarsis su Sta- 
klausomybę iki paskutinio l*nu apie sudarymą sąjun- 
vyro.

Nei viena lenkų divizija, nei Rytprūsius
viena brigada neišliko Kad apsaugoti Šitos armi

jos užpakalį, lenkai buvo 
sudarę trečią armiją Pozna
nės apylinkėje. Tai buvo jų 
stipriausia ir geriausia ap
ginkluota grupė.

Jeigu vokiečių armija 
pradėtų veržtis iš vakarų į 
koridorių, tai šita lenkų ar
mija nuo Poznanės butų 
galėjusi atakuoti mus iš šo
no. Ji buvo pavojinga kiek
vienam vokiečių žygiui šita 
kryptimi, vistiek ar jis eitų 
iš Aukštosios Silezijos, ar iš 
Pomeranijos. Kaip stipriau
sia centrinė armija, ji galė
jo duoti pagalbą ir bet ku
riai kitai lenkų armijai.

Todėl Vokietijos genera
linio štabo tikslas buvo ap
supti šitą centrinę lenkų ar
miją žaibo greitumu ir su
naikinti ją Vislos kilpoj. Ši
tuo tikslu musų vyriausis 
aimijos vadas gen. Brau- 
chitsch padalijo savo arm’- 
ją į dvi dalis. Pietinė dali - 
buvo pavesta generolui 
Rundstedt’ui vadovauti, o 
šiaurinė — generolui von 
Bock’ui.

Viena jų puolė lenkus 
vienu šonu, kita kitu, ir į aš- 
luonias dienas sunaikino. 
Pasitraukti per Vislą ii ne
galėjo, nes iš užpakalio jai 
buvo jau užėjusi generolo 
Reichenau armija, kuri vė
liau apsupo ir paėmė nelais
vėn 65.000 lenkų su daugy
be ginklu Radomo apylin
kėj. Pasilikusi lenkų armija 
koridoriuje buvo izoliuota 
ir sunaikinta vėliau. Šitose 
trijose vietose buvo paimta 
daugiau kaip 300,000 lenkų 
nelaisvėn. Iš viso belaisvių 
skaičius pasiekė per 450.- 
000. Kanuolių paimta apie 
1,200. Kitas paimtas karo 
grobis da nesuskaitytas, nes 
jo labai daug.

Musų aviacija buvo pada
lyta į du orlaivynu, kurie 
tuojaus sunaikino lenkų or
laivius ir be paliovos ataka
vo jų pozicijas. Iš viso buvo 
sunaikinta arba pateko 
mums kaip karo grobis apie 
800 lenkų orlaivių. Kiti pa
bėgo užsienin ir tenai buvo 
internuoti.

Visas lenkų jūrių laivy
nas taip pat buvo sunaikin
tas; tik keli laivai pabėgo į 
neitralius uostus ir buvo ir • 
ternuoti.

Lenkų kareivis kovojo 
narsiai. Bet jis turėjo su
klupti prieš aukštesnę musų 
techniką ir geresnę vadovy
bę. Ačiū moderniškiems 
musų ginklams ir aukšto 
laipsnio vadovybei, musų 
nuostoliai buvo nedideli. 
Tikros skaitlinės bus pa
skelbtos vėliau.

Taip baigia savo prane
šimą vokiečių karo vadovy
bė. sunaikinusi Lenkijos 
valstybę.

sveika.
Vokietijos armijos vado

vybė dabar paskelbė, kad 
ji žinojusi visus Lenkijos 
generalinio štabo planus, ir 
todėl atatinkamai suorgani
zavusi užpuolimą.

Pranešimas sako:
Karas .Lenkijoj jau pa

baigtas. Po kelių smarkių 
mušiu, iš kurių didžiausis ir 
atkakliausis buvo Vislos kil
poj, milioninė lenkų armija 
buvo sumušta arba paimta 
nelaisvėn. Šito likimo neiš
vengė nei viena lenkų divi
zija, nei viena brigada. Tik
tai jų likučiai pabėgo Į rytų 
Lenkijos balas, kur juos su
gaudė arba sunaikino musų 
draugai Sovietų rusai.

Tiktai nedidelė grupė už
sibarikadavusi Varšuvoj vis 
dar laikosi beprasmiai. Bet 
ji galėjo iki šiol da išsilai
kyti tiktai dėl to, kad mes, 
atsižvelgdami į civilius gy- 
vtentojus, vis nenorim mies
tą bombarduoti.

Kadangi jau nuo pat pa
vasario buvo aišku, kad 
Lenkija, pasiT.kėdama ga
rantuota jai kitų valstybių 
pagalba, tikrai ruošiasi į ka
rą prieš Vokietiją, tai reikė
jo atydžiai stebėti daromus 
jos žingsnius ir planus.

Sužinota, kad Lenkija 
Dlanuoja visų pirma pulti 
Rytprūsius, kurie buvo at
skirti nuo Vokietijos vadi
namuoju “koridorium.” Tuo 
tikslu prasidėjo šitokia 
Lenkijos jėgų koncentra
cija:

Viena jos armija buvo su
formuota Varšuvos lytuose. 
Jos tikslas buvo uždengti 
Varšuvą nuo galimos ata
kos iš Ryrų Prūsų, arba pa
čiai pulti Rytų Prusus.

Antra lenkų jėga buvo

Reikalauja Kunigui 
Mirties Bausmės.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad New Jersey valsti
joj yra suimtas lenkų bap
tistų kun. Dvoreckis, kurį 
policija kaltina nužudžius 
savo 18 metų amžiaus duk
terį Vandą, kad gavus 
$2,500 pinigų iš apdraudos 
kompanijos už mergaitės 
gyvybę.

Dabar Camdeno mieste 
eina šito “doros mokytojo” 
byla prieš prisaikintuju suo
lą, ir prokuroras Orlando 
šią sąvaitę pareikalavo, kad 
prisaikintuju suolas nuteis
tu kunigą Dvoreckį mirti 
elektros kėdėj.

“Kun. Dvoreckis- pasam
dė žmogžudį, kad nužudytų 
jo dukterį,” kalbėjo proku
roras. “Ir jis parodė tam 
žmogžudžiui, kaip šita 
žmogžudystė turėjo but at
likta. Už šitą darbą jis ža
dėjo žmogžudžiui užmokėti 
$100, o pats tikėjosi gauti 
$2,500. Ir jauną Vanda bu
vo pasmaugta, pagal jos pa
čios tėvo nurodymą.”

Už šitokią piktadarybę

I gos su Muf soliniu ir apie 
i pasidalinimą demokratinių 

RUSIJA RUOŠIASI NAU- valstybių tarp komunistų ir 
JAM ŽYGIUI? fašistų. Maskva jau užsisė- 

Rusija jau uždarė iš Bal- ^°.ant i^re_ika!aIu’
tijos juros Neva, ant kurios 
stovi Leningradas, o iš Juo-1 
dos juros uždarė Dnieprą, 
prie kurio stovi Odesa. Be 
to, Maskva reikalauja, kad 
Turkija uždarytų Dardane- 
lius, taip kad kitų valstybių 
laivai visai negalėtų įplauk
ti į Juodąją jurą. Kokiais 
tikslais Rusija tai daro? 
Užsieny manoma, kad ji 
ruošiasi pulti Rumuniją ir 
Estiją, todėl pirma nori už
daryti visus vandens kelius, 
kad užpultoms šalims ang
lai ir francuzai negalėtu pri
statyti pagalbos. Ypač per 
Juodąją jurą francuzu ir 
anglų laivai galėtų duoti 
paramos Rumunijai. Bet jei 
turkai uždarys Dardanelius, 
francuzų ir anglų laivai ne- fesorius ir žurnalo “Masses” gali but tik mirties bausmė, 
galės į Juodąją jurą įneiti. I redaktorius. sako prokuroras.

ja iš jos Eželio ir Dago salų.
Atsižvelgdama į šitą ko

munistų ir fašistų sąmokslą, 
į Lenkijos sudraskymą ir į 
ruošiamą užpuolimą ant ki
tų silpnesnių valstybių, 
Francuzijos valdžia šią sa
vaitę uždarė Francuzijos 
Komunistų Partiją, kaip 
Hitlerio ir Stalino sąmokslo 
agentūrą.

Uždarytos ir visos kitos 
komunistiškos organizaci
jos. Komunistų propaganda 
bus aštriai baudžiama.

Amerikoje komunistai ir
gi nusigando. Kai kurie jau 
traukiasi iš partijos. Tarp 
kitų išstojo ir Granville 
Hicks, buvęs Harvardo pro-

NUSKANDINO PRANCŪ
ZŲ LAIVĄ.

Pereitą panedėlj vokiečių 
submarina Anglijos pakraš
ty paleido jūrių dugnan 
francuzų laivą “Phryne” su 
anglimis. 24 žmonių Įgula 
išgelbėta.
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į Lenkijon Įsiveržimą
— I

VILNIUJE ESĄS JAU 
ĮSTEIGTAS SOVIETAS.
Pereitą sąvaitę paleistas 

iš Rygos gandas, kad vokie
čiams patariant lietuviai 
užėmę Vilnių, kaip dabar 
pasirodo, buvo prasimany
mas be jokios pagrindo. Vi
sos vėliau gautos žinios ro
do, kad Vilnius dabar yra 
bolševikų rankose ir kad te
nai jau įsteigtas Sovietas.

Žinios iš Berlyno aiškiai 
sako, kad Lenkija padalyta 
beveik pusiau, ir kad visi 
jos rytai, taigi ir Vilniaus 
kraštas, atiduodama Sovie
tų Rusijai. Apie grąžinimą 
Vilniaus Lietuvai visai ne
kalbama. Skelbiami pada
lintos Lenkijos žemėlapiai 
taipgi parodo, kad Vilniaus 
kraštas prijungtas prie So
vietų Rusijos.

Kad Rygos gandui nega
lima buvo tikėti, tai jau ma
tėsi iš to, kad jis prieštaravo 
logikai. Kaip gi vokiečiai, 
atidavę Sovietams visus 
Lenkijos rytus, galėtų saky
ti lietuviams: “Jus dabar 
eikit ir pasiimkit Vilnių?” 
Juk Vilnius dabar jau pri
klauso nuo rusų, todėl tik 
rusai galėtų jį lietuviams 
pasiūlyt, bet ne vokiečiai.

Rusai gi, kaip sako vė
liausios žinios, nerodo ma
žiausio palinkimo grąžinti 
Vilniaus kraštą Lietuvai.

“New York Times’o” gau
ta radiograma praneša, kad 
Karl Radek, kuris buvo nu
teistas 10-čiai metų kalėji
mo už savo simpatijas Vo
kietijos naciams, pereitą sa
vaitę Stalino įsakymu jau 
buvęs paleistas iš kalėjimo 
ir siunčiamas užimton Len
kijon organizuoti komunis
tinę tvarką. Kunigaikščio 
Radzvilo dvarai esą jau da
linami buvusiems jo (Radz
vilo) tarnams ir darbinin
kams. Pats kunigaikštis Ja- 
nušas Radzvilas esąs jau 
areštuotas. Bolševikai areš
tavę ir kitus buvusius Len
kijos didžiūnus, kurie ne
spėjo pasprukti Rumunijon. 
Kunigaikštis Andrius Liu- 
bomirskis raitas perplaukęs 
per upę j Rumunijos pusę. 
Kunigaikštis Sapieha taipgi 
pabėgo per Dniestrą. Plau
kiant jam per upę, rusų or
laivis šaudė jį iš kulkasvai- 
džio, bet nepataikė.

Amerikos laikraščių ko
respondentai praneša, kad 
kunigai, dvarininkai ir kito
kie “aukšti” žmonės, ku
riem nepavyko pabėgti, da
bar esą apimti didžiausios 
panikos ir slapstosi; bet 
biednuomenė džiaugiasi, 
kad ponų ir kunigų valdžia 
sunaikinta. Skurdžiai da
bar tikisi gauti žemės. Tik 
Vokietijos baronai esą nela
bai patenkinti, kad jų pašo
nėj dabar vykdoma savie- 
tiška tvarka.

NESĄMONĖ.
Štai, kaip vienas “Vieny

bės” redaktorių nušnekėjo 
apie Lenkijos katastrofą:

“Lenkai pi'agčrė savo šalį,. 
Jie labai puošniai pasirėdę 
mokėdavo puikiai balius su
ruošti, tenai prieš lenkiškas 
madamas linkčioti. Lenkų di
dikai iš senovės papratę ulia- 
voti. manė, kad ir dabar bus 
viskas gerai, jei taip linksmai 
sau begyvens. Bet jie nemokė
jo savo kraštą valdyti. Perse
kiojo kiekvieną, kas tik buvo 
ne lenkas. Putėsi prieš kiek
vieną, bet nesirūpino, kaip 
stiprinti savo kraštą. Grobė 
svetimas žemes ir nemanė, kad 
reiks kada už tai atmokėti.”

Stebėtis reikia, kaip laik
raštis gali šitokias nesąmo
nes talpinti, ir da gi pirmam 
puslapy!

Kam čia prikaišioti balių 
mėgimą Lenkijos ponijai, 
kad Lietuvos ponija taip pat 
baliavoja, ir, turbut, nema
žiau “krupniko” išmaukia, 
kaip lenkai. Taigi, jei vokie
čiai užimtų Lietuvą, tai, ei
nant “Vienybės” logika, 
reikėtų pasakyti, kad “lietu
viai pragerėdavo šalį.”

Mes matėm, kad Čekoslo
vakija turėjo labai gerai ap
ginkluotą ir disciplinuotą 
armiją, o vis dėl to pasida
vė be mūšio, nes matė, kad 
priešintis butų bergždžias 
darbas prieš daug didesnę 
jėgą. Ar tai reiškia, kad ir 

1 čekai “pragėrė” savo vals
tybę?

Nesąmonė ir tas, buk 
Lenkiją susilpninęs svetimų 
žemių grobimas ir persekio
jimas kitataučių. Jeigu tai 
butų tiesa, tai Vokietija tu
rėtų būti visai ištyžusi šalis, 
nes niekas tautinių mažu
mų taip neskriaudžia, kaip 
vokiški patriotai.

BYLA PRIEŠ “LIETUVOS 
ATSTATYMO BENDRO

VĖS” VEDĖJUS.
“Tėvynė” rašo:
“Lietuvos Atstatymo Ben

drovės šėrininkų byloje prieš 
A. B. Strimaitį. A. Trečioką ir 
Mikalauską yra prikergtas 
A. B. Strimaičio liudijimas, 
duotas jo tardyme 1923 metais 
dėl bendrovės šorų pardavinė
jimo... Iš to liudijimo matyt, 
kad jau 1923 metais Atstaty
mo Bendrovė buvo bankroto 
stovyje, kad buvo parduota 
bendrovės šėrų už . $423,000 
prieš 1919 metus, bet 1923 me
tais bendrovė beturėjo tik 
$120,000 turto, o tame skai
čiuje $54,000 vertės banko šė
rų. Tie banko šėrai vėliau buvo 
parduoti už $59,000. Byla da
bar eina, kad patyrus kaip 
A. B. Strimaitis su A. Trečio
ku praleido tą paskutinį ben
drovės turtą ir kad atgavus iš 
jų $28,000 bendrovės pinigų, 
gautų iš Lietuvos per konsulą 
J. Budrį.”

NEIŠSIPILDĖ ŽODŽIAI.
Da nelabai senai drg. R. 

Mizara rašė “Laisvėje:”
“Atsiminkit šiuos Stalino 

žodžius, pasakytus 18-tam So-j 
vietijos komunistų partijos Į 
suvažiavimui: ‘Mes ramiame 
tautas, kurios yra puolikų au
komis ir kovojame už jų ne
priklausomybę’...

“Nereikia nei aiškinti, kad 
Sovietija rems kiekvieną tau
tą, kurią puolikai puls ir kuri 
bandys save ginti.”

Taip “Laisvės” redakto
rius tvirtino šių metų 31 
riigpiuČio.

Neišėjo nei mėnuo laiko, 
to tuos žodžius jau reikia at
siimti. Sovietija netik negy
nė užpultąją lenkų tautą, 
bet pati prisidėjo prie už
puolikų ir padėjo sunaikinti 
Lenkijos respubliką. ..

PRASIDEDA ANTRAS 
SLA PAŽANGOS VAJUS.

“Tėvynė” praneša, kad— 
“Susivienijimo Lietuvių A- 

merikoje Pildomosios Tarybos 
nutarimu nuo spalių 1 dienos 
šių metų prasidės Antras SLA 
Pažangos Vajus. Jo tikslas yra 
prirašyti prie Susivienijimo 
dar daugiau narių negu buvo 
prirašyta- pirmame Pažangos 
Vajuj.

“šiame Vajuje nauji nariai 
nemokės įstojimo mokesčių 
apdraudos skyriun ir nemokės 
už daktaro egzaminaciją. Įsto
jimo mokesčiai bus imami tik 
prisirašant į pašalpos ligoje 
skyrių.”

PIRŠLYS SŲVADZIOTOJAS.
Vieno veiksmo Komedija. Parašė 

Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir G vyrai. 
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
medija. Paraše Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 motervs. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ........................ 25c.

Pasaulis šiuo klausimu 
šiandien yra pasidalinęs į 
dvi dalis. Viena dalis mano, 
kad Sovietų valdžia pasiel
gė labai gudriai, o kita kal
tina i tisus papildžius di
džiausią išdavystę.

Bostono “Evening Trans
cript,” rimčiausis šio miesto 
dienraštis, galvoja taip: 
Stalinas turi but genijališkų 
gabumų žmogus. Bemokslis 
Gruzijos kaimietis, atsisė
dęs už Kremliaus sienų, su
gebėjo nusikratyti visos sa
vo opozicijos namie ir da
bar da supiudė į savžudin- 
gą karą kapitalistines vals
tybes. Sovietų Rusija dabar 
atsistojo tokioj stiprioj po
zicijoj, kokioj ji dar nieka
dos nėra buvus. Ir nėra abe
jonės, kad ji stengsis pa
naudoti šį karą Europos ka
pitalizmui sunaikinti.

Hitleris apmovė Mussoli- 
nį, o Stalinas, kaip rodos, 
apmaus Hitlerį, sako šitas 
dienraštis. Stalinas pasinau
dojo kritišku Hitleriui mo
mentu, kuomet nacių vadas 
turėjo užmokėti aukščiausią 
kainą už Rusijos pagalbą 
arba nepuolimo sutartį.

Miunchene Stalino nebu
vo. Tenai buvo ruošiamas 
kelias Vokietijos žygiui į 
Rytus, sako toliau “Evening 
Transcript.” Dėl to Hitleriui 
buvo atiduota Čekoslovaki
ja su garsiomis ginklų dirb
tuvėmis ir .kasyklomis. Ir 
nėra abejonės, kad Hitleris 
butų buvęs prieš Rusiją pa
stūmėtas, jeigu Anglijos ir 
Francuzijos žmonės nebūtų 
prieš tai sukilę. Stalinas aiš
kiai pamatė, kad Europos 
demokratijos nori išprovo
kuoti karą tarp Rusijos ir 
Vokietijos. Jis staiga pasi
traukė į šalį. Ir štai, Cham- 
berlainas ir Daladier patys 
apsikabino su Hitleriu. Tik 
jau čia netoks apsikabini1 
mas, kaip buvo Miunchene. 
Mes manom, kad Stalinas 
diktuos jiems ir taiką—bai
gia Bostono “Evening 
Transcript.”

Taip jis rašė savo veda
mam straipsny 16 rugsėjo, 
kuomet rusai da nebuvo 
Lenkijon įsiveržę, tik trau
kė savo armiją jos pasienin, 
todėl apie tolimesnį rusų 
žygį jis da negalėjo savo 
nuomonės pasakyti. Bet į- 
domi jo nuomonė apie rusų- 
vokiečių sutartį. Įdomi tuo, 
kad laikraštis, kuris ją reiš
kia, yra labai konservatyvus, 
ir labai griežtai nusistatęs 
prieš komunistus.. Staliną jis 
vadina stačiai “despotu, ku
ris gali šaudyt savo idėjos 
draugus;” ir vis dėl to jis 
moka labai objeKtingai, la
bai bešališkai žiūrėti į to 
“despoto” vedamą politiką.

Kitaip apie Stalino politi
ką kalba Sir Philip Gibbs, 
plačiai pagarsėjęs karo ko
respondentas ir Europos rei
kalų žinovas. Rusų žygį 
Lenkijon jis vadina “crimi
nal betrayal and invasion.” 
Žinoma, jis sako, Lenkijai 
nebuvo vilties prieš vokie
čių karo mašiną atsilaikyti, 
nes ji buvo atkirsta nuo An
glijos ir Francuzijos pagal
bos. Šitą gerai žinojo ir An
glija ir Francuzija. kuomet 
jos skelbė kara Vokietijai. 
Visi žinojo, kad vokiečiai 
puls Lenkiją žaibo greitumu 
ir kad laikinai jie ją užims, 
kaip pereitą karą buvo už
ėmę Belgiją. Bet lenkai did
vyriškai gynėsi. Ir štai, kuo
met jie stengėsi atsilaikyti 
prieš daug didesnį priešą, 
tai iš užpakalio juos užpuo
la raudonoji komunistų ar
mija, sako Sir Philip Gibbs!

“Šita Rusijos piktadary
bė,” jis sako, “kuri sudavė 
sukruvintai Lenkijai mirti
ną smūgį, suterorizavo visas 
mažesnes valstybėlės Euro
poj. Latvija, Lietuva ir Esti

ja dabar žiuri nusigandu
sios per savo sienas ir lau
kia, kada ant jų pradės griū
ti raudonų kareivių bangos. 
Prieš visus kįla klausimas, 
kaip toli Stalinas, tas nela
bas Maskvos despotas, 
stums savo pulkus? Kokią 
kainą Vokietija suliko už
mokėti jam už tą plėšikų ir 

’žmogžudžių sutartį?”
O dabar pasiklausykit, 

ką apie Lenkiją ir Sovietų 
Rusiją sako George Bernaro 
Shaw, pagarsėjęs Anglijos 
rašytojas, kurio straipsnį iš
spausdino Londono dien
raštis “Times.”

“Žinios iš Sovietų Rusijos 
yra geros mums žinios, jei
gu karo žinias galima gero
mis vadinti,” sako jisai.

“Mes (anglai) padrąsi- 
nom Lenkiją eiti j karą, pri
žadėdami jai paramą; ir tuo 
pačiu laiku mes drąsinom 
patys save, skelbdami kvai
las pasakas, buk Lenkijos 
armija esanti nenuveikia
ma. Bet kaip mes dabar ma
tome, ir kaip Molotovas tei
singai pastebi, mes negalė
jom duoti Lenkijai jokios

paramos, ir jos armija tuo- 
jaus buvo sunaikinta, o su 
Lenkijos armija žlugo ir 
Lenkijos valdžia.

“Ir kai
bėga, kai Hitleris gaudo jos jie ieįškė 
likučius, o mes jokiu budu 
padėti negalim, 
Stalinas ir s»ko:

Lenkijos valdžia

durno. Kaip tik Maskva su . rius” buvo Versaliaus sutar- 
Berlynu pasirašė nepuolimo | dmi iš Vokietijos atimti ir 
sutarti, tai komunistai tvir-1 pavesti Lenkijos reikalams. 
, • f . e , • j . , ' Be to, lenkai dar patys atsi- tino, kad Sovietai dabar bus i • ik- J  .. ’ ...... . , plese nuo Vokietijos gerą
neitralųs ir Lenkijos nepuls/, sfcĮypą žemės su anglies ka- 
Jic ; net užuojautos į nykiomis. Ir dabar paverg- 
vokiečių užpultajai Lenki- (us vokiečius lenkai baisiai 
jai. Ir kai Lenkijon pradėjo į kankino, sako Hitleris. Tai- 
veržtis Sovietų amiija, tai' gi jis turėjęs eit savo tautie- 
komunistai Amerikpje pra- Į ėių gelbėt ir jų žemių va- 

p, ' dėjo aiškinti buk rusų ar-i duoti. O vis dėlto šitam 
' mija einanti “lenkų nuo'Hitlerio žygiui komunistai 

Bet kai da-inedrįsta pritarti.
1^,1 A*___ 1

lai atrina 
‘Dabar aš 

pasiimsiu Ealtgudiją ;r Ga
liciją.’

‘ ir kaip tarė, tarp į 
rė. Raudonoji a'm'ja 
užėmė Lcnkijo-' lytus, 
nas Stalinas, Iruri:. aiškiai 
pasisakė negi abstyriąs sa
vo nagais mu ų bulvių iš 
ugnies, dabar panaudojo 
pono Hitlerio nagus sau bul
vių prisikapstyti. Vargšas 
Hitleris turi dalytis su Stali
nu karo grobiu.

“Musų spauda anądien 
įdėjo pono Stalino atvaiz
dą, kuris linksmai juokiasi. 
Matyt, jis juokiasi iš musų. 
Kada gi mes išmoksime 
juoktis patys ir savęs?”

Tai yra trijų žymių auto-' teisybę Sovietams jie ir pri- 
ritetų nuomonės, ir kiekvie-‘ klausą.
na jų kitokia. Reikia paša- Bet taip juk savo žygį 
kyti, kad net ir pas komuni- prieš Lenkiją ir Hitleris aiš- 
stus nėra nuomonės vieno- kiną. Dancigas ir “korido-

pU1 Hitlerio ginti
bar paaiškėjo, kad čia ne 
lenkų nuo Hitlerio gynimas, 
bet lenkų tarp Rusijos ir 

i Vokietijos pasidalinimas, 
tai Amerikos komunistų 
spauda vėl pakeitė savo aiš
kinimą. Dabar jau jie ata
kuoja Lenkiją, buk ji smau
gusi baltgudžius ir rusinus, 

. ir kad todėl Sovietų armija 
i turėjusi tuos kraštus gelbėt.
Be to. baltgudžių ir rusinu 
(ukrainų) kraštai bbvę 
1920 metais nuo Sovietų 

' Rusijos atplėšti, todėl pagal

Musų nuomonė tokia: 
jeigu negalima pritarti Hit
leriui, tai negalima teisinti 
ir rusų. Moraliu žvilgsniu 
tušai da daugiau smerktini, 
nes jie užpuolė jau sumuštą 
tautą.

TREČIA LENKU SUBMA- 
RINA ATĖJO ŠVEDIJON.

Pereitą panedėlį Švedi- 
jon atėjo ir pasidavė trečia 
lenkų submarina, “Zbik.” 
Joje buvo 3 karininkai ir 49 
jurininkai. Jie sakosi išbu
vę juroj 26 dienas be šviežio 
maisto ir vandens. Švedai 
internavo patį laivą ir jo 
’gulą.

KĄ! Pilnos'šeimos didžio

šaldytuvas tiktai

Tai negalimas daiktas!

TAIP! Tikiesi ar ne ... teisybė! Niekad 
Norge negalėjo pasiūlyti šio dydžio šaldy
tuvą. toli šia kaina!”

NEREIKIA
IMOKET

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Užeikit DABAR apžiūrėt šį 

gerų saldy tuvų
Nepaprasta kaina šio naujo 
Norge jums patiks... bet jus 
busite dar daugiau patenkinti 
su pagarsėjusia Norge ypaty
be, kuri užtikrina ilgam am
žiui operavimą be priežiūros

• šešių kub. pėdų dydžio...
Visai Naujas 1939 Modelis

o Naujas 1939 elektrikinis šaldytuvas su" 
visais pagerinimais kokių tiktai reikia 
geriausiam šaldymui.

o Turi šviesų viduje, kuri randasi tiktai 
brangesniuose modeliuose..

O Spindančio porcelėno ištaisyta viduje.

» Apskritus kampai lengvam nuvalymui.

o Įrengtas išimtinai su Rollotor 
mechanizmu.

O Penkių metų gvarancija.

JŪSŲ

Edison Shop
J ..

BOSTON COMPANY IR ELEKTRIK1NIUS PARDAVĖJUS.
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

PRAŠO PAGALBOS. Blokada ir Kontra-Blokada. POLEMIKA IR KRITIKA
Čia talpiname G. A. Bra

žinsko laišką, rašytą jo 
draugui Buzakui, prašant 
pagelbos. Laiškas rašytas 
paties Bražinsko ranka iv jo 
turinys nekeičiamas.—Red.
Mr. J. Buza k,
E. Gardner, Mass.
Rugsėjo 10, ’39.

GERBIAMAS DRAUGE:
Gal jus da nežinote, kad 

aš patekau Į beprotnamį. 
Mano giminės (vardus išlei- 
džiam) sudarė ant manęs 
suokalbį, kad aš neinu į baž
nyčią, netikiu į Dievą, kad 
aš (išleista) neleidžiu į baž
nyčią ir netik kad neleidžiu, 
bet dar ir mušąs ir tt. Tiesa, 
aš turėjau nesusipratimą su 
(išleista) ...visko neaiškin
siu. Vasario 20 d. patraukė 

‘mane į teismą už mušimą 
(išleista), bet tardymo visai 
nedarė (matomai, jau bu
vau nuteistas iš anksto)., tik 
teisėjas pasitarė su policijos 
čifu ir pasiuntė mane į E. 
Gardnerio beprotnamį, čia 
mane jau išlaikė 6 mėnesius 
ir nežinau da kolei laikys. 
Mano draugai daug deda 
pastangų mane išlaisvinti, 
bet kol kas pasekmių nesi
mato. Pasamdė ir advokatą, 
bet ir advokatas da nieko 
neatsiekė. Daugiausia rūpi
nas manim Juozas ir Kas
tancija Aukštikalniai iš 
Gardnerio. Juodu daug 
energijos išeikvojo, daug 
darbo valandų sugaišo ir 
daug kartų jie mane ap
lankė.

Jiems padeda ir kiti ma
no draugai. Jeigu ne mano 
ypatiški idėjos draugai, tai 
savųjų jau senai bučiau už
mirštas. Po 4 mėnesių, bir
želio 18 d. pirmą sykį atva
žiavo pas mane duktė, bet 
neatvažiavo aplankyti savo 
tėvo, ale prašyti daktaro, 
kad mane pristatytų prie 
darbo (ji pati man tai pa
sakė). • ,

Gerbiami laisvos idėjos 
draugai, prašau jūsų pagal
bos, padėkite mano drau
gams išlaisvint mane iš be
protnamio. Aš išėjęs laisvėn 
stengsiuos kiek galėdamas 
jums atsiteisti. Labai man 
nesmagu prašyti idėjos 
draugų pagalbos, bet kito
kios išeities jau nebeliko. 
Stuba, ką turėjau užvargęs 
buvo aprašyta ant m... var
do, pinigų kiek turėjom ji 
visus pasigrobė, mane pali
ko be cento, žodžiu, mane 

Misteriškai Dingęs “Bremenas.”

štai kaip išrodė didis vokieči ų keleivinis laivas “Breme
nas” išplaukdamas paskutinį sykį iš New Yorko. Nuo to 
laiko jo niekas daugiau nematė. Vokietijon jis neparėjo.

• Anądien buvo paskelbta, kad anglai jį sučiupo. Vokiečiai 
tą gandą užginčijo, tvirtindami, kad jų laivas pabėgęs į 
Murmanską, Sovietų Rusijos šiaurėj. Bet rusai sako, kad 
jie nieko apie tai nežiną.

biauriai nuskriaudė mora
liai, materiališkai ir dvasi
niai.

Balandžio 25 d. paskutinį 
sykį buvau pašauktas pas 
daktarus perklausinėjimui. 
Perklaušinėjus vyriausis 
daktaias Thomsonas pasa
kė: “Aš tau duodu keturias 
dienas laiko išmokti pote
rius ir ateinantį nedėldienį 
nueiti į bažnyčią.”

Aš. kaino kietas laisva
manis, atsisakiau tuos dak
taro įsakymus išpildyti, tai 
dabar mane neleidžia nei 
pasivaikščioti nei į mūvės, 
nei į bolgeimį, net nei į što- 
lą. Iš bildingo nei kojos iš
kelti neleidžia, inkvizitoriš- 
kai baudžia mane. Sunku 
viską per laišką pasakyti. 
Gal jus Jonai turite karą, tai 
labai prašau atvažiuok pas 
mane ypatiškai pasikalbėti. 
Taipogi meldžiu šitą mano 
laišką duokite perskaityti 
Augustinui Dambrauskui 
ir kitiems idėjos draugams. 
Dambrauskas gyvena So. 
Bostone. Prisipažįstu, man 
labai nesmagu šauktis idė
jos draugų pagalbos, bet ką 
aš turiu daryti. Kaip aukš
čiau minėjau, turtą pasigro
bė ji, giminių iš savo pusės 
kaip ir neturiu. Turiu du 
pusbroliu, bet jie gyvena 
labai toli, Chicagoje. Taip
gi turiu vieną giminaitį So. 
Bostone, tai Napoleoną Ja
nušką. Bet pastaruoju laiku 
ir jį smarki nelaimė palietė, 
nelaboji mirtis išplėšė jam 
vienatinę dukrelę. Dar sykį 
meldžiu jūsų pagelbos, pa
dėkite mano draugams iš
laisvinti mane iš beprotna- 
namio. Pasilieku su aukšta 
pagarba.

Geo. A. Bražinskas.
Pažangieji Lietuviai!
Iš G. A. Bražinsko laiško, 

kuris čia telpa, aiškiai nu
šviečiamas visas reikalas. 
Išdėstyti jo laiške faktai, 
neparodo jokių beprotybės 
ženklų. Jo draugai, kurie 
pažinstame Bražinską virš 
20 metų, žinome jį kaip rim
tą laisvamanį. Kad jis gyve
no su savo žmona geruose 
santikiuose, tas nenuginči- 
nama, nes ir stuba, kurią jie 
buvo įsigiję, yra aprašyta 
moteries vardu. Reiškia, 
kad blogų minčių apie savo 
moterį jis neturėjo. Jeigu 
jis pateko į beprotnamį, tai 
aišku, kad kame nors yra 
bjauraus keršto. Pažangieji

Anglija paskelbė Vokietijai blokadą ir neprileidžia jokių laivų prie jos pakraščių. Vokie
čiai gi paskelbė kontra-blokadą Anglijai ir žada pasiųsti 3,000 orlaivių jos uostams 
bombarduoti. Vaizdelio viršuje parodyti greitieji Vokietijos orlaiviai, o iš kairės matosi 
ant anglų laivo kanuolė orlaiviams šaudyt. Tokiomis kanuolėmis apginkluoti visi Angli
jos karo laivai. Pridėtas žemėlapis parodo, kad Anglijos pakraščiai turi but saugojami 
iš visų pusių.

lietuviai, pagelbėkite tą rei
kalą išaiškinti ir pagelbėki
me G. A. Brazauską paliuo- 
suot iš beprotnamio.

Darbas nėra lengvas, rei
kės gero advokato, reikės 
autoritetingų daktarų, kurie 
ištirs Brazausko protą ir rei
kalui esant galės teismui pa
rodyt, kad jis nėra beprotis.

Keliatas jo senovės drau
gų suorganizavome komite
tą ir kreipiamės į lietuvių 
visuomenę aukų ir moralės 
pagalbos. Į komitetą įeina:

Pirmininkas, A. M. Dam
brauskas, 1 Lynnville Terr., 
Dorchester, Mass.

Finansų rast., A. Aukšti
kalnis, 18 Coleman st., 
Gardner, Mass.

Kasierius, J. Buzevis, 31 
Torrey st., Dorchester, Mass

Visos aukos bus paskelb
tos laikraščiuose.

PATERSON, N. J.
Iš socialistų pikniko.

Rugsėjo 3 dieną pasitai
kė gražus oras, tai piknikas 
buvo didelis ir sėkmingas— 
turbut pirmas tokis didelis 
piknikas Patersone. Publi
kos buvo virš tūkstančio. Iš
rodo, kad bus gražaus pel
no.

Buvo gražios vestuvės.
Rugsėjo 3 dieną susituo

kė jaunuoliai Andy Wam- 
bush ir Lione Ciunytė. Šliu- 
bą ėmė bažnyčioj. Jaunave
džiams linkiu gražaus ir 
linksmo gyvenimo. Lionė 
Ciunytė yra lietuvaitė. Ku
rią kaip .dukterį išaugino 
Justas Malinauskas. Jis yra 
geras žmogus, biznierius ir 
Patersohc plačiai žinomas.

Jis ir vestuves iškėlė savo 
stuboj. Svečių ir giminių 
buvo virš 150. Visi buvo gė
lai pavalgydinti ir pagir
dyti.

Serga P. Malinauskas.
Susirgo Povilas Malinau

skas. pažangu^ žmogus. Ap
lankiau jį. Skundžiasi, kad 
prastai jaučiasi. Jis gyvena 
prie 128 Montgomery st.

J. Matačiunas.

LENKIJOS BONAI SU
SMUKO.

Lenkijos paskolos bpnai, 
kurie iki karo paskelbimo 
laikėsi apie $60 kurso, šią 
savaitę susmuko iki $5. Taip 
pat susmuko ir Vokietijos 
bonai. Bet Francuzijos lai
kosi apie $100.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
j WATERBURY, CONN.

Daug lietuvių tapo Ameri
kos piliečiais.

Šie lietuviai bei lietuvės 
gavo pilietiškas popieras; 
čia randasi ir ne lietuviškų 
pravardžių, bet tie žmonės 
gimę Lietuvoje: Skolestika 
Stankevičienė, Stasys Vasi
liauskas, Vladas Adomaitis, 
Samuel Baron, Pranas Jakš- 
tiras, Bronius Liudžius, Juo
zas Butnoras, Izidorius Bu- 
bulas, Jonas Stasiulaitis, Jo
nas Zarskis, France Zujus, 
Julė Butnaras, Pranas Dei
mantavičius, Stasys Karpo- 
vičius, Magdalena Karinau- 
skas, Stela Balnas, Juozas 
Matukaitis, Juozas Montvi
la, Sally Magdalena Truska, 
Juozas Gabrys, Juozas Balt- 
rukonis, Petras Mažeika, 
Elenora Kauneckas, Jonas 
Vaitkevičius, Monika Baku
tis, Pranas Karvelis, Jonas 
Mutuliunas, Petras Bulzgis, 
Pranas Kizminskas, Kazys 
Šakinis, Jurgis Navikaus- 
kas, Barbora Katrina Dau- 
nis, Jonas Dvilinskas, Juo
zas Kazys Zujus, Juozas 
Antanas Virbutis, Domini
kas Vičas, Juozas Laurinai
tis, Ignas Jurkūnas, Anta
nas Kriviriskas, Adelė Liut
kus, Antanas Trumpaitis, 
Jonas Barkauskas, Kazys 
Gritėnas, Antanas Šamba- 
lis, Antanas Griška, Kazys 
Karinausk'as, Vincas Bra
zys, Mateųšas Skarnulis, 
Petronė Senikas, Kastantas 
Daunaras, Klemensas Le- 
rard (mažu Lenartavičius), 
Adolfas Sautra, Dominikas 
Smolskis, Petras Blaudžiu- 
nas, Petras Kundrotas, Jur
gis Šuliauskas ir Adolfas 
Ambrose Ambrozevičius.

Iš Watertowno: Elzbieta 
Šalkunas, Antanas Juozas 
Šimkus ir jonas Mačiokas.

Iš Naugatucko:’ Jieva Ju- 
laška ir Benjaminas Šulma- 
r.as.

Iš Oakvillės: Nellie Ma
lesky Liudžius, Uršulė Baš- 
kauskas-Žiuraitis ir Jonas 
Kiesel.

Iš Union City: Petras Ei-! 
nikis.

Iš Beacon Falls: Kazys 
Lastauskas.

Iš Terryvillės: Jurgis j 
Sviklas. P. Motiečius.1

Keistokas Bešališkumas.
’ “Keleivio” No. 37-tam 
brolis W. G. Lasky, paanali
zavęs Rusijos-Vokietijos su
tartį, pataria kitiems būti 
bešališkais, bet jo paties po
lemika perdėm vienpusiška. 
Pavyzdžiui, brolis L. sako, 
kad Anglija ir Francuzija 
norėjusios pasigauti Rusiją 
į savo maišą, ir kad Stalino 
susitarimas su Hitleriu esąs 
garbingas darbas. B*t fak
tai rodo visai ką kita. Juk 
iki šiol Sovietai su Francu
zija palaikė net apsigynimo 
sutartis. Tai kokis jau čia 

' galėjo būti Sovietams “mai
šas,” jeigu Anglija butų 
prisidėjusi prie tų dviejų 
valstybių? Iš kitos gi pusės, 

j kokia jau čia gali būti garbė 
taip vadinamai socialistinei 

' valstybei susidėti su tautų 
smaugiku Hitleriu?

Tasai Stalino su Hitleriu 
I susiartinimas, jeigu ir netu
ri grobuoniškų tikslų (kas 
vėliaus paaiškės), tai anaip 
tol nėra ir garbingas žings
nis. Pasakykite, kokios gar
bės aš užsitarnaučiau susi
dėjęs su kokiu nors plėši
ku?

I Visi žinome, kad Rusijos 
I ekonominė sistema pasaulio 
j valdonams yra peilis po 
kaklu, rašo L. Taip, žino
me; bet žinome ir tai, kad ir 
Hitleris yra valdonas, ir ko
munizmui jisai buvo netik 
peilis, bet ir kirvis. Juk Vo
kietijoj nevienam komunis
tui buvo nukirsta galva. 
Taigi, komunistai susibičiu
liavo netiktai su grobuonių, 
bet ir su budeliu. Ar tai pa
daryta dėl garbės?

Toliau b. L. argumentuo
ja, kad susitarus Rusijai su 
Vokietija, karas laimėtas 
be mūšio ir išgelbėta šimtai 
tūkstančių gyvybių iš abie
jų pusių. Bet kažin, ar tai 
nebus perankstvva prana
šystė? Juk ir šiandien jau 
gyvybės žūsta, tiktai ne iš 
abiejų pusių, bet iš visų ke
turių. Ir da nežinia, kuo tai 
gali pasibaigti. Hitlerio pra
dėtas karas gali da apimti 
visą Europą, o gal net ir vi
są pasaulį. Pagalvokim, kiek 
tuomet gyvybių bus pražu
dyta! O juk daugelis žmo
nių mano, kad jeigu Rusija 

‘ nebūtų su Vokietija susita
rusi, tai Hitleris vargiai bu
tų išdrįsęs Lenkiją užpulti. 
O jei ir butų užpuolęs, tai 
su Rusijos pagelba Vokieti
ja greičiaus butų nugalėta, 
butų buvęs trumpesnis ka
ras, mažiau butų žuvę gyvy
bių, mažiau turto išeikvota

j Dėl rusų Lenkijon Įsiverži
mo ir pas mus Įvyko 

"vairia.”
Nedėldieny teko nuvykti 

į Brighton Beach pajūrį, kur 
gyvena daug žydų' ir kur 
komunistinis judėjimas bu
vo gana išplėstas. Dabar 
jau tarpe žydų atrodo, kad 
komunistai susmuks. Jie 
tiek įdūkę ant Stalino ir ne
mato jokių pateisinimų jo 
žygiams į Lenkiją. Jie ma
no, kad komunistų kalboms 
negalima tikėti, ries jie vie
naip kalba, agituoja, o dar 
kitaip daro. Žydai gana 
karšto temperamento žmo
nės. Jeigu pritrūksta argu
mentų, tai tuojaus pešasi. 
Nekurie pradėjo teisinti ko
munistus ir Sovietų Rusijos 
žygį į Lenkiją. Kiti tuojaus 
pradėjo juos kulti. Tuojaus 
pribuvo guzikuočių ir "karo 
pratimus” likvidavo.

Tarpe lietuvių tokio erdy- 
merio Europos įvykiai ne
padaro. Tiesa, kpmunistų 
viršylos labai susirūpinę; 
jie parsikvietė net L. Pru- 
teiką ir "Laisvė” diena die
non rašo, kad Sovietų mar
šas į Lenkiją, tai "žingsnis 
prie socializmo.” Bet pa
prasti darbininkai tam ne
tiki ir į visą šį reikalą žiuri 

Įšaltai; o kai kurie net ir pa- 
j sidžiaugia: gerai, girdi, kad 
| lenkų ponams užkure pirtį 
Į iš visų šonų.

Netoli Brooklyn© prie
miesčio, East New Yorke, 
ant Tampkins avė. komuni- 

1 štai laikydavo atviram ore 
piakalbas. Anądien, kai jų 
kalbėtojai kalbėjo apie A- 
merika, žmonės dar klau
sė: bet kaip kalbėtojai pra- 

i dėjo aiškinti Sovietų Rusi- 
ijos ir nacių Vokietijos pak
etą, kad iš to busią naudos 
darbininkams, tai klausovai 
sukėlė triukšmą ir nedavė 

ikalbė'oini kalbos baigti. 
' Mat, žydai tai ne lietuviai, 
kurie i kiekvieną dalyką 

Įžiūri šaltai, nesikarščiuoja, 
nors mato, kad jiems kar
tais ir per akis pameluoja, 
žydai jautresni ir atkaklesni 
tuo atžvilgiu.

Vytautas Katilius.

ŽODYNĖLIS
LlETUVIšKAl-ANGtlšKAS ir 

ANGLIŠK AI-LlETUVKKAS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt , 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
sknra, 160 puslapiu. Kaina $100. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėra. Gauna
mas “Keleivy.”

KADA BUSITE NEW YORKE
ATLANKYKITE NEW YORKO 

PASAULINĘ PARODĄ

TAIPGI ATLANKYKITE

Lietuvių Amerikos
Piliečiu Kliuba 

RESTORANAS, ŠOKIAI 
Kliube tikro* L:etuviškos

DEGTINĖS
VALGIŲ IR GĖRIMŲ

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

Lietuvių Centrą

280 UNION AVĖ..
JURGIS KARPUS . 
Kliubo Gaspadorius

BROOKLYN, N. Y
TELEFONAS 

EYergreen 4-9672

! ir tt. Ar ne taip, broli Las- 
: ky ?

Be to, br. Lasky nevyku
siai gina komunistus. Jisai 
net ir svastiką su pjautuvu 
suderina. Bet aš to nejudin
siu, nes ir pats L. prisipa
žįsta, kad komunistinės 
spaudos nematęs net per 15 
metų. Taigi aišku, kad jis 
nėra susipažinęs nei su ko
munistų programa, nei su 
visais jų iškrypimais ir ne
gali vykusiai jų teisinti, taip 
kaip advokatas nesusipaži
nęs su įstatymais negali vy
kusiai ginti kaltinamųjų.

J. Pakarklis,
Norwood, Mass.

RUBSIUVIU DARBAI.
Baltimore, Md.—Rubi iu- 

vių amatas tokioj padėty 
kaip Lenkija. Hitleris ką 
nori tą ir daro su ja. Baiti- 
moiės rubsiuvių amate fir
mos irgi įsigalėjo diktuoti 
unijai ir kontraktoriams, 
todėl darbininkai pasilieka 
jų vergais, bet kartu lieka 
vergais ir visi kontraktoriai.

Siuvėjas.
KEISTAS PERKŪNAS.
Harvard county, Mary- 

lando valstijoj ant vienos 
ūkės trenkė perkūnas į me
dį ir užmušė 7 gyvasčių;: 3 
šunis ir 4 antis, o man tai ro
dos davė j galvą kokiu tai 
sunkiu daiktu, bet mane ne
nukirto. Tai aš ir sakau, 
mat, žmogus visgi stipresnis 
už kitus gyvūnus, kad mane 
neužmušė. F. Paplauskas.
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Hitleris Ragauja Sriubą.

čia parodyta, kaip Hitleris karo lauke ragauja kareiviams 
išvirtą putrą.

PASKELBTAS LIETUVOS PILIETY
BES ĮSTATYMAS.

Kas ir kaip gali tapti Lie
tuvos piliečiu.

bę, Vidaus reikalų ministe- 
rio leidimu gali pasilikti Lie-

NAIVUS SVAJOTOJAI

I

39. Rugsėjo

Mirė Kun. M. X. 
Mockus.

Kun. Mockus mirė rugsė
jo 23, 5-tą valandą ryto, 
Oak Forest senelių prie-1 
glaudoj, Chicagoje, susilau
kęs jau 70 metų amžiaus. 
Per kelis metus jis sirgo ner
vų liga. Buvo vienas žy
miausių lietuvių laisvama
nių kalbėtojų. Numatoma 
laidoti 30 rugsėjo.

T. J. Kučinskas.

BUVO. AR NEBUVO ČE
KU SUKILIMAS?

Anglų spaudoje pereitą 
sąvaitę pasirodė žinių, kad 
Čekoslovakijoj kilusi “dide
lė revoliucija prieš vokiečių 
valdžią.” Ir tos žinios buvo 
skelbiamos oficialiai, Ang
lijos informacijų ministeri
jos. Sukilimas apėmęs visą 
Pragą ir pustuzini kitų di
desnių miestų. Sukilę prieš 
vokiečius slovakų ir čekų

LENKAI VARTOJĘ! NUO
DINGAS DUJAS.

Vokiečių ambasadorius 
Washingtone pranešė, kad 
Jaslo miestely lenkų armija 
besitraukdama vartojusi 
mušta-dos dujas, nuo kurių 
du vokiečiai jau mirę, tre
čias mirštąs ir 11 sunkiai 
serga išdegintais plaučiais. 
Tarptautinė 1925 metų su
tartis draudžia tokias dujas 
vartoti, ir vokiečiai pasiža
dėjo šiame kare jų nevarto
ti, je’gu kiti taip pat jų 
vengs.

pulkai. Dėl to vokiečių ar
mija nuginklavusi 15,000 
čekoslovaKų. Sukilėliai iš- 

: sprogdę amunicijos dirbtu
ves, išardę tiltus, šimtai bu
vę užmuštų ir tt. Bet vokie
čiai sako, kad visa tai esą 
“anglų melas.” Čekoslova
kijoj nebuvę jokio sukilimo, 
ir svetimų šalių korespon
dentams vokiečiai siūlo nu
važiuot Čekoslovakijon per
sitikrinti.

RUMUNIJOJ SUŠAUDY
TA 2,000 FAŠISTŲ.

Rumunijos fašistai Bu- 
chareste nušovė minister} 
pirmininką, kuris juos per
sekiojo. Keršydama užtai 
užmušėjams, valdžia pradė
jo u'mu areštuoti fašistus ir

DAKTARAS PERŠOVĖ 
ADVOKATĄ.

Benton, Ill.—Pereitą pir
madienį šio miestelio dakta
ras Gore peršovė ant skvero 
vietos advokatą ir laikraš
čio “Evening News” leidė
ją Carlą Choisserį. Jiedu su
sipyko dėl bylos, kurioje 
daktaro sūnūs yra kaltina
mas nužudęs moterj. Dakta
ras Gore dabar areštuotas.

šaudyt viešose aikštėse, kur 
jų lavinai paliekami gulėt 
per 24 valandas. Žinios sa
ko, 1 ad per savaite laiko iš- 
žn^v'a 2 000 fašistų, “Ge
ležinės Gvardijos” narių.

HITLERIS ABD1KUO- 
SIĄS?

ArpJj'i' eina paskalai, 
kad Heleris laibai norįs 
baigti karą, bet kadangi 
Anglija ir Franruzija pala
kė nedarysiančios su juo 
jokios taikos, tai jis žadąs 
pasitraukti i šaH,- kad Vo
kietija galėtų su Anglija ir 
Francuzija susitaikyt.

AUDROJ ŽUVO 45 
ŽMONĖS.

Šios sąvaitės pirmadienį 
pietų Californijoj siautė pa
šėlusiai smarki audra su lie
tum, kurios pasekmėj žuvo 
43 žmonės ir pasidarė apie 
$1,000,000 nuostolių.

Žinios iš Lietuvos
(Gautos per Konsulatą.)

NUSKANDINO DU FINU 
LAIVU.

Molotovas priėmė Lietuvos 
Ministrą.

Maskva, rugsėjo 20 d. — 
Sovietų Rusijos užsienių rei
kalų komisaras Molotovas 
priėmė Lietuvos ministrą 
dr. Lada Natkevičių.

Pereitos sąvaitės pabai
goje vokiečių submarines 
nuskandino du suomių pre
kybos laivu, kurie vežė An- 
glijon miško medžiagą. Vo
kiečiai sako, kad miško me
džiaga gali but vartojama 
karo tikslams.

KANADOJ SUDEGĖ 
ŠEIMYNA.

Sunbury, Ont.—Pereitos 
subatos naktį čia sudegė su 
savo namais Lapointų šei
myna iš 4 žmonių.

Amerikos 
Leista Rinl

Paskelbus 
Rooseveltui šio: 
rajumą, gyyen 
uždrausta rink' 
ėioms šalims 
vesti kokią no 
dą už ar piieš k 
liaujančią vals 
Amerikos Len 
jimui. kuris tur 
ny, Washingt 
leido rinkti au 
jusiems nuo ka 
žmonėms remti 
lyga, kad nei 
rinktų pinigų n 
tas ginklams.

Amerikos 1 
surinkę Lenk 
pirma da neg 
tas paskelbė A 
ralumą; dabar 
irgi negalės bui 
lams vartojau 
šelpimui.

1 —Kai tekėjau, regis, pro-1 mas niurzgėdavo jam ne- 
j tingas vyras buvo. Pasirodė trukdyti. Į visus pasaulio 

Aštunti metai su 1 kraštus atsiuntė jis laiškus

Arba žmonės, kurie nori be 
darbo pralobti.Šiomis dienomis Lietuvo- tU 

LdetUVOS P1116L1S H <111 DŪLI Ti . * „ ucuiuuj*. rxauuiivi iliclcil »m aomo aiciumv jie kuoziuo

lasneiuias naujas pripažintas netekusiu Lietu-1n Juo kankinuos. Pradžioje turtingoms anglėms ir ame-istatymas. Pagal niHptvhp<I ipi<ni bont na, rodos, tik tolei, kad pa- į . d . žiai . rikietėms. Tačiau šj sykj ir
^.naudotų vienokia ar kito- _ pa*k(fja jf v>fems Zigmas išgerėjo: teisybės 
kia musų gyvenimo kon- k-nimvnnmą — Matvt nerpšė nei už aemonos ptu-

Lietuvos pilietis gali būtije buvo paskelbtas naujas 
pilietybės į 
šį įstatymą pilietybę įgyja 
gimimu: santuokinis vaikas, 
kurio tėvas yra Lietuvos pi
lietis; nesantuokinis vaikas, 
kuiio motina yra Lietuvos 
pilietė; vaikas, kurio tėvai 
nežinomi, jei jis Lietuvoje 
yra gimęs. Nežinomu tėvų . , . . -..
vaikas, rastas Lietuvoje, lai- ^ba s.u nustojusiu galios uz- 
komas joje gimusiu. ' sieniniu. ]

I UllgdS V J 
1 beprotis.

vos pilietybės, jeigu jis bent Į 
dvejus metus negyvena Lie-!
tuvoje ir nutrūksta rysius | junkt - ti ki
eu Lietuvos gyvenimu |įelnytis ir sakyti pamoks- 

Nutiukusiu rysius su Lie-[]us; gtai, aš moku gyventi.
tuvos. gyvenimu laikomas Tačiau nemaža ir tokių, ku- 
pilietis, jei jis: gyvena uz- [ rje amžinai daro įvairiau- 
sienyje be užsienio paso ar- i sius biznius, amžinai laksto 
nn qii miQtmiiQiii crulinc ii'z- ’ 1

jvrjv sanuoju. .. Pasu ąrba, būda- najviai šypsosi arba bėga
Pilietybę įgyja šeiminiu 1?as Prnrntas Lietuvos pilie- nepribėga prie upės 

ne Lietuvos pilietė, ciu, išgyvena savo kiltojoje skandinti.
.su Lietuvos va^^ybeje bent dvejus me- Pažįstu žmogų, kuris da- 
! priimto Lietuvos be pertraukos. Lg įvairiausių, bet nekaltų

Lietuvos pilietybė gali,biznių ir neuždirbo nei cen-

Lietuvos piliečiu . . . ..
vaikai, nesukakę 18 metų nusJ.atyto statymais leidimo 

-• • ■ •• •< ■ svetimos valstybes kariuo
menėje, kariniame laivyne 
arba kitoje karinėje ar ka
rinio pobūdžio organizaei-

yra Lietuvos pi-

ušilę ir nepasisekus, tik

nera.se nei uz aguonos grū
delį. Pasiskaitęs vieną neva 
teisingą istoriją, jis parašė 
šitokį laišką: esąs jaunas 
grafas našlaitis. Rusų revo
liucijos metu žuvę jo tėvai ir 
nelabasis įbruko jam į ran- 
turtai. Apsigyvenęs Lietu-

pasi-
sisifuokdama^ Vetuvoš dvejus me'
piliečiu! ] 
piliečiu žmona, jei ji pareiš
kia norą tą pilietybę įgyti;
priimto T ■*i-----

būti atimta, jei pilietis: tar- 
ar yra - tarnavęs be

amžiaus, jei jie yra priimto
jo tėviškoje valdžioje ir jei 
priimtasis pareiškia norįs, 
kad jie tą pilietybę įgytų; i- • - , - - •Lietuvos pilietybę a£iavū’l lOje: .gyvendamas uzsieny- 
sios moters vaikai, neiuka-J6’ Pasauktas nestoja atlikti 
kę 18 metu amžiaus, jeigu1 k?r.me? PŲ^voles; pabėga . } 
jie yra atgavusios tėviškoje “zsl.e1?* i? kariuomenes is 
valdžioje ir jeigu atgavu
sioj] pareiškia norinti, kad 
jie tą pilietybę įgytų; ne 
Lietuvos pilietės vaikas, ku
ris įteisinamas ligi 18 metų 
amžiaus, jei jo tėvas Lietu
vos pilietis.

Ne Lietuvos piliečio vai
kas, sukakęs 18 metų am
žiaus, per. vienerius metus 
nuo sukakimo gali įgyti Lie
tuvos pilietybę optavipiu, 
jei jis, ligi' sukakdamas 18 
metų amžiaus, apsigyvena 
Lietuvoje su savo motina, 
atgavusia Lietuvos piliety
bę ir turinčia jam tėvišką 
valdžią.

Lietuvis gali būti priim
tas Lietuvos piliečiu, jei jis 
apsigyvena Lietuvoje.

Sovietų kariuomene prie 
Lietuvos sienos.

Kaunas, rugsėjo 21 d. — 
i Sovietų Rusijos kariuomenė 
I prisiartino prie Lietuvos- 
Lenkijos administracijos li
nijos. Susitikimas su Lietu
vos kariuomene visur buvo 
korektiškas ir draugiškas. 
Ta pačia proga Sovietų Ru
sijos karo atstovai pareiškė, 
kad gerbs Lietuvos neutra
lumą, vadinasi, į Lietuvą ne-

I siverš.1

kę 18 metu amžiaus, jeigu' k?r.inė? P^evolės; pabėga } 1 u, uzsipni ir kanunmpnps is
i karinio laivyno ar iš kito
kios karinės tarnybos; įsto
ja civilinėn svetimos valsty-

i bės tarnybon, esant tai vals
tybei karo padėtyje su Lie
tuva, arba, tokiai padėčiai

< atsiradus, neišstoja iš anos 
i valstybės civilinės tarnybos 
arba padaro kokį veiksmą 
prieš valstybės saugumą ir 
už tai teismo nusmerkiamas 
kalėti sunkiųjų darbų kalė
me.

Pilietybės netekęs ar ją 
atimtas nustoja teisės turėti 
Lietuvoje nekilnojamąjį 
turtą. Jo turimas nekilnoja
mas turtas likviduojamas 
tvarka, nustatyta svetimša
lių turtui likviduoti.

Lietuvoje apsigyvenusi 
■ imoteris, ,,susituokdama ne- Nehęiuvisgalibuti pn m- t k j -įj t pilietybės 

tas Lietuvos piliečiu, lei jis: . .■ • •' Jvra sukakęs 18 metu am- ^ah ją atgauti, jei yra našle via sukakęs 18 metų am ar perskirta arha jos san. 
ziaus; gyvena Lietuvoje r k pripažinta ne- 
joje yra be pertraukos išgy- ... J - 1 1 
venęs paskutinius 10 metū; 
nėra teismo baustas už nusi
kaltimą, kuris įstatymu nu
matytas bausti bausme nė 
mažesne kaip kalėjimas; 
gali save ir savo šeimą išlai-1 
kyti; yra be pilietybės arba 
yra pilietis tokios valstybės, 
kurios įstatymais, priimtas 
Lietuvos piliečiu, prarastų 
anos valstybės pilietybę ir 
žodžiu ar raštu moka lietu
vių kalbą.

Lietuvos piliečiu priima 
Vidaus reikalų mimsteris, 
susitaręs su Teisingumo mi- 
nisteriu.

Nusipelniusį Lietuvos val
stybei asmenį Lietuvos pi
liečiu priima Ministerių Ta
ryba. ■

Lietuvos pilietybės neten-: 
ka: priėmęs svetimos vai-1 
stvbės pilietybę; moteris, į- 
gijusi svetimos valstybės pi-Į 
lietybę, susituokdama su ne 
Lietuvos piliečiu; moteris, 
įgilusi Lietuvos pilietybę 
susituokdama, jei jos san
tuoka yra pripažinta netik
ta ir iei iš tos santuokos nė
ra vaikų: nesantuokinis Lie
tuvos pilietės vaikas, kurį 
ligi 18 metų amžiaus įteisi
na jo tėvas ne Lietuvos ni- 
liet’s. jei tuo įteisinimu iis 
igyja tėvo valstybės niliotv- 
bę; svetimos valstybės pilie
tybe priėmusio žmona, iei ii 
įgvja tos pačios valstybės 
pilietybę; svetimos valst”- 
bės niHetvbę priėmusio vai
kai ligi 18 metų amžiaus, jei 
jie įgvja tos pačios valsty
bės pilietybę.

Lietuvos pilietis, priėmęs 
svetimos valstybės piliety-

Priėmimas piliečiu ir ni- 
lietybės įsigijimas yra nie
kinis, jei jis paremtas netik
rais sprendžiamais duome
nimis. ,(-

Pilietybės iiiekinumo by
la negali būti keliama suka
kus 10 metų nuo priėmimo 
piliečiu ar pilietybės įgiji
mo.

Šis įstatymas veikia nuo 
paskelbtosios dienos.

Visi laikinieji įstatymai 
apie Lietuvos pilietybę ir ki
tų įstatymų nuostatai, kurie 
prieštarauja šiam įstatymui, 
panaikinami.

to. Iš viso šito liko jam “ma
lonumas” mokėti skolas.

—Mano mielas, ot, sugal
vojau naują biznį — karštai 
pasakoja man Jurgis Baugi- 
la, amžinasis “biznierius.”

—Nagi?
—Pusiu vaikams balionė

lius. Aukščiau kaip jardas 
balionėliai nekils; įsikibę 
vaikai skraidys! Pamatysi: 
desėtką tūkstančių uždirb
siu... Pinigai jau kaip ban
ke !

—Tokį biznį tik susap
nuoti galėjai.

—Ne ! Nemoki svetimų 
kalbų ir nežinai. Nesenai iš
sirašiau vieną anglų laikraš
tį. Kad žinotum... Sėdi mo
tina su tėvu prie atviro lan
go; o vaikai įsikabinę į ba
lionėlius po aikštę skraido. 
Tėvas šypsosi, o motina, 
kaip motina, susiraukusi 
žiuri, kad mergaitė nenu
kristų. Pas mus, manau, mo
tinos netokios bailios, tai 
vien, du, trys—ir pinigai.

Žiba Jurgio Baugilbs a- 
kys, sklaido jis rankomis, 
kaip kalinys, tik laisvėn iš
leistas. Klausau. Rodos, 
žmogus tvarkoj, nepamišęs, 
bet,..

—Iš kur tu tiek gumos 
gausi?

—Kuriems biesams man

savo kaimynams. — Matyt, 
kas kažkokią knygelę apie 
išradėjus. Metė tarnybą ir 
ėmė kaukšyti geležgalius. 
Išrasiu, sakė jis, naują šau
namąjį ginklą. Mažiausiai 
100,000 uždirbsim. Velniam 
kitiems tarnauti ir savo ta
lentą marinti. Po poros mė- voje, kur nuo senų laikų bu- 
nesių ir šitą metė. Ir kad ži- vęs jo tėvo dvaras su bron- 
notumėt—kasdieną vis nau- ziniais liūtais, parku, kuria- 
jiena. Kaitaliojo visokius iš- me Napoleonas valgęs kep- 
ladimus, biznius. Dieve ma- tą vištą. Dvarą valdžia, esą, 
no! Kambary šalta, valgyti baigianti parceliuoti, o jei 
nėra, vaikai į kaulą sustin- jisai vestų svetimtautę su 
gę. Kad kas į kalėjimą jį pa- .geru kraičiu, visa šitoji isto- 
sodintų, vis. rodos, butų ge- rinė įdomybė butų išgelbė- 
riau. Neturėčiau vyro—žmo- ta. Neprabėgo nei mėnesio, 
nės bent greič’au darbo ko-;Zigrna.s gavo iš vienos ang- 
kio duotų. lės laišką. Kad ir ne viską,

| Jei kas Jurgiui žmonos bet, pasirodė, šį tą anglė su" 
aimanas primena, jis pirma prato.
sušvilpia, paskui susiriesda
mas ima kikenti.

—Chi chi chi chi... Ką bo- rai anglų kalbą,-aš tekėsiu, 
bos išmano! Joms, kaip i Tuomet i “ 
smakams, tik duok pinigų.

Milionų jieškotojas per 
laikraščius.

Pažįstu ir kitą tokį svajo-’s 
toją, Zigmą Daugaitį. Jau 
penkiolikti metai jie jieško 
turtingos sužadėtinės iš lai
kraščių skelbimų. Kai per 
lietuviškų laikraščių skelbi
mus jam laimė nenusišypso
jo, tai jis žodynėliu pagalba 
šiaip taip pramoko anglų 
kalbos ir prigriebęs kokį 
nors centą perka anglų laik
raštį ir ištisus vakarus pra
sėdi smulkius skelbimus be
skaitydamas.

—Galit mane pajuokti, 
bet vienas kartas nemeluos. 
Rasiu sau paną su 100,000.

Tokios panos bejieškoda- 
mas, Zigmas vedė kuklutę 
mergaitę ir su ja susilaukė 
poros vaikučių. Medaus mė
nesius gyvendamas, turtin-

TURKIJOJ BUVO DIDE
LIS ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Turkijoj, Smirnos apylin
kėj, pareitą subatą buvo 
smarkus žemės drebėjimas. 
Smirnos mieste sugriuvo 
apie 1,000 namų, kuriuose 
buvo užmušta apie 200 žmo-, 
nių.

—Tamsta esate grafas,— 
rašo anglė, — bet išmok ge-

užgeso Zigmo 
šeimoje paskutinė laimės 
kibirkštėlė. Šoko jis moky
tis angliškai. Išsirašė anglų 
kalbos tarimo rekordų, nu
sipirko gramafoną, ir prasi
dėjo pamokos. Kad žmona 
nesuprastų, Zigmas įrodinė
jo mokinąs ją ir vaikus ang
liškai, nes, anot jo, anglų 
kalba valdo visą pasaulį ir 
yra brangiausias žmogaus 
turtas.

—Aš noriu duonos, kvai
ly tu,—supykdavo žmona, 
ir su vaikais pravirkdavo.

—Tokiems rėksneliams, 
kaip tau, niekas nerupi, tik 
duona. Kilk, siek, kovok. 
Jei nepatinku, galim skirtis, 
kalbėjo Zigmas rekordų 
klausydamasis, o žmona al
kana ir persiverkus bėginė
jo prašinėti pašalpų.

Nepersenai ir pas mane 
_______________________ __ _  ____    Zigmas buvo atėjęs. Jo lu- 

guma! Drobės užtenka. Tik, gają sužadėtinę buvo pri-,P°s šypsojosi ir rodė du 
’__________ 1 -•_____ ____  auksinius dantis, nors pats

buvo išgeltęs, pajuodavu
siais paakiais, vilkėjo nu
trintu odiniu švarkeliu. Pri
sispyręs prašė mane išrašy
ti jani iš Anglijos kažko
kius žodynus, ypač sudėti, 
kaip jis sakė, gražų, poetiš
ką anglei laišką. Rodė jis 
Palangos grafo Tiškevi
čiaus rūmų ir savo atvaiz
dus. Tai esąs jo dvaras. Nu
sifotografavęs, Zigmas lai
mingai šypsojosi, galvą auk
štyn iškėlęs ir rankoje, tary
tum grafo ekonomas, laik^ 
pintą bizunėlį.

i —Biesai žino, ar ta anglė 
mane apgaudinėja, ar aš 
gražaus laiško neįstengiu 
parašyti. Sudėk, ^brolyti, jai, 
kad iš karto apsvaigtų ir pa- 

1 siustu. Jei neapsivesiu ar 
šiaip... tai nusiskandinsiu.

—Mestum bent karta vi
sas kvailybes iš galvos ir ei
tum dirbti, — sakau aš jam.

—Tokių patarimų man 
kiekviena davatka duos. 
Vad’nas jei jau lietuvis, tai 
tik dirbk, tik triūsk. Aš ne 
jautis!

i -—Juk tu vedęs. Kaip su 
žmona?

—Pabėgo... Ma ja !
Tokių Jurgių ir Zigmu y- 

ra čaug. Kaip jau minėta, 
dauguma jų naivus sva;oto- 

‘iri ir šiaip besiblašką žmo
nės. Tačiau plačiau žvilgte
rėjus, jie ne tik sau blogą 

1 daro, bet ir platesnei visuo
menei. Tenka nagaliau vi
suomenei išmaitinti ne tik 
jįuos. Pamestos, paliegu-ios 
jų šeimos vis tiek turi iš ko 
nors paramos gauti.

(“L. Ž.”) J. Ripka.

mat, reikia mokėti ją susiu- miršęs, bet kai tik žmona 
ti ir oro pirpumpuoti. Nuda-,vis dažniau ėmė rodyti su- 
žei, bratkau, tautiškomis plyšusias kojines, vaikams 
spalvomis ir gėrėte neatsi-, reikalauti žuvies taukų, vie- 
gėrėsi. Visi pirks. Sportas, no kito banano, o dar kai 
Įsivaizduok sau: vienas rau- apsiverkdavo neturinti skry- 
donas, antras žalias, trečias! bėlaitės, kaip kitos jos 

draugės, senoji aistra Zig
mą vėl pavergė. Vėl jisai 

keliatą angliškų 
Vakarais, kai 

su vaikais prašyda-

geltonas palangėmis skrai
do.

—Padėk Dieve, — numo- išsirašė 
jau lanka. — Jei tavęs į pa- laikraščių, 
mišėlių namus neišveš, biz-l žmona Su vapeno pjaojca- 

vo jo šeimyniškos valandė- 
žmonaĮlės, atseit, pasikalbėti, “pa- 

sirundyti” apie ateitį, Zig-

nį nudarysi.
O šito biznierio 

baigia prasiverkti.

Visų Karo Frontų Žemėlapis
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Išsikirpkit šį žemėlapį ir pasi lėkit, nes jis įdomus. Jis parodo, kaip vokiečiai su rusais pa
sidalino Lenkiją. Taškuota Lenkijos dalis beveik visa tenka rusams. Varšuva pusiau— 
vienoj Vislos pusėj vokiečiams, o kitoj—rusams. Lenkai tenai dar laikosi, bet turės pa
siduoti, nes ir rusai eina prieš juos. Tarp rodyklių (1) ir (2) matyt rusinu miestas Lvo
vas. Iki šiol jis buvo apsuptas vokiečių; dabar atėję rusai vokiečius paliuosavo ir patys 
apgulimą tęsia; bolševikams apstačius Lvovą savo anuotomis, vokiečiai ištraukė savo ar
tileriją į Vakarų Frontą prieš franeuzus ir antlus. Iš kairės, viršutiniame kampe, matyt 
keturi laivai; tai Anglijos laivynas, kuris laiko užblokavęs K lėlio kanalą, kelią į Raitijos 
jurą. Apačioje matosi franeuzų laivynas Viduržemio juroj, pastatytas prieš Italiją.
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PIRMUTINIS SNIEGAS 
NAUJOJ ANGLIJOJ.

Maine’o valstijoj, Kana
dos pasieny, 25 rugsėjo rytą 
jau snigo sniegas. Fort Kent 
miestelis buvo visas baltas.

LATVIJOJ A 
Mi ŽYMUS !

MOKRJ
Iš Rygos pr; 

Latvijos žval 
tenai buvusį d 
ii K. Lorencą 
mo atstovą M 
Lorencas buvo 
jos socialdem 
lis, ilgus metu 
narys ir Latv 
tyvų sąjunga' 
Rozentals bu 
darbininkų s 
ninkas, proi 
valdybos nai 
mokratų ce 
narys. Vyri 
mu, buvusiai 
kalų ministe 
atimtos pi! 
Šie žmonės j 
viujį Latvija 

mybįs kovoto;

KANADAI
MOK

Kanada jai 
didintus ir n 
dus karo rei 
kareivių Kai 
užjūriu siųsti, 
Angliją ginkit 
karo reikmenc 
lui žmonės ai 
kesčiais. Mok 
mokėti visi, ne 
kurie pirks cų 
degtinę ar alų. 
dėta $3 mokėsi 
no; tai beveik 
Kavai uždėta 
centų svarui. I 
sai ir žibinamai 
dėta 8 nuošimči 
Taigi net ir bie 
darbio šeimyna 
karo mokesčių.

šis vaizdelis iš Vi 
parodo Vilniaus p 
mis akimis vaiką,

t

nera.se
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Įvairios Žinios
Amerikos Lenkams 
Leista Rinkti Aukas

Paskelbus prezidentui 
Rooseveltui šios šalies neit- 
ralumą, gyventojams buvo 
uždrausta rinkti kariaujan
čioms šalims pinigus arba 
vesti kokią nors propagan
dą už ar piieš kurią nors ka
riaujančią valstybę. Tačiau 
Amerikos Lenkų Susivieni
jimui. kuris turi 300,000 na
rių, Washingtono valdžia 
leido rinkti aukas nukentė- 
jusiems nuo karo Lenkijos 
žmonėms remti, tik su ta są
lyga, kad nei centas iš su
rinktų pinigų nebūtų atiduo
tas ginklams.

Amerikos lenkai turėjo 
surinkę Lenkijai $221,000 
pirma da negu Roosevel- 
tas paskelbė Amerikos neit- 
ralumą; da-bar šitie pinigai 
irgi negalės but kitiems tiks
lams vartojami, kaip tik 
šelpimui.

LATVIJOJ AREŠTUOJA
MI ŽYMUS SOCIALDE

MOKRATAI.
Iš Rygos pranešama, kad 

Latvijos žvalgyba suėmė 
tenai buvusį darbo ministe- 
rį K. Lorencą ir buvusį sei
mo atstovą M. Rozentalsą. 
Lorencas buvo vienas Latvi
jos socialdemokratų lyde
ris, ilgus metus buvo seimų 
narys ir Latvijos koopera
tyvų sąjungos pirmininkas. 
Rozentals buvo žemės ūkio 
darbininkų sąjungos pirmi
ninkas, profesinių sąjungų 
valdybos narys ir socialde
mokratų centro komisijoš 
narys. Vyriausybės nutari
mu, buvusiam užsienio rei
kalų ministeriui F. Celensui 
atimtos pilietybės teisės. 
Šie žmonės yra vieni akty
viųjų Latvijos nepriklauso
mybės kovotojų., .
kanadaTtveda karo

MOKESTĮ.
Kanada jau paskelbė pa

didintus ir naujus mokes
čius karo reikalams. Nors 
kareivių Kanada neketina 
užjurin siųsti, bet ji rems 
Angliją ginklais ir kitokiom 
karo reikmenom. Tam tiks
lui žmonės apdedami mo
kesčiais. Mokesčius turės 
mokėti visi, net ir kareiviai, 
kurie pirks cigaretus, gers 
degtinę ar alų. Degtinei už
dėta $3 mokesčių ant galio
no; tai beveik $1 kvortai. 
Kavai uždėta nuo 5 iki 10 
centų svarui. Elektros švie
sai ir žibinamam gazui už
dėta 8 nuošimčiai mokesčio. 
Taigi net ir biedniausia be
darbio šeimyna neišvengs 
karo mokesčių.

_•) Wilson St

GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSEBROCKERT BREWING CO., Inc.

TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER MASS.

Šis vaizdelis iš Vilniaus buvo persiųstas kabeliu į Londoną, o iš Londono į Ameriką. Jis 
parodo Vilniaus policiją ir gyventojus bėgant nuo bolševikų armijos. Įsidėmėkit užrišto
mis akimis vaiką, kuri vedasi vienas policininkas. Vaikas buvo sužeistas rusų kulka.

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
IU—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

Vokiečiams patar’ant, lietu
viai užėmė Vilnių?

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo rašyta, kad rusų 
aimija užėmusi Vilnių. Vė
lesnės telegramos sakė, kad 
Vilnius nenorėjęs rusų įsi
leisti ir kova ėjusi 2 valan
das. Matydami kad nsatsi- 

' i pasitraukę į 
įams ir kvietė juos palaikyt G atviją, kur jie buvę^nugin- 
savo pavilionus da per atei- ’ 11 
nančius 1940 metus. Paro
dos prezidentas Whalen pa
reiškė, kad New Yorko pa- 
icda turi but atidaryta da ir 
ateinančiais metais, nes per 
vienus metus ji neapsimo
kėjo, Bet svetimų valstybių 
atstovai skundėsi, kad pavi
lionų užlaikymas labai 
brangiai atsieina, o pajamų 
neduoda, todėl sunku busią 
gauti pinigų iš valdžių, ypač 
kai dabar prasidėjo karas. 
Whalen žada vykti Europon 
ir kalbinti visų pavilionų 
valdžias, kad jos palaikytų 
savo skyrius parodoj per 
ateinančią vasarą. Kitas pa
rodos atstovas tuo pačiu 
tikslu vyksiąs i Pietų Ame
rikos respublikas.

NEW YORKO PARODĄ
NORIMA PALAIKYT 

PER 1940 METUS.
New Yorko majoras La

Guaidia buvo suruošęs ban- 
kietą svetimų pavilionų pa-Į—-- ---- -----
sauhnėj parodoj komisą- laikys, lenkai

RUSAI BIJOSI LENKŲ 
SUBMARINŲ.

Maskvos žinių agentūra 
Tass praneša, kad Sovietų 
laivynas Baltijos juroj imasi 
“atsargumo žingsnių” prieš 
lenkų submarinas. Viena 
lenkų submarina buvo pa
bėgus į Taliną ir estai buvo 
ją internavę, bet šiomis die
nomis ji iš tenai irgi pabė
go. Taigi rusai ir dairosi, 
kad ji nepradėtų skandinti 
jų laivus.

LENKIJOS AMBASADO
RIUS WASHINGTONE 

PASILIEKA.
Nors Lenkijos valdžia jau 

pabėgo, jos ambasadorius 
Wshingtone, kunigaikštis 
Potockis, žada eiti savo pa
reigas ir toliau.

AMERIKOS LAIVAS VE
ŽĖ GINKLUS?

Ant Amerikos laivo “A- 
merican Trader” sustreika
vo jurininkai. Valdžia pra
dėjo tą streiką tirti- ir juri- 
nikai pareiškė sustreikavę 
dėl to, kad į tą laivą buvo 
kraunami ginklai ir amuni
cija Europai.

POPIEŽIUS SMERKIA 
RUSUS.

Popiežiaus organas “Os- 
servatore Romano” labai 
pasmerkė rusus, kurie įsi
veržė Lenkijon. Kas-kas, 
bet popiežius turėtų tylėti, 
nes jis visai neprotestavo, 
kuomet Italijos ir Vokieti
jos fašistai veržėsi Ispanijos 
respublikom 

Vilniaus Policiia ir Žmones Bėpa.

kluoti ir internuoti Po to iš 
Rygos atė’o žinia, kad Lie
tuve" armijos vadas gen. 
Raštikis buvo nuvykęs Vo
kietijon su nacių vadais pa
sitarti Vilniaus klausimu, ir 
vokiečiai patarę jam, kad 
lietuviu kariuomenė tuojaus 
eitų į Vilnių, o irisai iš tenai 
pasitrauksia. Ir rusai pasi
traukę. Dabar Vilnių-; esąs 
jau lietuviu rankose. Dabar 
paaiškėjo, kad tai netiesa.

Gocbbelsos esąs nužudytas.
Iš Paryž'aus atėjo gandų, 

kad Vokietijoj prapuolęs 
be jokios žinios buvęs nacių 
propagandom minist e r i s 
Goebbels. Todėl yra mano
ma, kad jis bus jau nužudy
tas, nes jis buvo priešingas 
nacių sutarčiai su komu
nistais.

Rusai pasiima 11,000,000 
Lenkijos gyventojų.

Maskvos žiniomis, Sovie
tai prijungsią prie savo-val
stybės visas Lenkijos žemes, 
kur gyvena baltgudžiai ir 
rusinai (Galicijos ukrainie
čiai). Tose srityse esą apie 
11,000,000 gyventojų.

Sovietų laivynas uždėjo 
Estijai blokadą.

Pereitą sąvaitę Sovietų 
laivynas Baltijos juroj už
dėjo blokadą Estijos pa
kraščiams. Mat, iš Estijos 
uosto Talino pabėgo buvusi 
internuota lenkų submari
na. Rusai mano, kad estai 
tyčia leido jai pabėgti ir ši
tokį jų elgesį skaito “ne
draugišku” veiksmu. Eina 
gandai, kad Sovietai imsią 
visą Baltijos pajūrį, nes 
jiems reikalingi uostai.

Žudosi Lenkijos vadai.
Pereitą sąvaitę nusišovė 

Vilniun atvažiavęs Alek
sandras Prystor, buvęs Len
kijos ministeris pirmininkas 
’r didelis Pilsudskio drau
gas. Jis buvo gimęs Vilniu
je ir dalyvavo Vilniaus pri
jungime prie Lenkijos. Gi 
Vengrijoj nusišovė pabė
gęs Lvovo gubernatorius A. 
Bitja. Jis pabėgo iš Galici
jos į Vengrija automobi- 
lium. Pr liktam laiške jis sa
ko atiduodąs automobilį 
savo šoferiui. Bitje turėjo

kari-
keliatą sūnų, kurie dabar 
tarnavo lenkų armijoj 
ninkais.

mi-

Vo-

Nacių vadai pasidėjo 
lijonus užsieny.

Londono žiniomis, 
kietijos nacių lyderiai turi 
pasidėję nsitra'ėse valsty
bėse apie $16 670 000 pini
gu ir kitokių vertybių, ir 
prie to da apdraudę savo 
gyvybę $18 203,500 sumai. 
Tų vadų esą šeši: Ribben- 
tropas, Goebhelsas (kuris 
esąs jau nužudytas), Goe- 
ringas, Hessas, Levas ir 
slaptosios porcijos vi.š’nin- 
kas Himmleris. Tik vienas 
Hitleris užsienyje nieko ne
turįs.

Vokiečiai paėmė nelaisvėn 
300,000 lenkų.

Pereitą sąvaitę vokiečiai 
paėmė nelaisvėn da 50,000 
lenkų armiją, kuri iki šiol 
laikėsi prie Bzuros upės, Lo
dzės apylinkėje. Ji turėjusi 
labai daug ginklų ir amuni
cijos, kuri teko vokiečiams. 
Čia buvusi atkakliausia ko
va. Dabar vokiečiai sakosi 
turį išviso jau 300,000 lenkų 
paėmę nelaisvėn.>

Amerika prižiuręs aliantų 
belaisvius Vokietijoj.

Anglija ir Francuzija pa
vedė Jungtinėms Valstijoms 
prižiūrėti jų belaisvius, ku
rie pateks į vokiečių rankas. 
Amerika paskirs komisiją, 
kurios pareiga bus apžiūrėti 
koncentracijos stovyklas 
Vokietijoj, kad karo belais
viai butų žmoniškai užlai
komi. 1929 metais Ženevoj 
buvo padaryta tarptautinė 
sutartis, kad karo belaisviai 
butų vaišinami žmoniškai, 
ir kad jų užlaikymas butų 
prižiūrimas kurios nors ne- 
itralės valstybės. Tą sutartį 
pasirašė Amerika, Anglija, 
Francuzija, Vokietija ir 43 
kitos šalys. I-J

B

Italų laivas nepriėmė vo
kiečių.

Iš New Yorko uosto pe
reitą sąvaitę išėjo italų lai
vas, kuriuo norėjo išvažiuo
ti iš Amerikos< 30, vokiečių. 
Italų laivas jų nepriėmė, pa
siaiškindamas, kad jis neno
rįs patekti į kokią painiavą 
su anglais.

Kanada organizuoja 32,000 
armiją užjūriui.

Kanada nori suorgani
zuoti 32,000 savanorių ar
miją Anglijai į pagalbą. Pa
geidaujami daugiausia la
kūnai.

Vokiečių submarina Kana
dos pakrašty.

Pereitą savaitę Kanados 
pakrašty buvo pastebėta 
vokiečių submarina. Kana
dos laivyno naikintuvas me
tė ksliatą bombų į tą vietą, 
bet pasekmės nežinomos.

Penktas Puslapis

Šis vaizdelis parodo Sovietų ±>.us,jos raitelius įjojant Vilniun. Firma jų į miestą jvaziavo 
tankai.

-i 1935 me-

Elzbieta, išvykusi 19-

Connccti.ut vai. (East

Marija, (Mary Chutei- 
metų gyvenusi New 

kame bus tais metais

LIETUVOS GENERALINIO KON
SULATO PAHEŠKOJ1MA1;

Anusevičius Mykolas, sūnūs Anta
no, kilęs iš Ukmergės apskr.. Želvos 
vaisė., Katališkių kaimo, 
tų gyveno Broo. lyne.

Burinskaitė, Ei 1 ,___  _
12 metais ir gyvenusi pas savo dėdę 
Juozą Kalėdą ~ 
Windsor).

Ciuteikicnė.
kis), iki 1930 
Haven, Conn, 
esanti mirusi.

Dočkai, Jurgis ir Kazys, kilę iš Pa
nevėžio apskr. Smilgių vaisė. Man- 
arto kaimo, į S. Valstijos išvykę- 19- 
10 metais ir pradžioje apsigyvenę 
Philadelphia, Pa.

Jakonis, Jonas. 1918 metais tarna
vęs J. A. Valstijų kariuomenėje, o 
1U21 metais gyvenęs Philadelphia, 
Pa.. 2206 Wood Street.

Jonikas, Ignas, prieš septynis me
tus gyvenęs Cambridge, Mass, ir tu
rėjęs ten statinių dirbtuvę.

Jieškomieii arba apie iuos žinanJ 
tieji maloniai prašomi rašyti:

Lietuvos Generalinis Konsulatas
16 West 75th St., New York City.

RYMAS.
versta .

gražiai aprašyta apie Rymą, 
viskas vertimas yra lengvas 
žus. Chicago, Ill. 1909, pusi 
Drūtai apdaryta .....................

Romanas. Ta knyga yra 
id yra 
Lictu- 
r g ra- 
432.
$2.50

Pajieškau darbo pas tei
singus farmerius.

Moku visokį farmų darbų, nes per 
datig nietų esu ūkininkas. Esu pati
kėtinas ir teisingas, esu laisvų pažiū
rų, tai žydams barzdų nebučiuoju. 
Esu viduramžis vyras ir pajiegiu 
dirbti. Kuriam reikalingas vyras ant 
pastovaus darbo atrašykite, aš atva
žiuosiu. Pažymėkite kiek mokėsit.

FRANK BA RTES H (9)
156 North Rd., Bedford, Mass.

SIENINIAI ,
KALENDORIAI

1940 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- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių s’i jų aero
planu. Prisiunčiamo į namus kas rei
kalauja. Vienas 25c. 5 už $1.

73 Hartford Avė..
NEW BRITAIN. CONN.

PARDUODU LIETUVIS 
KUS BALANDŽIUS.

jų ir j Knnadb

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai Prisiun

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kori iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petriku nė. išleido 
Moterų Skyrius. Kaina $1.<’<).

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

. D. L. D

SVARBUS ATSITIKIMAIĮVYKSTA KASDIEN
TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS

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

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

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

I EaJIESKOJIMAI i —— . 1Marijona Tamulioniutė pajieškau 
JUOZAPO WERN0, jis važiavo vie
nu lai.u iš Anglijos į Ameriką kartu 
su manim 1907 metais, Oktoberio 
men , j Philadelphia, Pa. Jis buvo gy
venęs Anglijoje i.- mokėjo angliškai. 
Prašau atsišaukti, man reikia žinot ] 
laivo vardų kuriuo mes atvažiavom. 
Aš busiu jam dėkinga jei jis atsi
šauks. Mrs. Mary Wcnton, (0 

R. F. D. 2, Fitchburg, Mass.

Pajieškau pusbrolio Vinco Merecko, 
paeina iš Lietuvos Kauno apskričio, 
Rumšiškių parap., Dovainonių kaimo; 
girdėjau gyvena Chicagoje, prašau 
atsišaukti, kurie žinote kur jis ran
dasi, prašau pranešti, busiu labai dė
kingas. Juozas Mereckas (1)

422 Ringwood avė.,
Pompton Lakes, N. J.

Pajieškau Petro Jašinsko, Kilučių I KalendoI.ių. G... 
kaimo, Biržų parapijos; gyvena Nor- i j Kreipkitės;
wood, Mass., o dabar esąs Chicago, ctanDKRD C ALE?
III. Turiu svarbų reikalą, meldžiu at
sišaukti; kurie žinot jo antrašą, ma
lonėkite pranešti, busiu dėkinga.

Emelija želenkauskaitė-Petraitienė 
3982 McKinley , Detroit, Mich.

Pajieškau P. Kopach, jis lietuvis, 
atvažiavo iš Brooklyn, N. Y. į Chica
go, III. su 3 vaikučiais pereitais me
tais Septemberio mėnesy. Kas pra
neš jo adresą gaus $3.00, o jeigu pats 
atsišauks aš jam užmokėsiu $30.

Keleivio Nr. 26 buvo mano pajieš- 
kojimas Onutės. SUsiuntė man daug 
laiškų ir visokių neprašytų knygų.laiSKų ir VISOKIU nepruayių muku, f Ali AHyUi 1 
laikraščių, kuriuos turėjau sudėt į D1 '
bačkų. Neprašomų daiktų prašau ne- r Ao ir
siuntinėti. Aš turiu savo laikraščių. • t • >siuntinėti. ------ ------------------  ------

T. Kassales (9)
229 E. 1 St., Long Beach, Calif.

Pajieškau brolio KAZIMIERO 
KAIRIO, karės metu gyveno So. Bos
tone ir dirbo pijanšapėje. Vėliau ne
žinia kur išvažiavo. Iš Lietuvos paei
na iš Panevėžio apskr., Kupreliškių 
parapijos, Montvidų kaimo. Ęps žino 
kur jis randasi malonėkit pranešti, 
turiu svarbų reikalą. (0)

Johąna Kairytė-Bulow
3907 N. Nordica avė., Chicago, Ill.

i

APS1VED1MAI.
Pajieškau gyvenimui draugo tikslu 

apsivesti, vaikino arba našlio tarpe 
3u ir 45 metų amžiaus, turi but ne- 
girtuoklis, doras, protingas žmogus, 
kad ir bedarbis; aš esu našlė, be šei
mynos, 38 metų, 5 pėdų 8 colių, turto 
ir darbo užteks, turiu biznį. Su pirmu 
laišku prisiųskit ir savo paveikslą. 
Daugiau aprašysiu vėliau. (9)

A. B.
3339 — 111-th st., Chicago, Ill.

Pajieškau drauges apsivedimui ku
ri mylėtų gyvent ant farmos, arba 
kini turėtu savo farmų, aš sutikčiau 
eit už darbininkų. Plačiau paaiškin
siu laišku. Prašau rašyt (9)

Ignas Banis
R. D. 1, Hart, Mich.

REIKALINGI AGENTAI:
Pardavinėjimui naujausių ir gražiau
sių 1940 m. DARIAUS IR GIRĖNO 
— ” ' ‘ i. Galima pasidarv'ti

... . ' : (-) 
STANDARD CALENDAR CO.

332 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (50)

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

PANAIKINKIT

Sustiprinkit
PLAUKUS

Vartokite Alexander’s Castile Olive
Oil Shampoo . .
Prisiųskite 25 centus, p mes prisiusi
me

ir Stiprinantį Toniką.

2 Sampalu.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Suvis dykai dasižino- 
site savo ateitį ir ko
kių laimę turėsite gy
venime, jeigu parašy
site tuojaus indėdami 
kelias štampas dėl 
persiuntimo. Adresuo-

PRACTICAL SALES COMPA
1219 N. Bell Ave., Desk. K., L 

CHICAGO. ILL.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston. Tel. SOUth Boston 2271.

§
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ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
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KELEIVIS, SO. BOSTON

RUDENS MADOS

In the classic tradition

KAIP VOKIETIJOJ VEDAMA PROPA
GANDA PRIEŠ FAŠIZMĄ.

MOTERŲ SEIMAS NU
TARĖ STEIGTI AMERI
KOS LIETUVIŲ MOTE

RŲ TARYBĄ.
130 delegačių nuo įvairių 

moterų draugijų ir kliubų. 
suvažiavusios } Amerikos 
lietuvių moterų seimą Broo- 
klyne, nutarė steigti “Ame
rikos Lietuvių Moterų Tary
bą.” į tarybą galės įstoti 
vien lietuvių moterų įvai
rios draugijos ir kliubai, už
simokėdami vieną doleiį 
duoklių j metus. Pavienės 
narės, turbut, nebus priima
mos.

Į naujai steigiamą tarybą 
kviečiama visos lietuvių mo
terų organizacijos, nežiū
rint jų politinių nei religi
nių įsitikinimų. Kad paro
džius lietuvių visuomenei, 
jog ši taryba tikrai stengsis 
būti besriovinė ir nesikiš į 
jokią politiką, delegatės 
priėmė ir paskelbė sekančią 
rezoliuciją:

“Mes,’ delegatės Pirmojo 
Amerikos Lietuvių Moterų 
Seimo, įvykusio Brooklyno 
Muziejuje, _ 185 Eastern 
Parkway, 
rugsėjo 
1939 m., 
matiniai 
klausimą, 
įvairių pažiūrų lietuvių mo
terų draugijas ir kliubus 
vieningam veikimui visų 
musų svarbiais reikalais, 
kaip tai: Lietuvos ir lietu
vybės klausime, taikos klau
sime, musų ir musų vaikučių 
sveikatos klausime ir abel- 
nai visu socialės gerovės 
klausimu, turim sugrįžusios 
dėti visas pastangas, kad 
sutraukus visas savų miestų 
organizacijas į esamus vie
tinius sąryšius ir, pagaliaus, 
į Amerikos Lietuvių Mote
rų Tarybą.

“Kad tą pasiekus, mes tu
rime pratintis prie didžiau
sio draugiškumo, prie di
džiausios tolerancijos link 
kitaip manančių ir veikian
čių moterų. Besitariant su į- 
vairių srovių narėm bile 
klausimu, mes turime veng
ti palietimo bile kurios mo
ters įsitikinimų, ar tai reli
ginių ar politinių, ir kalbėti 
vien tik klausimu, 
norime 
diskusijos,

185
Brooklyn, N. Y., 

7, 8, 9 dienomis, 
susirinkusios pa

tam, kad išrišus 
kaip sujungti

kuriuom 
susitarti. Jei kyla 

reikia guodoti 
kitų nuomonę ant tiek, kad 
neišeitų piktumas, nors ir 
atvirai kalbant.

“Geri pavyzdžiai, nuošir
dus draugiškumas ir rišimas 
tokių klausimų, kurie vi
soms bus bendri ir svarbus, 

. suartins ir suvienys visų sro- 
, vių lietuves moteris už ben
drus tikslus.

“Rezoliucijų Komisi ja:
A. Jonikiene,
V. Količiersė,
A. Urlakiutė,
S. Petkienė.”

gražiai. Bet gražių žodžių 
da neužtenka. Reikia, kad 

. tie kilnus pareiškimai butų 
da ir nuoširdus, kad nebūtų 
vienaip kalbama, o kitaip 
manoma. ,

Bus labai gražu ir nau
dinga, jeigu ištikrujų bus 
stengiamasi “pratintis prie 
didžiausio draugiškumo ir 
prie didžiausios toleranci
jos.”

N
V

KAIP VIRTI ARBATĄ.
Kad arbata butų skani ir 

i urėtų malonu kvapą, ją rei
kia padaryti porceliniam, 
moliniam arba stikliniam 
1 uode. Metalinis puodas su- 
i aikina arbatos kvapą ir su- 
f adina jos skonį.

Perplauk puodą verdan- 
< iu vandeniu, kad butų puo- 
i’as karštas; tada įdėk šauk- 
:. ūką arbatos kiekvienam 
] uodukui vandens ir užpilk 
; markiai verdančiu vande
niu, bet nekucmet nevirink. 
Tegul pastovi verdančiam 
vandeny nuo 3 iki 5 minu- 
tų; tuomet lengvai pamai
šyk ir pilk į puodukus.

Jei arbata per stipri, at
sitiesk ją verdančiu vande
niu. Nelaikyk arbatos lape
lių puode ilgiau kaip 5 mi- 
rutas, nes kitaip susigadins j 
arbatos skonis. Niekados 
nevirink arbatos, nes ji bus .... 
karti. Šaltos arbatos neat- tiekoj už 10 centų Powdered ; 
šildyk, nes ji neturės nei Sugar of Lead ir įdėt pusan-, 
kvapo, nei skonio. Arbata tro. šaukštuko tų miltelių į j Dermaičiui. — Apie ta- 
tik tuomet skani, kuomet Paintę verdančio vandens.' bako išdirbima “Keleivy” 
ji šviežiai pagaminta. I Kai ataus., vilgyt skepetą j! jau buvo savo ]aiku rašyta 

---- s,ue( inJ 11 ckas 7 Vp’i Keliais žodžiais negalima
KAIP GYDYTIS NUO gandas kur tik pasirodo h-jviska išaiškinti. Galima pa- 

“POISON IVY.” gos ženklai. Tik reikia sau-; sakyii tik tiek. kad tab^ko 
,r v. . (<K- , . loot’s, kad neiti mt to skisti-; rumas prįkiauso nuo to,

. Ma(:iaP’ . vienas . Kelf- moj akis ir kad nepatektų } įada jis ^inajnas ir džiovi. 
vio skaitytojas prašo patą- Į maistą, nes tai nuodai. j Tabakas turi but ski
limo, kaip gydytis nuo poi
son ivy.” Nėra geresnės pa
galbos, kaip Sugar of Lead, 
kurio galima nusipirkti ap- 
tiekoj už 10 centų ar dau
giau. Jį reikia sumaišyt su

atspausdintą visą egzemp
liorių nelegalaus laikraščio 
“Weltbuhne.”

Arba štai turistinės rek
lamos lapeliai, išspausdinti 
kaip reikia, bet viduje randi 
garsaus vokiečių rašytojo 
Heinricho Manno, Thomo 
Manno brolio, atsišaukimą 
“Į visus vokiečius.” Tokius 
lapelius nematoma ranka 
turizmo biuruose įspraudžia 
tarp tikrųjų ir jie susiranda 
skaitytojų.

Ispanijos karo metu visos 
vokiečių paslaptys buvo ati
dengtos brošiūroje, kurios 
viršelis kolojaliausis, nes tai 
buvo reprodukcija E. W. 
Bole, visų užsienių vokiečių 
vado knygos: “Musų kultū
rinis darbas užsieniuose.”

Visa ši nelegalinė litera
tūra keliauja, nors tie knyg
nešiai rizikuoja kiekvieną 
kartą savo gyvybe. Visuose 
dideliuose miestuose yra ne- 
legalės organizacijos cent
rai, kurie tuo budu aprūpi
nami “medžiaga.” Išplati
nimas eina iš rankų į ran
kas, kad toji literatūra pa
siektų plačius skaitytojų 
sluoksnius. Nemuras.

Nors Vokietijoj už prieš- 
nacišką propagandą kiek
vienam gręsia mirtis, vis dėl 
to šita propaganda plinta į- 

i vairiais keliais. Iš užsienio 
gabenamos nelegalės kny
gos, laikraščiai ir kitokia li
teratūra.

Kartais propagandistai 
sugalvoja labai gudrių pla
nų. Štai, Anglijoj buvo vo
kiečių biznierių organizaci
ja, kuri prieš dabartinį' ka
rą leido savo laikraštį 
“Journal o£ the German 
Chamber of Tra.de in Great 
Britain.” Tas laikraštis bu
vo siunčiamas iš Anglijos 
ir Vokietijon. Bet sykį jo 
skaitytojai nustebo: gavo 
žurnalą su tais pačiais vir
šeliais, bet viduje visas turi
nys — propaganda prieš 
Hitlerį ir prieš visą nacių 
diktatūrą.

Tą pat dieną, kada' vokie
čių kariuomenė įėjo į Pra- 
gą, Berlyne buvo platinami 
toki fotogTafuoti atsišauki
mai: “Vokiečių tautos dau
guma smerkia šiuos meto
dus... Mes nenorime paverg
ti kitų tautų... Pakartokite 

.visiems: Nauji užkariavi
mai tik padidins naštą ir 
priartins karą... Reikalauki
te atšaukti kariuomenę iš 
čekų tautos žemės...”

Slaptai veikianti opozici
ja išspausdino lygiai tokius 
pat atsišaukimus, kur užra- 

—------------------------------- šai stambiu šriftu palikti to-
KELIOĖNS I LIETUVĄ ' ki pat, bet po jais paaiškini- 

REIKALU. mai štai taip pakeisti:
“1. Kam reikalinga liau

dies dujokaukė? Karo atve
ju reikia laukti nuodingųjų 
dujų vartojimo. Tikriausia 

i apsauga nuo to pavojaus, 
ir 1 tai vesti taikos politiką. Nie

kas nemano musų pulti. Tik 
musų vadai nori karo...” 

| 2. Nuo ko saugo dujokau
kė? Nesaugo netgi nuo vir- 

' tuvinių dujų,—atsako slap
tasis propagandistas, — juk

Vasara jau pasibaigė ir daugelis moterų galvoja apie naujus kostiumus rudens sezonui. 
Kaip matom iš šito paveikslėlio, šio rudens mados gana kuklios. Spalvoms taipgi duota 
plati laisvė. Iki šiol mėlyna spalva tikdavo tiktai pavasarį. Šita Tradicija šį rudenį nu
stumta į šalį. Galima pasirinkti kostiumą bet kokios spalvos—mėlynos, rudos, pilkos ar 
juodos—ir kiekviena jų bus madoj.

metui. Reikia nusipirkti ap- REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

glCILl. (J L lUUMd OU111CUOJ V O U 

rugusiu pienu, padaryt kaip 
... . w . . • . y r

IHUClli 11 VtllVCll C UZjOIIUUUI. 1C . . • i • ~ , •

lyto nusiplauti šiltu vande- Jum’. ku!’10 ran£,asi ,ant -P°!’
• -- - • • — .• son ivy lapų. O kadangi al-

mostį, ir vakare užsitepti. Iš

niu ir vėl užsitepti. Daryti 
taip kol pasveiksi.

namas. Tabakas turi but ski- 
A. Murauskas.1 namas> kada lapai ties stie- 

Nuo Redakcijos: D-ro viduriu pasidaro šviesiai 
Philipo Skrainkos knyga, į žabos spalvos, .su balzganais 
“Medical L.,Y......-Y.
the Home,” apie “poison 

gydymą sako taip: 
"Žmonės užsinuodija alie-

FRANKO GALVAŽU
DŽIAI SUŠAUDĖ AME

RIKIETI.
Šiomis dienomis New 

Yorkan atvyko iš Ispanijos 
amerikietė Mrs. Sancho, ku
ri su ašaromis pasakoja, 
kad gen. Franko galvažu
džiai Barcelonoj sušaudė 
jos vyrą užtai, kad jis buvo 
masonas. Jis buvo nuvykęs 
tenai su Amerikos šelpimo 
komitetu. Kartu su juo tą 
pačią dieną fašistai sušaudę 
da 18 žmonių, kurie nenorė
jo bučiuoti kunigams ir fa
šistams rankų.

Kaip ir kitos Trans-Atlanti- j 
nės linijos, švedų Amerikos Li
nijos raštinė New Yorke prane
ša, kad laivakortės nuo rugsėjo 
3 d. pabrangintos. . i

Prie esamos kainos, dabar 
reikalinga primokėti priedinis1 
mokestis. Išplaukimas iš’ New 
Yorko į Gothenburgą: kabin 
klase $75; turistų klase $55; 
trečia klase $45. — plaukiant 
M. S. Kungsholm ir Gripsholm I tasis propagancusičis, — juk 
laivais. Kabin klase $60; trečia I pneslektuymes apsaugos są- 

išplaukiant S. S. I JUn?a pat\ to a'skia? p 
speja vartotojus. Bet juk 
karo dujos šimtą kartų pa- 

| vojingesnės, kaip virtuvės 
dujos. Dėl to yra tik viena 

j tikra apsauga: Nereikia ka-
> ro. Taika. Nes musų tėvų ir 
musų vaikų gyvybė mums

i brangiau už viską.” 
Ir toliau panašus pride

rinti atsakymai. Tokius atsi- , —
šaukimus nežinoma ranka njįlLrc
slaptai įtei pia dideliais eg-|F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 
zempliorių skaičiais į

I ruosius, ir tuo budu pati na- 
cių 01 ganizacija skleidžia Emilija Kernagis—turtų rast, 
prieš ją nukreiptą propa
gandą, kol apsižiūri.

i ir kitu ne- 
mažiau įmantrių propagan- d. Lauraitis, 
dos skleidimo būdų. Štai, ’ 

“ paprastas Lyons arbatos pa
kelis. Pro peršviečiamą po
pietį matyti arbata. Bet pra- 
plėšk tą pakelį ir už arbatos 
rasi ant plonutėlės popieroš

Lengvas Budas
Išniokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Si knvga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo Jieškant. važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei!, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Mirhelsonas. Pusi. 95.............. 35c.

udiiiKUb iviiyga, į ¥
Information ‘ for taškeliais, ir lenkiami tarp 

i pirštų lušta. Stiebas nuker- 
: tanias palei žemę ir palieka- 
. m as ant žemės iki lapai su- 
. vysta, kad nesulūžtų kilno- 
. jant. Tuomet jis gabenamas 
i į tam tikras daržines ir pa- 
. vėsy kabinamas viršūnėmis 
. žemyn. Jei oras šaltas, dar- 
i žinė buna truputi šildoma 
; dvi-tris dienas, kad prasidė- 
1 tų fermentacija. Paskui ta- 
: bakas džiūsta lėtai kokias 6 
. savaites. Išdžiuvęs jis buna 
. pakuojamas ir parduoda- 
i mas arba vartojamas. Jei- 
. gu tamstos tabakas neturi 
i skonio, tai gal jį peranksti 
i nuskynėt, arba pergreitai iš- 
. džiovinot, neduodami pro- 
■ Igos jam susifermentuot. Jei- 
, jgu tabaka džiovinsit ant 

' saulės, tai nebus tabakas, 
■jtik džiovinta žolė.
1; M. Kasperaičiui. — Mai

klo Tėvas siunčia tamstai sa
vo generolišką ačiū už laiš
ką ir už pinigus. Žinoma, 

' jam geriausia patinka pini-
• gai. / o
' Skaitytojui iš Saginaw.—-

l enku margas yra tik trupu- 
į didesnis kaip du Amerikos

• akrai, o rusų desiatina dau
giau kain pustrečio karto di
desnė už akrą; iš vienos de- 
siatinos išeina -2.699 akro

i arba 1.922 hektaro.
i Antanui Žilinskui. — Ku- 
I ri valstybė kaltesnė dėl da

bartinio karo, nuspręsti sun- 
1 u, nes tam kliudo politiniai 

i įsitikinimai, simpatijos vie- 
i nai pusei, neąpykanta kitai, 
' h,tt.

Tony Zarlin.— Preziden
tas Lincolnas buvo anglų 
kilmės. Jo proseniai buvo 
atvykę iš Anglijos.

F. B.—Draugas rašai tei
sybę. Europoj tikra suirutė.

Jonui Listovičiui. — Už 
laišką ir pinigus labai ačiū.

koholis aliejų naikina, tai 
užsinuodijus ta žole, tuo-

Užsinuodijus gi nuo “poi- jaus reikia'nusiplauti alko- 
. • , reikia nusiplauti hoiiUm, o paskui vandeniuson oak,” i 

šiltu vandeniu su muilu, o 
paskui dėt “rubbing” alko
holį, pakol skausmas pra
nykę.

Wm. Phillips, 
Scottville, Mich, 

skaitytojas irgiKitas
duoda patarimą. Sako

Gerbiama “Keleivio

su muilu. Tai yra preventyvė 
priemonė, pakol nuodai da 
nėra įsigavę i kraują. Bet 
jeigu iš pat pradžių pavo
jaus nepastebi ir nuodai įsi
gauna per odą į kraują, tai 
alkoholis jau nieko nepa
gelbės ir ligonis turės baisų

klase $45 
Drottningholm laivu. Išplauki
mams iš Gothenburgo į New 
Y’orką: kabin klase $110; turis
tu klase $80; trečia klase $70. 
Išplaukiant M. S. Kungsholm ir 
Gripsholm. Išplaukiant Drott
ningholm laivu: kabin klase 
$90; trečia klase $68.

šis žingsnis buvo būtinai rei- j 
kalingas padengimui didelio pa-' 
branginimo apdraudos, kurią Ii- i 
nijos dabar turi mokėti už lai
vus Trans-Atlantiniam plaukio
jime ir pabrangintą atlyginimą 
darbininkams laive. Jei ne šis I 
priedinis mokestis švedu Ame-; 
rikos Linija butų priversta pa- 
naikinti laivų tvarkaraštį ir su- s^a t ojama 
laikyti išplaukimus. Ir tokiu 
budu vienintelis tiesioginis su- i 
sisiekimas tarp Amerikos i. 
Švedijos ir Lietuvos susilaiky
tų. Manoma, kad ši padėtis bus 
tik laikina ir gal greit grįš į 
normalę padėtį.

Švedų Amerikos Linija, dėl 
atsargos ir palaikymui laivų 
kursavimo, rado butinu reikalu 
prisilaikyti kariaujančių valsty- S 
bių nurodymų: laikinai nukreip- R 
ti nuo reguliarės linijos arti R 
Britanijos salų ir šiaurės juros, g 
š. A. L. laivai iki vėnesnio pra- 9 
nešimo pakryps daugiau į šiAu- R 
rę, į Norvegijos ir Švedijos teri- 
terijos neitrales juras. Dėl šio _ 
pakeitimo 
daugiau laiko perplaukti Atlan
tą, todėl ir prisiėjo padaryti 
kai kurių š. A. L. laivų išplau
kimų pakeitimus.

Turizmo žinioš.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
_ _____ ■ pirmininkas,
906 Prescott St. Waukegan, Ill.

— i r. cjeooravicia — pu-ui.-pageiuiiuii., 
skaičiais į tik-1 733 Lincoln st., Waukegan, Ill. 

Suzana Gabris—nutarimų rašt.
I 730 McAlister ave., Waukegan, Ill.

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

| 726 — 8th St., Waukegan, Ill.
KASOS GLOBĖJAI 

, K. Ambrozunas.
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

I-. Rukštalls, J. Jarušaitis.
Susirinkimai huną paskutinį nedėl- 

‘tnaid »d -a 00:1 ‘otsauąiu ouzos lump 
Liuosybės Svetainėje, kamp. Sth ir 
Adams Sts. Waukegan, 111

niežėjimą, oda paraus ir iš- 
.... . . ± _. . re: | šoks pūslės. Vaistų nuo nie-
akcija: As pastebėjau, kad dėjimo yra visokių, bet ge- 

t"1!10.1,1,68 teiraujasi per (Ke- iiaUejg įp pig-iausis, tai bak- 
. . 1..... ing soda. Reikia jos ištirpyt 
. vandeny, vilgyt skepetą ir 

bet. pasakysiu ką da2nai dėti ant skaudamos
-....................... ; -J'! vietos.”

Vadinamas “poison oak” 
ir “poison sumach” yra taip 
pat žalingos žolės, kaip ir 
“poison ivy.” Visų jų tokie 
pat nuodai ir gydomi tuo 

j pačiu budu.

icivį” apie vaistus nuo “poi- 
jn ivy.” Aš nesu joks, dak-

laras I
man kiti ūkininkai yra nata- j 
lę ir ką mano šeimyna var-j 
toja jau per 15 metu. Tai yra 
Teras ir pigus frvdymas, už 

Rezoliucija skamba labai 10 cehtų gali užtekti visam
| LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 8
b ----- ------- ~ '------8

Merginos Su Dujokaukėm

šis vaizdelis parodo, kaip Londono restoranu padavėjos 
nešiojasi dujakaukes — prijuostas už nugaros.

KĄ IR KAIP SUTAISYTI.
Jeigu iš rakandų kojų iš

krinta račiukai, reikia ra
kandą apversti kojom aukš
tyn. račiukus ištraukti ir į 
tas skyles pripilti sutirpinto 
vaško. Račiukus sudėt atgal 
kol vaškas da nesuztingęs.

Norint muro sienon įsukti 
šriubą ar įkalti vinį, visų 
pirma reikia iškalti skylę, 
i luputį gilesnę negu vinis ar 
sriubas, naskui įvaryti me
dinį kuolą, likusį galą nu
plauti lygiai su siena, ir tada 
į tą medį galima sukti 
varyti ką tik norima.

O. S. S

apskaičiuojama ims

arba šlftininė iškilmė.
f ir-ns. labai jnnlnng'ni 

statvmui Kni»ia Iftc

ar

Dėmės ant baltų ema
liuotų puodų, praustuvų ir 
vonių kartais duodasi nuva
lyti terpentinu arba baking 
sodės tirpiniu.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, i 

daugybė straipsnių^ juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 9t> pusi.............. 25c. 1

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 19 ryto iki 2 p. p. 
i>- nno 6 iki 8:30 vakaro, 

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 
SUTAISĖ DR. I). PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie R 

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION S
KAINA 51.00. R

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass. S

DIDELES SVAItINiS VEIKALAS 
KIEKVIENAM IMOGt L

I <>ie vvh pamatinė* žinios iš

K«.- skaitys ta knygą, tas suzninS Apie savo 
kurio ini't htinizma ir lokiu dalyku, kokiu pirnia

Knygų labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti sava kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boaton, Maja.

Tra.de
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE 
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Lalkraičių.)

Nuskandintas Anglijos Karo Laivas “Courageous.

Prie Raseinių Val
džia Išperka 

Žemes.
Šiaurės vakarų Raseinių 

miesto pusėje, prie Žemai
čių plento, nusavinamas di
delis žemės plotas.

Su Paraseinio gyvento
jais Kavaliauskais yra veik 
susitarta geruoju, jie perlei
džia apie 50 ha žemės, sody
bą, sodus ir už 1 ha gauna 
apie 2,000 litu, viso apie 
120,000.

Bet su Kavaliauskų kai
mynu Grubliausku, iš ku
rio tam pačiam reikalui pa
imama 24 ha žemės (Grub- 
liauskas turi apie 100 ha), 
geruoju negalima ' susitarti, 
nes jis už kiekvieną ha nori 
po kelis tūkstančius litų. 
Atlyginimas bus nustatytas 
įstatymu, jeigu geruoju su 
juo nebus galima susitarti.

Tame rajone nuo senų 
laikų yra senos Raseinių 
vokiečių kapinės, tai. mano
ma, kad jas reiktų iš čia iš
kelti.

Anksčiau Paraseinio dva
re buvo vandeninis malūnas 
ir prie malūno gražus Šly- 
nos upelio tvenkinys; toje 
vietoje pastačius garinį ma
lūną, tvenkinys nuleistas, 
padaryta lanka.

Dabar tvenkinys busiąs 
atnaujintas, kuriame Rasei
nių miestui maudyklės bu
siančios įtaisytos, nes dabai 
Raseinių artimiausios mau
dyklės, Dubysa, apie 12 ki
lometru nuo miesto.

Miesto pietinėje pusėje, 
prie Prabaudos, prieš kurį 
laiką pastatyta kareivinių 
trobesiai.

MOTERYS IŠGELBĖJO 
MUŠAMĄ NAŠLE BIR

ŽŲ TURGUJE.
Biržų mieste gyveno našlė 

Dr-nė. Ji turėjo vyro paliktą 
gražų namelį ir vertėsi vie
nu, kitu bizneliu, o kai ir tie 
įsibodo, susirado meilužį... ■

Namelis ir kitos pajamos j 
eido šiai porai lengvai gy
venti. Gyvenimas gal ir to
liau butų vienodai slinkęs, 
jei našlelei nebūtų nusibo
dęs meilužis. Atsibodo ir ji 
jį išvarė. Našlelė pardavė 
namuką ir ėmė naujų kelių 
jieškoti, bet, deja, meilužis 
dar nenorėjo savo pozicijų 
užleisti — jam rūpėjo ir po
niutė, o juo labiau jos pini
gai ir štai rugpiučio 7 d. gy
vulių turgavietėje jis sučiu
po Dr-nę ir pareikalavo, kad 
vėl su juo gyventų. Ji atsi
sakė, o šis pradėjo ją mušti 
r plėšyti jos drabužius. Fi
nalas gal butų buvęs liūd
nas abiems, jei ne gyvulių 
vertelgų žmonos. Moterėlės 
Dr-nę išgelbėjo, o mušeiką 
nuvijo iki vidurio miesto.

Štai kaip išrodė “Courageous,” Anglijos laivas orlaiviams vežioti, kurį anądien nuskandino vokiečių submarina. Su 
laivu žuvo visi orlaiviai ir daugiau kaip 500 kareivių.

Daug Gaisrų Že
maitijoje.

KAUNE TRŪKSTĄ 
BUTŲ.

Šią vasarą Kaune veik 
nematyt tuščių, išnuomoja
mų butų 
ir naujų 
bet vos padėjus 
jau pradedama išnuomoti 
butus, kitas ir nuomą sumo
ka už visus metus pirmyn ir 
gana aukštą, nes naujų na
mų nesiekia nei Kainų tvar
kytojo ranka.

Daug kas manė, kad lie- 
pos-rugpiučio mėnesiais bus 
tam tikras nuomininkų judė
jimas, bet apsiriko: niekas 
savo turimo buto neaplei
džia, kito nesusiranda, o į

PLĖŠIKAS BUVO UŽ
PUOLĘS MOTERĮ NA

MUOSE.
Čėpukų kaime, Biržų ap

skrity, ūkininko Margenio 
namuose buvo toks atsitiki
mas: Apie 10 vai. vakaro 
Margenis išėjo gyvulių ap
žiūrėti, o Margenienė sėdė
jo prie lempos ir skaitė laik
raštį. Netrukus atsidarė du
rys ir įėjo vyras. Margenie
nė net dėmesio neatkreipė 
—manė, kad jos vyras grį
žo ; bet įėjusis staiga ją grie
bė už kaklo ir ėmė smaugti 
reikalaudamas atiduoti pi
nigus. Margenienė pareiškė, 
kad pinigai pas vyrą ir jis 
netrukus grįžęs juos ati
duos. Plėšikas išsigandęs 
pabėgo.

PENKIOLIKAMETĖS PA
NEVĖŽIO “JUODA- 

RANKĖS.”
Prieš keliatą metų kelin

tas turtingų panevėžiečių 
gaudavo grąsinamus laiš
kus, kad paskirtose vietose 
padėtų nemažas pinigų su
mas, kurios siekdavo iki 
1,000 litų.

Policija stropiai jieško- 
dama nusikaltėlių, praėju
siais metais Panevėžio gele
žinkelio stotyje nusikaltė
lius sučiupo, iš kurių paaiš
kėjo, kad grasinamus laiš
kus rašė Montviliškaitė Ma
sė, 15 metų amžiaus ir jos 
bendradarbė Sajevičiutė 
Chaja, 12 metų amžiaus.

Dabar Panevėžio apygar
dos teismas šią bylą sprendė 
ir abi nepilnametes nubau
dė po pusantrų metų sun
kiųjų darbų kalėjimu, pa
keisdamas bausmę atidavi
mu į drausmės ir auklėjimo 
įstaigą.

AUTOBUSO NELAIMĖ 
ŠIAULĖNUOSE.

Rugpiučio 1 d. iš Šiaulė-1 
nu į Tytuvėnus važiavo au- 
autobusas. Pakeliui jis pasi
vijo ties Kuršių kaimu ei
nantį keliu apylinkės kaimų 
seniūną Juozą Tuckų, iš Bu
dų vienkiemio, 70 m. am- , 
žiaus ūkininką. Šoferis per 
vėlai jį pastebėjo ir nebega
lėdamas mašinos sustabdy
ti pasuko ją į griovį. Du pir
mutiniai ratai įvirto griovin, 
o pati mašina parvirto ant 
šono. Važiavę keli keleiviai 
buvo lengvai sužeisti. Ta
čiau nors ir pasukta mašina 
vis tiek užkliudė J. Tuckų ir 
jį sunkiai sužalojo; sulaužė 
šonkaulį ir pramušė galvą. 
Sužeistasis buvo nugaben
tas į Šiluvą, kur jam buvo 
suteikta medicinos pagalba. 
Keleiviai kaltina šoferį dėl 
tos katastrofos.

Nemaža statoma 
gyvenamų namų, 

pamatus

Rugpiučio 7 d. Micaičių 
i kaime, Nevarėnų vals., per- 
I kūnas trenkė į ūkininko Jo- 
i no Paulausko tvartus, kurie 
užsidegė. Vėliau ugnis per- 
simenė į kitus gretimus ūkio 
trobesius— svirną ir skiepą, 
kurie visi sudegė. Be to, su- 

■ degė 5 kalvės, už 2,000 litų 
pašaro, už 1200 litų linų ir 
ūkio padargų už 500 litų. 
Viso padaryta nuostolių 
apie 14,000 litų. Turtas bu
vo neapdraustas.

Rugpiučio 7 d. Pašatrijos 
kaime, Luokės vaisė., per
kūnas trenkė į ūkininko Jo
no Stonkaus daržinę, pasta
tytą laukuose atskirai nuo 
Litų trobesių. Daržinė su pa
šaru ir inventorium sudegė. 
Nuostolių 3,760 litų. Turtas 
neapdraustas.

I Rugpiučio 4 d. vidudienį 
Pleinių kaime, Tverų vaisė., 
Prano Prialgauskio gyv. na
me kilo gaisras. Tuo laiku 
visa Prialgauskų šeima bu
vo laukuose. Sudegė namo 
šiaudinis stogas, lubos ir ša
lia pastatytas medininkas. 
Namai neapdrausti. Spėja
ma kad gaisras kilo iš duon
kepio pečiaus, kuriame kaip 
tik tuo laiku buvo pakepta 
duona.

i Rugpiučio 7 d. Narvaišių 
kaime, Plungės vaisė., sude
gė Antano Šimkaus tvartai 
ir daržinė, viena karvė, dar
žinėje buvęs šienas. Viso 
nuostolių 600 litų sumai. 
Turtas neapdraustas. Nu
kentėjęs mano, kad tai pa
degimas iš keršto.

ŽMONĖS GYVI BŪDAMI 
Į. STATOSI SAU PAMIN

KLUS.
Joniškio kapinėse yra pa

statytas puikus akmeninis 
paminklas gyvulių gydyto- 

i jui Laurynui Lopui atmin
ti. O Laurynas Lopas svei- 
kutėlaitis vaikščioja po Jo
niškį ir pasistatė dviejų 
aukštų mūrinius namus.

Lopas gyvas būdamas pa
minklą pasistatydinęs todėl, 
kad jam mirus vaikai netu
rėtų išlaidų. Be to, gyvas 
būdamas paminklą galįs pa
sistatydinti kokį norįs.

Raseinių apskr., vienose 
laisvamanių kapinėse vie
nas siuvėjas taip pat pasi
statydinęs paminklą ir lau
kia mirties jos nesulaukda
mas, nes dar stiprus vyras ir 
galįs gyventi 10—20 metų.

Anksčiau žmonės būdami 
gyvi sau paminklų kapinėse 
nestatydavo, o dabar nervų 
pakrikimo laikais gyvi bū
dami laiko save pusiau mi- 
lusiais.

ARKLIAVAGIS ISIPIRŠO 
PAS ŪKININKĄ Į PUS

BERNIUS.
Panevėžio apskrity, Upy

tės vienkiemy, pas ūkininką 
Edvardą Dailydėną įsipiršo 
j pusbernius nežinomas vai
kėzas, kuris sakėsi esąs Jo
nas Klasinskas.

Dabar gi pas šitą ūkinin
ką atvyko kitas ūkininkas, 
Juozas Trusčinskas, ir pra
dėjo sakyti, kad to pusber
nio tikra pavardė yra šeške- 
vičius.Domazas, bet ne Kla- 
sinkskas, ir kad tas pusber
nis prieš 3 metus esąs Trus- 
činsko arklį pavogęs. Trus
činskas dabar grąsino pra
nešti policijai.

Naktį Dailinėno tarnas 
dingo, pasiimdamas savo 
šeimininko antklodę, pagal
vę, vadeles ir balnelį, ir nu
ėjęs už kokių 3 kilometrų 
pasikinkė savo šeimininko 
arklį į ratus ir nuvažiavo 
Ramygalos miestelio link.

PAŽANGUS SAVAlTRAsTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
J U. S. A. metams kainuoja $1.50. 

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

“A. L. BALSAS”
Casilla dc Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.
DAUG GAISRŲ KLAI

PĖDOS KRAŠTE.
Lenkų spauda praneša 

Klaipėdos, kad vokiečių 
valdžios organai skubiai re
gistruoja ir rekvizuoja įvai
rių rūšių pastatus, kur galę- 
tų apsigyventi kariuomenė.

Laikraščiai praneša taip

VOS SURADO PAKLY
DUSIUS MIŠKE VAIKUS.

Bedančių miške beuogau
dami paklydo Kaulakių kai
mo, Raseinių vaisė., ūkinin
ko Romkaus du vaikai ir 
ukin. Ubarto duktė. Visi 
trys vaikai — mažamečiai, 

kurioje šeštadieniais ir šven- į vyriausiajam vos septyneri 
tadieniais yra rengiami šo-1 metai. Paklydę vaikai miš- 
kiu vakarai. Apylinkės gy- ke išbuvo daugiau kaip dvi 
ventojai tais vakarais nėra | dienas. Abi naktis, kurias 
labai patenkinti. Aleksoto i paklydusiems teko praleisti 
klebonas numato šia aikštę miške, smarkiai lijo ir grio- 
paversti kapinėmis, nes se- vė perkūnija. Vaikų jieškoti 
nose kapinėse jau ankštoka, buvo sutelkta keliosdešimts 

| žmonių iš apylinkės. Vaikai 
j buvo atrasti beuogaują.

NORI ŠAULIŲ AIKŠTĘ 
PAVERSTI KAPINĖMIS.

Kaune, Aleksoto šauliai 
ties kapinėmis turi aikštę,

JURA IŠPLOVĖ DU 
BEKONU...

_________ , _. Šiomis dienomis
dabar rudeniop, kai studen-Siaučiant audrai,, . .. . . i1!1’0j
dabar rudeniop, kai studen-l siaučiant audrai, ties Biru- 
tai, matininkai ir kultur-įtės kalnu, bendrajame plia- 
technikai rengiasi sugrįžti, že, jura išplovė maišą su 
tai ir kambarių 
gauti.

O anksčiau išreklamuotos nai, bevežant iš Klaipėdos, 
butų-kolonijų statybos — užėjus audrai netyčia nusi- 
nutilę. lito nuo laivo.

sunkiau dviem bekonais.
| Spėjama, kad tie beko

NUSKENDO VAIKAS.
Šiomis dienomis Taura

gės valse., Dagių kaimo gy
ventojo Šaltaičio, prūdelyje 

' prie namų prigėrė 2 metų 
' amžiaus vaikas. Vaikas nu
skendo beveik motinos aky- 
vaizdoje, šiai užsiplepėjus

1 su kaimyne.

iš
TAURAGĖS APSKRITY 

PRIVISO ŠERNŲ.
Tyrelių miškuose, Taura

gės apskrity, priviso daug 
šernų. Šernai didelėmis ban-

naiKiasciai pianesa taip net po 20 galvų kar-
pat apie gaišią, kilusį dya-|t naktimis išeina į pamiš- 
re, esančiame 12 kilometrų kės ukinink laukus ir nai. 
nuo Klaipėdos. Esą, nuosto- kina pasėlilį knisa bulves, 
iioi ton Qinlfio uoliu miln.A. —

j 1 M * * • L IJClU HUU OCIUU ncntlCl fJKJ-
laikiascių, kajm0> Tauragės valse, 

gaisrų kilo ir kitose Klaipė- (ukįninkai. Nukentėjusieji 
dos klasto vietose. Daugjau pasįskunciė policijai, ku- 
zmonių esą suimta, nes vo- < £arė kreiptis j artimiau. 
kiečių valdžios oi ganai spe-1 gį girininką prašyti nuosto- 
ja jog ten butą sabotažo liusatlyginfm 
veiksmų. Į - 

GILINAMAS NEMUNAS. [
Šiais metais Nemunas ge

rokai nusekė. Riogliškių- 
Šilinės apylinkėse Nemuno 
gilumas tesiekia vos 80—85 
cm. Nusekus upė trukdo lai
vininkystę. Atitinkami! į- 
staigų pasiųsta žemsemė gi
lina Nemuno vagą.

Jiai ten siekia kelių milijo
nų litų. Ypač nuo šernų kenčia Jo- PASIKORĖ JAUNUOLIS.

Prieš keliatą dienų Gel
gaudiškyje ties vartais pasi
korė ūkininko Baj. berniu
kas. Žudymosi priežastis 
neaiški.

Kazlų-Rudos miške, ties 
I pat miesteliu, iš vagonėlio 
, risdamasis medis kliudė 6

Lenkų Kareiviai Ties Varšuva

Čia matome lenkų kareivius bėgant nuo vokiečių artyn prie Varšuvos. Rašant šiuos žo
džius, Varšuva dar laikosi, nors iš visų pusių apsupta. Lenkai praneša per savo radiją, 
kad jie laikysis “iki galo.”

ATLAIDAI IR KRUVI
NOS MUŠTYNĖS.

Alovė? bažnytkaimy, Aly-"metų žydų tautybės berniu- 
laus apskrity, per šv. Onos' ką ir jį mirtinai , sutrynė, 
atlaidus kilo peštynės. Vie
nas Mansiunų kaimo gyven
tojas per peštynių Įkarštį 
pavojingai sužeistas j vidu
rius, kitam išplėšta akis. Į 
vidurius sužeistasis išvežtas 
įlydyti į Kauną.

Žmogus, valdęs arklius, net 
nebuvo pastebėjęs berniu
ko, ir apie nelaimę sužino
jo, tik norėdamas medį įkel
ti i vagonėlį. Sujaudinti ber
niuko tėvai dėl savo kūdikio 
mirties kaltino vežėją.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga’
Išeina du kartu per menes). Lai

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

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
• Adresas: N. BANGA
C. Paraguay No. 1480, 

MONTEVIDEO. URUGUAY.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admin Istrac I Jon nevėliau PANEDĖ- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą, reikia pasiųst IS anksto, kad pa
siektų mus ne včllau kaip panedS- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaltės numerj nespėjama patal- 
plnt.

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

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

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

•‘Keleivio” prenumeratoriams už 
pajteSkojlrfius giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod|. Mažiausio pajleSko- 
jlmo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust

•‘KELEIVIS,” 253 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

PAŽANGIEJI AMERIKOSLIETUVIAI!
GRAŽIOS EILES, DAINOS IR BALADOS

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

Švietimo tikslui yru įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir VisUonjenęs Mėnesinis Iliustruotas Žur
nalas KULTŪRA.

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

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalų “KULTŪRĄ arba 1SS1RA- 
ŽYK1TE Jį PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

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

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

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

SIELOS
BALSAI

ft

b

5‘npuošta daugeliu spalvuotą puikių paveikslų.
223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoj* yra trijų rų#ių e>le»:

TAUTIŠKOS, ŠE1M1NIŠKOS IR DARBI N NK 
Tai yražiauaia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kaihota

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu“. Popierinius galima siųsti tir^iog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

Vietinės Žinios
Vokietijos Karo Reikalus.

PASKIRTA $400 G0 LIE
TUVOS POLITINIAMS 

KALINIAMS.

ravimų. Jis giria Sovietų 
Rusiją, kad “išlaisvino” 
Lenkijos darbininkus iš fa
šistinės priespaudos, ir tuo 
pačiu laiku džiaugėsi, kad 
Sovietų Rusija tokia gera 
fašistinei Lietuvos valdžiai, 
kad netik jos nepalies, bet 
da ir Vilnių jai užfundys. 
Kur gi čia nuosakumas?

Klausytojas.
Nuo Redakcijos: Kitas 

! pagamino 
daug platesnį tų prakalbų 
aprašymą; jis tilps sekan
čiam “Keleivio” numery.

Maynardo pikniko užbaig- 
tuvių nuotaika buvo g3ra.
Pereitą nedėldienį Hud- 

sono Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo name buvo suvažiavęs 
Massachusetts lietuvių drau
gijų Bendras Komitetas už
baigti Mavnarde buvusio i 
pikniko reikalus. Dalyvavo musu reporteris 
ir kai kurie to pikniko dar- > - 
bininkai.

Suvedus visas išlaidas ir 
pajamas, pasirodė, kad pik
niko pasekmės buvo n?bloj 
gos, nors sąlygos šįmet buvo 
nelabai palankios. Iš rapor
tų pasirodė, kad piknikas 
buvo gerai organizuotas, 
tvarkingas ir publikai labai 
patiko.

Užbaigus apyskaitą, ko
mitetas nutarė tuojaus, pa
kol keliai da neužsidarę, nu
siųsti $400.00 Lietuvos poli
tinių kalinių reikalams.

Pirmininkas S. Michelso- 
nas pranešė, kad pirmiau 
išsiųsti $200.00 pasiekė sa
vo tikslą, ir perskaitė laiš
kus, kuriais Lietuvos drau
gai labai dėkoja pažan
giems Massachusetts lietu
viams už tokią gausią pa
ramą.

Nuotaika pikniko užbaig- 
tuvėse buvo labai gera. Bu
vo užsiminta ir apie nesuti
kimus centro komitete Chi- 
cagoje. Kalbėtojai labai ap
gailestavo, kad tenai musų 
veikėjai negali susikalbėti 
ir nori visą darbą likviduo
ti. Nutarta išnešti šituo rei
kalu rezoliuciją, kurią para
šys naskirta komisija.

Nutarta, kad 12 lapkričio 
dieną butų sušaukta metinė 
Apskričio konferencija. 
Vieta paskirta South Bosto
ne, 11 valandą ryto.

LSS Massachusetts Apskri
čio konferencija.

Lapkričio 8 dieną, 11 va
landą priešpiet, yra šaukia
ma Lietuvių Socialistų Są
jungos Massachusetts ap
skričio konferencija “Ke
leivio” name. Visos šios 
valstijos socialistų kuopos 
prašomos paskirti ir atsiųsti 
savo atstovus; o kur kuopų 
nėra, iš tokių vietų prašomi 
dalyvauti pavieniai drau
gai.

Tarp kitų dalykų bus svar
stomi šie klausimai:

1. Lietuvių socialistų ju
dėjimo istorijai medžiagos 
rinkimas;

2. Socialistų veikla Mas
sachusetts valstijoj;

■3. Socialistų santikiai su 
kitomis Amerikos lietuvių 
srovėmis;

4. Musų santikiai su Lie
tuvos socialdemokratais;

5. Musų pozicija akyvaiz- 
doje Lenkijos padalinimo 
tarp Rusijos ir Vokietijos;

6. Kiti dienos klausimai.
V. Anesta, sekr.

kurių atvaizdai čia matyt.

Lankėsi prof. Pakštas.
Šią sąvaitę “Keleivio” i 

redakciją aplankė Dr. Ka- 
, zys Pakštas, Lietuvos uni- 
I ver.' itcto profesorius, kuris 
, šiomis dienomis vieši Bosto
no apylinkėj. Seniau p. Pak-

1 štas yra dirbęs prie “Drau-| 
go” ir prie “Darbininko,” j 
bet po to jau 14 metų išgy-' 
veno Lietuvoje. Filosofijos j 
daktaro laipsnį jis įgijo' 
Šveicarijoj. Lietuvos univer
sitete dėsto geografiją. A-1 
mciikon jis yra atvykęs il
gesniam laikui ir apsistojęs 
su šeimyna Worcesteryje, 
kur io žmona turi nuosavą 
namą.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nodėliomi. ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

>73 HARVARD STREET 
k»mo. inman «t. arti Central >kv.

CAMBRIDGE, MASS.

f'alaronae 11114
MEDICINOS DAKTARAS 

t . J. M1KOLA1TIS 
Valandos nuo 2 iki 4 po pletq, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
■ •7 HUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS,
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Bimba kalbėjo.
Rugsėjo 24 d. South 

tone kalbėjo “Laisvės” re
daktorius A. Bimba. Pra
kalbas rengė LDLD kuopa. 
Kalbėtojas aiškino, kas rei
kia daryti, kad apsaugot 
Ameriką nuo karo, nes ka
ras darbininkams reiškia 
nelaimę. Kad kapitalistai 
neįtrauktų šios šalies i karą, 
tai darbininkai privalo siųs
ti prezidentui Rooseveltui 
rezoliucijas ir 
prieš karą.

Anglijos ir Francuzijos 
buržuazija norėjusi ir So
vietų Rusiją Įtraukti į karą, 
bet Rusija žinojo ką pada
ryt: ji padarė su Hitleriu 
taiką ir išvadavo Lenkijos 
darbo žmones iš smaugikų 
rankų, sako Bimba. Išvada
vo ir Vilnių, ir išvadavus 
siūlė jį pasiimt Smetonai, 
bet Smetona pakratęs ran
kas ir pasakęs: “Turėkit jus 
jį!” (Ne tiesa; tokio pasiū
lymo Smetonai iki šiol da 
niekas nedarė!—Red.)

Toliau kalbėtojas 
kavo” ir socialistus, 
ką socialistai davė 
žmonėms? Nieko. O 
nistai davę labai daug. Jie 
išlaisvinę Lenkijos žmones 
ir pastatę tenai darbo žmo
nių valdžią. (Ir vėl ne tiesa. 
Lenkijos žmones “išlaisvi
no” ne komunistai, bet Hit
lerio karo mašina, kuri su
naikino Lenkijos armiją.— 
Red.)

O kai ui pasibaigus Sovie
tų Rusija gal ir Hitleriui į- 
spirs Į užpakali, sako kalbė
tojas. Tuomet ir Vokietijos 
darbininkai bus paliuosuoti. 
Lietuva, ta musų brangi tė
vynė, išliks sveikutėlė ir ga
li but. kad Sovietai atiduos 
jai Vilnių.

Vadinasi, karas yra dar
bininkams nelaimė, ir kartu 
didelė laimė.

Visa jo kalba buvo labai 
nenuosaki ir pilna priešta-

Bos-

protestuoti

“kriti- 
Girdi, 
darbo 
komu-

Viešnia iš Chicagos.
“Keleivio” Įstaigą aplan

kė draugė Johana Bulovie- 
nė iš Chicagos. Važiuoda
ma į pasaulinę New Yorko 
parodą ji sustojo South Bo
stone aplankyti savo gimi
nių ir ta pačia proga atėjo 
pažiūrėti iš kur “Keleivis” 
eina. “Keleivis” turi daug 
draugų ir mums visuomet 
yra malonu su jais pasima
tyti.

Šįmet Bostono namų savi
ninkai turės mokėti miestui 
taksų po $39.90 nuo tūks
tančio dolerių vertybės. Per
nai buvo mokama po $41.30 
nuo tūkstančio.

Kas laimėjo dovanas ponų 
Minkų radijo piknike.

Ponų Minkų radijo pikni
ke 27 rugpiučio dovanas lai
mėjo šie asmenys: (1) $200 
vertės kailinius laimėjo Va
lerija Grigas iš Hudson, 
Mass.; (2) kelionę į pasau
linę parodą ir atgal laimėjo 
Anne Rizzo iš Cambridge;
(3) $45 vertės 1940 m. Ze
nith combination radijo ir 
gramafono setą laimėjo 
Wm. F. Larcy iš Norwoodo;
(4) $10 vertės kėdę laimėjo 
S. Shubow iš Brookline; (5) 
$10 vertės elektrikinį laik
rodį laimėjo N. Bodnar iš

Hitleris paskyrė karo reikalams vesti tarybą iš trijų nacių,
Skaitant iš kairės į dešinę, čia matosi: Wilhelm Keitel, Rudolf Hess ir Hermann Goering.

Atsidaro vakarinės mo
kyklos.

Bostono mokyklų komite
tas prašo mus pranešti lietu
viams, kad nuo šios sąvaitės 
pirmadienio, 25 rugsėjo, 
Bostone atsidaro nemoka
mi vakariniai kursai vy
rams ir moterims, suaugu
siems ir jauniems.

Pradinėse mokyklose mo
kinama angliškai skaityt, 
rašyt ir kalbėt; mokinama 
taipgi pilietybės ir namų 
mošos, kaip antai siuvimas, 
kambarių išpuošimas, val
gių gaminimas ir tt.

High schoolės duoda į- 
vairių akademinių kursų 
komercijos srity.

Amatų mokyklose galima 
pramokti namų statybos 
darbų, elektrotechnikos, 
spaudos darbų ir tt.

Štai amatų mokyklų ad
resai :

South Bostone — South 
Boston High School Build
ing, Thomas Park.

Brightone — Brigh ton 
High School Building, War
ren street.

Roxbury —Boston Trade Kastant aukavo 50 centų; is 
School, Parker street. paiuuui

Hyde Parke—Hvde Park $82.00;
High School Building. $83.55; Agnes Žardeckiene

O štai pradinių mokyklų aukavo $jį0.00. 
adresai, kur duodami vaka- Visiems aukotojams ta
riniai kursai: riame širdirigiausį ačiū.

South Bostone — kertėje 
Dorchester st. ir Seventh st.

Brightone—High School 
Building, Warren st.

Dorchesteryje — trijose 
vietose: (-,---------------- . - -
retb School, Pleasant st.; ditus, pašovė nekaltą zmo- 
(2) Grover Cleveland eu, Emidija Marzula. Pa- 
School. Charles st., ir (3) šautasis apskundė policiją 
Roger Wolcott School, Nor- ir teismas dabar pripažino 
folk ir Morton gatvių kartėj.; jam $1,130 atlyginimo.

Roxbury— Lewis School, 
Paulding st. ir Walnut ave. 
kertėj.

Roslindalėj — Poplar ir 
Hawthorne gatvių kertėj.
Kubiliuno radio programa.

Spaliu 1, nedėlioję, iš sto-| 
ties WCOP 1120 k., prasi-j

Veteranų nuoširdus ačiū.
Kada Stepono Dariaus 

Postas gavo kvietimą daly
vauti New Yorko Pasauli
nės Parodos Lietuvių Die- 

1 nos iškilmėse, jis tą kvieti
mą priėmė, bet nuvežti arti 

, 40 muzikantų beną kainuo
ja apie $400. Vieniems legi- 
jonieriams buvo sunku to
kią sumą padengti. Todėl 
jie kreipėsi Į musų visuome
nę prašydami pagalbos. Ir 
atsirado geraširdžių drau
gų, kurie malonėjo suau
koti $228.55. Aukavo se
kantieji : South Bostono 
Lietuvių Piliečių Kliubas 
$25.00; po penkis dolerius 
aukavo D. A. Zaletskas, Jar 
mes Strigimas ir Strand 
Cafe; po du doleriu aukavo 
V. Baliukohis, Dr. J. L. Pa
šakarnis ir adv. Jonas J. 
Grigalius; Torah savininkas 
Roman Stashis aukavo 
$2.50; po vieną dolerį auka
vo W. Baniulis, Julius Mi- 
kalionis, p. Budra ir adv. 
C. J. Kalinauskas; M. J.

parduotų bilietų gauta
; iš pikniko gauta

John J. Roman, adj.

Tūlas laikas atgal Eve- 
retto policmanas, šaudyda-

j Bankietas adv. Grigaliūnui 
pagerbti.I • • o

Pereitos sąvaitės trečia
dienio vakarą, 20 rugsėjo, 
adv. J. Grigaliūno draugai 
buvo surengę jam gražų 
bankietą (bachelor dinner) 
Bostono City CIub’e.

Svečių dalyvavo arti 60 ir 
reikia pasakyti, kad visi bu
vo patenkinti skaniais val
giais, gėrimais ir muzika. 
Baigiant vakarieniaut, toast- 
masteris J. A. Forester 
(amerikietis) pradėjo va
karo programą, paaiškino 
jo tikslą ir kvietė svečius 
pasveikinti ir linkėti adv. J. 
Grigaliūnui linksmo ir pa
sekmingo šeimyniško gyve
nimo. Iš lietuvių dalyvių 
buvo adv. Bagočius, adv. 
Kalinauskas._ ady. Cunys, 
Dr. West, ~ 
Dr. Casper, Dr. Kapochy, 
Dr. Kiškis, 
Namaksy, A. Tatariunas, D. 
Zaletzkas, W. A. Amsie. Iš 
amerikiečių buvo labai 
daug, jų tarpe gana žymus 
vyrai—tai Bostono majo
ras Tobin ir Bostono miesto 
adv. Parkman. Kaip jau yra 
žinoma, adv. J. Grigaliūnas 
du mėnesiai atgal buvo per 
majorą Tobiną paskirtas į 
Bostono miesto teisių de
pai tamentą. Tai yra žymi 
vieta miesto valdžioje, ir 
tuo gali didžiuotis netik 
pats adv. Grigaliūnas, bet ir 
visi Bostono lietuviai.

W. A. Amsie.

Minkaus radio programa.
Šeštadieny, rugsėjo 30 d., 

iš stoties WORL 920 k., 
programa bus sekanti: (1) 
muzika; (2) žinios; (3) kal
bės L. Končius apie bites.

Sekmadieny, spalių 1 d., 
programa bus sekanti: (1) 
Modernistics 
Cambridge;
Rudokiutė,
So. Bostono; (3) Stasys 
Paura, iš So. Bostono.

Steponas Minkus.

orkestrą iš
(2) Emilija 

dainininkė iš

Gražus Kambarys
PAS LIETUVIUS. Vienam arba 

porai, visi parankamai. Išlygas susi
tarsime. yra vieta ir karui pastatyti. 
Kambarį pamatyt galima bile laiku.

25 So. Monroe Terr. (9)
(Išeina į Neponset av.) Dorchester.

Dr. Pašakarnis

G. Stukas, A.

Parsiduoda Namas.
1810—1816 Dorchester avė. ’kam

pinis muro namas, keturios šeimy
nos po 6-is ruimus, gerai ištaisyti ir 
3 storai be lysų. tinkami visokiem 
bizniam arba saliunui. Puiki vieta, 
namas pilnai apgyventas. Randos 
.$170.00 į mėnesį. Parduodu pigiai. 
Savininką galima matyt ant 3-ėio 
flioro. (9)

15 Lafield st.. Dorchester, Mass.

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Ru
sios PENTŲ, ALIEJŲ. STIKLU. 
l’LUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies. SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS."
Tel. SOU 4148

(1) Edward Ėve- mas gaudomus jaunus ban-

SOUTH BOSTONCAFETERIA
Vincas Baluknnis 

249 BROADWAY,
South Bostone.

dės kaip 8:30 ryto. Progra- SMAGI VIETA PASIVAISINT
mą pildys pianistė Dolores 
Staliulonis, Ignas Kubiliū
nas ir Emma Gitzus.

Geras Pirkinys.
Parsiduoda Grosernė arba Valgo

mu daiktų Krautuvė. Biznis eina ge
rai. bet savininkas silpnas—nesvei- 
kuoja. Matyt galima kasdieną. (8) 
A. S., 38 Union st., Cambridge, Mass.

Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių. 
Vakarais, specialiai paruošia
mi užkandžiai. Gera miera.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

Mattapan; (6) $10 pinigais b 
laimėjo Wnl Zerveckas iš b 
So. Bostono; (7) $5 pini- b 
gaiš laimėjo Stella Andrews j b 
iš Dorchesterio; (8) $5 pi-|giš Dorchesterio; ( 
nigais laimėjo Amelia Pavi- 
lonis iš So. Bostono; (9) $5 
pinigais laimėjo M. Sangas 
iš Brightono; (10) $5 pini
gais laimėjo Prudence Char- 
nausky iš Dorchester; (11) 
$5 vertės “permanent wa
ve” laimėjo Agnes Kulie
šius iš Brocktono; (12) $5 
“permanent wave” laimėjo 
Catherine Milėnas iš So. 
Bostono; (13) $3.50 “per
manent wave” laimėjo savi
ninkė, Mary Potzko, iš Bos
tono; (14) $50 čeki kaip i- 
našą perkant parlor setą ar
ba refrigerator} laimėjo 
Mrs. Amons iš Worcesterio,

• v • SPatogi Šiluma |
Atsisuk kuomet jos reikia;

Užsuk kuomet ji jums nereikalinga.
TGimpif FLORENCE OIL BURNER 
10117 Hl n Į JŪSŲ PEČIŲ DABAR!

PIGUS—GRAŽUS —PATOGUS.
Nereikia krapštinėtis apie pečių kuomet anglys ne
nori degt. Nėra pelenų, nei durnų—nėra smalkių 
nei troškulio.

Prisirengkit dabar prieš užeisiant šaltam orui!

FLORENCE PEČIŲ OIL BURNERIAI 
FLORENCE PARLORIŲ ŠILDYTUVAI

Turėdami ilgų metų patyrimą, mes garantuoja
me jums patenkinimą. Mes garantuojame gerą ju
dėjimą, parankumą, vertę. Duodam numokėjimais.

ii ROLAND KETVIRTIS & 00.
įį 312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Į

d 
O b Į

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-».

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. P odder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdol. ,

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4S7O.

Tel. SOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

-zgsgįCįE. Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 6, 
nuo 1 ’k* II-

Seredom 9 iki 12 
ir susitarti*.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948 
RES. 251 CHESTNUT AVE., 

Jamaica, Plain, Mass.
Res. Tel. Arnold 1023

A AL Dambrauskas
Karpentcris, Pontonus

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

1 LYNNVILLE TERR.
& WASHINGTON ST.
DORCHESTER. MASS.

GEN 7116
OFISAS: 315 E Street.

SOUTH BOSTONE.
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* BUNA SPECIALE PROGRAMA KAS VAKARĄ.

BLINSTRUB’S
Village & Grill it

Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.
Kas mylit gardžiai pavaikyti. tai užeikit pas Blinstrubą.

VAIDOVĮLĮS-FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDĖLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 
ČIUOT Į BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

DR. G. L. KI I.LORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU

IR NERVU LIGŲ. ' . ,
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kųšdien 
Nedeliom, nuo 10 ryto iki i. , ■

LIETUVIŠKAAPTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ A L 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618BAY VIEW MOTOR SERVICE
Telephone

south
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IšDIRBYSčlU.
I’eter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,

PASTARŲJŲ mi 
TER1 Al JAU PA 

Tl MASKVC
Sovietai norį lain 
per Lietuvą, bet V 

neatiduosią
Maskvai spaud 

fcrlynui pritariant 
Estija pereitą sąv 
pasidavė Sovietą 
Dabar 25,000 r 
miečių užims jos ui 
w dirbtuves ir ori 
pėdės.

Apsidirbę su Ėst 
nieko nelaukdami 
nagan Lietuvą ir L 
panedėlį jau tapo 
Maskvon jiedviejv 
ministerial Latvi' 
tens Munters atsk 
viu iš Rygos pai 
piet, o Lietuvos 
ministeris Urbšys 
skristi utaminke.

Kai anądien 
Maskvon nacių 
Ribbentropas, tai 
ko su didžiausiom 
1 Maskvos aerodi 
žiavo Sovietą ai 
papuašo’ Hitlerio 

išsirikia\ 
| mtn/ tepelija 
I ošienių komisarą 
I ras ir visa eilė k 
Į Sonetų valdiniui 

Bet kai šį pane 
do Latvijos užsi 
tais, tai Maskvi 
me nebuvo jokių 
pasitiko tik Balti 
lamento vii-šinink 
senių komisariate 
ra komendantas, 
do, kad su tokia 

j raktybėle, kaip La 
rietu valdžia nela 
te'.

Kaip praneša “N
1 limes" gauta iš 

radiograma, Latvijt
tą patį popietį 

m Stalinu ir kitais 
radais pasitarimą 
brėsi tik porą valai 
irdfs Stalino reikal 
’Irią ministeris p 
ūd jam butų duota 
©žinoti su savo vy 
* Konferencija 

nutraukta.
York Times” 
žiniomis, S 

■ulauįa pakeisti s 
■ ^..^Htavo Latviji 

plikai nepriklauso 
^.dabarjau sake 
“tyos nepriklauso: 
Jį* Sovietų vals 
^kms. Sovietams

Baltijos u 
S Prekybos, bet i 

todėl La 
*7 .leisti Sovietu 
^naudotis jos va. 
guostais. Tas, z
2 Paliečia Latv 
^usomybp, todėl 1 
f Misteris, nepasik 
į.'?, '’aidžia, negal 
Jį reikalavimų
y>Raišku kaip die 
Itjl? negalės Sov 
^Wms priešini 

eJ° ir Estonija. 
^tt? ^ eilė ir Liet 
Šį plojas skait;

Jai Lietuvos u;

J.au Maskvoj; 
V įšaukė jį Mas 

bendrai 
reikalais.’


