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METAI X

350,000 Lietuvių be Tė
vynes, Išblaškyti po Europą

JANKIŲ ARTILERIJA PLEŠKINA JAPONUS Žinios iš Amerikos Lietuvi? 
Informacijų Centro

JŲ PAŠALPAI TUOJ 

KIA $2.920.<XK)

Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas stengia*! su

rasti jiems prieglaudą 
Pietų Amerikoj

Pereitų sekmadienį Nev 

Yorke įvykt Bendro Ame

rikos Lietuvių Fondo globė

jų suvažiavimas, kuris svar

stė kaip padėti Lietuvos 

žmonėms, kuriuos karo au 

<b a ir žiaurus priešai išrovė 

is ramios pastogės ir išblaš

kė po visą Europa.

Turimomis žiniomis, to

kių nelaimingų musu broliu 

šiandien yra nemažiau kaip 

350.000 Vienį jų išgabenti 

Francuzijon. kiti Belgijon, 

da kiti Olandiion. bet dau

giausia jų yra Vokietijoj. 

Vokiečiai išvežė juos iš Lie

tuvos kaip vergus karo dar

bams. v

Vokiečių valdžiai dabar 

susmukus, beveik visi jie 

subėgo i tas sritis, kurias 

užėmė amerikiečių ir anglų 

armijos. Visa .jie bėgo į va

karus, Lad nepatekus po ru

sais. Bet kadangi laisvos 

l.ietuvos kol kas da nėra, ji 

okupuota bolševikų, tai grįž

ti Lietuvon jie nenori. Tai

gi visi tie 350,000 lietuvių

Surašė 790 kara 
kriminalistus

Juos teis tarptautinis 
alijantų teismas

Londono žiniomis, alijan

tų komisijos, kurios regist

ruoja karo kriminalistus ir 

renka faktus jų nusikalti

mams įrodyt. turi jau sura

šiusios 2.790 tokių prasikal

tėlių, prieš kuriuos liudija 

11 nukentėjusių tautų.

Tarp kabinamųjų karo 

kriminalistų yra:

2.524 vokiečiai,

110 italų.

93 japonai,

39 vengrai, ’

17 bulgarų.

2 rumunai ir

2 albanai.
Kaltinimo komisija susi

deda iš 16 tautų atstovų.

AMERIKOJ SUIMTI MAS

KVOS ŠNIPAI

Jucs č’a nutvėrė vagiant 
slaptus karo planus

Pereitą savaitę valdžios 

agentai sučiupo 6 šnipus, 

kurie vogė slaptus karo do

kumentus. Vėliau paaiškėjo, 

kad tie planai buvo vagia

mi Maskvai. Du suimti sui

rai esą žydų tautybės. Pū

slini gimę ir priklausą ko

munistų partijai. Jie čia bu

vo įsiskverbę į valstybės 

tarnybą kaip “dideli patrio

tai.*’ Favogti dokumentai 

da nebuvo Maskvon išsiųs

ti. Juos rado pas suimtuo

sius komunistus.

Daugely vietų darbinin

kai atsisako eit į darbą, jei

gu negali gauti mėsos. New 

Bedforde. netoli Bostono. 

15,000 au le jų žada mesti 

darbą jeigu uebu*. ko val

gyt.

REI Jų
.Tį<-

dabar neturi tėvynės, 

padėtis yra apverktina 
nuplyšę, alkani ir nežino į 
kas jų laukia rytoj. į

Vienintelė jų viltis šioje 

valandoje via Amerikos 

lietuviai. Ji° tikisi, kad mes 

ištiesini jiems pagalbos ran

ką. Taigi šituo reikalu ir 

buvo sušauktas Amerikos 

Lietuvių Bendrojo Fondo 

suvažiavimas.

Mūsiškis fondas veikia iš- 

War Fundu. Pernai United 

vien su Amerikos United 

War Fundas buvo paskyręs 

mūsiškiam fondui apie ket

virtadalį miliono dolerių 

šalpos reikalams. Dabargi 

mūsiškio BALF suvažiavi

mas nutarė prašyti iš United 

War Fundo $2,920,000.

Ta suma numatoma su

vartoti taip:

Vokietijoj esantiems lie

tuviams sušelpti, $2,000,000.

Francuzijoj, $120.000. 

Švedijoj. $96,000.

Danijoj, $36,000. 

Šveicarijoj, $96,000. 

Italijoj, $48,000.

Ispanijoj, $1,000. 

Portugalijoj, $JL,000. 

Maistui ir drabužiams 

pirkti reikėsią $200,000.

Vaistams ir chirurgijos 

instrumentams, $90,000.

Mezgimo ir siuvimo me

džiagai, iš kurios Amerikos 

lietuvės galėtų pagaminti 

mezginių ir drabužių, pra

šoma $100,000.

Drabužių rinkliavos va

jams vesti, trokams. patal

poms samdyti ir kitokioms 

išlaidoms prašoma $50,000. 

Administracijai, $32,600.

Netikėtiems reikalams, 

$50,000.

Tikimasi, kad United 

War Fundas galės tiek pi

nigų mums paskirti. Bet tai 

butų tik laikina parama ne

laimingiems musų žmonėms. 

Amžinai gyventi iš pasal

os jie negalės. Jiems rei- 

alingos tokios sąlygos, kur 

iie galėtų pastoviai įsikurti 

ir patys sau pragyvenimą 
pasidaiyti. Tuo tikslu musiš 

kis BALF (Bendras Ameri

kos Lietuvių Fondas) nuta

rė jieškoti jiems prieglau

dos Pietų Amerikoje. Nu

tarta susižinoti tuo reikalu 

su Pietų Amerikos atstovy

bėmis Washingtone. o vė

liau. ga! reikės ir komisiją 

siųsti į Pietų Ameriką, kad 

pasirinktų tokioms koloni

joms tinkamų vietų.

Apie tuos suvažiavimo 

nutarimus mums pranešė 

adv. Bagočius. kuris daly

vavo suvažiavime kaip 

BALF narys.

GIRIA LIETUVIUS UŽ 
BONŲ PIRKIMĄ

Karo Informacijų Biuras 

praneša iš Washingtono, 

Kad Chicagoje ateiviai pra

dėjo 7-tos Karo Paskolos 

vajų da pirm laiko. Ir nuo 

3 iki 5 gegužės lietuviai iš

pirko $55.009 vertės bonų.

Daugiausia išpirko len

kai, net už $2.700,000. Iš 

visų prasčiausia pasirodė 

rusai, kurie išpirko vos tik 

už $25.000

Čia yra oficialė Amerikos kariuomenės nuotrauka. Ji parodo amerikie

čių artileriją šaudant į japonų pozicijas C'kinavos saloje.

Penki Valdžias 
Pageidavimai

Federalinė valdžia prašo l 

mus pranešti, kad dabar ji į 

pageidauja iš savo piliečių
šių dalykų:

1. Praleisti vasaros ato
stogas namie, nes transpor

tacijos priemonės labai rei

kalingos karo tikslams. 
Tūkstančiai kareivių važiuo 

ja į Pacifiko pakraštį.

2. Reikia apie 60.000 

mergaičių, baigusių high 

schoolę, tarp 18 ir 35 metų 

amžiau, mokytis slaugymo. 

Platesnių informacijų tuo 

reikalų galima gauti vietos 

ligoninėse

3. Reikia rinkti seną po

pierą, laikraščius, magazi

nus ir 11. Popieros stoka te

bėra labai didelė,

4. Reikia daboti kainų lu
bas. Jei kas ima aukštesnes 

kainas, negu valdžios nu

statyta.. pranešti vietiniam 

rationing boardui.

6. Reikia sodinti daržus 

ii- krauti daržoves žiemai.

“MARŠALAS ’ TITO IŠSI
KRAUSTĖ IŠ TRIESTE

Jugoslavijos komunistų 

“maršalas” Tito-Broz paga

liau apleido Adrijo juros 

prieplauką Trieste. Tą mies

tą ir apylinkes dabar kont

roliuos alijantų komisija, 

kol bus padaryta taika ir 

nuspręsta, kam tas miestas 

turi priklausyti — Jugosla

vijai ar Italijai.

NETEKO DVIEJŲ 
KARO LAIVŲ

Laivyno departamentas 

praneša, kad prie Okinarva 

salos japonai paskandino 

du Amerikos laivus — nai

kintuvui* Longshaw ir Drex- 
tei. Žuvo 469 žmonas.

5TA1INA5 NU5ILEIDO

Pereita savaitę rašėm, 

jog Amerika ir Anglija pra

dės spausti Rusijos diktato

rių. kad jis- nusileistų di

džiumai ir netrukdytų Bau 

Francisco konferencijos. Ir 

paspausta: Stalinas jau nu

sileido

PARLAMENTO RINKI
MAI KANADOJ

i

Socialistų partija padvigu
bino «vo atstovybę

Pereitą pirmadienį Kana

dos piliečiai rinko naują 

parlamentą Da nepilnos ži

nios sako. kad rinkimus lai

mėjo premjero MacKenzie 

Kings partija, liberalai. 

Naujajam parlamente libe

ralai turėsią apie 13“ vie

tas — 33 vietas mažiau.

Kanados socialistų parti

ja fCCF) turėsianti gal 20 

ar 22 vietas. Tai butų 9 ar 

11 vietų daugiau, nes iki 

šiol socialistai turėjo 11 vie

tų-
Konservatonar turėsią 65 

vietas.

Viso turėjo but išrinkti 

245 atstovai. Taigi, jei libe

ralai gavo 137 vietas, jie 

turės 39 vietų daugumą.

ANTPLŪDIS PRIE ŠVEI

CARIJOS SIENOS

BERNAS. — Iš latvių e- 
migrantų sluogaiių prane

šama. kad pri- Šveicarijos 
sienos prašosi ilridžiami keli 
tūkstančiai latvių atbėgsiu. 
Šveicarų vyriausybė dalį į- 
sileido. Pasieni susitelkė 
nemažas burvs ir lietuvių.

LAIC.
ARGENTINOJ UŽDARY

TA ŠALPOS ORGA

NIZACIJA

Šiomis dieno ni? Argenti

nos valdžia uždarė “Junta 

de la Victoria. ' moterų or

ganizaciją. kuri rinkdavo 

pašalpą pnes au kariaujan

čioms valstybėms. Ji buvo 

uždaryta pasiremiant tuo, 

kad nusiuntė į ’-alpos Ru
sijai. Orgar.iz jo turėjo 
84,000 narių.

AUSTRALAI CCRNEO 

SALOJE

Austrą lijos ka r i noru e nė, 

į asmeniškai •• žiovaujama 
{generolo MacAutur, jau į- 

siveržė Borneo Mon.

Pereita savaitę j vieną 
diena, ameriks •••■i nukirto 

67 japonų nu budelių or

laivius, kurie atakavo mu

ši sk t lo-vvnn

Kalba apie karą §u 
Rusija

Amerikoje pradeda pasi

girsti balsų, kad karas su 

bolševikiška Rusija beveik 

neišvengiamas, nes Stalinas 

esąs toks pat demokratijos 
priešas ir silpnesnių tautų 

grobikas, kaip ir Hitleris. O 

jeigu Amerika liejo savo 

kraują ir aukavo turtus, 

kad. sunaikinti Hitlerį, tai 

kur gi butų protas palikti io 

vietoje Staliną?

Dabar Washingtone pla

nuojama palikti privalomą 
kariuomenė* tarnybą po ka

ro. Vįeni tam planui’prita

ria, kiti priešinasi. Kam rei

kalinga po karo konskripci- 

ja? klausia oponentai, 
kongreso komisija armijos 

reikalams jau atsiklausė kai 

kurių veikėjų, ką jie apie 

tai mano. Buvo pakviestas 

ir Socialistų Partijos vadas 

Norman Thomas pasakyti 

savo nuomonę. Jis pasakė: 

“Konskripcijos keliu Ame

rikos neapsaugosi, ne? Ru- 

sija turi daugiau žmonių.’” 
Pulkininkas Čonchng pridū

rė' “Konskripcija gali but 

reikalinga kad pasiruošti 

karui prieš Rusiją. Mes ne

skelbiami to sulipę ant sto

gų. bet abelna* amerikietis 
šitą supranta.*’

Komunistai jau kelia 

gvoltą, kad Amerika gali 

supliekti jų Staliną.

Bet Karo Departamento 

sekretorius stebisi, kodėl 

žmonės taip galvoja. Jis 

sako. kad Amerika nedaro 

jokių planų prieš Rusiją.

AMERIKIEČIAI RUSIJOJ 
NEGAUNA VALGYT

Amerikos kai eiviai. ku

rie buvo patekę vokiečių ne

laisvėn. o dabar atsidūrė po 

rusais, netiktai nėra iki šiol 

paleisti namo, bet ir valgyt 

negauna. Iš Wash mgtono 

pranešama, kad pereitą sa

vaitę Amerikos karo laivas 

“Mcreno” nuvežė maisto, 

drapanų ir vaistų amerikie

čiams, kuriuos rusai laiko 

stovyklose. N uvežtas rei k- 

menis laivas iškrovė Odesos 

uoste

>UNKI LIETUVIŲ PABĖ
GĖLIŲ BŪKLE FRAN i

CUZIJOJ

i Maskvai pataikaujanti fran- 
, euzų valdžia išduoda juos 

bolševiku čekistams
PARYŽIUS. — Bene blo

giausioje būklėje "bus atsi

dūrę Lietuvos atbėgėliai 

Francuzijoje. Francuzų ad

ministracija iš viso patai

kauja rusams. Kai kuriose 

vietose francuzų administ

racija, atrodo, ranka į ranką 

veikia su Sovietų ambasa

da.

Yra buvę atsitikimų, kad 

Pabalčio valstybių piliečiai 

buvo suimti ir nugabenti į 

speciales NKVD prižiūri

mas stovyklas, iš kur suim

tieji, paprastai, gabenami į 

uostus lr kraunami į rusų 

laivus.

Daromų žygių nepaisant, 

“repatrijavimo” pavojus 

lietuviams Francuzijoje a- 

naiptol dar nėra praėjęs. 

Musų korespondento (ne 

lietuvio) pranešimu, “The 

Lithuanians are the best or-

gaziiicu ivi
of their nationals, thanks to 

the Lithuanian Relief Com- 

mittee in America, and they 

assist other Baltic groups in 

a very friendlv manner. I 

have also felt a humane 

understanding of the French 

people, particularly among 

thecommon people *’ Ne

laimei, francuzų administ

racija eina kitais keliais.

LAIC.

-w»-'

UKRAINOS “ATSTO
VAS” NEMOKA UK 

RAINISKA1
SAN FRANCISCO.—-Pa

aiškėjo, kad Sovietų Ukrai

nos “atstovas,” Dmitry Ma- 

nuilskij. yra vienintelis at

stovas San Francisco kon

ferencijoje. kuris nemoka 

savo “atstovaujamo” krašto 

gyventojų kalbos. Reiškia, 

ne Ukrainos žmonės jį rin
ko. bet Maskva paskyrė. 

Kam tada jis dar vadinasi 

“Ukrainos atstovu”?

LAIC.

RUSAI NENORI GRĮŽTI 
RUSIJON

LONDON. — Savo laiku 

sąjungininkai išlaisvino iš 

vokiečių nagų daugelį tūks

tančių buvusių sovietinių 

kareivių. Belaisviai buvo at

kelti į Angliją. Nesenai, pa

gal susitarimą su Sovietų 

vyriausybe, tie belaisviai 

buvo išgabenami į Mur

manską. Pakrovimo uostuo

se Anglijoje vyko tragiškos 

scenos. Rusai verkė ir mal

davo ne vežti jų į Rusiją, 

nes ten laukia jų mirtis už 

“pasidavimą.”

Vėliau paaiškėjo, kad 

Murmanske visi grąžintieji 

belaisviai buvo pasiųsti į 

koncentracijos stovyklas 

Ten prasidėjo sijojimas ir 

“valymas,” kurio pasekmėj 

daugelis buvo “likviduota.”

Nesenai Anglijon atga

benta nauja rusu belaisvių 

partija.

I ATC.

LIETUVOS PABĖGĖLI? 

DANIJOJ

KOPENHAGA—čia ? 

sidarė Baltijos Pabėgę-’ 

Komitetas. Pranešama, k: 

šiuo metu Danijoj? yra k< 

šimtai lietuvių, kuriem? n 

kalinga pagalba Danij 

visuomenė, pati pergyver 

si svetimą okupaciją ir i 

gavusi totalitarinių prierr 

nių, yra labai palanki Bal 

jos atbėgėliams. LAI

KLUSNUS KOMUNIST
WASHINGTON — f 

šiolika Vokietijos komun 

tų-emigrantų. kurie ra 

Amerikoje prieglaudą, < 

bar gavo įsakymus iš s-3 

“vadovybės” gryžti į Vok 

tlją, “veikti” Vakarų a Hi

tų okupuotose Vokieti, 

zonese. Taigi. Komir.ten 

“panaikintas”...

LA

ANGLAI NEIŠDUODA 
ATBEGĖL1Ų

LONDON. — Šiomis a 

nomis iš rusų okupuotos \ 

kietijos į anglų okupaci. 
zoną atbėgo trys latviai. J

I\{WV ▼ <»uvt
lavo juos išduoti, betgi ar. 

lai atsisakė patenkĮnti- 

nepaprasta reikalavimą.

LAJ

Komunistų šulas 
bėdoj

Pati apskundė Bridgesą, 
turįs vaiką su

kemunist*
Komunistų šulas Bridg 

turėjo jau daug bylų, o d 

bar da ir pati apskundė 

Mrs. Agnės Bridges sa’ 

kad jcs vyras ią sumušęs 

nesąs jai ištikimas. Jis e. 

sugyvenęs vaiką su kita 1 

muniste New Yorke. Vail 

gimęs 1943 metais.

Matvt, Bridges’o žmo 

nėra komunistė,, nes sa 

skunde ji sako: “Jis ma 

kumščiavo ir mušė daup 

kartų, norėdamas mane i 
versti kad aš sutikčiau su 

politinėmis pažiūromis, 

kuriomis aš negaliu suti 

ir nesutikau.”

Ji reikalauja iš

alimentų kas mėnesj 

užmokėti jos a<

$192 užmokėti daktare 
ir pusės šeimyninio turte

STALINAS PADĖKOJ 
AMERIKAI

Maskvos radijas skeli 

kad diktatorius Stalinas 

siuntė “nuoširdžios pade! 

laišką” prezidentui Trui 

nui. Dėkoja už “lend-lea 

pagalbą Rusijai.

SUGRYŽO H. HOPKIP

I Jungtine^ Valstijas 
gryžo prez. Truroano asr 

niškas pasiuntinys Ha 

Hopkins. Jis tarėsi su Ri 

jos diktatorium Stalinu 

ko. parvežęs “gerų žiu 

Lenkijos klausimu, 

nepasakom r.

K,.
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KAIP JIE VAŽIAVO PI- 
KIETUOT ROOZF ’ LTĄ

Visi at imena, ;a ko
munistai išsijur : i.-bo
Hitlerio naudai, kuomet na
ciai sutriuškino Kancuziją 
ir pradėjo orlaiviais griauti

stoti, kad gavus traukinį 8 alandą, mat, iš Waterburio užima dvi ir pusę valandos pasiekti New Yorką, tai reiškia 10:30 busiu jau New Yorke, užsiregistravimo vietoje.” 
Toliau Meison pasakoja,AA W A M' * VZ A A V* A * A*A W v* V * • • • • v •

Anglijos ir lestus. Preziden- ka!P J“ ,trauklI?;u važiavo
a tZ , . — , L-uir, riip luno-u 7inroui L-uirkaip per langą žiurėjo, kaip 

lietus pylė, ir t.t. Pasaka la
bai nuobodi ir todėl mes čia 
jos nekartosime.

Paskui Meison pasako 
vienam sankeleiviui ko ji
sai važiuoja i New Yorką. 
Esą—

“Šiandien (New Yorke) į- 
v> lesta Amerikos Liaudies Tai- 
’ os suvažiavimas, šio suva
žiavimo tikslas, pastot kelią 
musų imperialistams, kad iš
vengus įsivėlimo į karą.”

kia, kad tai esąs “melas.” Taigi ta neva “Amerikos 
Jie šoka i akis visiems,Į liaudis.” o ištiktųjų Ameri- 

jei kas jiems tą talką Hit- kos išdavikai, organizavosi, 
leriui prikiša. Sako. meluo-, kad “pastot kelią musų im

perialistams,” kas reiškia,
Štai, vienas “Keleivio” pastoti kelią prezidentui

skaitytojas mums rašo: Rooseveltui, kad jis negalė-
, . . . „ tų padėti Anglijai.

Gerbiamo,. Ketevo Re- Susirinkęs New yorke
norėliau z._notl, i Hitlerio talkininkų mitin-

kok.a dieną .r ur, -,»ne^| balandžio 5. rinko de- 
penktakoja, komunistai ana;, !egatus, kurfe anksti sekan. 
vo , Uasn.r.rtoną pikietuof'.j jšvyko Washingto.
Baliau Šamą. ad darytu ta.-1 npn pacJu<,ti Rooseveltui sa
ka su Hitleriu. Aš susųrnči- vfJ “rejkalavjmus.” kad jis 
jau su vienu penktakoju, tai nedrjst eitj rfeš Hitlerį 
JIS rėk,a. kad ta, netiesa Tai- Apfe ų keIionę j Washin.
gi as noriu jam akt- išdurti. g,ona Meison rašo toj pačioj 
kad tai yra tukra tiesa, tik as — - —
pamiršau, kokią dieną ir mė
nesį jie važiavo j ’A'ashingto- 
ną. ‘Keleivyje’ buvo ; pie *?i l 
rašyta ir aš esu tik ras, kad Į 
‘Keleivis’ nemelavo, l-isr bu
čiau labai dėkingas, jeigu re
dakcija nurodytų man tikras, 
datas.”

tas Roos 'tas tada st n- 
gėsi Anglijai padėti. Kad 
šitas jo paitangas sutruk
dyti, komunistą, organizavo! 
ginklų fabrikuose streikus 
ir net važiavo Į Washi ręrc- 
ną prezidentą Rooze eitų 
pikietuoti, kam j‘s siunčia 
Anglijai ginklų. Jie norėjo.' 
kad naciai sutriuškintų An
gliją, nes taip jiems dikta
vo Maskva.

Kai mes dabar apie tą 
komunistų žygį i AVashing-l 
toną prisimenam., tai jie rė-

ji’

‘Laisvėj” taip:
“Pirmadienį rytą. 7:30 vai. 

išvykome į Washington. D. C. 
Į Washingtoną vyko 450 dele
gatų. įteikėme Liaudies Suva
žiavimo reikalavimus preziden
tų: Rooseveltui, karo ministe- 
riui ir darbo sekretorei.

KELEIVIS. SO, BOSTON
NACIŲ SUDEGINTI BELAISVIAI

Koncentracijos stovykloj netoli nuo Lipsko naciai sudegino 250 lenkų ir 
francuzų. kurie buvo suimti kaip politiniai karo belaisviai ir stovykloj mirė 
iš bado. Tą stovyklą atrado amerikiečiai. Tai yra oficialė U. S. Signal Corps 
nuotrauka.

Paryžiaus-Londono špygos i riusi klaidą, japoniškomis
“hara-kiri” priemonėmis sa
ve likviduodama.

Tai naujas “mea culpa’
Tarp Londono ir Pary 

žiaus atsirado nauja prara- _____
nja. Churchillo vyriausybė,j Maskvai. Bet lietuviu *ko- 
yisą laiką maldžius Rusijos! munist fiurerig Bimba ra_
diktatorių Staliną, staiga ir 
nedraugingai pasielgė su 
De Gaulle vyriausybe. Ang
lai panoro taikos vidui io

mina saviškius. Jis sako: 
“Vėl komercinė spauda

pilna pranašysčių apie A- 
merikos komunistus. Bet

rytuose, jie neceremoningai; gaiįmas daiktas, kad tos 
išprašė francuzus iš syfų I spaudos redaktoriams ir ko- 
sostinės Damasko.

Savo ruožtu francuzai at 
siteisė anglams. San Fran

Kuras Infliacijai

Cisco konferencijos daly
viams ir spaudos atstovams 
buvo išdalintas francuzų 
vyriausybės oficialus leidi
nys. Francuzai kaltina ang
lus, kad jie vergia savo ko
lonijų žmones ir nenori kal
bėt apie jų teises i nepri
klausomą gyvenimą.

Tik Syrijai ir Lebanonui, 
kuriuos valdo francuzai. 
reikią nepriklausomybės...

Anglai raukėsi, bet jie ir 
tylėjo — Paryžius juk sako 

j tiesą!
Taigi, taigi — Paryžius ir 

Londonas veda špygų rody
mo maratoną. Jei taip, ne-

respondentams prisieis 
smarkiai nusivilti...”

Kuo čia nusivilti? Gal 
tuo, kad šitaip besivartyda- 
mi jie nenusisuka sprandų?

Tam yra “ratunkas.” Ko
munistas, nebepaisąs savo 
locno sprando, \yksta i Ru
siją. O ten jo sprandą nu
suka Stalinas! Taip juk bu
vo su Bucharinu, Angarie- 
čiu ir kupreliu Pranu Žal
pių.
“Senas dujų maišas’’

sį rašinį, grūmojanti mirti
mi visiems komunistų dik
tatūros priešams. Žmonės,
kurie kovoja už nepriklau- .
somą Lietuvą, tame rašiny Situacija dabar kitokia, ne-1 šiandien Amerikos žmonių, dera kalbėt apie žmonių 
vra koliojami “musų tautos gu buvo 1929 metais t pajamos siekia 203.3 laips-i laisvę, \aldo tas. kuris turi
išgamomis,” “fašistais,” ir -------- ' nių, o išlaidų tik 126.8 laip-l stipresni kumšti!
sakoma: Babsono statistikos bni-snių. Reiškia, iš gaunamų , . Fj.ker—

“Jų laukia niekšinga mirtis, ras pranašauja infliaciją,; algų atlieka 76.5 laipsnių,
o jų artimuosius — tėvus, mo

tinas, brolius ir seseris — am

žina gėda, kaip antiliaudiško 

darbo bendrininkus... Užkietė

jėliams — mirtis be pasigai-

nes pinigų yra daugiau, ne- (pointų), kuriems stinga' New Yorko liberalų sa
gu žmonės gali juos suvar- pirkinių. Tai yra ta vartoja- vaitraščiui “Nation” bend- 
toti. Štai ką jo statistika moji jėga, kuri kelia kai- radarbiavo žurnalistas Louis 
parodo: _ nas. I Fisher. Per kurį laiką jis gv-

Apyvartoj šiandien yrai 1929 metais padėtis bu- rė bolševikų diktatūrą.

Vienas Anglijos parla
mento narys-darbietis susi
barė su “leide” Astor ir ją 
pavadino senu dujų maišu 
—old gas bag.

Ką nors panašaus galima 
pasakyti ir apie Churchillą. 
Tas konservatorių šulas puo 
la Anglijos Darbo Partiją. 
Jis sako:

Jei Darbo Partija laimės 
didžiumą vietų parlamente, 
Anglija susilauks gestapinės 
tvarkos...

Žinoma, tai yra demago
gija: senis “dujų maišas” 
prakiuro ir baugina pilie
čius. Jam svarbu, kad lai
mėtų konservatoriai.

Anglijai reikia naujo

Įėjimo ir sunaikinimas.” 26 bilionai dolerių. vo kaip tik priešinga. Tadai “Laisvė” ir “Vilnis” tą Fi-
Taigi. kas stoja už nepri-1 Į valdžios bonus Įvairios šalies pajamos siekė 116.91 sherį skaitė labai geru žmo- 

klausomą demokratinę Lie-! įstaigos, ir pavieniai asme- laipsnių, o pragyvenimas! gumi, cituodavo jo straips- 
tuvą—tam komunistai skel- nys turi sudėję 95 bilionus kainavo 122.88 laipsnių, nius ir sakydavo: “Tėmy- 
bia “niekšingą mirti.” o jo dolerių. _ Vadinasi, žmonės neuždirb- kit, šitaip rašo išmintingas; kraujo, nes jos senasis kon-
tėvams ir broliams “amžiną Bendrai imant šios šalies davo tiek, kiek reikėjo pra- liberalas...” Iservatorių kraujas miuni-
gėdą.” Kas stoja už laisvą gyventojai šiandien turi gyvenimui. Kainos buvo į Bet staiga tas “išmintin-į kizmo bacilų apnuodytas.

8261.000,000,000 pinigų, jau pralenkusios uždarbį.; gas liberalas” pasidarė troc-i Chamberlain pataikavo Hit- 
Tai esąs geriausis kuras in- todėl jos turėjo kristi. Po 
fliacijal , infliacijos tada sekė deflia-

Infliacija arba brangeny- cija. Dabargi tenka laukti 
bė darosi neišvengiama, da infliacijos — didesnio 
kuomet žmonės turi dau- • brangvmečio.
giau pajamų negu išlaidų/ "___________
Skirtumą tarp pajamų ir iš

lietuvą, 
kruvinai

kas nepasiduoda 
flikta.“Po to, virš valandą laiko de

monstravome prieš Kaltąjį Na-^urai, tas yra "pnesas 
turi but “sunaikintas.” 

Mums čia nieko nauja._ i Komentarai pne šito jau, Mes jau n. ^ki sakėm, kad
Kon.umstų žygis i Wa- nereikalingi Kas yra melą-: ; j u f ž , Lj 

giai, bus aišku visiems.

ivaaangi žinoti tokius 

faktus yra svarbu visiems, 
tai atsakymą šitam draugui 
duodame viešai.

V/ATrĮĮĮnicTĮĮ ' « A XV ve*
ir

Pn. kietu’ Piržolin r. rl* v f • A-m V V*.M IVI A V* A
je

T^icvė įprini ir jei kiek butų pra- 
Churchillžudęs Angliją, 

pataikauja Stalinui ir tuo 
gali nuvest į naują ir gal

shingt ną buvo organizuo
tas Ij41 metais, kuomet 
Stalinas valgė su Hitleriu 
iš vieno bliudo. Į Washing- 
toną jie važiavo ne vieną j 
dieną, bet siuntė ter; i vie
ną “misiją” po kit-a. Viena 
gryžo, kita važiavo.

LENKŲ SOCIALISTAI 
PASITRAUKĖ IŠ 

“POLAND FIGHTS”

Per ketveris metus New 
Pati, Yorke ėjo “Poland Fights,” 

paskutinė komur.i Jų “misi-j anglų kalba leidžiamas len- 
ja” jau nepasie ė V’’.shing-, kų darbininkų pusmėnesinis 
tono, nes kelionėje išgirdo biuletinis, nušviesdamas]

vos žmones, kurie nori but 
savo žemėj laisvi. Bet nau
jiena. kad šitą faktą dabar 
pripažino ir “Laisvės’’ ko
munistai, geriausi Lietuvos 
žudikų draugai.

laidų Babsonas matuoja 
laipsniais. Jis sako, kad

A R ŽINOTE, KAD-

Vokietijai gresia 
badas

skaitome:
Louis Fisher... nieko sau 

rašė. Bet vėliau, jam esant 
Tarybų Sąjungoje, apsėdo! didesnę nelaimę, 
ji trockizmo cholera ir vi
siškai vyruką sugadino...”

Aha, tai bolševikų Rusi
joje da siaučia ir “trockiz-

Nebus “organines vienybės”

Pemai Washingtone bu- 
KOKIE JIE “LIETUVIAI” vo užpatentuoti 32.192 nau-

mo cholera” — no wonder, 
“ ... kad Bimba, Pruseika ir kiti

Ruhro krašto gyventojai ir komunistai bijo vykt į “dar
bininkų rojų”...dabar jau šelpiami

Maskvos agentukai iš
kad Hitleris jau muša Sta- Lenkijos požemio organiza- “Laisvės“ ir “Vilnies” gar- 
” ‘ ‘ cijų kovą su naciais okupan- dų tvirtina, kad rusų ‘Glais

tais. vintoj” Lietuvoj patys lie
tuviai savo reikalus tvarko.

ji išradimai. Tai 
negu kitais metais.

mažiau

liną. Tada komunistai .per
sivertė ragožium ir atsistoję 
pradėjo saukti: ‘šalin tą j Dabar trys socialistai, bu- 
bestiją Hitlerį !. Lai gyvuo- tent redaktorė Halina Ma
ja Roost’eltas!... ' linowska, redakcijos kolek

tyvo pirmininkas Wladysla-Kol jie važiuodavo i Wa- 
shingtoną grūmoti Re ne
veltui kumščiom’s, karn jis 
eina prieš Hitleų, tai apie 
tuos žygius plačiai rasyd - 
vo ir mūsiškių komunistų 
spauda.

- Mes č' paminėsime tik
tai vieną Loki aprašymą, ku
ris tilpo 1941 metu balan
džio 28 d. “Laisvės” laido
je, 3-čiame puslapy. Stam
biomis raidėmis tam raši
niui uždėta tokia antraštė: 
“Mano (spūdžiai ii Kelionės 
į Liaudies Taikos Kongre
są.” Pasirašo tūlas S. Mei
son.

Kalbamas čia “kongre
sas” nebuvo joks kongresas, 
bet Hitlerio tnlkininkų-ko- 
munistų mitingas Nev Yor-

was Malinowskis ir admi
nistratorius Viktoras Ehren- 
preis, praneša, kad jie nuo 
to laikraščio pasitraukią. 
J' darą tatai Lenkijos So
cialistų Partijos Londono 
komitetui prašant.

Jie pažymi karčiu tonu, 
kad Lenkija buvo pirmuti
nė užpulta; iš visų alijantų 
ji pirmutinė agresijai pasi
priešino; ir iš visų alijantų 
valstybių ji yra daugiausia

“Amerika“ parodo, kad taip 
nėra, nes Lietuvoje net ir 
komunistų komitetų sekreto
riais yra pastatyti tikrieji 
rusai. Štai jų pavardės:

Vilniaus komiteto, Fedo-

Telšių—Guliajev.
Zarasų—Kulibabin. 
Žemės ūkio komisijos pir

mininkas— Charitonov. 
Komunalio ūkio komisi

jos pirmininkas — Astaf- 
jev.

Komisarų sovieto pirmi
ninko Gedvilos bosas—Ma-

nukentėjusi. Vokietija jau į majev. 
sumušta ir karas Europoj Na, kur jus girdėjot lietu- 
pasibaigė, bet Lenkija ken- vrus su tokiomis pavardė- 
čia agresiją ir dabar. mis?

Kas dėl Lenkijos vargų Tas pats ir Latvijoj. Of
fice of War Information pakaltas, pasaulis žino. Visi 

da atsimena, kaip 1939 me
tais, Stalinui su Hitleriu 
Lenkiją sudraskius, Maskvake, kur buvo renkami /e-,pas^ejbg Lenkija žiu

toną.
Savo “įspūdžius” toj “La: 

svės” laidoj Meison prade
da šitokiais žodžiais:

o ir daugiau ji nebeprisi
kels. Ir šiandien Maskva 
daro ką tik gali, kad Len
kija neprisikeltų.

Tokią pat beteisę kenčia 
“šeštadienį, balandžio 5 die- ir Lietuva.uos rytą atsikėlęs žiurau pro Įaugą. Oras pr...s.. s, apsiniaukęs, rodos, įr kvepia lietum. Bet vistiek rengiasi ke’>- nėn, nepaisydamas, kad g? na

ta ir rūstauja ir nori pakenkti šiam ta p svarbiem suvažia
vimui. Apsirengęs skubinausi

PASIKLAUSYKIT, KAIP 
KALBA KRAUJAGERIAI

Šių metų 8 birželio komu
nistų “Laisvė” (Nr. 134)

Eersispausdino iš “Tarybų 
ietuvos” krauju patvinku-

vo biuletiny gegužės 28 d. 
praneša, kad Latvijos Ko
munistų Partijos centro se
kretorium esąs ne koks lat
vis, bet “comrade Lebedev.”

Taigi pasirodo, kad net 
ir komunistų partijas Pa
balčio kraštuose valdo ne

Eatys tų kraštu komunistai, 
et rusai arba žydai rusiš

komis pavardėmis prisiden- 
gę-

O kai tenai užaugs dar
1,700,000 iš Rusijos impor
tuotų “bezprizom.ikų” ir 
“bezdomnikų,” tie kraštai 
bus visiškai sumaskolinti.

Lietuviai šiandien su pa-

Illinois valstijos miestelis 
Kenilworth vardą savo ga
vo iš Walter Scott novelės 
herojaus Kenilwortho.

'1944 fhėtų birželio 30 d,: 
Jungtinių Valstijų justici
jos departamentas turėjo 
90,043,197 pirštų nuospau
das — fingerprints.

Tarptautinis paštas vei
kia da tik keturiuose Itali
jos miestuose — Romoje, 
Palermoj, Neapoly ir Vati
kane.

1915 metais Jungtinėse 
Valstijose surūkyta 15 bilio
nų cigaretų, gi 1944 metais 
surūkyta jau net 300 bilio
nų.

Baltoji bangžuvė (bangi
nis) yra vienintelis juros 
gyvūnas, galintis daryti gar 
sus vandenyje.

Šis karas Amerikai kai
navo jau 275,703,000,000 
dolerių (iki gegužės 5 d.)

si piktinimu kalba apie Vo
kietijos kryžiuočius, kurie 
užkariavę prūsų žemę išnai
kino jų kalbą. Bet tai buvo 
apie 1,000 metų atgal. Gi 
Rusijos bolševikai imasi to
kios agresijos musų laikais, 
20-tame amžiuje.

Ir jie da pyksta, kad kul
tūringi žmonės vadina juos 
barbarais!

Vokietija, kaip valstybė. “Misija” jau gimdo “seimą” 
vra išnykusi. Ji padalinta i o A . .A ..
keturias sritis ir jose darys; Smetoniškai nusiteikę 
tvarką keturių valstybių ar-•tautmmkai yel įeklamuoja- 
mijos — Francuzijos, Ame- S1‘ . ..
rikes. Anglijos ir Rusijos. . 7“ncs! Jls
Visa civilinė administraciia'y3?1?1'0 1
bus nugalėtoju kontrolėj.' tai tavus ..lietuvių misija.' 

6 J Dabar jie ketina važiuot
Nors valstybė išnyko, bet j Į Clevelandą — tai busiąs 

gyventojai liko. Jų yra apie raidinis (LVS) “lietuvių sei-
70.000,000, neskaitant Aus-Imas.” 
trijos ir Čekijos. Jiems gre
sia badas, ypač industrinės 
Ruhro srities gyventojams, 
kuriuos iki šiol maitino A- 
merikos okupacinė armija, 
o dabar maitins anglai, nes 
Ruhro kraštas įeina anglų 
okupacijos zonon.

Ir normaliais laikais Ruh
ro gyventojai galėjo pasiga
minti vos penktą dalį jiems 
reikiamo maisto. Likusias 
keturias dalis reikėjo im
portuoti. O šiandien padėtis 
yra daug blogesnė. Siau
čiant karui, vokiečiai nega
lėjo laukus apsėti ir daržo
ves sodinti. Tą padaryti jie 
galės tik ateinantį pavasarį, 
o iki tol jais turės rūpintis 
alijantai. Kitaip bus badas, 
išmirs šimtai tūkstančių 
žmonių. O Ruhro kraštui 
reikalingi darbininkai, kad 
galėtų tenai kasti anglį ir 
geležies indą alijantams, 
kaip atlyginimą už karo 
nuostolius.

Iki šiol Ruhro sritį kont
roliavo generolo E. Harmon 
armija. Harmon sako, kad 
užleisdamas anglams Ruhro 
sritį, jis nuėmė nuo savo pe-

Be kitko, jų “misija” nu
tarė, kad “seimas” turi pa
dėt vainiką prie Antano 
Smetonos grabo ir tuo žvil
gsniu, seimas busiąs tikrai 
svarbus.

Iš jų neblogi komedijan- 
tai. Bet Amerikos lietuvių 
demokratinei visuomenei 
mažiausia rupi tas, ar di
nastijos patriotai savo vai
niką dės prie grabo ar prie 
kapo — “tautos vado” jau 
nėra, ir toji visuomenė jo 
nepasigenda.

Šitaip paraduodami tau
tininkai nori palaikyt dinas
tijos kontinuitetą. Anglui 
toks darbas yra žinomas 
kaip “vanity fair.”

Tik žibučiai, tik baršku
čiai — sensacijų jieškančio 
žmogaus akiai patraukti. 
Teks nusivilti—kuo?

Kada Maskvos garbinto
jai komunistai gauna įsaky
mą verstis per galvas, jie 
sako: “musų priešams teks 
smarkiai nusivilti.”

Amerikos komunistų “po
litinė sąjunga” jau keičia 
gaires. Jos vadai paskelbė•• • _ S   - * S ■ ■čių “didelį vargą” — nuga- rezoliuciją, Jog komunistų 

lėtų vokiečių maitinimą. partija pereitą pavasarį da

Italijos socialistai turi 
“bendrą frontą” su komu
nistais. Maskvos berneliai 
siūlė, kad butų ir “organinė 
vienybė.”

Kitais žodžiais, norėta, 
kari butų sudaryta nauja 
partiją. į kurią lygiomis tei
sėmis galėtų persikelti sočia 
listai ir komunistai.

Da kitais žodžiais, norėta 
turėti kačių koncertą mai
še.

Italijos socialistams to bu
vo perdaug — “organinės 
vienybės” siūlymą jie atme
tė.

Gerai padaryta; bus da 
geriau, jei socialistai pasi
trauks ir iš “bendro fronto” 
su komunistais.
Lietuviai vakarų Europoj

Sunku įsivaizduoti, kaip 
šiandien atrodo musų tėvų 
kraštas Lietuva. Tūkstan
čiai jos sūnų ir dukterų žu
vo nuo bolševiko ir nacio 
rankos. Tūkstančiai buvo iš
blaškyti po tolimus ir sve
timus kraštus. Pranešimai 
sako, kad alijantų kontro- 
Iiuojamoj vakarų Europos 
srity randasi bent 300,000 
lietuvių.

Vieni buvo ištremti, kiti 
bėgo nuo nacių ir jų part
nerių bolševikų — Lietuva 
ištuštėjo, ten yra steigiami 
bolševikiški “kendergarte- 
naį”. maskoliųkams.

Lietuvos pabėgėlių ir 
tremtinių padėtis tačiau y- 
ra tragiška — nėra darbo, 
da mažiau duonos, gręsia 
badas ir mirtis.

Jų padėtimi turėtų pasi
rūpint Lietuvių Bendras Šal 
pos Fondas, visa Amerikos 
lietuvių visuomenė.

Gelbėkim bolševikų ir na
cių teroro aukas, kol da ne
vėlu! St Strazdas.

t
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LIETUVIU GYVENIMAS
Trečiai puslapb

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Chicagiečiai išvyko j Brook

lyną konferencijon
sios armijos) Bebekas, ar 
kaip jis ten save vadina. 

Svarbiausis šios konfe- 
Pereitą savaitę Chicagą rencijos punktas buvo tuš- 

apleido būrys chicagiečių! tinimas naivių žmonių kiše 
— ALT nariai ir kiti. Jie T " *’*"
išvyko Brooklynan, kur bus 
(jau buvo.—Red.) Ameri
kos Lietuvių Tarybos narių 
ir veikėjų konferencija.

Konferencijoj dalyvaus 
trijų vietos laikraščių redak
toriai — “Naujienų’’ redak
torius Grigaitis, “Draugo” 
redaktorius Šimutis ir “San
daros” redaktorius Vaidy
la.

Konferencija turėjo labai 
svarbių reikalų.

nių — neva Lietuvos reika
lams.

T\xrime skerdyklų, bet ne
turime mėsos

Chicaga yra ne tik vėjų 
miestas (windy city), bet ir 
skerdyklų miestas. Pas mus 
yra didžiausia visame pa
saulyje mėsos pramonė. Lie
tuviams žinoma “Oleika” 
(Town of Lake) amerikie
čių yra vadinama kaip 
“Packing Town.” Swiftų ir 
Armourų skerdyklose čia 
kasdieną paskerdžiama 
tūkstančiai galvijų; taigi iš
rodo, kad chicagiečiams tu
rėtų užtekti mėsos.

Bet taip nėra. Lietuvės 
šeimininkės šiandien turi 
daug vargo, kol pasigauna 
“porkčiapsą.” Mėsos krau
tuvėse tik kauliukai, tik ga
liukai, o visa geresnioji mė
sa kažin kur dingsta. Tūli 
juokdariai sako, kad ją su
ėda “ruskiai,” nes Stalino 
“saulės” krašte neliko nei 
karvių, nei kiaulių, ir rusai 
nebeturį už ką dėkoti savo 
“didžiajam vadui.” Todėl 
Amerika palaikanti Stalino
presiyzą savo soiaenais.

Ruskių konferencija lietu
vių svetainėje

Chicagoj žuvo Spring Val
ley gyventoja* Pačkauskas

Ant Chicagos ir North 
Eastern geležinkelio bėgių 
šiomis dienomis buvo už
muštas senyvas lietuvis, .Jo
nas Pačkauskas. Jis stovėjo 
ant bėgių ir nepastebėjo, 
kad artinasi traukinys.

Jonas Pačkauskas buvo 
senas Spring Valley gyven 
tojas, angliakasys. Kiek lai
ko atgal jis atvyko Chica 
gon.

Renka medžiagą Dr. Jono 
Šliupo biografijai

. Kai kurie chicagiečiai jau 
renka medžiagą Dr. Jono 
Šliupo biografijai. Dalį tos 
medžiagos yra surinkęs T. 
Kučinskas, kitą — Dr. Mar- 
geris. Teko girdėti, kad ir 
V. Ambrozaitis renka.

Butų gerai, kad chicagie
čiai jau pasitartų dėl tos 
medžiagos sutvarkymo. Rei
kėtų numatyt kompetentiš- 
kus žmones, ir ne vienos 
srovės. Jei to nebus, biogra
fija išeis vienšališka.

Nesiseka jų “literaturkai”

Birželio 3 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj buvo 
lietuviškai kalbančių ruskių 
mitingėlis, kurį jie pavadi- , auokl-

šios konferencijos komunis
tų “Vilnis” skelbė, kad tai 
bus Lietuvai “pagalbos tei
kimo konferencija.” bet vė
liau pasakė, kad tai buvusi 
“Russian War Relief kon
ferencija” — taigi, rusų šel
pimo konferencija.

Konferencijos šaukėjai 
landžiojo po draugijų susi
rinkimus, kviesdami jas į tą 
“labai svarbią konferenci
ją.” Jie sakė, kad reikės 
“rasti budus sušelpimui Lie
tuvos žmonių.” Buvb žiop- 
lelių, kurie patikėjo ir nu- 
slimpino. Dabar ir jiems 
aišku, kad tai buvo konfe
rencija ne lietuviams, o ru
sams šelpti!

Žinoma, rusams taipgi 
reikalinga pašalpa, nss ka
ras ir juos nuvargino. Jei 
musų komunistai norėjo su
šelpti Rusiją, tai jų reika 
las, bet taip reikėjo ir sa 
kyti!

Šioje rusų konferencijoje 
figūravo Pennsylvanijos an
gliakasių ex-penimas Žaldo- 
kas-Zald ir palaido liežuvio 
čempionė Skeberdytė; taip
gi dezertyras (iš raudono-

Komunistai turi savo “li- 
teraturkos’’ draugiją, kuri 
pirma buvo žinoma kaip 
“a-buldi-buldi” — ALDLD, 
o dabar yra pasikrikštijus 
į LLD — lietuvių litsraturos 
draugiją.

Chicagoje veikia tos drau
gijos kuopa. Komunistai gi
riasi. kad ji turinti “virš” 
250 narių, bet... pati “Vil
nis” praneša, kad “daugiau 
kaip pusė narių” nėra mo-

Pas komunistus yra taip, 
kad iš 10 narių padaroma 
100. Pasidaro “masinė or
ganizacija.”

Strošna 
ką ir sakyti.

“organizacija,”

Šįmet Blogai su piknikais

Chicagoje ir apylinkėse 
šįmet labai prastas pavasa
ris — šalta ir šalta. Buvo 
keli piknikai, bet nepavyko.

Net ir seniausi Chicagos 
žmonės neatsimena tokio 
prasto pavasario, kaip šis.

Juodoji cigaretų rinka

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai* 

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MfLLBURY STREET

WORCBSTER* MASS.

NACIŲ ŽVĖRIŠKUMO AUKOS

Čia yra oficialė Amerikos signalistų korpuso nuotrauka. Ji parodo mirš
tančius lenkus belaisvius nacių stovykloj. Daugiausia lenkų naciai suėmė po 
Varšuvos sukilimo. Kuriems pavyko pasislėpti, dabar tuos gaudo ir areštuoja 
bolševikai.

CLEVELAND, OHIO Baltrušaitis. Bet ir jis ve-į BALT1MORE, MD.

WORCESTER» LIETUVIŲ ŽINIOS
Karo laukuose žuvo jau 35 Icnir ir Petras Miliauskas, 

lietuviai jaunuoliai Į Komisija ir darbininkai, o
--------  ! ypatingai veiterkos, dirbo

Paskutiniu laiku padau-! gerai, todėl ir pelno liko 
gejo korespondencijų iš i neblogiausia. Programa bu---  • T —1 _ A *1 _ —Worcesterio ir dėl tos prie 
žasties aš buvau paliovęs 
rašyti. Bet nuo šio karo pra
džios aš vedžiau surašą žu
vusių Worcesterio lietuvių 
jaunuolių ir pereitą rudeni 
paskelbiau ‘'Keleivyje” 22

vo gana gera. Amerikos vė
liavą iškėlė lietuviai karei
viai, J. Tamkus ir J. Lend
raites. Paskui sekė politikie
rių kalbos. Buvo ir du lietu
viai. kurie nori ineiti į mies
to valdininkus, tai Joseph

vardus. Nuo to laiko žuvo Averka ir Joseph Žemaitis, 
ir daugiau lietuvių jaunuc- Averka nori but penkto

Clevelandui reikia naujo
kraujo . “skloka,” gera dalis kairiu-

. jų prisidėjo prie jos ir ge- 
Cleveland yra Ohio yals-|raį vejkg Clevelando “sklo- 

tijos didmiestis, kuriame į kininkaj,. da ¥eikž ir to 
gyvena daug lietuvių. Savolkada j vadas pru5ei|^ pa.laiku čia buvo stiprus pa- bė £* žo
žangiųjų žmonių veikimas; il)8 Bef/ėliau kažin kodėl 
buvo stipn Lietuvių Sočia- !jje įmį slobti Da einant 
istų Sąjungos kuopa. Bet ..Naujajai Gadynei." Cle- 

kada Rusijoje jvyko Lenino1 veiando “sklokininkai” tik 
m Tiockio pučas, geia dalis .retkarčiais pasirodydavo, o 
socialistų palinko j komu- - - - . —
nistus. Dėliai to negalima

liau “susiprato” — gryžo 
pas kazionus komunistus. IBaltimorė* Lietuvių Draugi- 

Kada atsirado Pruseikos jų Taryba vėl gražiai 
pasirodė

kaltinti clevelandiečius — 
daugiau buvo kalti tuome
tiniai LSS vadai — Šukys 
ir kiti. Tie vadai važiavo 
iš kolonijos į koloniją, smer
kdami “oportunistus” ir or
ganizuodami komunistų 
kuopas. Jie buvo ir Cleve
lande. ir čia įsikūrė lietuvių 
komunistų kuopa. Bet vė
liau ir komunistai suskilo, 
atsirado “dešinieji” ir “kai
rieji.” Clevelando lietuvių 
pažangusis judėjimas tuo
met pergyveno didelių aud
rų metą. “Kairieji” ir “de
šinieji” komunistai niovėsi 
aršiau, negu socialistai su 
komunistais. Galų gale, a- 
beji tik pralaimėjo. Kuriam 
laikui buvo kiek stipresni 
“kairieji,” kuriems tuomet 
vadovavo pittsburgh ietis

U

Gegužės 27 d. Baltimo- 
rės lietuviai turėjo bonų va
jų, kartu su vietiniais lietu
vių parapijos žmonėmis. 
Vajus gražiai pavyko, buvo 
sukelta virš pusantro šimto 
tūkstančių suma, nors pub
likos ir nebuvo labai daug.

Beje, Tarybos laikytamekada užsidarė "Naujoji Ga- susirinįjme nutarta dirbti 
dyne, apie juos niekas ir bendrai ir toliau, 
nieko negirdi. Tiesa, vienas
kitas vpįkįįi pašalnos orga
nizacijoje, bet tai ir viskas.

Pas buvusius “sklokinin- 
kus” yra veiklių ir sumanių 
žmonių — Gailiunai, Cus- 
teriai, Martinai. Dvylis ir 
kiti. Visi da gyvi ir sveiki

Vajaus mitinge turėjomv
ir programą, dalyvavo lietu 
vių legionierių postas 154 
ir ir Dainos Draugija. Kal
bėjo visa eilė kalbėtojų ir 
buvo paradas gavtėse.

Šis vajus da kartą įrodė,
— kas pasidarė, kad nėra ką galime nuveikti su ben- 
veikimo? Clevelande galėtų ‘ '
veikti stipri LSS kuopa — 
ai' negalima jos sukurti?

Išrodo, kad musų Cleve- 
landui reikia naujo kraujo, 
visų pirma geru prakalbų.
Kodėl jas nesurengti?

S. T.

dru darbu.
Vera Mikusauskas.

lių, tarnavusių Amerikos 
karo jėgose, būtent šie:

23. Vitas Kregždis, gyve
nęs 20 Mott St., žuvo lėktu
vų nelaimėj Amerikoj.

24. Kazys A. Poplis, 260 
Chum Avė., žuvo gruodžio 
12 d. Francuzijoj.

25. Jonas P. Skerniškis, 
99 Ward St., žuvo gruodžio 
14 d. Filipinuose.

26. Antanas A. Laužonis, 
33 Pond St., žuvo gruodžio
25 d. Luksemburge.

27. Antanas T. Taupis, 3 
Lenvvood St., žuvo Pacifi
ke kartu su submarinu.

28. Juozas Aleksandravi
čius, 80 Washhington St., 
žuvo gruodžio 25 d. Vokie 
tijoj.

29. Juozas J. Gaidamavi
čius, 25 I^afayette St., žuvo 
Belgijoj.

30. Viktoras C. Čurins- 
kas, 104 Ward St., žuvo 
sausio 4 d. Francuzijoj,

31. Alfonsas Petkevičius, 
18 College St., žuvo sausio 
30 d. Vokietijoj.

32. Jurgis A. Kigas. 258 
Millbury St., žuvo vasario
26 d. Vokietijoj. Kigai ne
teko jau antro sunaus. Per
nai Italijoj žuvo jų sūnūs 
Bladas.

T . XT.II II1I-
nas, 44 Mendon St., žuvo 
kovo 1 d. Vokietijoj.

34. Julius F. Jurgelionis, 
154 Ingleside Avė., žuvo 
Pacifiko vandenyne.

35. Stasys Gedminas, 162 
Harding St., žuvo Pacifiko 
vandenyne.

tvardo councilmanu, o Že
maitis nori but alderman at 
large.

J. Žemaitis yra šv. Kazi
miero parapijos vargonin
kas ir insuraoee agentas. 
Geru pasekmių tau, Juoze
li.

Mirė J Galeckas
Birželio 3 d. čia mirė Jo

nas Galeckas. Palaidotas 5 
birželio. Velionis buvo da 
nesenas žmogus, 63 metų 
amžiaus. Amerikoj išgyve
no 48 metus. Gimęs Suval
kų krašte. Keturvalakių pa
rapijoj, Valavičių kaime.

Velionis buvo vedęs, bet 
šeimynos neturėjo. Buvo 
pasiturintis žmogus, iš ama
to tool-makeris. Galeckai y- 
ra laisvi žmonės, tai velio
nis buvo palaidotas be baž
nytinių ceremonijų.

Palike dideliam nuliūdi
me savo moterį Petronėlę 
Galeckienę-Barauskaitę.

Velionis buvo pavyzdin
gas žmogus ir geras sporti
ninkas: mylėjo medžioti, 
žuvauti ir kt.

Jonai, ilsėkis amžinai šios 
laisvos Amerikos žemelėj!

Petras Miliauskas.

DABAR VOKIEČIAMS 
KAPOS GALVAS

Anglų kariuomenės tri
bunolas pasmerkė mirčiai 
Bremeno apylinkės vokietį 
Pfelzgraff. Pas jį buvo ras
ta daug paslėptų ginklų. 

Gal but, kad nevisus ašį Jam bus nukirsta galva,
žinau, bet ir toji skaitlinė Mirčiai pasmerktus nusi- 
(35) daug pasako. Šis ka- kaltelius anglai, paprastai, 
ras atnešė skaudžią širdgė- šaudo ar karia; VokietijojREDAKCIJOS

ATSAKYMAI.

Aukokite Raudonajam 
Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
padės ir musų broliams Lie
tuvoje.

F. G. Bushmanui. — Ačiū
už prisiųstą iškarpą, bet su
naudot jos negalėsim.

Juliai Sheputienei. — A-
čiu už linkėjimus.

Aš ne rūkytojas, bet at
jaučiu “artimo nelaimę.” 
Rūkytojams šiandien yra 
tikras vargas, nes negauna 
cigaretų. O jei ir gauna — 
privalo tylėti ir brangiai 
mokėti. Mat, juodojoj rinkoj 
cigaretų yra, bet už pakelį 
reikia mokėti “po 30 centų 
ir daugiau.”

Je, o sakoma, kad Dėdės 
Šamo žemėje veikia stipri 
kainų kontrolė...

A. K. Lietuvis.

TĖVAS NUŽUDĖ SAVO 
DUKTERį

Kansas City policija jieš- 
kojo tūlo Roy Davis, 42 m. 
amž. Davis nušovė savo 
dukterį ir pasislėpė, žmog
žudystės priežastis — tėvo 
kerštas, kam duktė pamilo 
jauną kareivį.

Vėliau ir pats Davis buvo 
nušautas, kada policija už
klupo jį pasislėpusį ir kada 
Davis bandė pabėgti.

KELEIVIS“
YRA GERA DOVANA TĖVŲ DIENAI 

V žr aš y kit Jį Savo Tėveliui

PAAIŠKINIMAS:

Tėvų Diena šįmet pripuola birželio 17 d. Kiekvienas 
geras sūnūs ir gera duktė tą dieną nuperka savo tėvui 
kokią nors dovaną. Jeigu jūsų tėvelis da neskaito “Ke
leivio,” mes patartume užrašyti jam Tėvų Dienai.

Prašom prisiųsti mums jo vardą, pavardę ir adresą, 
pridėti $2.50 ir paaiškinti, kad tai yra tėvui dovana. 
Musų administracija nusiųs jam apie tai gražų praneši
mą ir pasveikins, kad jis turi tokį gerą sūnų ar dukterį. 
Ir siuntinės jam “Keleivi” ištisus metus. Tai bus ge
riausia jūsų tėveliui dovana.

“KELEIVIS”
636 Broadtvay, So. Boston 27, Mass.

lą 35 lietuvių šeimom. Bet 
tai da neviskas, daug lietu
vių jaunuolių buvo sužeistų. 
Viso šis karas iki šiol pasi
ėmė 546 Worcesterio jau
nuolių — lietuvių ir kitų 
tautų—gyvastis.

Tiek apie karą, bet nege
resnės naujienos ateina ir iš 
Lietuvos. Kiek tenka patir
ti, lietuviai yra išblaškyti 
po visą platųjį pasauli. 
Daugelis jų jau yra žuvę 
karo operacijų metu. dau
gelis vėl sunkų vargą vargs
ta. Štai, anądien pasitinku 
worcesterietį Karaziją. Pa
sakė, kad gavęs liūdnų ži
nių iš Lietuvos. Šio karo 
metu žuvę abudu jo bro
liai. Bet brolio Juozo duk
tė. kuri buvo gimusi Wor- 
cesteryje, da gyva. Kartu 
su vyru prof. liečiu ir dviem 
vaikučiais jie dabar randa
si Austrijos sostinėj Vienoj.

O tu, aršusis karo dievai
ti, kiek turto sunaikinai ir 
mums artimų žmonių pra
žudei !

Vargo Sūnūs.

buvo paprotys kapoti nusi
kaltėliams galvas; anglai 
dabar tą paprotį taiko pa
tiems naciams. .

Padėkime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

Rcmkime aukomis Ame- 
• ikos Lietuvių Tarybą ir jos 
'n formacijos Centrą, kuris 
skleidžia pasaulyje teisin
gas žinias apie lietuvą ir 
skelbia tikrus lietuvių tau
tos troškimus. Iškirpkite iš- 
oildę šį lapelį ir pasiųskite 
kartu su savo auka Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cent
rui : American Lithuanian 
Council, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, III., U. S. A. 
Čekį arba Money Orderį ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vaidylos vardu.

Žemiau pasirašęs (usi) siun- 

jia Amerikos Lietuviu Tarybai

$...............auką paremti lietuvių
aulos kovą iiž laisvę.

VVORCESTER, MASS.

Lietuviai eina į politiką

Gegužės 27 d. lietuvių 
demokratų lyga turėjo pik
niką Lietuvių Ukėsų Kliubo 
vasarnamy (bungalow). Iš
važiavimas pavyko ko pui
kiausiai. Diena pasitaikė 
graži ir publikos buvo daug. 
Rengimo komisiją sudarė 
Antanas Kriaučialis, Jonas 
Dvareckas, Ch. W. Tamu-

(parašas)

(adresas)

Dėkodami Tamstoms už 
kooperavimą, paliekame

. Su pagarba,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas:
L. šimutis, Dr. P. Grigaitis, 

M. Vaidvla.



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 24, Birželio 13 J., 1945Ketvirtas puslapi*

PAMOKINIMAI
Kaip išdirbti mažų žvėriukų Dabar kailis bus jau pa

kalbus ruoštas rauginimui.
_T. ------- , Rauginimui daro šitokį
\ ienas musų skaitytojų mišinį: ima 1 svarų alūno

pi^so nurodyt jam, kaip is- (angliškai alum) ir ištirpi- 
dirbti mažų žvėriukų kai- na galione vandens; paskui 
liukus su plaukais. _ ima pusę svaro paprastos

Geras tuo klausimu strai- druskos, ketvirtadalį svaro 
vvashing sodės ir ištirpina 
pusėje galiono vandens.

psnis yra tilpęs keli metai
atgal “Keleivio” Kalendo- _ __ __________ ____

PersPausdinsim ji čia Tuomet tą tirpinį supila iš 
ištisai, nes gal ir kitiems jis iengvo į alūno tirpinį ir pi-
bus Įdomus, ypač farme- Iant smarkiai maišo.

—Tegul bus pagarbinta* dangi visi komunistai yra 
Maike! i šventos katalikų vieros priė

mė ne;na j spaviednį ir neišrodai njuvar-i—Tėvas 
gęs.

Jes,
jau. •

—Sakyk: nusikamavau.
—Nesibark, Maike. Gal 

neilgai mane matosi.
—Kodėl? <
—Mano vaiskas pastana- 

vijo pradėt - yaireą, Maike. 
Aš savo šoblę- jau išgalan- 
dau.

—Nekalbėk niekų, tėve.
—Aš sakau tikrą teisybę. 

Maike. Bus vains ..
—Su kuo?
—Su komi|nistjais.
—O kaip tėvsis tą žodį, 

supranti? Ką zreiškia ta 
“vainą”?

—Vaina gali bnt visokia. 
Maike. Kai aš slržijau pas 
ruskį vaiske, tai mes ve- 
dėm vainą už carą; o da
bar ruskiai mušasi už Sta
liną ir už kanaizmą.

—Tur būt norėjai pasa
kyt: už kom/mizmą?

—Nedidelis difrensas.
Maike: komunizmas ar ka- 
mizmas. vutiek tas pats 
bimbizmas.

—O už ką tėvas manai 
kariauti?

—Aš, Maike, einu už 
šventą katalikų vierą, ki
taip pasakius, už dūšios iš
ganymą.

—Bet katalikų tikėjimas 
draudžia, kariauti. Poteriuo
se pas?J:vta aiškiai: “Neuž
mušk!’*

—Maike, tu bedievis, tai 
poterių nesupranti. Aš atsi
menu. syki per Rožancavos 
atlaidus Šiluvoj vienas mi- 
sijonierius išklumočijo. ką 
tas “Neužmušk” reiškia. 
Sako, tik gero kataliko ne
valia užmušti, ale kokį vie
ros priešą, tai gali drąsiai 
nudžiauti ir nebus jokio 
grieko. Ne tiktai nebus jo
kio grieko, ale jis rokuoją, 
kad galėsi gauti da zupelnų 
atlaidų, jeigu tokį džiabą 
nesiektai padarysi.

;—Bet ne visi tokias prie
menes pripažįsta, tėve.

•—-Jes, Maike, pripažįsta. 
Bimba savo gazietoj rašo, 
kad savo priešą reikia už
mušti. Ir jis pasako, kaip 
savo priešą pažinti. Sako. 
kas tik nepripažvsta Pad- 
leckio valdžios Lietuvoje, 
bet nori kad Lietuva butų 
nepriklausoma, tas yra ko
munistų priešas ir jam rei
kia nuimti galvą. Sako. rei
kia tokius apšaukti kvašis-

vaike, nusimuči-

lant smarkiai maišo.
Dabar kailis gali būt į- 

merktas ir rauginamas tie
siai šitame mišiny nuo 2 iki 
5 dienų, atsižiūrint į kailio 
storumą. Bet kai kuriuos 
kailius alūnas negerai vei
kia, sugadina plaukus. To
dėl geriau padaryti iš to 
mišinio košės ir aptepti ja 

nes galima sugadinti. Bet vien tik mėsinę kailio pusę, 
zuikio, kraliko, stirnos ar plaukus . paliekant. sausus, 
voveries kailiuką galima Daro taip: ištempia kailį 
pamėginti ir namie išdirbti. ant lentos arba ant rąsto, 
nes jie pigus, todėl jeigu ir plaukais žemyn, prikala vi- 
susigadins. ‘ nuostolis bus nutėm ko^ galus, ir visą 
menkas. Nurodvtu čia budu kaili ištepa taja koše. Už
šalima išdirbti‘ir avies kai- r-ePa apie aštuntadalį colio, 
fi. ■ Košę daro gana skystą, į-

Kailis turi būti perdėm plakdami bet kokių miltų, 
suminkštintas ir labai ge- Rytojaus dieną tą košę nu- 
rai nuvalytas, kad nebūtų skuta ir užtepa antrą sluog- 
jokių mėsagalių ar plėvių, snį. Jei kailis storas ir stip- 

Jei kailiukas nuluptas rPs’ trečią dieną vėl nu 
čielas. neperskeltas per pii- skuta ir tepa treciu

nams.
Štai jis:
Mažų žvėriukų kailiukai 

išdirbami kitaip, negu dide
lių gyvulių odos, jeigu no
rima kad kailiukai butų su 
plaukais arba vilnom. Rei
kia iš pat pradžios pažymė
ti. kad brangius kailiukus 
dirbti namie neužsimokės.

pripažįsta švento tėvo vai- čielas. neperskeltas per pii- įA“ ,ir l?Pa “čciu .kartu, 
džios, iai mes turim apšauk- vą, tai patiesk ji ant lentos. B* Įe> *£ ® 
ti juos kvašistais ir visiems tenka dvleJų tepimų' Pas_
padaryti kaporus. Jeigu iau
jie vainos nori, tai tegul bu
na vaina.

rerskelk uodegą iš apačios 'tenka. ^viejų tepimų, 
ir perpjauk visą kaili išil- kutmis tepimas paliekamas 
gai per pilvą. Tuomet pa- stovėti 3-4 dienas. Po kiek-
merk jį vandenin. Kai pa- V1.eno ^P1?1.0 kai!įs aPden' 
sidarvs minkštas, išbružink gĮamas kokiu maišu ar po-

kad netaip greitaigalvojant Komunistiškai. jo mėsi ant išt2 pierom,
jokia išvada butų logiška. įos vin.ės ar ant krašto ien- ^džiutų. _
Jeigu jie r.on šaudyt savo t0 kad pašalįnus kiek ša- . Pa?ahaH kose nuskutama 
pnesus tai tėvas su savo Iima daugiau vandens''ir »' kaiIls išplaunamas. Plau- 
‘ vaisku galėtum šaudyt paliuosavus plėvę. Tuomet !nant patartian Įdėti sauks-
jtK« kaip savo priešus. Bet iStempk kaili ant kokio ras- borakso į galioną van- 
tuomet Visas pasaulis p2-ito ar apvaIainės lentos ir u*ns- rasnuilnj įtartą IS- 

nugrandvk mėsinę puse pei- P-auna tyrami vandeny. Da- 
lio' užpakaliu. Tam tikslui bar jerai kailį išbrauko ant 
gerai tinka ilgas mėsininko krast° stalo ar ant įstemp-

virstų ištisa skerdyne. Šito- 
j kios kovos tam savęs neve
da nei laukiniai žvėrys, tai 
kodėl turėtu žudvti vienito to
kitus protingi žmonės? ___ ____

—Maike, tu čia. pasakei taip kad jį galima butų lai- 15 yįršaūs .ištrina muilu. Kai
teisvbę. Visokie gvvuliai su- kyti iš abiejų galų. kaip mui.as Įsigena, kailį įste-

| gyvena vienam tvarte ir vie- "strugą.” Jeigu iš karto plė- Pa speciabį
ui kitų neplauna. Bet pasa->ve da nesiduoda nuo kailio M™ JSaŽĮtg bet įT 
kvk. kodėl komunistai nori nulupti, reikia vėl jį pamer- ^ailiartn bių aliejus, bet ge

peilis.
ikalt

ištemp
Jo smailagalį reikia tos virvės. Paskui vėl jį iš- 
į medinę rankeną, jemPia pianais apačion, o

kitu partijų žmo-Įkti į vandenį ir paskui vėl yai tinka šviežias (nesudy- 
išbružyt ir nugrandyt. Rei- tas) sviestas, neina ir gli- 
kia saugotis. kad kailiuko cenna. Isahejuctas kailis

išplauti
nes? Juk ir jie sutverti pa

Kia saugotis, kad kailiuko ... ,
nepažeisti ir neperplėšti. Ir paliekamas pastovėti, 
mirkyti perdaug nereikia. Kai bus apysausis, bet 
nes gali pradėt plaukai dar ne visai sausas, reikia

klau*k io kodėl Dievas ne Išin?,aPt * vandens.; gerai kailį ištampyti į visasKiau. k jo, Kooei uieva., ne kadluka reikia tik įsspaus- puses ir smarkiai mėsine visiems žmonėms Įkvepėk: f1“*1*1*1 t" , -nrota9 Kodėl tuli iu turibet negręzti. pusę įsbruzyt ant krašto ko
lūkinio žvėries širdį? . Kai kaiIlukas bus Jau V1" kl0s lentos. Nuo to bružini-

siskai minkštas ir visos plė- mo priklauso kailio minkš- 
vės jau nuvalytos, tuo-. tumas

šai Dievo paveikslą. Kodėl 
jie neturi žmogaus razumo?

—Su šituo klausimu tėvas 
nueik pas savo kleboną. Pa-

—Nežinau. Maike, ar 
klebonas galės tokį klausi
ma aiškinti. Sykį aš nuėjau 
pas jį tavo patariamas, tai 
jis pasakė man “pašol von.” 
Taigi aš nenoriu daugiau 
pas ji lysti su tokiais klau- 

»simais. Verčiau aš nueisiu 
pas zakristijoną, išsigersim 
po bumą, ir abudu pagal- 
vesim. O dabar, Maike, tu 
gali sau eit kur tau reikia.

—Iki pasimatymo, tėve.

GEN. MacARTHUR NO
RIS PASITRAUKTI

Amerikos laikraščių ko
respondentas, kuris kalbė
josi su generolu MacArthu- 
ru. sako. kad tas Amerikos 
didvyris neturįs jokių poli
tinių ambicijų. Sumušęs ja
ponus, jis norįs pasitraukti 
iš tarnybos ir apsigyventi 
kur nors ramioj vietoj su sa
vo šeimyna. Jam eina jau 
65-ti metai, ir jis norėtų 
pasitraukti jau dabar, jeigu 
butų kam užimti jo vietą. 
Bet tinkamo sau pavaduo
tojo jis nematąs. Per 8 ka
ro metus Pacifico vandeny
ne jis išmokęs imti japonų 
pozicijas su mažiausia nuo
stolių, ir todėl norįs vesti 
karą iki pabaigos, kad šutais ir visiems padarvt sme^Ikarą iki pabaigos, kad su- 

tį. Taigi ir mano vaisi as I taupyti ko daugiausia Ame- 
oadarė toki nutarimą: ka-. rikos kareiviu

i . i *

ir švelnumas. Jeigu 
met reikia išplaut jį apišal- išdžiuvęs jis da nebus pa
čiam vandeny, įdedant vie- kankamai švelnus, reikia jį
ną šaukštuką sodės ar bo- 
rakso į galioną vandens. 
Galima įdėt ir muilo. Išplo
vus kailį reikia vėl išspaus
ti ir vėl išbružyt jo mėsinę 
pusę

vėl suvilgyt ir išbružyt iš 
naujo. Pagaliau reikia Į- 
merkti kailį gazolinan, iš
spausti, paskui išmaigyt ir 
ištrint jį sausose ir pašil
dytose piuvėnose arba sėle- 

Išplauti dar sykį tyram nose. Kieto medžio piuvė- 
apišalčiam vandeny, iš- nos geresnės. Ąžuolinės ge- 
spausti ir daugiau nedžiovi- riausios. Galų gale kaili iš- 
nant įmerkti į gazoliną. Ge- krato, išdulkina ir iššukuo- 
rai išmaigyti. Jei gazolinas ja arba šepečiu išbrauko, 
bus purvinas, perplauti ki- Jeigu yra reikalo, mėsinę 
tu. Paskui kailį pakabinti pusę galima dar nulyginti 
keliom minutėm padžiut. smulkiu “sand-paperiu.”
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Norit kad cukrus 
pąkiltų iki 40c svarui?

Atskleiskime karčios istorijos la
pus.

Apie 1920 metų vidurį cuKru. pa- 
kj'lo penkis kartus daugiau negu bu
vo karui prasidedant. Kitų daiktų 
kainos pakilo dvigubai ir trigubai.

Tas galės vėl atsitikti jei nevar
tosime proto. Karo metu včsko yra 
mažiau, o pinigų apyvartoj daugiau. 
Kai visi nori pirkt, kainos kyla į pa
danges.

Tai reiškia vargą tiems, kurių al
gos apribotos — kaip kurių šeimom. 
Reiškia vargą visiems, kai algos at
silieka.

Tai vadinas infliacija, baisus žodis.
Vien kainų tvarkymas jos nesu

laikys. Yra tek vienas būdas, tai
neleisti rinkon atliekamų dolerių.

Pirk tik būtinus daiktus... su at
liekamais doleriais daryk štai ką:

1. Pirk Karo Bonus.

2. Taupyk Bankuose.

Pasidėk kiek nors regujiariai. o 
karui pasibaigus neturėsi rūpesčių-

F A C T S YOU S H O U L D K N O W 
MUTUAL SAVINGS BANKS

Jų Globėjai yra žymus biznio ir 
profesijų vyrai, be atlyginimo 
prižiūri padėtų pinigų saugumą.

ž Z. . į, - •
N ’

” I
I

Kary—buk gudrus!

Mutual Savings Bankai padės tau 
nupirkti namą pagal G.I. Bill of 
Rights. Klausk jų gero patarimo.

** SAVINGS BANKS
of Massachusetts

ĮA^........
K-/ .4

Bank where you 
see this emblem

\ 'T- .
at a ”Savings Bank or
Institution for Savings'

'i'
Z
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Ar Dabartinis Karas Bus Paskutinis)
Per šį katastrofingą pa

saulio sukrėtimą beveik kas 
diena ausyse atsimuša ai
das, kad šis karas busiąs 
jau paskutinis.

Bet kaip gali karai išnyk-', 
ti, kuomet patys žmonės Į 
karingi? Ar gali įvykti blai-' 
vybė, kuomet žmonija pa-' 
linkusi prie svaigalų? Ar 
gali išnykti ligos, kuomet 
pilna atmosfera bakterijų?

Sakau, žmonės yra karin-; 
gi, nes didžiuma žiuri Į mi- 
litarizmą kaip Į kokį spor
tą. Vieni gėrisi armijos nar
sumu, kiti žavisi generolų 
gudrumu, o tėvai didžiuoja
si, kuomet jų sūnūs užsitar
navo saržento ar leitenanto 
rangą.

Retai kas žiuri į armiją 
kaip į pasiruošimą karo bai
sybėms.

Matant šitokią žmonių 
psichologiją, sunku įsivaiz
duoti, kaip butų galima ap- 

’ saugoti pasaulį nuo karų. 
Todėl aš ir manau, kad šis 
karas negali būt paskutinis.

Tiesa, didžiųjų valstybių 
vyrai konferuoja ir planuo
ja kaip įvykinti amžiną tai
ką. Yra siūloma sudalyti a- 
paratą panašų į buvusią 
Tautų Lygą, kad saugotų 
pasaulį nuo karų.

Jeigu karą norėtų pradė
ti kuri mažutė valstybėlė, 
tai nėra abejonės, kad di
džiosios valstybės galėtų ją 
suvaldyti.

Bet kas suvaldys didelę 
valstybę, ypač jeigu ji gaus 
sau šalininkų?

Anglija, kuri turi daug 
kolonijų, daugiau svetimų 
žemių gal ir nenorės. Iš A 
merikos pusės taipgi joks 
pavojus pasaulin taikai ne-J

gręsia. Kinija nors ir dide
lė. bet molinėm kojom ša
lis, taipgi vargiai gali būt 
kam nors pavojinga.

Bet kaip bus su Rusija? 
Jeigu Hitleris užkure tokį 
pragarą norėdamas- užval
dyti Europą, tai ko galima 
tikėtis iš Stalino, kuris sie
kia numalevot bolševizmo 
dažais visą pasaulį?

Jeigu Lenino sukis 1917 
metais “sukelti revoliuciją

Ar Rusijos bolševizmui 
pavyks pasiekti to, ko ne
galėjo pasiekti Vokietijos 
nacizmas, tai yra kitas klau
simas. Mano temos tikslas 
čia yra pabrėžti tiktai tą 
faktą, kad Rusija nesiruo
šia pasaulio taikos saugoti. 
Ji ruošiasi drumsti pasaulio 
taiką. Stalinas nori pralenk
ti net ir buvusį savo partne
rį Hitlerį.

O jeigu taip, tai kaip ga-
visame pasaulyje” buvo tuš- kma tikėtis, kad šis karas 
ti žodžiai, tai dabar tas šū
kis jau vykdomas ginklo.

bus paskutinis? 
Paimkim kad ir San

pagalba. Ir kur tik raudo-, Francisco konferenciją. Mo- 
noji annija įkelia savo ko- Jctovas atvyko čia su 50 sė
ją, visur pastato bolševikų 
valdžią.

Savo agentų Stalinas turi 
visur. Yra jų ir Amerikos 
lietuvių tarpe. Pavyzdžiui, 
kai 1940 metais raudonoji 
armija okupavo Lietuvą, tai 
mūsiškiai komunistai iš 
“Laisvės’’ pastogės rengė 
“džiaugsmo mitingus” ir 
siuntė Stalinui pasveikini
mus. Bimba savo prakalbo
se tada aiškino, kad raudo
noji armija veržšis visur ir 
visur vykdys “sovietinę tvar 
ką.” O 1944 metų rugpiu
čio mėnesio “Laisvės” “kris
luose” Mizara štai kaip gie
da: “Maskva yra Europos 
centras, smegenys, širdis ir 
siela. Maskva simbolizuoja 
naują Europą, naują pasau
lį...”

Žinoma. Bimba ir Miza
ra kalba ne savo protu. Ko
munistai kalba ir rašo taip, 
kaip diktuoja Maskva. Kai 
jie sako, kad “Maskva sim
bolizuoja naują pasaulį,” 
tai įeiškia, kad Maskvos

kliu ir patarėjų, manyda
mas galėsiąs pravesti čia 
savo planus. Bet kai pama
tė, kad rusiškos diktaturos 
čia negalima niekam uždė
ti. apsisuko ir išdūmė atgal 
į Maskvą. Bolševiko prigim
tis lygiai kaip katės: glos
tyk jį ir šerk. o jis vis šiau
šiasi. Ar gali būt su tokiais 
pastovi sutartis ir bendras 
darbas? Ne!

Todėl aš ir manau, kad 
šis karas bus paskutinis tik
tai tiems, kurie jo pabaigos 
jau nematys.

J. Pakarki*.

BAISUS GAISRŲ 
NUOSTOLIAI

Jungtinėse Valstijose gai
srai per metus padaro virš 
$450,000,000 nuostolių ir 
praryja daugiau kaip 10,- 
000 gyvybių. Taip skelbia 
organizacija kovai su gais
rais. Niekur civilizuotam pa 
šauly ugnis nepridaro tiek

bolševikai stengiasi paimti b!"d*. , Kiek Jungt. Valsti- 
pasmili savo knntrnlėn * iose sa•jose sako ta orpanizariia

♦
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Korespondencijos
konferencijoj. Sako, vieton Ir už tokią pagalbą Rusi

jai musų lietuviški kacapai 
atsimoka Rooseveltui kolio-

NORYVOOD, MASS.

Musų šypsenos

Sykį užsukau i J:'Kra
sausko bučernę ir sakau: 
Juozai, duok man barsuko 
taukų. “Na, tai, mat. men
ševiko kavalkas! Atėjo ma
ne pafulyt. Nešdinkis į vais
tinę. Gal tenai gausi netik 
barsuko, bet ir biesuko tau
kų.”

Taip ir išdūlinau, kaip 
tvorą palaižęs.

važiuoti i Jaltą, reikėjo jam 
imti poilsio.

*Bet štai ką kalba musų
lietuviški kacapai apie F. akli šuniukai. Bet šuniukai 
D. Rooseveltą. Susitinku su i praregi po devynių dienų, 

'vienu man pažįstamu Stali- j o mūsiškiai kacapai pasilie- 
—Bet kaip viskas, kaip.no garbintoju ir mainovos-ka akli ant visados, 

su politika? įžodžiais. Aš juokaudamas Joe Ulinskas.
—‘Čfe nėra informacijų, paklausiau, kažin katrie iš * ----------------

biuras. Aš patarnauju tiktai į sąjungininkų pirmi pasieks ELYRIA, OHIO
tiems, kurie mėgsta išgerti 1 Berlyną? Jis atsako: tai jau ---- .—
arba užsikąsti. Į politiką ne- rusai pasieks, nes ameriko- Mirė Marijona Safnitienė

paukštelį, o žuvis ryja ma-l 
žesnes žuveles, tai tas yraį 
reikalinga jų gyvybei; bet i

GEROS KNYGOS

darni jį! Jie elgiasi kaip tiefkodėlgi komunistas Bimba11** • 1 • . * • i • I x ■“ •'*11 * • j •

NUPIGINTOS TĖVŲ DIENAI
taip išalkęs žmogienos, tai; Gyvulių Protą* — D-ro, vos vaizdais. Atvirutės tin- 
sunku suprasti. Jeigu tokio! Zell’o mokslinės studijos a- ka bile sveikinimams arba
pat budo sadistai yra ir ko
misarai, kurie valdo Lietu
vą, tai baugu ir pagalvoti, 
kas tenai dabar darosi

sikišu. Man visi žmonės ge 
ri ir visiems lygiai patar
nauju.

—Jeigu tai tiesa, tai ne
blogai nukalbėjai — pama
niau sau.

Pas mus randasi tokių 
keistų vyrų, kad jeigu kas 
nors jo pačiutei mirktelėja

Kitasvk ikišau nosi i vi- ar šVPteli’ Ui Jau '^’ras ir 
>. ‘ *, JL. „a,, \ v , pakabina nosį. Tai neišma-Ne?S ofSt k "8UaL Jei^ tavo P*™1*

NeuacRo oiisą n sa.<au. kft. ^lbi ui žinok 
Seu Lntani ar neins urytoi ., Taigi tik džiau.
mano bobos ? Aha, to. lą- £ki tur6damas.
bai svarbus dalykas. O kaip ‘J..*.’ „avabinP,
j. sena?” Ji negali būt se- ®ai^iok"nb1’ Pakabm«s 
na, sakau, nes tik savaitė'v
laiko kaip apsivedžiau.

—Bet kiek ji turi metų?
—Kam da klausi? Juk ži

nai. kad moterų nėra senes
nių .kaip 35 metų.

—Tai kokiuose metuose 
ji gimusi?

—Aš nežinau, bet ji sa
ko, kad lietinguose metuo
se.

—Aš tą įstaigą užlaikau 
ne dialogams, bet svarbes-Į

Musų apylinkėjjaa tokia 
moteraitė, kad kaip tik už
mes savo žvilgsnį vyrui, tai 
tas ir neatsilaiko — turi su 
ja šiek tiek paromansuot. 
Bet kitos moterėlės jai to 
pavydi. Na, bet kas čia da
bar kaltas, kad tūlų mote

nūs vokiečiai atstūmė atgal
labai toli. Aš užvedu kitą; Gegužės 24 d. čia mirė 
kalbą: o ką tamsta manote;Marijona Safnitienė, išsir- 
apie Roosevelto mirtį? Sa-įguš 7 metus. Jos vyras Jur
kau, mane tai labai nustebi- gis dėjo visas pastangas, 
no tokia netikėta mirtis, kad jos gyvenimą paleng- 
Žmcnės sako, kad Jaltos vinti; vežiojo pas geriausius 
konferencija jį pakirto. Tai gydytojus ir visą laika na- 
pripažįsta ir komunistas mie turėjo tarnaite, 
bet atsisuka atgal ir sako: Į Velionė paliko vyi ą ir su- 
Rocseveltas ėjo atbulas, at- nų, kuris tarnauja karo tar

Lenkų požemis ko
voja bolševikus

Vietoj suimtų 16 vadų, at 
sirado nauji; Maskva 

desperacijoje

pie gyvulius. Autorius aiš- 
ira :sokius ket’.rkojų pa
rojus r prigimtį. Pavyz-

____ žiui. kodėl šimelis loja ant
Menkutis, rėnulio? Ką reiškia arklių 

bailumas? Kodėl gyvuliai 
u gera uosle paprastai tu

ri silpnas akis ir greitai ap
anka? Ar lapė ištikrujų y- 

ra tokia gudri, kaip žmo-
.Įnės apie ją mano? Kodėl 

deni gyvuliai ginasi nuo

korespondencijoms, o ypač 
šiais metais, kuomet už Lie
tuvos nepriklausomybę A- 
merikos lietuviai veda to
kią įtemptą kovą.

Kompletas buvo 50c., da
bar 35c. *

Žemaitės Raštai Karo 
Metu. Knyga didelio forma
to. ant dailios popieros, i- 
liustruota. piešia baisius ka
ro vaizdus Lietuvoje. Kai

tra didelio formato, 212
puslapių. Kaina buvo $1.25, sybės zmių agentūra piane- ?.abal? tfk 65c

Lenkų tremtinės vyriau-

bulai viską darė, norėjo 
Rusiją sunaikinti, darė vi
sokias sutartis, sunaikino Is- 
paniios valdžią, norėjo su
naikinti ir Rusiją. Bet jų 
klika nesusitarė tarp savęs.
Ir Rusija, esą, tai ne Ispani
ja. Rusija buvo stipri, tai 
jos nevoliojo sunaikinti. Ir 
sako, Rooseveltas kapitalis
tus rėmė. buvo kapitalistų i tuviu čia nėra. Šermenvse 
šulas, toksai ir mirė. buvo daug gėlių.

Aš da klausiu jį, o iš kui Tebūnie jai amžina ramy- 
tamsta žinai, kad Roosevel- bė, o jos vyrui Juigiui ir šu
tas taip darė? Jisai atsako.]nui Robertui giliausia užuo- 
kad taip rašęs komunistų jauta.

” SS Jurgis ir Uršulė Česnos.relių žvilgsniai nesužavi jo- “Daily AVorkeris.” Aš jam 
kio vyro? j daugiau nieko neatsakiau

-------- I ir mudu atsiskyrėm.
niems tikslams. Kad loska, 
prasišalink. Matai kiek in
teresantų čia manęs laukia!

Ir išcimpinau sau, nieko siau: 
nepešęs.

Anąsyk čia susitikau tū
lą bostanietį, seniau gyve
nusį Norwoode, ir užklau-

nyboj ir buvo parskridęs Į 
motinos laidotuves.

Marijona buvo laisvų pa
žiūrų ir labai gero budo mo
teris. Jos kūną į kapines ly
dėjo ilga eilė automobilių, 
daugiausia iš Clevelando, 
Loraine ir Ashtabulo. Iš E- 
lyria dalyvavo dvi lietuvių 
šeimynos, nes daugiau lie-

ša, kad bolševiku okupuo-1 
toj Lenkijoj veikia “neina

savo priešų, o kiti bėga? Ir . _ft , , 2S daug kitokių dalyku. Kny- "^m^ina^tii^ro-
ga ir įsigyti gerų knygų nu
pigintam kainom.

Bibli'a Satyroje—Tai yra
tomo šešėlio vyriausybė.” ..pVSa» kur Biblijos pasako- 
kovojanti už nepriklausomąJimai vra atvaizduoti juo- 
ir demokratinę Lenkija. Ją1 • ugais paveikslais. Kaina 
sudaro “visos demokratinės i buvo $1.00, dabar tik 50c. 
srovės.” Lenkų požemis, ku-! žmonž>
ns actu Maskvos klastai ne-iGarbino Senovėje ?-Parašė 
teko 16 savo vadų tui i nau-į j yaj iabai įdomus ir 
jus vadus. Kokio likimo su- pamokinantis leidinys. Die 
silauke tie 16 lenkų ooze- jr tikybų istorija paduo- 
mio vadų, niekas nežino, rjama nuo saulės garbini
us Maskva viską slepia. mo jj-į krikščionybės laikų. 
Bet ji neslepia savo despe- Į<nyga turi 272 puslapius, 
racijos — jos čekistai visur a puslapių pašvęsta
zuja. jieskodami lenkų po-1 vien tik senovės lietuvių 
žemio vadų, bet nesuranda, dievams apibudinti. Čia yra
— ----- ;------------------- ;—Paprašyta daugiau kaip 30

Nobelio dovaną Ameriko-; įvairių Lietuvos dievų, die-

TTžsakvm’»s prašom siųs
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Trumpai-Storai
Brooklyno “Laisvės” 32 

numerv A. Bimba savo

Bet štai kitas nuotikis.
Užeinu į geležinių prekių 
krautuvę pasipirkti kas man 
reikalinga. Įeina krautuvėn “Krisluose” šunauja, kad

je pirmasis gavo Theodore 
Rocsevelt, buvęs Jungtinių
Valstijų prezidentas.

Anąsyk apsižiūrėjau, kad 
trūksta man apatinių keli
nių. Nueinu į našlės Sara- 
pienės drabužių krautuvę ir 
sakau:

—Sei. misis, ar turi apa
tinės kelnes?

—O kas tau do biznis, ir 
aš turiu ar ne? Pašo! von. 
su tokiu klausimu!

Na. tai mat, ir paremk tu 
žmogus savajį biznį.

Į Dundulio Lone kafete- 
riją užsuku dažnai, bet sy
kį pastebėjau, kad savinin
kas toks linksmutis, tartum 
butų uošvę palaidojęs. Priė
jęs užkalbinau.

—Na. tai kaip tau. Sta
sy, kaip viskas?

—Šiaip butų viskas gerai, 
tik per dienų dienas vis ant 
kojų ir ant kojų...

—Na, tai ką. ar norėtum 
atsistoti ant galvos? — pa
stebėjau aš jam.

—Et jau. Tarnai, su ta
vim prasidėk, tai ir pupų 
rėtį pasidėk. Su tavim nie-

—Na, tai kaip tau, drau- 
guti? Da gražiai atrodai. O 
kur gyveni?

—Nugi South Bostone,
ant Silver stryto. su komunistais. Aš maniau. lr ta komisija nusprendusi.:

--Kaip tai ant stryto.—i kad jis yra koks ungaras ar į kad už tuos žiaurumus atsa-
pastebejau as. . grekas, nes lietuviški kaca-įko beveik Šimus vokiečiu
, —Nugi labai paprastai. - ‘
Nusipirkau auzą ant Silver 
stryto ir gyvename.

—Ar pas jumis auzos sto
vi ant strytų? Tai kaip ga
li praeiti autobusai?

—Et jau, Tarnai, tu vis 
tebesi tokis skersaskuris...
Ir sensti, ir nesubręsti.—at
sakė užsigavęs svečias, ir 
nuėjo sau.

Tarnas.

ir kitas pirkėjas: tamsaus 
veido, usus apsikarpęs kaip 
Hitleris; man daug kartų

komisija tyrinėjimui vokie 
čių žiaurumo Lietuvoje at
rado. kad naciai Lietuvoje!

Europa yra tirščiausiai 
apgyventas kontinentas, o 
Australija — skysčiausiai 
apgyventas žemynas.

vaičių ir šventųjų. Bet kny
ga ne religinio pobūdžio. 

Į Priešingai, ji parodo, kad 
'dievus patys žmonės kuria

CHICAGO, ILL.

Dėl Roosevelto mirtie*

buvo matomas dalyvaujant išskerdė 465,000 žmonių.”
i • a • a r • — - . . . - * .

Jau praėjo mėnuo su vir
šum kaip mirė musų prezi
dentas Rooseveltas. Jo stai
gi mirtis kaip elektra sukrė
tė visą demokratinę žmoni-

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno
vės lietuvių žinyčios pa
veikslu. Kaina buvo $1.00, 
dabar tik 50c.

Sveikata — Didelė, gra-
_____  i žiai apdaryta ir gausiai

Aukso Altoriukas. maldų knygelėj iliUStrUOta D-rO GraiČlUnO 
Parašyto knyga. Paprasto

Kas Norėjų Knygos 
“BEN-HUR”

Da yra keli egzemplioriai
BEN-HUR yra istoriška 

apysaka, labai įdomus skai
tymas, gražiai iliustruota, 
didelio formato, stambi 
knyga, 472 puslapiai. Kaina 
$2.00, bet mes atiduodam 
už 95c., su prisiuntimu—$1.

Daug kas jos reikalavo, 
bet negalėjom pristatyt, nes 
buvo jau išsibaigus. Dabar 
radom sandėly porą tuzinų 
dar užsilikusių. Taigi, kas 
tos knygos norėjo, dabar 
gali ją gauti, jeigu nelauks 
ilgai. Dolerinę galima pri
siųsti laiške.

Užsakymus prašom siųs-; 
ti šituo adresu:

Radom ir “Kokius Dievu* 
Žmonės Garbino Senovėje.”
Tai visokių dievų ir tikybų 
aprašymas, bei knyga isto
rinio, ne tikybinio pobūdžio. 
272 puslapiai. Kaina,' $1,

pai ir negrus kviečia Į savo į pareigūnų, siautusių Lietu- 
parengimus, todėl maniau.]voje.
kad ir tas ne lietuvis. Bet Toks tas komisijos nuta-į Pekla, kur ji yra ir kam reikalin- 
jis pardavėją užkalbina lis-'j-imas vra tartum vinis Bim-' kankinimo jrankiaLs . aoc.
tuviškai. Pardavėjas paša- bai i kaktą, ir jisai isteriškai ] ris, o atrasi paidėptars nuo u^ęs ta 
kė. kad dabar daĮug ’ *
stinga
tuo. ką turime. O tas pasta-; galvojimu, teisirtga^ atlygi- J«s 
to savo terlą ir pradėjo' nimas butų toks. kad kiek-; kny*rtonas. Ve,nias’. a‘delž’. 3 S 
riaumoti kaip bulius, kad vienas vokietis, karys ir ei- buktė Marių, graži apysaka 25c.
Rooseveltas iš žmonių viską vilis. kuris tik buvo ikėlesL L««xvas būdas išmokti angių k*i-

__ •„ ____ .i , • , - Į bos be kito pagalbos ............... ooc.
Neužmokamas žiedas, graži apy

saka .................................................. 25c.
Gudrus Piemenukas, vargo apsa

kymai .............................................. 25c.
Sveikata Ligoniams, knygutė ap

rašo apie 350 vaistažolių .... 25c. 
Erodas Boba ir velniškas tiltas

......... ....................... 35c.
Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c. 
Sapnų Knyga su paveikslais, ap

daryta ............................................ $1.35
Stebuklingas Zerkolas. graži apy

saka  ................................................ 25c.
Grigorius, gražus skaitymai . 30c. 
L'žkeiktoo 3 karalaitės .... 25c. 
Keliauninkai j Palestiną .... 30c.
Davatkų Gadzinkos ............... 2Oc.
Dvarinė Pana, graži apysaka 25c. 
Ragana, tikras atsitikimas .. 35c. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir

žvaigždes ..................................... 10c.
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir 

Vyru Užlaikytoja. apie 450 visokių 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 

Praloto Olšausko Darbai ir nuopel
nai ant Gedimino kalno Birštone, su
meilužės paveikslu .................... 25c.

Salemonas. laimių knygutė 15c.
Mikaldos Pranašystės ........... 25c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

.......................................... 20c.
Būry kia ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

sūrių padarymas, su paveikslais Z5c. 
Istorija seno ir naujo testamentų,

su paveikslais................................. 35c.
Raistas, aprašymas apie Chicagos

lietuvius ..................  $1.25
Nedoras Žydas, jaunų merginų

kupčius .............................................. 50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c.

Vainikėlis, maža maldų knygelė, 
mišios su paveikslais, drūtais apda
rais ................................................... 65c.

kad dabar daJUg į ko surinka: vajė. vaje< tiktai vo’aimės gyvenimo turtus, arte
a ir turim apsieiti su šiitas užl 465.000! Bimbos me^wj^M*rtLmknS€TaAvtkS- 
ka turime. O tas pasta- o-alvniimn. tpisirttms atlven- iais .................................................... 60c.

atėmęs ir atidavęs žydams, koją į Lietuvos žemę. butų 
Rooseveltas žydas buvęs ir nužudytas! 
už žydus ėjęs. Truman irgi Bet * ir tai da ne viskas, 
esąs žydas, ir iš jo nieko ge- Tai da permaža Bimbai re-
ro negalime tikėtis. Nors aš 
turėjau gerų kabliukų tam 
kacapui ant nosies užkabin
ti. bet nieko nesakiau.

tribucija. Jisai klausia: Ne 
jaugi už milijonus ir milijo
nus pasauly nužudytų žmo
nių tiktai šimras-kitas nacių

Tai matom, kad bolševi- viršininku tebus nubausti—
kai jau nepatenkinti ir nau
ju prezidentu. Pirma jie lo-

ją. Aš pats buvau lyg ap- 1° apt Rocsevejjp. ėjo pikie
svaigęs, kai pamačiau gat- 
vekary žmones skaitant lai-

kas nesusikalba. Kodėl tu kraščius su didelėm antraš- 
toks kreizavotas? įtėm: “Roosevelt dead.” Sė

džiu ir galvoju: ar tik ne 
keršto veiksmu kas atsiti
ko? Nes apie sirgimą nieko 
nesigirdėjo. Pasiekęs savo 
darbo vietą klausiu darbda
vį ar teisybė, kad preziden
tas mirė? Atsako: taip, tei
sybė. Sako, jautėsi gerai iki 
šiandien po pietų; popiet 
pradėjo skaudėt galvą, krau

Tai, mat, aš jau turbut 
nusidavęs į savo tėvelį. Bet 
kas dabar darvti?

Užeinu į lietuvišką įstai
gą vadinamą “Samovar.”
Pastebėjau savininką ir už
kalbinau.

—Kaip tau. Čali? Ar pa
stovi dar ant kojų?

—Tai ką tu manai — ar jas užliejo smegenis ir mi- 
n orėtum kad aš ant galvos rė. Ir pridūrė, kad Roose vei
sto vėčiau? tas labai pavargo Jaltos

As we enter the inner ring of the 
Japanese defense more and more exertions 
and sacrifices will be demanded of all 
Amcricans. Our boys are doing the fight- 
ing for us. Let us supply them the things 
they need in order to bring the Japanese 
enemy of human freedom to his knees as 
soon as possible. BUY WAR B0NDS! 
SAVE YOUR MONEY! HELP PREVENT 
INFLATION!

FOREIGN IANGUAGE PRESS DIV. 
OFFICE OP WAR INFORMATION.

tuoti Baltąjį Namą. niekino 
jį visokiais žodžiais, o da
bar jau pradėjo loti ir ant 
prez. Trumano. O, jus. lie

nubausti tik tie, kurie davė 
įsakymus, o tie, kurie siau
tė ir žudė nekaltus žmones, 
degino miestus ir kaimus, 
pasiliks nenubausti?

Taigi, sulig Bimbos razu- 
mėlio, turėtų būt nužudyti

tuyiški kacapai! Jjis tiek] ne vien tik nacių lyderiai, 
apjakę, kad nematot jog bet ir visi jų kareiviai ir 
Rooseveltas išgelbėjo ir pa- net civiliai, žodžiu, turėtu 
tį jūsų Staliną. Vietoj keikti būt išskersti visi vokiečiai, 
mirusį prez. Rooseveltą. jus Jei vilkas drasko už save 
turėtumėt atsiklaupti pama- silpnesni gyvūną, vanagas 
tę Roosevelto paveikslą.
nes Rooseveltas siuntė vi
sokią pagalbą Stalinui: jis
siuntė avalynę, rubus, mais- -------
ta ir vi<snlria« karo rpikmp- Pajieškau Juozo Mados. Girdėjau.

\ k OKIHk Kaio įeiKInC . gyvena apie Montrcalą. Kana
ms. ' do.i. Jis yra kilęs iš Vilkaviškio aps-

PAJIEŠKOJIMAI

kaina—$2.50; musų nupi
ginta kaina—$1.50.

Sielos Balsai—Jono Smel- 
storiaus dainos ir eilės. Kny
ga gražiai iliustruota, ap-

apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75č.

Lietuvos Vaizdai, tai yra
atvirutės su gražiais Lietu-

tik 50 centų.
KELEIVIS 
636 Biroadway,

So. Boston 27, Mas*.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mas*.

Seniau aš dirbau krautu-;. . » . t; atsiliepti arba kas apie jį žino . . . -.veje: ateina žmogus ir pa-; man pranešti, už ką tariu širdinga ,_Gr?n,a!0" I su ‘lainelem,
'klausia, ar turiu sviesto? ad1u- atsiliepti ir kitų mano1

pažystamų, su kuriais pirmiau susi
rašinėjau, bet daba- jų adresų netu
riu. (261

JUOZAS ULINSKAS,

Atsakau, turiu, ir pasakau 
kainą. Žmogus piktai dirs
telėjo į mane ir sako: “Ir 31(W s Halsted st^, chicago, m. 
vėl kaina pakėlėt? Kada tik;----------------------------------
ateinu pirkti, vis turiu dau-f Aš, Juzefą Poškytė. iš Javiniškin 

sodžiaus, pajieškau savo pusseser- 
rių. Ciprionos ir Salomėjos Pošky- 
ėių. kurių pavardžių po vyrais ne
žinau. Jos kilusios iš Vabalninku pa
rapijos Jataučių sodžiaus. Seniaus, 
rodos, gyveno Pittsfield. Mass. Mel
džiu pačių atsišaukti, arba žinančiu 
apie jas man pranešti, už ką busiu 
labai dėkinga. (24)

MRS. J. BUIVYDIENC,
13 Merton St., Yontello, Mass.

giau mokėti. Siunčia sviestą 
kitiems, o mes turime už jį 
mokėt kaip už auksą.”

Žincma. sakau. Anglija 
gyvena ant salos, maisto 
mažai gali pasigamin.i, to
dėl jai reikalinga pagalba. 
Žmogus man atkerti: O 
kas yra su Rusija? Tokia 
didelė šalis ir negali sau 
maisto pasigaminti. Sakau, 
mažai ka ir gauna ’usiia 
iš Amerikos. Žmogus paki-

APSIVEDIMAI
Jauna, graži ir pasiturinti našlė 

pajieško apsivedimi: vaikino ar naš
lio nuo 30 iki 50 metų amži tus. bet 

—je,; . _ i.- _ (turi būt pasiturinti* ar bizni-rius, irsa man laikiastį u .ako. pa- negerti. Su pirmu ia sku prašau pri
žiūrėk! Nugi vienuolika mt
lionų svarų sviesto pasiųsta
Rusijai iU;tai vienu kariu*

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
40c.. 3 tuzinai už $1.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos ................... 80c.
Vidurių valytojas ........................ 60c.
Nuo veneriškų ligų ............... $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatorius

......................................... 60c.
Nuo dusulio, kosulio ir mainų

asthmos ..................................... 60c.
Nuo vandenligės ........................ 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

fever ............................................. 85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų OOc. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų f>0c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Trajankos. stambios ............... 60c.
Kamparas, pakelis ....................... 35c.
Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo pražilimo ........................ 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart bum)

......................................... X5c.
Tyra mostis. nuo bi'e ko'zio nie

žulio, Rožes, Pailių. Poison Ivy, gy
do ▼nokins skauduliu^, apdėvimus 

S2JK

Karas Europoje
Jsi aorlta iinoti apls karą tr kitus 
įvykius, tai skaitykit* "Naujienas*,
•Naujienos* yra pirma* ir didžiausias 
dienraitis Amerikoje.,
Ulairaiyklt* “Naujienas* liandlen. Naujieną 

narstė metams Amerikoje (liimant Chi" 
0, 96.(XX. Chicagoje tr

Money Orderj ar itkj siųskite

sių.,ti savo peveik.-la. Ats..kyn.^ d’io-i1^ t.t. .......................
su tiK.m, rimtu [aiškų. < 25) i ”»''•« «rbata arba mostis .... 85c.

I .M. M., 1 . M. ŽUKAITIS, < 11 >
Ž4!J- W'?.ve»i> st uetmit 6, Mieh. St., Spencerport, N. Y.

“NAUJIENOS”
1TM Sooth Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS
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Jieva Simonaityte

G r e t e
(Ištrauka iš nebaigto romano “Vilius Karalius”)

(Pabaiga)
Atvykusis sėdi abejingai 

vežime, rodosi, jis nedrįsta 
išlipti. O. pasitikti niekas 
neišeina. Pagaliau Gretė jau 
eitų, bet jos akys užverktos 
ir raudonos. Svetimam žmo
gui taip pasirodyti jokiu 
budu negalima. O Plonienė 
virtuvėje tarškina kibirais 
ir ūžia neva giesmę giedo
dama.

Atvykusis dairosi ir link
teri galva. Rodosi, jam pa
tinka padeirė. Prie budos 
pririštas šuo, pirma lojęs, 
dabar nutilo ir taip pa: 
smalsiai stebi svetimąjį. 
Svečias linkteri ir jam. Ma
tyt, šuo jam imponuoja. Jis 
gražus, beveik nupenėtas, 
jo kailis spindi saulėje. Šva
rioje geldutėje pastatyta 
vandens. Buda stovi ūksmė
je. Kiemelyje prie sienos 
priremtas stovi suolelis, 
ant jo sėdi obulainė katė ir 
laižosi, patenkinta gyveni
mu. Paskui pastebėjęs negy
vąjį Vištytį svečias prasi
juokė:

—E! Ar šermenis šven
čiate? Tai bent lavoną pir
ma tinkamiau pavietokit!

Svečio arklys nekantriai 
prunkščia, karpo ausimis, 
trenkia su užpakalinėmis 
kojomis ir uodega daužo 
pašomus. Paskui perdaug 
jau nebekantraudamas ima 
rauslioti smiltį.

Plonienė dar vis dedasi 
negirdinti, O Gretė juokias 
iš svetimojo pastabos. Per 
kiemą kastuvu nešina par
eina tarnaitė ir smalsi su
stoja ties svetimuoju.

—Kažin, ar čia visi išmi
rę? — teirauasi svetimasis.

Barbei juokas. Ne. jai iš
einant į laukus tebebuvę vi
si gyvi, sveiki ir linksmi.

—Tai kur jie dabar... Juk 
čia gyvena Pamarių Plonis?

—Taip, gyvena. Ponas 
antai jau pareina su sūnu
mi ir bernu iš pamario, o 
kur ponia, eisiu pažiūrėti.

Svetimasis stebisi — po
nas, ponia! Apsaugok, ko
kie bingti žmonės! Dar nie
kur, tik prie vokiečių, taip 
tegirdėjau. Tai ir bus kokie 
katvokiečiai.

Tąpraitė nuėjo. Pama- 
'-'negyvąjį Vištytį, jai 

Gar linksmiau pasidarė.
—Vištytis nusispardęs.— 

juokais nesitverdama sako 
įėjusi į virtuvę. — Ponia, 
kodėl neini piršlio pasvei
kinti?

—Tau ir piršlys, tur but 
jis laukia, kad jį kas iš ve
žimo išverstų. Eik karvių 
milžti, o ne žvinglauk tiek 
daug.

Barbė prunkščia vis iš 
naujo, paskui paėmusi milž
tuves išeina.

Gretė stovi kambaryje už 
gardyno ir klausosi ausis iš
tempusi. Be galo įdomus 
pasirodė tasai atvykusis as
muo. Jos pyktis dingsta, jos 
ašaros jau senai nudžiūvo. 
Veidas, berods, dar raudo
nas, bet jis jau kitokio rau
donumo.

—Labryt popiet! — sako 
svetimasis, pareinančiam iš 
pamario Ploniui.

—Dėkui, dėkui! Bet mes 
ne tokie ankstybi: mes dar 
be pietų.

—.Jei dar pietų nevalgėte, 
tai rasi liks ir man koks 
šaukštas sriubos.

—Jei su gera naujiena 
atvykai, aišku. Bet šiaip 
mano moterys tuojau išvy- 
dys su šluota...

—Nebaugink piršlio...

Gretei už gardyno keistai 
sudurė krutinėję: — Ak, 
Dieve. Dieve! — atsiduso 
ji. Vyrai abu kalbasi sau 
toliau.

—Blogas piršlys, kuris 
nelipa nei iš vežimo lauk,— 
pastebi Plonis.

—O ką gali kartais žino
ti. Piršliu buti, dažniausiai 
nedėkingas gešeftas.

—O kas siuntė? — Neti
kėdamas ir juokaudamas, 
bet jau smalsiai, paklausė 
Plonis.

—Ar pažįsti Šalteikius?
—Šalteikius?
Plonis pakrapštė nosį, 

paskui pakaušį ir galvoja, 
tada sako: — Iš kurios pa- 
dalijos tada tu atvykai? 
Man rodos, Šalteikiai guli 
pačiame pasienyje.

—Taip, taip, mes šaltei- 
kiškiai kasryt pasisveikina
me su rusais. Mes...

Gretė, lyg į kaktą dauž
ta. beveik atvirto kambary’. 
Jai trūksta oro, jai darosi 
ankšta krutinėję. Ji stačiai 
kvėpuoti nebegali, taip ji 
susijaudino: —Ką sakė an- 
sai tuokart? — “Kas rytą 
aš pasisveikinu su maskolių 
sargybiniu...” Dieve, taigi 
tiesa, ką jis sakė? Bet, bet... 
O Jėzau, ar gali buti!

Iš virtuvės atsidarė du
rys. ir nenorus motinos bal
sas sugrąžino ją į tikreny
bę:

—Ko čia dabar šūkauji 
Dievo vardą? Ar jau visai 
iš proto "kraustaisi? Jauskis.

Bet Gretė visai nekreipė 
domės į motinos piktus žo
džius, o džiūgaudama sušu
ko:

—Jau. jau nebilgai beer- 
zinsiu tave, motinėle! Ar 
girdėjai, kas atvažiavo?

Motina stabterėjo, ne, ji 
nieko nežino ir nieko negir
dėjo. Tiktai tarnaitė... Ar ji 
butų tiesą sakiusi?

—Denk stalą, še, spintos 
raktus. Išsiimk ir nutrink 
peilius ir šakutes.

Tuo tarpu Plonis įprašė 
svečią į vidų. Motina grei
tai dingo virtuvėje, o sve
čias pasisveikino su Grete:

—Ar tai ta gražuolė tavo 
duktė Gretė?

—Mano duktė Gretė, ki
tos neturiu.

—Sveika, mergyte, duok 
rankytę. Aš — Gaubys iš 
Šalteikių. Mane siuntė Vi
lius Karalius.

Ant Tėvelio Dvaro
Ant tėvelio dvaro 
Sakalai krypavo.
Sakalai krypavo.
Dūdelėm dūdavo.

Ar aš nelaimingas 
Tėvelio sūnelis?
Ar aš nepašėriau 
Sau bėro žirgelio?

Ar aš nepašėriau 
Sau bėro žirgelio?
Ar aš nepagirdžiau 
Tyru vandenėliu?

Rytoj reiks man joti 
į svetimą šalį,
Į svetimą šalį, 
į maskolių žemę.

Neverk, mergužėle,
Balta lelijėle,
Aš tau parašysiu 
Margą gromatėlę.

Kas man iš to rašto. 
Margos gromatėlės. 
Jei jau nematysiu 
Savo bernužėlio...

P-LĖ CECILIJA Ž1UNSKMTC

“Keleivio” administracijos sekretorė
P-lė Žilinskaitė išdirbo “Keleivio’’ ofise du me

tus, lankydama tuo pačiu laiku high schoolę. Šiomis 
dienomis ji baigia mokyklą ir išvažiuoja Floridon 
pas savo brolį pasisvečiuoti. “Keleivio” štabas svei
kina ją užbaigus mokyklą ir linki jai smagių atostogų.

POETO ŠIRDIS
Metai praeina, metai prabėga—
Galva balt ėja. išsenka jėgos.
Draugų ir bičiulių eilės retėja—
Karta jau naujoji gyventi atėjo.

Metai prabėga viena diena—
Širdis tik tebėr vis jauna.
Ir vilčių nors daugybė pragaišta— 
Gyvenimo veidą matau nuolat skaistų

Kur tik einu—vis rožės žiedas.
Šaly svajonių man paukščiai gieda. 
Dainų dailumas dar neišsekęs.
Minčių kartinos padangėj plakas.

ar aš kentėsiu— 
Dainų dainelėje viską sudėsiu.
Lyg bitės, dainos aplink lakioja.
Daina—tai visa i.uitis manoji.

Praeina metai, skubiai prabėga.
Galva baltėja. išsenka jėgos.
Prabėga metai viena diena—
Tiktai širdis dar vis jauna.

Plūdoms.

jcxinivr zlviuiifrstinnczUZ. itAuv av*w«

4 svogūnus V* puoduko pieno 
Išvirink bulves su druska, 

nųkošk ir sutrink. įmesk 1 
kiaušinį, įpilk pieną, įdėk 
druskos ir pipirų. Supiaus
tyk svogūnus ir pavirinki 
kol bus minkšti: tuomet pa
gruzdink juos riebaluose.

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios ismiau yra surašytos, traną*
______  ___ _________  pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks

fn^k likusį” kiaušinį į svch už $1.00, Us gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
gunus, pridėk pipirų, drus- už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
kos ir da paspirgink. gausit knygų ui $4.00. Ir 1.1»

į plačią keptuvę idėk ei- Štai čia knygų sąraias: _ _ —jJS
lę bulvių ir uždėk eilę sviri VISUOTINAS
gunų. Likusias bulves sudek s
ant viršaus. Pakepink karš- Ab* *
tame pečiuje nuo 15 iki 20 Bažnyčia sako, kad buvo, o moka-
miniiėin kad naviKtii las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, taimiuUCių, Kati paiu. tų. 151L kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti 1 
geras valgis. kelias dienas visų veislių gyvūnus,

kurie gyvena išsimėtę po visą žemė* 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu-

■ni savo nrlmi antai ninti ?

; LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 

; RUA JUŠKEVIČIAUS 

1 DAINOSE.

Sveiki, Tėvai!r

Birželio 17 d., ateinan
ti nedėldieni. Jungtinėse 
Valstijose yra švenčiama. 
TĖVŲ DIENA. Tad šian
dien mes sveikinam visus 
tėvus, o ypatingai tuos, 
kurie skaito “Keleivi.”

NĖŠTUMAS

Mes visos žinom, kad mo
ters normalus nėštumo lai
kas yra 9 mėnesiai; bet

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gvveno, tai perskaityk kny
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 

_ _ __ daug pačių, o žmonos p«> keiis vyra*,
j nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? j Labai užimanti ir pamokinanti kny-
Iš kor ėmėsi tiek vanaens, kaa visų i ga. Su paveiksiais. Kaina   50c.
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 1
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimyno* j KOKll'S DIEVUS ŽMONĖS 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai , ... .
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- UAKIJINU r.J fc..

itai kitų klausimų, į kuriuos negali l panašios knygos lietuvių kalboje 
.atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko- 
1 ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. įkii>« dievus wrb:no senove., sūdai bei 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 1 ari jonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- ' lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 

‘ :«gų argumentas griūva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyven., ir ko- 
noksiąs nuo pradžios iki galo. kius jie santikius su žmonėmis turė-
Kaina .......................................... .. 28c. jo. Knyga stamli ir labai užimanti.

_ ____ __ ~ . Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA s
KRISTAUS VIETININKAS? MATERIALISTIŠKAS 

Parašė kun. M. Valadka. Knyga
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų _ ______ ____________ __
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- ■ lizofijos' mokslą. Jei nori žinoti, kaa 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-

ISTORUOS SUPRATIMAS, s
ši knygelę aiškina proletariato fi-

tininkas. 224 pusi. Kaina

, ............................................. .KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI-gal bus zingeidu žinoti ir statydavo sau žemę 
kitų gyvunu nėštumo laiko-;. Vba* idomus senovės filosofų da- 
tarp). Štai kai kurie is jų: Į daugelį autorių parašė Iksas. Antra

$1.25 kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga prctau- 

ikai-jantiems
nuojama.

darbininkams neapk 
Kaina .......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aišk

knygutės dalis yra; “išvirkščias mo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
1 • ,; kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.”' draugijos formos, ir kodėl turės butikupranugaris 12 Parašė Z. Aleksa. pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

40 pusi.............................................. 10c. Į DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
NIHILISTAI GERT IR VALGYT?

1 ragedija trijuose aktuose. Vei- ,
kalas persta to nužudymą caro Alek-Į Valgyt ir gert reikia del to, kad 
sandro II. Labai puikus ir nesun- j norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

Bet dėl ko gi norisi? Del ko be valgio 
žmogų* silpsta? Ir dėlko vienas mai

Vaisių nešioja kumelė 11 
mėnesių,
mėnesių, d f am b lys 2 metus, 
liūtė 5 mėnesius, stumbras 
12 mėnesių, karvė 9 mėne
sius, beždžionė 7 mėnesius, 
meška 6 mėnesius, kalė 9ik*ai sceP°? i’erstatomas veikalas, iš
savaites, kate 8 savaites, so. Boston, 1913, pusi. 61...... 25c.
kralikas 4 savaites, vilkė 90itab^kvs 
dienų, papūga peri 40 die-i Kaip ji3' žmon,-.ms kenkia. Liau.

42 dienas. Žąsis i k’roes rūkę: Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa- 

Ma
nų, gulbė 
30 dienų, antis 30 dienų, 
kalakutas 28 dienas, višta 
21 dieną, balandis 14 die
nu.

KRISLAS AKYJE

stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ši knygeiė parodo, kodėl Romoa

popiežiaus Kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškiuos 
nupuolimas, šią knyga turėtu per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų roo- 
terįs, dukterį^ ir mylimosios nepa- 

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- I pultų į tokią kunigų globą. Paraše 
nui gaiva. Lirama vienam akte, pa= ken, Geo= Townsend Fox, D. D., su
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- ; lietuvino Ferdinand de Samogitia.
tetų kiekvienam perskaityti. 25c. Kaina ............................................. 25c.

KODĖL AŠ NETIKIU 
| DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jia 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ........................................ 20e.

rašė K. Stiklelis. So. Boston, Mass. 
1909 m., pusL 63........................... 25c.
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23....................... 10c.
“SALOMĖJA”

Klausimas, ar būtinai rei
kia išimti, jei kas ikrinta i 
akį?

Tas priklauso nuo to, kasi"0- s. s.”vra i aki ikritp< Dalpi«tkim Arba s,iub>n« Iškilmė. Vieno ak- yra Į aKĮ ĮKllięS. LMieisKim. I to farsas, Iabai juokingas ir geras
akin krito graži mergina j perstatymui. Kaina ................... 15c.
arba moteris — nejaugi ją dėl pinigų
krapštysi laukan? Nešiok ir Trijų aktų ir septynių scenų dra- 
---- * - - - - ma. Pagal I.. Tolstojų, parašė A. A.

APIE VALGIUS.
KAS GALIMA PADARYT išskyrus tik saldžiuosius de- 

IŠ SVOGŪNŲ žertus.
-------- Tiesa, maistingumo žvil-

Svogunas turi prastą re- gsniu svogūno vertė nedide-
putaciją. Kodėl — sunku lė; bet kaip prieskonis^ Jis 
pasakyti. Bet Amerikoje a- yra nepavaduojamas, 
pie svogūną kalbama kaip Svogūnų laiškai, smulkiai 
apie kokį dvokiantį daiktą, supiaustyti, sutrinti su drus- 
Ypač rafinuotos “leidės” ka ir sumaišyti su rūgščia

džiaugkis. arba kentėk.
Sykį man pačiam krito a- KARts NUOtakos 

kin viena nusikalusios Jie- 
vos dukra. Ir krito taip gi
liai, kad aš jokiu budu ne
galėjau jos išimti
akies. ___ t___ o__________

Ir tas krislas pasiliko klausimu.' Ją turėtų perskaityti kiek- Tai 
.Herinc nas katalikas ir socialistas. Par-** mano akyje iki ŠIOS dieno., g Vandervelde, vertė Vardunas.

Večkys. Kaina ................... 35c. KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*

Vieno akto drama, vaizduojanti
vokiečių militaristų žiaurumą ir ne- ^aoJantl_P0fitlskai-ek°Tiom,šką klau- 
laimingą moterų likimą.
Kaina ............................................. 20c.

iš savo SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu BIBLIJA SATYROJE

a. I Kanadą toe

aiškina garsuis Vokietijos . so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ................................ lOe.

Semper Fidelis.

JUOKAI.

nas katalikas ir socialistas. Parašė knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
. 379 puikiais paveikslais, perstatan-

b-auia ....................................... .. lOc. £jais įvairius nuotikius nuo prieš su*
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygų niekas nesigaL 

liną ..... fl.Ofl

purtosi išgirdusios svogūno■ 
vardą.

O tuo tarpu valgių gamy
boj svogūnas užima labai 
svarbią vietą. Mėsiška sriu
ba be svogūno bus ne sriu
ba. Svogūnas pagerina stoi
ką ir kiekvieną kepsnį. Bul
vės bus 50 nuošimčių gar
desnės, jeigu pridėsit drus
kos, pipirų ir svogūnų.

Išvirkit čielų svogūnų 
vandeny su druska, užpil- 
kit baltu sosu. ir galėsit 
juos duoti prie bet kokios 
mėsos kaip “šoninę.”

Supiaustykit keliatą svo
gūnų ir pagruzdinkit juos 
taukuose. Jie bus geriausis 
priedas prie bet kokios mė
sos.

Svogūnas būtinai reika
lingas prie kaldunų. prie 
“hamburgerio,’’ prie mari
nuotų silkių, prie košelit- 
nos ir t.t.

O štai sriuba iš svogūnų 
ir bulvių. Supiaustyk “rip- 
kėmis” du-tris svogūnus ir 
tris-keturias bulves. Užpilk 
tiaiputį vandens, įdėk drus
kos, pipii*ų ir išvirk. Kai 
daržovės bus jau minkštos, 
įpilk apie kvortą pieno ir 
užvirink. Bus gera sriuba.

Vienu žodžiu, svogūnas 
tinka prie kiekvieno valgio,

smetona. yra puikus prie
das prie mėsos, ypač prie 
ivikytos kiaulienos. Prie to 
da galima pridėti salotų ir 
šviežių agurkų, kuriuos rei
kia nulupti ir smulkiai su- 
piaustyt.

‘Kindziukas” su svogūnai*

Imama tokia proporcija:1 puodukas svogūnų 1 puodukas vandens1 svaras maltos mėsospuoduko duonos trupinių ’Ą šaukšto druskos2 šaukštai petruškų žiupsnis pipiru i
Pavirink svogūnus vande

ny 10 minučių. Ištepk tau-

Susirūpino ateitimi

Daktaras: — Aš tamstos 
vyrui leidau gerti, ne dau
giau kaip du stikliukus deg
tinės per savaitę, o dabar 
randu jį visiškai girtą. Ką 
tai reiškia?

Žmona: — Ponas dakta
re, duokit paka jų! Tas lat
ras šiandien truktelėjo iš- 
kalno už kelis mėnesius!

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

RACIJŲ
KNYGUTES
KALENDORIUS

M ė*ai ir riebalams
Raudonos stampos iš 4-tos 

knygutės dabar yra geros 
i-i 4. • .un, 4 4« tik nuo E2 iki Z2.

Stampos su 5-tu numeriui 
jau pasibaigė.išvirtus svogūnus su vande

niu. Tuomet sudėk mėsą ir 
visą kitą medžiagą, pirma 
gerai viską sumaišius. Pake
pink vidutiniam karšty 40 
minučių. Išversk iš keptu
vės, svogūnais į viršų. Su
piaustyk ir duok stalan.

Kepintos bulvės su

Reikia imti šitokią pro
porciją :10 bulvių 2 kiaušinius

1 šaukštas riebalų

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams

Mėlynos stampbs iš 4-tos į 
knygutės dabar galioja nuo 
N2 iki Z2 ir visos nuo Al 
iki Hl.

Cukraus stampa
No. 35 pasibaigs birželio1 

2 dieną. Dabar gera 26-ta.
čeverykams

Stampos su orlaiviais Nr. 
1, 2 ir 3 iš Trečiosios kny
gutės geros neribotam lai-

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet iioa kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap-

Jisai atrodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk

ga. Ir pridėtas “paklos*’ 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 esdtaL

•M BBOAOWAT,
SO. BOSTON, MA8S.

Taipgi tr pas 
Jl. M. MITBUONt

7747 Navy Avama,
Dstroit, Mich.

lės. 38Ž puslapiai.

KUR MUSŲ ROČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir si 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinan' i- 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

džian bambos spyčiai.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 

•čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 2oe.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingu monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos; 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 
nlaitildntii Vyras; (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... lBe.

jl

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė

D-ras P. Matulaitis. Antra, neržiurė- 
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

EILŽS IR STRAIPSNIAI.
Rioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 28c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepta jų val
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
serskaityti šitą knygutę. Kaina lOe. 
“Keleivi*,” 636 Broadvray, 

South Boston, Mas*.
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IšJungtiniųTautų
Konferencijos

Lenkai praneša spaudos atstovams 
apie rusų terorą

z v
M. KIŽYTĖ

SAN FRANCISCO, Calif.i Pirmas viešas komisijos 
(Telegrama) — šeštadieni; posėdis Operos Rūmuose 
Įvyko pirma komisijų vieša sukėlė susijaudinimo, kai 
konferencija, sutraukus i Rusija, nesutikdama su me-

todais generaliniam sekreto 
riui rinkti, sutrukdė balsavi-’ 
mą.

Mačiausi su “New Leade
rio” leidėju Leon Dennen. 
Užklausiau, kodėl jis visą 
savo dėmesį nukreipė nuo’ 
Pabalčio kraštų į Balkanus. 
Jis atsakė, kad visą laiką 
kreipiąs didelio dėmesio i

Operos Rumus visus kores
pondentus.

Sekmadienį įvyko Bend
ro Amerikos Lietuvių Fon
do vietos skyriaus susirinki
mas ; jame dalyvavo apie 
50 narių ir draugų. Tai bu
vo vienas pasekmingiausių 
skyriaus susirinkimų nuo to 
laiko, kai chicagiečiu sky
rius pradėjo organizuoti 
San Francisco lietuvius.

Lietuvių skaičius čia la
bai mažas, jie yra išsiskirs
tę po tolimiausias miesto 
dalis, dauguma dirba karo 
pramonėje ir gyvena vidu
tiniškai, turi nuosavus na
mus.

Jiems išaiškinau Ameri-... . . .
kos Lietuvių Tarybos ir! tingai apie Pabalti. 
BALF tikslus. Kaip buvu-

KELEIVIS, SO. BOSTON

RUSAS BUČIUOJA AMERIKIETI

Rusų generolas Dimitrij Sviatajev dešinėj) bu
čiuoja Amerikos generolą William Simų.- mą ir sako: 
“Galinga Amerika išgelbėjo mus visus!...”

kį baisų prakeikimą, kaip 
trockizmas.

Juokas juoku, bet komu
nistų atžvilgiu padėtis yra 
kvaila ir pavojinga. Kuogi 
dabar išsiaiškinsi, kad de
mokratija jau supuvo ir at
gyveno savo dienas? Ji pa-: Kainų administracija turi 
klupdė nacių Vokietiją, ji I but išvalyta nuo falo

Mameriai Reikalauja 
Daugiau Maisto

klupdo ir Japoniją! Paga
liau. rusų diktatūros reži
mas Europoje užima hitleri-,

iki galo

Todėl mainerių unija ke
lia triukšmą ir reikalauja, 
kad kainų administracija 
butų išvalyta nuo galo lig 
gale, kad prie maisto tvar-Maineriai negali kasti an 

nio režimo vietą. Laisvasis j glių išgėrę pusryčiams bon- kvmo butų pastatvti tinka- 
pasaulis, jei nenorės patekt į kūtę coco-cola ir užsirūkę mi žmonės, o ne kokie po- 
į bolševizmo nevalią, turės I cigaretą. Jiems reikia gerai! litikieriai. kurie nieko apie
rimtai pagalvoti ir vest są-į pavalgyti, sako “United
skaitąs su musų “didžiuoju: Mine Workers Journal.” 
talkininkų.” Kaip bus tada? Ponioj kurios niekad nė-

tai neišmano.

mu norima uždrausti Fran-, “Browderio vadovybė da- 
ko Ispanijai tapti nariu ! vė tą paseką, kad Ameri- 

IspanJjos parlamentas ne-j kos Jungtinėse Valstijose 
tolimoj ateity tikisi susirink buvo likvie. ta savaranki 
ti franeuzu teritorijoj. Ispa- darbininku klasės partija, 
nijos komitetas pasiuntė vi- ..Nežiurir. tu <Ieklaracijų.

durną, kuriame nurodytas ta”
Dennen kalbės labai svar moralinis ir materialinis 

biame susirinkime Hollv- bendradarbiavimas taip d a • kal?
woode. filmų pramonėje.! Franko valdžios ir Voki?-^™"'deris jr jo partizanai 
Sekmadienį kalbės apie ma-1 tijos pervertina marksizmą.

Pabalčio kraštus, nes jo tė
vai gimė Lietuvoje. Jis gy
rė Amerikos Lietuvių Tary
bos atliktą darbą Lietuvos 
nepriklausomybei atgauti.

žujų valstybių teises, ypa- Amerikos komitetas susi-! skelbdami ilges klasių tai-
deda
amei

a is zz pasizvmėjunu k,°? paŽiurą VaI
‘rikiečiu kuriu * tarti-* vi stlJ°se?r net?1 galimybę su- 
- • - -- 1 - ' trempti klasių kovą po šio

Nekalbant apie Pruseiką, ir 
Bimbai bus neparanku atvi
rai šaukti, kad ant Baltųjų 
Rūmų reikia kelt kujo ir 
priekalo vėliavą... Net ir la
bai zajadlus komunistas da 
bijo policisto.

ra mačiusios virtuvės, gali 
rašyti laikraščiuose ir ma-Į 
gazinuose visokias nesąmo
nes apie vitaminus ir kito
kius galus, bet maineriams 
reikia gero maisto — tokio 
maisto, kuris atstato ir pa-

STALINAS “JAU” SUTI
KĘS KONFERUOT1

Bus tokių komunistų. ku-;laįk0 raumenis, 
rie sutiks šokti per virvutę, Maist^ ekspertai. profe
kurią laiko Duclos. Bet bus 
ir tokių, kurie kelis kaltus 
pagalvos ir apsigalvoję ne
šoks. Teko girdėti, kad pas 
lietuvius komunistus jau ei
na negražus “faitai,” ten 
užvirė naujos intrygos. Mat, 
kas nors panoro karjerą da
rytis, prisitaikydamas nau
jai “linijai.” Bus “oportu
nistų,” “ekstremistų” ir 
nukrypėlių”; gal atsiras ir

siese spaudos konferencijo-' Vok»etijon_iigabenti Pabal- ra Herbert Swope, Matthev. ka steigiant darbo‘ir ka- nau£į “skloka.’ tik jau
_ • • y*   . • • i • i 7mnn»« nAnnn PI I rimt SlffTTPV c . no VQnnvvhow se, taip ir šiame susirinki 

me, klausytojai, kalbėtojui 
pabaigus, apipylė jį įvai
riausiais klausimais. San

cio žmones nenori gryžti 
po rusais

Labai idomu skaitvti San

Wcll, prof. Sidney Hook. ua.u
Rev. John Holmes ir dau- Plta!o vieningumą...
gelis kitų. Komitetas pada- . (i'ancuzų) supra-
rė labai įdomų pareiškimą tirnu’,.tiesa 'ra. to.^la’ Ka(

Francisco lietuviai susirupi- : francisco įaikrascius. kai apie įeiigmę iaisvę; 
nę, kokiu budu padėti Lie- Jie Pei'duoda J. Valstijų Amerikos Lietuvių Tary- 
tuvai, kaip jiems pasiųsti pareigūnų pareiškimus apie! bos memorandumą reikėjo 

sunkumus nugabenti iš sa- isnaujo spausdinti Sanpagalbą. Jie aty džiai įs- 
klausė Laučkos laiško turi
nį.

Daugelis svarbesnių dele
gatų ir pagarsėjusių laikraš
tininkų jau išvažinėjo.

Šį rytą lenkai suruošė 
spaudos konferenciją, ku
rioje kalbėjo prof. Halec- 
kis ir ponia Rozmarek. Ha- 
leckis kalbėjo bendrai apie 
teisybę Lenkijos klausime. 
Mrs. Rozmarek padarė la
bai gerą įspūdį, pasakoda
ma apie sovietišką “išlais
vinimą.’’ Ji papasakojo sa
vo įspūdžius iš pasikalbėji
mų su pusantro tūkstančio 
deportuotų lenkų, žydų, lie 
tuvių ir ukrainiečių, kurie 
dabar yra koncentracijos 
stovykloje Meksikoje. 1939 
metais jie buvo prievarta 
bolševikų išvežti į Sibyrą.

negalima pateisinti likvida
vimo komunistų partijos 
Jungtinėse Valstijose. Brow 
derio padalyta Amerikos 

Francisco mieste, nes dau-• ~aPitalizmo anakvzė nedaro 
gelis jo reikalavo. « ,kltoklu. net. vartojant

_____________ - marksizmo-leninizmo teisi
nę sąvoką. Jo supratimas a- 
pie kai kuri sumažėjimą 
klasinių .prieštaravimų Jun
gtinėse Valstijose jokiu bu
du nesutaikomas su mark- 
sistiniu-leninistiniu esamos 
padėties supratimu”...

Ot tau, Jurguti, ir devin
tinės! Amerikos komunistų 
fiureris paklaidino komu
nistus! Vyrai, šokit per vir
vutę. kurios vieną galą sa
vo rankoj turi Jacąues Du
clos, o antrasis jos galas— 
Maskvoje!

Amerikos komunistu va

Per Virvute

vo gyvenamų vietų išvaly
tus skaitlingus gyventojus, 
nes lenkai, lietuviai ir lat
viai nenori grįžti į rusų o- 
kupuotą zoną.

Vakar Amerikos komite
tas laisvai Ispanijos respu
blikai suruošė spaudos kon- Tai Įvyko 1944 metų ge- 
ferenciją, kad galėtu pa- gūžės dvidešimtą. Ameri- 
gerbti Ispanijos Išlaisvini- kos komunistų vadai savo 
mo Komitetą, susidedanti iŠ! čyfo Browderio užkoman- 
penkių didžiulių politiniu duoti, susirinko Į partijos 
partijų, kurios 1930 metais suvažiavimą ir nutarė, kad 
sudarė revoliucini komitetą, jų partija yra “likviduota.” 
o 1931 metais sudarė pirmą Buvo tai komunistų par- 
respublikoniškos Ispanijos tijos “pakasynos”’ ir jų po- 
valdžią. litinės sąjungos “krikšty

sią ispanu grupę remia nos.” Dideli ir maži Stalino 
Union General de Trabaja- agentai tuomet džiūgavo ir AmenKos komunistų ya- 
dores ir Confederacion Na- klykavo. Jie sake: “Tai yra ^af. dabar jaučiasi lyg tas

‘New Leaderio” leidėjas gi
ria Amerikos Lietuvių

:.(■ Tarybos veiklą

Kapų puošimo,dieną San 
Francisco konferencija sun
kiai (Urbo. skubėjo ruošti 
Čartėn. Pirmą kartą šios 
kohtferencijos metu J. Vals
tijų vėliava iki pietų viena 
plevesavo nuleista iki pusės 
stiebo. Po pietų Amerikos

čionai del Trabajo, pačios didelis laimėjimas Ameri- 
didžiausios darbininku or- kos darbininkų klasei ir iš- 
ganizacijos Ispanijoj/ Be mintingiausis pasisukimas.’’ 
to, ją remia Francuzijoj.! kokį galėjo sugalvoti jų 
šiaurės Afrikoj ir pačioj Is- “Kristusėlis” (savo laiku 
panijoj susiorganizavęs ne- Browderis buvo gavęs “Com 
legalus judėjimas. ‘ radę Jesus Christ” vardą).

, . -------- Bet mes sakėme, kad tai
___ ferenciją labai susido- yra eilinis švindelių švinde-
mėjo Amerikos Lietuvių Ta- }!s- Savo partiją komunistai

ne Pruseikos vadovybėje— 
šis galutinai “nusišpicavo.

Vyrai, šokit per virvutę 
Stalino “saulės” naudai. 
Bus “koronių” ir naujų “me 
tavonių” ir — bus skanaus 
juoko tiems, kurių protus 
da neapsvaigino Maskvos 
komfašistinis opiumas.

St. Strazdas.

AMERIKONAI SURADO
HIMMLERIO PASLĖP

TUS TURTUS
Netoli Salzburgo, Vokie

tijoj, amerikonai rado nau
ją nacių lobyną. Senoj mag- 
nezijo kasykloj rasta vokie
čių slaptosios policijos vado 
(Gestapo) Himmlerio tur
tus, jų tarpe trečdalis viso 
Europos radiumo. Šitie tur
tai buvo pavogti svetimose 
šalyse.

sionalai, gali dėstyti viso
kias teorijas apie maisto ka
lorijas ir kitokias plynias, 
bet maineriui reikia mėsos, 
ir viskas.

Be mėsos maineriai nega
li pakelti sunkaus darbo 
kasyklose, ir anglių gamy
ba turės kristi toliau. (Ji 
jau yra pusėtinai nukritus!)

Mainerių unijos organas 
parodo, kad Didžiojoj Bri
tanijoj anglių gamyba irgi 
žymiai nukrito, kai anglia
kasiams buvo sumažintos 
mėsos porcijos.

“Journal” sako, kad mai
nerių unijos vadai buvo nu
vykę tuo reikalu Į Kainų 
Administracijos Biurą Wa- 
shingtone, bet niekas iš to 
neišėjo.

Maineriams reikia paval
gyti namie ir reikia pasiim
ti indėlį į kasyklas. Netu
rint mėsos, ką gi pasiimsi?

Jiems sunku buvo išsi
maitinti jau ir pirma, o da
bar kainų administracija 
uždėjo mėsai da daugiau 
“pointų.

Rusų kontroliuojamas 
Grąžo (Austrijoj) radijas 
pereitą savaitę paskelbė 
“gerą naujieną.” Esą. Rusi
jos diktatorius Stalinas su
tikęs, kad reikia šaukti “tri
jų didžiųjų” konferenciją, 
ir šaukti “greitu” laiku.

Ryšium su tuo vienas ko
mentatorius pareiškė: “Ru
sijos diktatoriui ši konfe
rencija nerūpėtų, jeigu ne
būtų sulaikius Amerika sa
vo ‘lend-lease’ pašalpą Ru
sijai. Nors Rusija jau neka
riauja, bet Amerikos pagal
ba jai reikalinga. Todėl Ru
sijos diktatorius dar kartą 
bandys, ar negalima bus da 
ką nors gauti iš Amerikos 
už tuščius pažadus, kurių jis 
ir nemano pildyti.”

Tas komentatorius sako 
tiesa.

VIDURINĖS AMERIKOS 
VALSTYBĖS VIENIJASI

t-i_ :

Pereitą savaitę Vidurinėj 
Amerikoj susivienijo dvi 
respublikos — Guatemala ir 
San Salvador. Siena tarp jų 
panaikinta, kriuomenė pa
šalinta ir pasportai jau ne
bereikalingi. I)vi tautos su
siliejo į viena, nes vartoja 
tą pačią kalbą ir tikybą.
M o buri nvm in nofrti-ir Ji sKirsto maistą iaDai .nanoma. aau prie jų

neteisingai. Ji duoda tiek 
mėsos sunkiai dirbančiam 
angliakasiui, kiek ir mažam 
kūdikiui, kurį motina mai
tina krūtimi.

IIVVI V*~
kus da prisidės Hondūras, 
Nikaragua ir Kosta-Rika, 
sudarydamos Jungtinę Cen- 
tralinės Amerikos Respubli
ką.

katinas. pienelį paliejęs. 
Partijos organas — jei da 
jį kontroliuoja trys bobos— 
“draugams” pataria “visu 

įgalimu rimtumu” apsvarsty
ti Ducloso “iškeltas mintis.” 
Girdi, šiame pasaulyje nė
ra nieko pastovaus — kinta 
žmonės, kinta jų partijų 
platformos, net ir partijos.

Tai yra maskuotas paklo- 
r.as Maskvai. Juo prašyte 
prašoma štai ko: ponai, pa
liepkite — mes viską pada
rysime...

Taip, reikia tik paliepti ir 
politiniai prasiganę žmonės 
atliks viską!

Aiškus fialvkas, Francu-

TEISINGAS PATARĖJAS
"Teisingas Patarėjas” aiškina Rangiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. *

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. "Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, kuriu jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina "Teisingas Patarėjas 
li kur Ji pe-

likvidavo ne todėl, kad ji 
nusigyveno ir pasidarė klru- 

Meksikos užsienio minis- Į netgi Pačiam komunis
tėms Ereąuiel Padilla yra tų Judėjimui. Nieko pana- 
nusistatęs pasiūlyti neleisti saus • ,Tai. padaryta Mask- 
jokiai valstybei buti pašau-:vos gaba ir valia. Komunis- 
lio organizacijos nariu, jei- turi geras kiekvie

nas “pasisukimas, net ir 
kvailiausis, jei to reikalau-

rybos memorandumu

vėliava plevesavo kartu suigu ji gavo paramą iš ašies, 
kitom 49 vėliavomis. ' Manoma, kad šiuo pasiulv- ja Maskva. Stalinas juk at- ZU°S komunistų vadas tokio

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliucija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo apskelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos rubežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. Tai yra Vienatinė knyga, kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigiamojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bolševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris apiviečia visą Lietuvą iš lauko ir ii vidaus.

Kaina........................................................ $1.00

KELEIVIS
r.36 Broadvray, So. Boston, Maso.

sidurė bėdoje, jis susikibo 
su buvusiu savo partneriu 
Hitleriu, jam reikėjo de
mokratijų pagalbos. O kad 
irodyti, jog ir Maskva Įver
tina “laiko dvasią,” reikėjo 
naujai užsukti savo grama- 
fonus, kad jie “ne taip dai
nuotų. kaip ikšiol” ir “ki
tas auklėtų dūmas.”

Mes pasakėme, jog ku
riam laikui komunistai ga
lės ir naujas dainas dainuo
ti ir kitas durnas auklėti, 
bet tik kuriam laikui. Bet 
kada ateis naujas “perio
das.” komunistų fiureris 
ir jo kraudė, lyg tas miškų 
gyvis, nersis iš savo kailių.

Ir neklydome — komunis
tiški akrobatai jau verčiasi 
ragožium! Francuzijos ko
munistų lyderis Jacąues 
Duclos šiomis dienomis už
pylė visą kibirą pamazgų 
ant Amerikos komunistų 
lyderio Browderio kupros. 
Komunistų dienraštis “Dai
ly Worker” Įdėjo ilgą Duc
loso straipsnį, kuriame jis 
sako

pamokslo butų nesakęs, jei 
ne Maskva. Jis. kaip ir 
Brovvderis. yra klusnus Mas
kvos šunytis — daro tik tą, 
ką jam įsako aukštybės, šia
me atvejyje Maskvai buvo 
neparanku pasakyti, kad 
jos bernai turi grįžti į “tre
čio periodo” sutemas ir jo
se skandaiytis. Už ją todėl i 
prabilo “draugas” Duclos. į 
Tai kas. jei “draugo” Brow-j 
derio garbė bus įžeista—jis' 
turi lankstų nugarkauli, te
gul pasivaito. O jei neno
rės ir to daryti — turėsim 
naujos laidos trockistą. Net 
toks bailys, koks yra Leonas 
Pruseika-Vabalas, ir jisai 
šoks kritikuoti buvusį savo| 
vadą. Jo nelaimė tačiau y- 
ra tokia: Pruseika, lyg toji 
našlė varna, puškely su-Į 
klumpa ir gryžta pažiūrėti, 
ar toli ji lėkusi...

Trockizmas yra didžiau-, 
sis prakeiksmas komunis-' 
tui. Jei Trockiui nugalabin
ti reikėjo kirkos — Bimbos, 
Pruseikos ir kiti kartu su 
blusomis zyliotų, išgirdę to-į

Ką reiškia meili lr 
reina?

Kaip atei rado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tai

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios švdraa? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tėkšti ir 
▼eiti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.“

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomią informaciją.

Ar galima nustatyt busimo biri o 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako. 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos mot 
kad ir labai nori? "Teisingas 
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vie
ką-

Kaa reikia žinoti, kad vaikai butą 
sveiki ir grąžąs ? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtą but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

i visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, Su paveikslais, 223 
pusiapią, stipriais audimo apdarais.

moterys neturi vaiką, 
ri? “Teisingas Patarė-

Be to, ‘“Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus aut žemės ?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

"Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip YVellso "Pasaulio istorija,” Jordano "Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o "GivUizarijos Evoliucija,” Boelsche’s "žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės "Sezual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimu uamuoM. Kailia $1.60 Užsisakykit "Teisingu 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

t
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MAISTO RAKETIERIAI 
SUSIGROBĖ KIAU-

ŠININIUS

Per klaidą Girdvainiene 
atsigėrė nuodų

Pereitą savaitę i vieną
Krautuvių asociacijos vadas Cambridge policijos stoti 

reikalauja, kad valdžia atėjo jauna moteriškė: atė- 
baustų spekuliantus jo ir netekus sąmonės su

smuko.Bostone ir visoj Massa
chusetts valstijoj pristigo 
kiaušinių. Visą pereita sa
vaitę krautuvių 
buvo išstatyti užrašai:

Vėliau buvo nustatyta, 
kad tai lietuvio kareivio P. 
Girdvainio žmona, 21 metų 

languose amžiaus moteris. Per klaidą 
_ _ .... . iji buvo išgėrus nuodingo
E&gs — P?13, kiaušinių, skysčio. Girdvainiene buvo 
Bet kurie žinoio juodosios nuvežta i ligoninę ir jos gy- 
rinkos urvus, tie gaudavo vastis išgelbėta.
kiaušinių — žinoma, auks-___________
tesne kaina. Lietuviai paleisti iš naciu

Tuo reikalu dabar prabi-j pragaro
lo Massachusetts krautuv- ----------
ninku asociacijos vadas,' Karo departamentas pa-

Ji:Malcolm McCabe. 
sakė:

“Urminių 'sandėlių 
jai. kurie aprūpina musų 
krautuves, nebegali gaut 
kiaušinių iš vakarinių vals
tijų. nei iš vietos farmų. 
Tai yra žiaurios spekuliaci
jos pasėka. Spekuliantas 
nori. kad musų šeimos ba
dautų, arba kad mokėtų 
jam po dešimt centų dau
giau už tuziną kiaušinių. 
Jau laikas, kad vyriausybė 
suprastų, jog maisto truku
mas yra dirbtinis. JĮ suda
ro pavieniai asmenys, ku
riems nerupi visuomenė. 
Jie daro taip, kad žmonės 
badautų, arba pirktų jų su
sigrobtą maistą. Kad patei
sinti savo godumą, tie spe
kuliantai verčia kaltę ant 
armijos, kurios pareikalavi
mai esą padidėję. Ištikrujų 
gi jie patys viską išgraibs- 
to. norėdami pasipelnyti.”

McCabe reikalauja, kad 
vyriausybė padalytų “griež
tą reviziją,” patikrintų juo
dosios rinkos šaltinius. O 
tai padaryti nesunku, nes

5 pa-

vedė-

skelbė naują surašą Massa
chusetts valstijos kareivių 
kurie buvo patekę vokiečių 
nelaisvėn. Yra 60 išlaisvin
tų kareivių, jų tarpe ir du 
lietuviai, saržentas Eugeni
jus širvis iš Springfieldo ir 
leitenantas Ignas Milius iš 
South Lancasterio.
Gryža “nusikaltęs” Bosto

no žurnalistas
Į Bostoną sugryžo dien

raščio “Traveler” korespon
dentas Andrew Tully. Tai 
vienas trijų žurnalistų, ku
rie neturėdami leidimo bu
vo nuvykę i rusų okupuotą 
Berlyną. Maskvai reikalau
jant. jie buvo užtai nubaus
ti.

Areštavo 19 gemblerių
Bostono policija padarė 

retą ablavą gembleriavimo1 
,, Įstaigose ir suėmė 19 žmo
nių. Vieni jų yra paprasti 
neišmanėliai, norintieji gici 
tai pralobti, bet visuomet 
pralosiantieji, kiti —- profe
sionališki gembleriai.

KELEIVIS, SO- BOSTON

Pasirinkimas telefonų kaip ant bargenų 

stalo (kožn.a- sau) butų greitas būdas išparduo

ti esama medžiaga. Bet ar butų tai visiems nau- 

dinga’’ Ar gi nereikėtų duot pirmenybę tiems, 

kurie dirba pilė karo darbų arba saugoja vi

suomenės sveikatą.
Susisiekimas yra -u rištas su visuomenės 

labu. ypač karo metu. Todėl telefonus mes ive- 

dam griežtai prisilaikydami valdžios patvarky

mų. kurie tam tikslui yra nustatyti.

Žmonės sutinka, kad tokia tvarka gera. 

I’rie jos niekas negaus telefono be savo eilės.

Naujas aplikacijas aptarnavimui mes pri

imam žiūrėdami šitų patvarkymų ir esamos me

džiagos. Laukiančios aplikacijos peržiūrimos ... 

nei viena neatlieka Ir aplikantai vra prašomi 

pranešt mums jeigu pasikečia jų padėtis.

Dėlto, kad turima medžiaga yra vartojama 

pagal gerai nustatytą planą, todėl nėra progos 

telefono gauti kitaip, kaiip tik einant tais patvar

kymais. kuriuos žmonės pripažįsta esant tei

singais.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO.

Reikalingos Moterys
Diiių plaut

S24* į savaitę su valgiu, arba $27 be valgio- Dirbt 6 dienas. Darbas pastovus ir vieta sma- 1 gi. Kreiptis tuoj pas
BLINSTRUB’S 

304 Broadway, So. Boston
 i J

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Steet, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu

vėms j namus ir sales. (-)

Savininkai :

Jonas Arlauskas ir J eozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 31.41.

/

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
Re*. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury. Mass.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
. . Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliom is ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET . 
kam p. lnman St-. arto Central Sų.

CAMBRIDGE, MASS.

Lenkai veda pagalbos kam 
paniją tremtiniams

Parduota jiu $43,250 
vertės karo bonu

Naujas Bostono kolektorius^ RADIJO PROGRAMA

spekuliantai dabar zuja po Antanas Lalis pavojingai Nuo birželio 3 iki 16 d. Pereitą savaitę . asem,, ia> dingau naują -- afAi„anf4
armas. supi sužeistas Bostono ir apvlinkiu lenkai kad South Bostono Lietuviu, miesto kolektorių, William* wnPT ISmiUS ' Karin kidėl val I BortoKTI^ninę buvoja pagalbas kampaniją Piliečių Draugija per savoj Hurley. Buvęs miesto deldien* 15 W0RL stotieS’

Kazin kociei vai į nostono ligoninę sav0 tremtiniams< kui-ie da- vajų pardavė S32.000 ver- lektorius Thompson

rasėm,: ras Kerrigan paskyrė naują Lietuvių Radijo Korpora ;

miestus.
džios pareigūnai to nema- nuvežtas South Bostono gy-į? . j “ 
to ir nieko nedaro. Švento jas Antanas Lalis. gy-|

o padėtis 
perskelta

ven^nr'LsTjo įTdėtfeiBel8‘i0L Olandijoj h - 
vra kritiška _ nerskelta' » alijantų ( ne rusų i;Krautuvių asociacijos va

das sako. kad padėtis yra
nepakenčiama. Jei šitaip galva, nulaužta dešinė ran 
bus ir toliau, visos krautu-! ka ir šiaip visas kūnas yra 
vės turės ištuštėti, kad ga-j sužalotas.
lėtų pralobti spekuliantai! Į A. Lalis nedėlios nakčia 

----------------- ' ėjo namo, ir matoma, auto-
Bostonas sveikino generolą mobilis ji pervažiavo. Poli- 

Pattoną Į cija jį rado be žado prie
i L ir 5 gatvių.

_ ^'oliuojamose šaly 
renka prezervuotą 
drabužius ir kitką.

Kurie d a
Francuzijoj.j tės 7-tos karo paskolos bo

kite- nų. Dabar draugijos pirmi- 
ont-' ninkas adv. J. Grigalius pra- 

Lenkai neša. kad parduotų bonų 
maistą, suma pasiekė jau $43.250.

21 kanditatas majoro vietai

ver-! lektorius 
tytas. nes 
riganu.

ko- 
atsta - 950 kilociklių. tarp 9:30 ir 

10:30 ryto, bus tokia:

“Keleivio” ofisui reikalinga 
mergina

nesutiko su Ker-
į 1—Muzika.
į 2—Dain. E. Burbulienė iš
So. Bostono ir O. Savičiu- 

parei- nienė iš Rosindale.
3—Pasaka apie Magdutę.

Parduoda 30 laivų

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5 
nuo 7 iki 9 

Seredoi-i 9 iki 12 
ir susitarus

AKIV DAKTARAS 
Ištaikau defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAMRENCE, MASS.

Pereitą ketvirtadieni Bos
tonan buvo atvykęs genero
las George S. Patton. Dide
liu armijos lėktuvu jis nusi
leido Bedfordo aerodrome,1 
kur ji pasitiko aukšti valdi
ninkai ir jo paties šeima.

“Keleivio”
važiavo

redaktorius iš- 
New Yorkan

rudeni Bostono
,i-

pine-sį

čiai turės rinkti majorą, 
nes dabartinis majoras Ker
rigan yra laikinis, užėmęs į 

nakti!Tobino vietą. Iki šiol jau 21 j

Prie “Keleivio” administ
racijos reikalinga pagelbi-
ninkė, šiek tiek mokanti

Į \ ai toti ty pew l itei Į. Darbas 1 nemažiau kaip dešimtą savo 
gali būt pilnam laikui, ar- j „ždarbio daų. 
ba ateiti vien tik atlieka-;______________________

Federalės valdžios 
gunai skelbia, kad birželio;
25 d. Bostone bus parduota i 
iš. varžytinių 30 prekybinių; po programos parašykite 
laivų. savo Įspūdžius ir nusiųskite
----------------------- - ---------šiuo adresu" VVORL Sta-Pirkit Karo Bondsus ir Stam- Į tion, Lithuanian Program. pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos Boston. Mass. S. Minkus.

PARSIDUODA NAMAS
Šio pirmadienio naktį, '.-'j'"’ -vi' valandom nuo mokvk-“Keleivio” redaktorius S. j P° tikie lių pi lave >avo ]q^ Rreiptig f «Keleivio» o. 

Michelsonas išvyko į New į aplikacijas, ku-i gauti lei-
Iš‘BedfordTgeneVolas G. XOrM’ į Amerikos Lietuvių,^imą kandidatu.::.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrade.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTIN'GTON A V Et, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealtb 4370

Patton važiavo automobi- Tarę bos konferenciją, 
lium. Visą 25 mylių kelią; 
buvo apgulusios minios žmo į 
nių: visur keltos didelės o- 
vacijos. Apskaičiuota, kad! 
generolą Pattoną 
buvo susirinkus 
žmonių minia.

Adv. Bagočius buvo 
New Yorke

$15.000.000 Bostono 
dromui modernizuoti

. . ., . nedėldienį New
sveikinti Yorke buvo Bendro Ameri-
miliono j-og Lietuviu Fondo šuva- *

žiavimas. kuriame dalyvavo 
ir adv. Bagočius. Jis sugry- 

a.ero* žo ši panedėli.

Pereitą

‘ fisą. 636 
. 10 rvto ir

Broadway, tarp 
6 vai. vakaro.

Suėmė Salerno banditą

Bostono policija sugavo 
ilgai jieškotą Salem.> ban
ditą. Joseph Yoci. kuris ba
landžio 19 d. su keliais ki
tais pabėgo iš Salemo kalė
jimo. Vocio sėbrai buvo 
greit pagauti, bet ;š.~ pats 
daugiau mėnesi sla: ,-tėsi.

ŠĮ mėnesį bus da mažiau 
mėsos

Kainų administracija pa
skelbė. kad ši mėnesi mėsos 
bus da mažiau. Birželio mė
nesiui skiriama kvota bus 7 į 
nuošimčiais mažesnė už ge
gužės mėnesio kvota.

LABAI REIKALINGAS 
DARBININKAS

kepti lietuvišką ir baltą duoną, taip
gi Vicnna rolls. Yra padėjėjas. Dirb
ti reikia 6 naktis (48 valandas) per 
avaitę. Mokestis, $55.00. Darbš

čiam žmogui gera vieta dabar ir p<« 
karo. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. (27)

BOSTON RAKINO CO..
8 Ames St., Lowell, Mass.

So. Bostone. 76 Broad- 
way. kampas A St., 6 apart- 
mentai su šilima. 1 taverna, 
1 barberšapė, geros paja
mos, kaina prieinama, nes 
reikia dalintis palikimą. A- 
gentu nereikia. Telefonuo- 
kit: ALG-2039. (25

Gubernatorius Tobin pa-į 
sirašė legislaturos priimtą 
bilių. kuris autorizuoja val
stijos vyriausvbę išleisti 15 
milionų vertės bonų. kad 
medernizuot Logano aero
dromą East Bostone.

Aerodromo modernizavi
mui tikimasi gauti ir fede
ralės vyriausybės paramos.

Gražus sandariečių piknikas
Pereitą sekmadieni 

Sandaros 7-ta kuopa 
suruošus pikniką. Jis 
Keistučio Parke, E. 
hame.

Suvažiavo nemažas būrys i kastis 
žmonių, nuotaika buvo ge
ra. Rengėjams liks pelno.

Rep

.. Bus mažiau daržovių

ALT!
Massachusetts agrikultu- 

ivyko;ros departamentas praneša, 
kad šįmet bus mažiau dar
žovių. o gal ir vaisių. Prie- 

labai
altas

Jauni piktadariai sunaiki
no degtinę

Ded-

ta. kad buvo 
pavasaris.

I Old Colony taverną bu
vo Įlindę keisti piktadariai. 
Jie nelietė nieko kita. tik 
išpylė Į piuvėnas 40 bonkų 
degtinės. Matyt, jaunų pa
laidūnų darbas.

Tel. ŠOU. 4615
Take advantage of CASPER’S 

morning SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OII, PERMANENT $8. 
Spėriai from 8:30 \. M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $50 
Liucurious Waves Sct While You Rclax in 

Glamorious Surroundinsrs. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Rr»ad»ay. South Boston. Mass.
Hours: 8 >30 to 5. Open Thursday Evenings

Tel. ŠOU 2305

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DIDZIAUSIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Stepono Dariaus Postas 317, A. L. 

KEISTUČIO DARŽE, BIRŽELIO 24 
Pradžia 12:3d popiet

Bus gera muz. ka. vis- kiu v.tlg'u minkštų n stiprių gėrimų. 

Prie Įžangos bus duodamos dovanos. Bus įsoRių žaislų su lai

mėjimais ir dovanomis. Pelnas skinama.-- gn/tai.tiems karei 

viams priimtft. Kviečiami visi ir visos. u?5»

. Niiosiidziai jūsų laukia,
Stepono Datiaus h<-mt«*las

3ROCKTONE GERIAUSIA VIETA UŽEITI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

yra pas

STEVę BAGDONĄ
Jis pagamina lietuviškų kilbasų su rukščiais kopūstais.

Iki i-štienos ir kt. (30)

b 11 "i »• '• vėriniu, stiprių ir lengvų.

IBS
^*^*5 Oo. iVljilli ^li Cct, Brockton, Mass.

A Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yga

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausi alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADVVAY. SOUTH BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORV
60 SCOLLAY SQUARE. Roain 27 

BOSTON. Tlef. Lafavette 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

j_________ ■ ? ( P

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
i Insured 
Movers)

Perk raustom
čia pat ir į to-]
Įima* vietas.
Saujri priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADM AY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tei. SOUth Roston 4Gi?.




