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Jankiai Suėmė 80,000 
Vokiečių Nacių

Milžiniška nacių 
medžioklė

Pereitą šeštadieni musų 
kariuomenė Vokietijoj darė 
milžiniškas kratas visoj a- 
merikiečių okupuotoj zonoj. 
Jankiai jieškojo paslėptų 
ginklų ir vokiečių per karą 
suplėštų gerybių. Per kra
tas suimta apie 80,000 vo
kiečių, vienas vokietis nu
šautas ir du bandė pabėgti. 
Be j ieškant surasta daug 
ginklų ir amerikiečių ka
riuomenės maisto, kuri vo
kiečiai iš musų sandėlių bu
vo pavogę.

Nesurasta nacių 
pogrindžio

Svarbiausias kratų tiks
las buvo patirti ar naciai

Vokietijoj turi jau sukurę 
nelegalę pogrindžio organi
zaciją. Iš 80,000 per kratas 
suimtų nacių daugumas yra 
buvę SS nariai, gestapinin
kai, kriminalistai ir visokie 
neaiškus žmonės, kurie ap
klausinėjami.

Nacių areštai ir valymas 
ėjo visą laiką, bet dabar o- 
kupacinė valdžia amerikie
čių zonoje norėjo padaryti 
pagrindinį valymą, kad ne
sulaukus kokių nors netikė
tinumų iš nacių požemio.

Kratos apėmė visą ame
rikiečių okupuotą zoną. Per
eitą šeštadienį pavakarėj 
visi keliai buvo apstatyti 
kareiviais, kiekvienas pra
eivis ir vežimas buvo tikri
nami ir kiekvienas namas 
buvo apžiūrėtas nuo čiuku
ro iki skiepo.

TRUMAN IR CHURCHILL BERLYNE

Amerikos prezidentas Truman (iš kairės) juokiasi Berlyne, turbut paten
kintas konferencija. Churchiil (iš dešinės) išrodo labai Įtemptas. Jų konferen
cija su Stalinu žadėjo pasibaigti šią savaitę. Vidury matosi gen. Vaugh, prezi
dento Trumano palydovas.
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Trys Didieji Potsdame Baigia 
Svarbias Derybas

Derybos vyksta paslaptyje

Sovietų propaganda 1 
Lietuvoj j

New York (LAIC) — IŠ 
Sovietų šaltinių paeinančio
mis žiniomis, Vilniaus ir 
Kauno miestuose šių metų 
pradžioje buvo priskaitoma 
daugiau kaip 470 “kultūri
nio masinio darbo komisi
jų.” turinčių 1.575 komisijų 
narių aktyvą. Pirmoje eilė
je tos “kultūrinės komisijos” 
ėmė organizuoti raudonuo
sius kampelius, kurie buvo 
atidaryti 323 įmonėse ir įs
taigose. Juose buvo patal
pinti komunistu partijos va
dovų atvaizdai. Profsąjun
gos įpareigotos nagrinėti 
“draugo” Stalino knygą “A- 
pie didįjį Tarybos Sąjungos 
Tėvynės karą’’ ir komunistų 
partijos istoriją. Tiems “vi
suomeniniams ir kultūri
niams Lietuvos reikalams” 
skirta 48.4 Sovietų valdo
mos Lietuvos biudžeto (val
stybės pajamos iš viso nu
matytos 723 \/2 mil. rublių). 
Propagandos tikslams lei
džiama Ukmergėje savait
raštis “Kelias į Socializmą,” 
Šiauliuose—sav. “Raudono
ji Lietuva,” mokytojams 
leidžiamas žurnalas ‘‘Tary
bų Mokykla.”

Lietuvos viešajame gy
venime ir spaudoje kaskart 
gausiau matomos rusiškos 
pavardės, kaip Aleksejev, 
Petrov, Rybkin, ir kt.

LIGOS KANKINA EURO
POS LIETUVIUS

New York (LAIC)—Ba
das bei sunkus pergyveni
mai karo metu daugeliui lie
tuvių palaužė sveikatą. Tarp 
sunkiau susirgusių minima 
eilė pavardžių. Mėnesinis 
maisto davinys vakarų Eu
ropoje atsidurusiems pabė
gėliams atrodo sekančiai: I 
mėsos 800 gr.. sviesto 600 
gr., kruopų 600 gr., sūrio 
375 gr., druskos 100 gr., 
duonos 33,000 gr., bulvių 3 
kilogramai. Vaikai dar gau
na po porą stiklų pieno į 
dieną. Cukraus, kavos nėra 
visiškai. (Kaip žinome, ki
logramas, arba 1,000 gra
mų, prilygsta dviems su pu
se svarams).

KAIP RUSAI GLOBOJA 
SUOMIJĄ

EUROPOS MUNŠAINAS 
MIRTINI NUODAI

Iš Europos praneša, kad 
188 musų kareiviai mirė 
nuo munšaino Francijoj ir 
Vokietijoj. Tiek kareivių 
nusinuodijo nuo šių meti] 
vasario pinuos dienos iki 
liepos pirmos. Karo vyriau
sybė perspėja kareivius Eu 
ropoję saugotis, iš kur jie 
perka snapsą ir žiūrėti, ką 
jie geria.

Suomijoj viešpatauja ba
das ir negirdėtas skurdas. 
Suomiją kontroliuoja rusų 
kontrolės komisija, kuri dėl 
svieto akių vadinasi “alian
tų kontrolės komisija.” Suo
mijos susisiekimas su pa
sauliu yra rusų kontrolėje. 
Visa suomių prekyba gali 
eiti tiktai su Rusija. Kaip 
Suomija yra izoliuota nuo 
pasaulio matyti iš to, kad 
Amerikos pasiuntinys ten 
tik per didelę kovą išgavo 
iš rusų teisę siųsti šifruotas 
telegramas į Washingtoną 
ir naudotis telefonu susisie
kimui su Stockholmu. Rusai 
areštavo 20 suomių aukštų 
karininkų, neva dėl nesilai 
kymo karo paliaubų sutar
ties.

JAPONAI PRAŠO 
TAIKINTIS

GREIT PALEIS DAUGIAU 
KAREIVIŲ

Greit bus sumažintas 
punktų skaičius, pagal kurį 
Kareiviai yra leidžiami iš 
armijos. Vietoj 85 punktų, 
užteks gal 75 punktu, kad 
važiuoti namo.

Vilniuje mirė Salo-
NewYork (LAIC)—Ūki-į N™

ninkai Lietuvoje gurguolė- Vilniaus praneša, kad 
mis tun vežti rekvizuoja- ten po sunkio^ ligog mirė
mus grudus. rašytoja Salomėja Nėris-

Sprogdindami Radvilis- J
kio bažnyčią vokiečiai už
mušė keletą besimeldžian
čių moterų.

Senatorius Wherry sako, 
kad prezidentui Trumanui 
yra pasiųstas japonų prašy
mas daryti karo paliaubas. 
Japonai siūlo tuoj sustabdy
ti Amerikos kareivių ir Ja
ponijos civilių skerdynes 
Japonai sutinka atiduoti vi
sus savo užkariavimus ir 
leisti kontrolės komisijai 
prižiūrėti, kad Japonija ne- 
hesiginkluotu

Karas Pacifike
Visą praeitą savaitę A- 

merikos karo laivai ir orlai
viai tęsė Japonijos daužy
mą iš jurų ir iš oro. Japonų 
uostai, karo laivai, aerodro-

Potsdamo derybos tarp 
į Trumano, Churchillo ir Sta
lino vyksta jau antra savai- 
1 tė didelėj paslapty. Vėliau
sios žinios sako, kad dery
bos eina labai sėkmingai, 
vpač kas liečia karą prieš 
Japoniją. Stalinas sutinkąs 
laikytis Jaltos slaptų nuta
rimų dėl Rusijos įtraukimo 
Į karą prieš Japoniją. Euro
pos klausimuose irgi priei
ta susitarimo, bet kas tame 
susitarime laimėjo, praneši
mai nesako. Tik vienas Eu
ropos klausimas buvo mini
mas pranešimuose — Len
kijos sienos. Rusija nori 
Derleisti Lenkijai didelius 
Vokietijos plotus, kad su- 
piudžius visiems amžiams 
vokiečius su lenkais ir tuo 
pačiu padarius Lenkiją vi
siems laikams priklausomą 
nuo Rusijos globos. Ameri

lijos karui baigti, kitą Bal
kanų klausimams rišti ir, 
pagaliau, kada karas prieš 
Japoniją bus baigtas, bend
rą taikos konferenciją, ku
ri išspręs visus likusius klau 
simus.

Konferencija greit baigsis

Kai kuriais pranešimais, 
Potsdamo konferencija 
greit baigsis, gal jau šia sa
vaitę. Dalis Amerikos dele
gacijos jau apleido Potsda
mą ir išvyko “nežinoma 
kryptimi” į kitus svarbius 
pasitarimus.

Derybos su Japonija?

Bucmskaiste. Ratuoja pae- mai. miestai ir susisiekimo 
jo is Alvito valsčiaus. Suval- Rejjaj buvo daužomi be pa- 

i inuveiu. kijej. Ji gimė 190a m., mo- jjovog Masų karo laivai
Rytnrusįuose, Bishofstei- ^a.Un” \ bombardavo japonų tvirto-

eiiaanzla A9 lio_ žirnių sav o y*‘‘y nn».iireij ji ve Paramuširo. Janoniios 
paskelbė 1927 metais. Pir-ne, vokiečiai sušaudė 42 lie

tuvius. - • . f 
Nauja Kauno gelžkelio 

stotis dabar suplanuota sta
tyti kiek nuošaliau nuo bu
vusios.

Tarp gyvais pasilikusių

ma rašytoja* buvo karšta ka
talikė, vėliau pakrypo į so
cialistus revoliucininkus. o 
atėjus į Lietuvą raudonajai 
armijai, Salomėja Nėris pra-

Lietuvos da.hn.nku minimi *įnt rž pasiurna.
Kalpokas. Žmuidzinavičius, įusijai N6_
Šimonis.

TREMTINIŲ KOMITETO 
VEIKĖJOS WASHING-

TONE

(LAIC) — Tremtinių rei
kalais šiomis dienomis Wa- 
shingtone lankėsi p-lė M. 
Kižytė ir ponia E. Devenie
nė. *

Per dvi dienas abi veikė
jos turėjo gražios progos iš
sikalbėti su visa eile valdiš
kų įstaigų. Kaip žinoma, 
techniškąjį tremtiniams pa
dėti darbą dirba specialus 
prie LAIC įsteigtas Sočiai 
Service Bureau. Apie ši6 
būrio uždavinius spaudoje 
buvo rašoma kiek anksčiau.

VARGŠĖ VANDERBILT

Iš Miami praneša žinią, 
kad iš turtuolio William 
Vanderbilt palikimo, kurs 
siekė 35 milionų dolerių, jo 
įpėdinė ponia Vanderbilt 
beturi tik 5 milionus. 25 mi
lionus dolerių iš palikimo 
už taksus paėmusi federali
nė valdžia, o 5 milionus pa
ėmė New Yorko valstija, ir
gi už taksus. Vargšė Van
derbilt paliko tik su 5 mi- 
lionais dolerių.

JAPONAI JAU NORI 
TAIKINTIS?

Valdžia nepatvirtina, bet 
žinios visvien plinta, kad 
japonai prašo taikos. Eina 
visokių gandų. Vieni sako, 
kad japonai per neitralių 
šalių tarpininkavimą įteikę 
prašymą taikintis, kiti sa
ko, kad Stalinas atvežęs į 
Potsdamą lapenų siūlymą 
JT t.t.

ris Maskvos vyriausybės bu
vo paskirta Sovietų Aukš
čiausios Tarybos atstove. 
Karo metu rašytoja buvo 
pasitraukus į Rusiją. Grižo 
su raudonąja armija; gyve
no Vilniuje, kur ir mirė.

vę Paramuširo. Japonijos 
šiaurėje. Visi didieji japo
nų miestai pakartotinai bu
vo apmėtyti bombomis. Ja
ponija ruošiama invazijai. 
Nuolatiniai daužymai japo
nus turi įtikinti, kad jų išsi
gelbėjimas yra tik taigoje.

SSSR REIKALAUJA GRĄ
ŽINTI LAIVELIUS, KU
RIAIS LIETUVIAI BĖGO 

Į ŠVEDIJĄ

Sueco kapitalistų 
šventas pelnas

Amerika jau yra sumokė
jusi Sueco kanalo kompani
jai virš 11 milionų dolerių 
“duoklių” už praleidimą 
laivų per Sueco kanalą. An
glijos laivai, kai jie plaukia 
per Panamos kanalą, duok
lių nemoka, nes čia tos 
duoklės yra įrašomos į nuo- 
mos-paskolos pagelbą Ang
lijai. Amerika nori, kad ir 
Anglija Sueco kanalo duok
les už Amerikos laivus Įra
šytų į anglų nuomą-paskolą 
amerikiečiams. Bet anglai 
nesutinka, nes sako Sueco 
kanalo kompanija yra pri
vati organizacija ir jai mo
kamos duoklės Anglijos ne
apeina.

Sueco kanalą valdo fran
euzų ir anglų kapitalistai. 
Didžiumą akcijų turi fran
euzai, 40ę< anglai ir liku
čius olandai ir kiti kapita
listai.

Stockholmas (LAIC) — 
Kaip žinome, keli šimtai lie
tuvių, gyvybes begelbėda- 
mi, pereitais metais surado 
prieglaudą Švedijoje. Švedi
ją jie pasiekė žvejybiniais 
laiveliais. Kaip praneša mu
sų Stockholmo korespon
dentas, dabar rusai reika
lauja tuos laivelius grąžinti 
atgal kaip “Sovietinės Lie
tuvos” turtą.

GRĮŽTA PRIE SENO 
VARDO

ŪKINIAI ARGENTINOS 
LIETUVIŲ UŽSIMO

JIMAI

Gandai apie taiką su Ja
ponija vis labiau plinta. A- 
merika per radio skelbė ul
timatumą Japonijai pasi
duoti. Tas ultimatumas bu

ka ir Anglija norinčios duo- vo paskelbtas su prezidento 
ti Lenkijai tiktai dalį Ryt- Trumano pritarimu. Gandai 
prūsių ir Aukštąją Sileziją, eina, kad Japonija jieško 

Pranešimai sako, kad kelių susitaikinti. Ar eina 
“trys didieji” numato šauk- į kokios derybos su Japoiyja, 
ti ne vieną taikos konferen- ar tai tik “nervų karas-pa- 
ciją, bet kelias: vieną Ita- ‘ aiškės kiek vėliau.

DIDĖJA KOMUNISTINIAI 
DVARAI LIETUVOJE

Amerikos komunistai šau 
kia “nacionalinę” konvenci
ją Nevv Yorke liepos 26, 27 
ir 28 d.d. Toje konvencijo
je komunistai žada vėl pa
sivadinti Amerikos Komu
nistų Partija. Maskvos įsa
kymu komunistai buvo per
sikrikštiję į “Komunistų po
litinę asociaciją,” dabar at
ėjo naujas įsakymas, tai vėl 
grįžtama prie senojo vardo 
ir, iš palengva, prie seno
sios politikos. Stalinas Eu
ropoj jau laimėjo, Tehera
nas riebiai apsimokėjo, tai 
galima vėl dėtis “revoliu
cingais” ir baidyti buržujus, 
kad jie ir vėl darytų Stali
nui daugiau nuolaidų.

New York (LAIC)—Ne
priklausomybės laikotarpy 
lietuviai jau buvo išsivada
vę iš dvarininkų jungo. Da
bar vėl laužoma lietuvio tei
sė į savo žemę, prievarta 
steigiant “tarybinius-kolek- 
tyvinius” dvarus - Kolcho
zus bei Sovchozus. Šios va
saros pradžioje, kaip prane
ša Maskvos kontroliuojami 
žinių šaltiniai. Lietuvoje to
kie komunistiniai dvarai 
jau apėmė 100,000 ha (apie 
250.000 akrų).

Pirmadienį prasidėjo mai
šalo Petain byla Paryžiuje. 
Senas maršalas kaltinamas 
krašto išdavyste. Keturi bu
vę ministeriu pirmininkai: 
L. Blum, E. Herriot, E. Da- 
ladier ir P. Reynaud pa

būti liudininkais

New York (LAIC)-Ar
gentinos lietuviai verslinin
kai savo ketvirtame meti
niame susirinkime svarstė 
klausimą sukurti Argentinos,
Lietuvių Prakybos Rumus ir i kviesti 
urminės prekybos koopera- prieš vyriausią Franci jos 
tyva i “knliahoracionista ”

KIEK UŽDIRBA INDIJOS 
DARBININKAI?

Indijos darbininkų unijų 
kongresas praneša, kokius 
uždarbius gauna Indijos 
darbininkai: Žemės ūkio 
darbininkas uždirba per me
tus apie $11.60; tekstilės 
darbininkai uždirba du do
leriu 60 centų per savaitę; 
jutos darbininkai — vieną 
dolerį 60 centų. Arbatos 
plantacijose vyrai uždirba 
du doleriu.70 centų per mė
nesį, moterys — $1.80 ir 
vaikai pusantro dolerio. Ka
syklose vyrai darbininkai 
gauna po 75 centus per sa
vaitę, o moterys — 60 cen
tų.

-----
100,000 laivų karo 

laivyne
Amerikos karo laivynas 

dabar turi keturis kartus 
daugiau kovos laivų ir šešis 
kartus daugiau visokių pa- 
gelbinių laivų, negu prieš 
karą. 1940 metais laivynas 
turėjo 383 karo laivus ir 
7,312 visokių pagelbinių lai
vų ir laivukų. Dabar karo 
laivų skaičius yra 1,566 ir 
pagelbinių laivų skaičius 
pašoko iki 98,113.

Matuojant pagal tonažą, 
1940 m. karo laivų talpu
mas buvo 1,313,380 tonų, 
o pagelbinių laivų — 554,- 
308; dabar karo laivų tal
pumas yra 4,433,418 tonų, 
o pagelbinių laivų talpumas 
siekia 9 milionus tonų.

Negana to, laivų statymo 
jarduose statoma dar du 
karo didlaiviai, 14 orlaivių 
nešiotojų, 26 lydimieji or
laivių nešiotojai, 26 kruze- 
riai, 106 naikintojai, 16 ly
dimųjų naikintojų ir 36 sub
marinai.

DIDELI OLANDUOS 
KARO NUOSTOLIAI

LIETUVIŲ DRAUGIJA 
AFRIKOJE

Pietų Afrika (LAIC) — 
Tolimame pietinės Afrikos 
žemyne yra įsikurusi Lietu
vių Kultūros Draugija, ku
ri jau veikia apie pora me
tų. Paskutiniu metu jos vei
kimas daugiau išplėstas ir 
jie daro žingsnių padėti Lie
tuvos žmonėms drabužiais, 
batais ir t.t.

Draugija yra kontakte su 
Liet. Amerikos Informacijos 

i Centru

Olandijos nuostoliai šia
me kare siekia 10 bilionų 
dolerių. Sugriauti miestai ir 
pramonė, užleisti vandeniu 
laukai ir gamybos sustabdy
mas padarė apie 7 bilionus 
dolerių nuostolių, o 3 bilio
nus dol. nuostolių padarė 
nacių plėšimai. Olandai 
skundžiasi, kad aliantai ne
leidžia jiems atsiimti iš vo
kiečių pavogtų mašinų ir ki
to turto.

LIETUVIAI Iš VARGO
STOJA J SVETIMŠALIŲ 

LEGUONĄ
New YoriŪLAIO—Pas

kutinėmis Žiniomis iš 
pos apie šimtas lietuviu >s- 
tojo į franeuzų svetirr <dių 
legijoną.



Antras pualapia

LENKIJA IR STALINAS 
“GERAŠIRDIS”

SUGULOVINIS ISTORI
JOS “SUPRATIMAS”

“United Mine Workers 
Journal” daro teisingų pa
stabų dėl Rusijos politikos 
link Lenkijos. Jis rašo:

“Kada rusai ką ima, tai jie 
daro pagrindinį melžimo dar
bą. Jie ima ne nuomos-pasko- 
los pagrindais, bet galutinai. 
Naujoji ‘Lenkijos vyriausybė,* 
kurią mes ‘pripažinome,’ val
dys Lenkiją, kurią mažai kas 
iš Amerikos lenkų, jei jie ga
lėtų patekti į savo senąjį kraš
tą, begalėtu pažinti-

“Stalinas pasiėmė iš Lenkijos
47'i teritorijos su 37% gy
ventojų. Rusų paimtoji Len
kijos dalis turi du trečdalius 
avių, 40% galvijų ir arklių. 
Stalino paimtos sritys gami
na 98*. Lenkijos kviečių. 80% 
tabako, 78% linų, 74% naf
tos, 72'. medžio. 61% kana
pių ir 50% išdirbto medžio.
“Atimtoje žemėje 4 miliona'. 

lenkų vertėsi žemės ukiu far- 
mose. Likusiems lenkams Sta
linas. tas geraširdis, patiko 
šiek tiek bulvių, rugių ir ga
lybę griuvėsių.“

Bet ir likusiai Lenkijos 
daliai Stalinas, su Amerikos 
ir Anglijos laiminimu, už
korė savo pastumdėlių val
džią. Visas tas biznis vadi
nasi “demokratijų laimėji
mas.”

Yra visokių pažiuių Į is
toriją. bet visų keisčiausią 
istorijos supratimą turi Ro
jus Mizara, lietuviškų bol
ševikų rašytojas. Jis aiški
na, kad istorijos eiga pri
klauso nuo to, koks karalius 
su kokia karalaite sugula i 
vedybinę lovą.

Tas “sugulovinis marksis
tas” sako:

“Jei ne Jogailos ėjimas už- 
kuriuosna į Lenkiją, šiandien 
lietuvių tauta veikiausiai bu
tų aukščiau kultūriška*: paki-į 
lusi ir visais atžvilgiais lai
mingesnė. Pati Lenkija gal 
neturėtų tiek daug fašistų ir 
visokių anti-demokratinių ne
naudėlių, dirbančių prieš de
mokratiją.’’

“jei” ir su Jo
gailos “apsipačiavimu” Mi-

Su mažu
apsipačiavimu 

žara perdirba dviejų tautų 
istoriją. Ar reikia po to ste
bėtis. kad tokio istorinio 
“supratimo” žmonės dirba 
Rusijos imperializmui ir sa
kosi esą lietuviški “patrio
tai”?

POTSDAMO PASLAPTYS

“TARP DVIEJŲ 
ŽVĖRIŲ”

Viena lietuvė Vokietijoje 
rašo laišką Į Ameriką gimi
naičiui ir pasakoja savo ne
laimes, kurios, deja, yra 
tūkstančių lietuvių nelai
mės. Jos vyrą, karininką, 
rusai kur tai išvežė ir ji jau 
virš keturių metų neturi a- 
pie jj jokios žinios. Ji pati 
su sunumi dirba Vokietijoj, 
jos seni uošviai paliko be 
jokios pagalbos Lietuvoje. 
Jos laiškas įdėtas “Ameri
koje,” jame ji tarp kitko sa
ko:

“Bet atėjo 1941 m. birželio 14 d. ir visą kraštą nukratė siaubas. 4 vai. ryto, birželio 14, prie daugelio namų sustojo sunkvežimiai ir trankė iš lovų moteris, vaikus, kūdikius, ligonius, senius ir net mirštančius, kišo į sunkvežimius bė reikalingiausių daiktą dr’tūHis- to, vežė Į stotis, grūdo į gyvulinius vagonus sausakimšai ir išvežė iš tėvynės. Troško, alko, duso ir mirė žmonės baiduose, tik gyvuliams tinkančiuose, vagonuose. Ne. Lietuvoj ir gyvulius taip neveždavo, juos pamaitindavo ir duodavo gerti. Musų kaliniams ir to nebuvo.
“Tas siaubas tęsėsi 5 dienas. 

Mes nustojom miegotč namuo
se, pasislėpėm, bet turėjo dar 
būti 5 toki valymai Lietuvos 
nuo lietuvių, bet karas nutrau
kė tą baisų darbą...

“Netekus brangaus, mylimo vyro, taip žvėriškai man išplėšto, neradau sau vietos, bet gyvenau dėl sunaus. Vokiečf.ų o- kupacijoj vėl kentėjom. Vėl vežė, kalino ir melavo, tik nors teikė žinias kai ką nugalabijo. Kentėjom, bet vis buvom tėvynėj. Kentėjom, nes patekom tarp dviejų žvėrių, š. m. liepos mėnesį Sovietų armija vėl artėjo prie Lietuvos. Vieni baisus mus ruošėsi palikti, kiti pagrobti, žmonės taip išsiblaškė ir jsinervino, kad nežinojo tiesiog ką daryti. Vieni bėgo į kaimus, kiti is didesnio miesto į mažesnį, treti į Vokietiją. As patekau vokiečiams ir atsiuntė mane dirbti, kur dabar šiuo metu dirbu.”

Trijų didžiųjų konferen
cija Potsdame vyksta dide
liame sekrete. Spaudos at
stovai nežino, apie ką trys 
didieji tariasi; ką kuri val
stybė siūlo; dėl ko eina de
rybos; kur vyrauja sutiki
mas ir kur pažiūros skiria
si. Bet užtat visas pasaulis 
žino, kiek vyno teikėsi iš
gerti Stalinas, kiek kartų 
nusišypsojo Trumanas irlzntTt gailiai viouvirrjv v/iiui-
chill. Spauda prikimšta ži
nių, kaip gardžiai galingie
ji valgo ir ką jie geria.

KELEIMS, SOlBOSTON
NEW YORKO LAIKRAŠČIŲ IŠVEŽIOTOJI^ STREIKAS

Tūkstančiai žmonių New Yorke kasdien spiesdavosi prie laikraščių leidyk
lų, norėdami nusipirkti “peiperių,” nes išvežiotojų unija sustreikavo. Bet strei
kas jau pasibaigė. Nebereiks stoti j “lainę.”
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‘Demokratija” Lenkijoje
Bažnyčios kvislingai

Sovietų Armėnijos stačia
tikių kunigai paskelbė ma
nifestą. Jie sako, kad Ro
mos katalikų bažnyčia atsi-

i „i rakanti gint “gražiuosius 
demokratines Lenkuos: k|.ikjėi„nybėS idealus.” Esą. 

prezidentas; antrasis—pre- yatikanaį siekia tik p£
m'Na^insins vvriansvhės sa litinili “mbicOT >•' užmiršta Naujosios vyuausyoes są- krikščionybės

Į Lenkija jau turi “naeio- 
inalės vienybės” vyriausybę, 
i kurioje pirmąją stygą gro- 
i ja Stanislav.- Bierut ir Osub- 
; ka-Morawski. Pirmasis vraCi

Karštos Dalybos ,vusių priešų kraštus, bet lei- 
!do įįems pavergti musų są- 
j jungininkus: Jugoslaviją,

T .. , • “j Z- V XV u J- » « 'Lenkiją ir Čeehoslovakjią.Japonija karą jau pralai- ar kiek vėliau, padės mus- 
mėjo. Tą žino japonai, tą ti japonus. Rusija ateis į
žino ir japonų priešai. Ja-1 “talką” tada, kada bereikės 
ponai karą pralaimėjo nuo' japonus pribaigti mušti ir... 
tos valandos, kada jų aviaci- i kada bus pribrendęs laikas 
ja ir laivynas pasirodė beje-. dalytis grobiu. Todėl didžio- 
giai apsaugoti ilgus susisie- se dalybose Azijoje daly
kinio kelius juromis tarp į- vaus ir Rusija su savo žino- 
vairių japonų imperijos su- ’ mu apetitu ir su savo poli- 
vogtų dalių. tiniais tikslais.

Bet janenai dar mušasi. Europos karo tikras lai- 
Žino, kad karas pralaime- stojas yra Rusija. Ji ne tik 

atgavo savo laisvę ir išva-|?tas ir visvien mušasi. Ir dar

Kaip bus Tolimuose Ry
tuose? Karas ten dar nepa
sibaigė, bet Rusija jau ir 
ten nori sau liūto dalies. 
Azijoje rusai nesitenkins 
Japonijos palaikais, bet jie 
jau tiesia savo ilgas rankas 
į musų sąjungininką—Kini
ją. Rusai nori iš Kinijos 
padaryti antrą Lenkiją, ją 
apvogti, apiplėšti, o kas liks 
iš “nepriklausomos” Kini-

kaip mušasi! Tarauoj ame- lei

su tuo sutiks?, . . , įvaro paseKmeje nusiia pasaloje musu nuostoliai buvo • , ,
20.000 žmonių; Okinawoje ’
-virš 40,000 žmonių. Kur
hv« sakanti invayiia ir kipk Lenkiją, Lietuvą, Cecno- bus s kanti invazija ir kiek #lcv|lkij^ Rumuniją, Latvi- 
ji kastuos gvvybių? Ertiii ir Suomij*. Be to,

Japonai žino. kad karas rusai gavo valdyti veik pu- 
pralaimėtas. tai kodėl jieįsę Vokietijos ir dalinai yra 
mušasi? Atsakymas yra,1 Austrijos' šeimininkai. Įdo- 
tur būt, tas, kad jie nori su miausias dalykas Europos 
ginklu rankose “išsiderėti”. karo pasekmėje buvo tas, , _ .
priimtinesnes taikos sąlv- kad Amerika ir Anglija a- karštesnes, kaip Eui opoje, 
gas. Iki šiol Amerika skel- tidavė rusams ne tiktai bu-1 S. Dgr.
bia tiktai vieną taikos sąly-________________________________________ —---------. P_ -i--- 1—;__ U__ t_ _pasiuavimą.
Priešas, kurs nėra visiškai 
sumuštas, kaip buvo sumuš
ti vokiečiai, tokių sąlygų

rikiečiu nuostoliai siekė
7 i . -• T T* ’MUIVOC II OTVUUiU ZjVHUU.tinstančiu; Iwo Jima R- pasekmėje R^ja p*virš 3

Atsakyti į tai sunku. A- 
merikoje netrūksta “libera
lų,” kurie mielu noru ati
duotų Rusijai kelis šimtus 
milionų aziatų taip pat, 
kaip Amerika leido rusams 
engti 140 milionų europie
čių. Bet toki nėra visų ame
rikiečių pažiūra. Dalybos 
Azijoje bus karštos, daug

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ATSKAITA

Spauda yra bovijama kvai-' priimti negali. “Besąlyginis
lystėmis, o apie derybas vi
suomenė nič nieko nežino. 
Bet valgyli “Potsdamo pa- 
trovą” teks visuomenei.

Amerikos senatorius Wil- 
ley Potsdamo konferencijos 
paslaptingumą vadina:

“Šiurpas pavyzdis diktatoriš
ko laikymosi/’

pasiduok, o aš su tavim da 
rysiu, ką aš noriu.” O ką 
Amerika nori daryli su Ja
ponija? Į tą klausimą kiek
vienas amerikietis duoda ki
tokį atsakymą. Vieni sako, 
kad jie norėtų japonus visai 
sunaikinti: kiti sako, kad 
juos reikia taip sumalti,

r, . , , kad jie nebesikeltu per ke-Potsdamas yra dar vienas 
liūdnas pavyzdis slapčiau
sios diplomatijos. Pasislėpę 
nuo svieto akių, keli “didie
ji” ką tai kepa, o milionai 
žnionių -dėl jų tokių ar kito
kių nutarimų turės gal pa- 
k u ta vot i.

Kiek pelno davė 
snapsas

Pernai metais iš šnapso 
valdžia turėjo daugiau pa
jamų, negu bet kuriais ki

ltais metais. Visi alkoholi
niai gėrimai peniai davė 
pajamų 2 bilionu, 703 mi
lionus ir 500 tūkstančių do
lerių. 1943 metais pajamų 
buvo 708. milionai dolerių 
mažiau.

1944 metų pajamos taip 
buvo paskirstytos: vietos 
savivaldybės gavo 39 milio
nus 859 tūkstančius; valsti
jų valdžios gavo 495 milio
nus 706 tūkstančius ir fede
ralinė valdžia gavo 2 bilio
nu 168 milionus dolerių. 
Federalinės valdžios paja
mos iš gėrimų daugiausiai 
paaugo, net visus 42 nuo
šimčius, valstijų pajamos 
padidėjo 13% ir vietos sa
vivaldybių pajamos paliko 
maždaug tos pačios. Paja
mos padidėjo dėlto, kad 
nuo pereitų metu balandžio 
1 d. buvo padidinti taksai 
ant šnapso, vietoj 6 dole
rių nuo galiono buvo uždė
ta 9 doleriai.

Pajamos:
pasidavimas” reiškia: “Tu Nuo 1943 m. kovo 1 d. iki 1945 m. gegužės 31 dienos 

surinkta aukų .............................................. $33,169.64

Hasdešimts metų. Preziden
tas Truman užtikrina, kad 
“besąlyginis pasidavimas” 
nereiškia, jog amerikiečiai 
nori japonus “išnaikinti ir 
pavargti.” Amerikoje, san
tykiuose su Japonija, yra 
daug neapykantos, daug 
keršto, bet nėra aiškios po

litikos. Todėl ir karas Paci- 
fike virsta skerdynių kam 
be aiškaus tikslo.

Paskutinėm dienom A 
merikoje pradedama galvo
ti, kad ta “besąlyginio pa
sidavimo” politika yra ken
ksminga ir jau girdisi, kad 
Valstybės departamentas 
aiškina, ką “besąlyginis pa
sidavimas” reiškia. Jei to
kis išaiškinimas bus priim
tas ir paskelbtas, besąlygi
nis pasidavimas nustos būti 
“besąlyginiu” ir tada kiek
vienas amerikietis ir kiek
vienas japonas žinos, ko A- 
merika siekia Tolimųjų Ry
tų kare. Žinodami kokio
mis sąlygomis galima gauti 
taiką, japonai greičiau bus 
linkę tas sąlygas priimti.

Visviena kokios bus “be
sąlyginio” pasidavimo sąly
gos, Japonija turės atiduo
ti viską, ką ji suvogė, suplė
šė ir pasisavino. Tai reiškia, 
kad milžiniški žemės plotai 
ir neišmatuojami gamtos' 
turtai teks kam tai kitam. 
Bet kam? Tą išspręs di
džiosios dalybos tarp per
galėtojų.

Dabar nebegali būti abe
jonės, kad Rusija, anksčiau

' Išlaidos:
1943 metais išleista:

Ofiso išlaikymui .................................. $471.13
Kelionėms •.............................................. 590.00
Priėmimams .........................................  104.02
Konferencijoms ......................................  353.46
Spausdiniams .......................................... 80.00

Iš viso $1,598.61

1944 metais išleista:•» » • " * Kr
Ofiso reikalams ........ -....A............ $200.00
Kelionėms ........ -...•....................... .........  1055.00
Priėmimams .......................................... 15.40
Konferencijoms ........................................ 37.00
Spausdiniams ...................................... 60.00
Informacijos Centrui ..........................  10,000.00
Parama užsieny .................................. 500.00
Šalpos Fondui ...................................... 250.00
Kitos išlaidos ...................................... 7.76

IŠ viso $12,125.16

1945 metais išleista:
Ofiso reikalams .............................. $564.25
Kelionėms (Čia įeina ir San Francisco
konferencija) ......................................  1962.16
Priėmimams ............................................. 75.12
Konferencijoms ................................... 499.35
Informacijos Centrui ..........................  5000.00
Spaudos atstovui ..................................... 250.00

Įplaukė

graziuosius 
idealus.”

Maskvos “Pravda” tą 
manifestą savaip pagražino. 
Aišku, kodėl: reikia pagirt 
stačiatikių bažnyčios kvis- 
lingus, kurie tarnauja Stali
no diktatūrai.

Aišku, Vatikanui rupi 
“politinės ambicijos.” Bet 
tarp Vatikano ir sovietų Ar
mėnijos didelis skirtumas. 
Pirmasis elgiasi savaran
kiai (sakysime, kad ir blo
gai), bet Armėnijos stačia
tikių kunigai daro tiktai tą, 
kas patinka Maskvai. Jie y- 
ra Stalino maurai!

statas — 16 komunistų ir 
penki nekomunistai. Prie
dais — Bierut nėra Lenki
jos pilietis.

Bieruto-Moravvskio vy
riausybė jau turi Londono 
ir Washingtono pripažini
mą. Ji žada skelbti “demo
kratinius rinkimus” Lenki
joje.

Išmintingi žmonės žino, 
kad “iš tų šiaudų nebus gru
dų.” Bet Londone ir Wa- 
shingtone yra tokių diplo
matijos kūdikių, kurie nai
viai tiki, kad vilkas irgi ga
li būt demokratas.

Rinkimai Lenkijoje bus 
tokie pat, kaip “liaudies Bado šmėkla Europoje 
seimų rinkimai Lietuvoje, Europoj vaikšto bado 
Latvijoje ir Estijoje. šmėkla. Europos maisto iš-
Plėiikas apie plėšikus tekilai yra taip maži, kad

,. . . . x,. sekamą žiemą badaus mi-Mussolimo žentas Ciano ,• • - . .7 i- ~Z honai žmonių, jeigu—
darė tokiU užrašą- “Muį Taigi, jeigu jie negaus padare toKi užrašą. Musų gajjX)g nugalėtoju—Ame- 
kariuomenes rateliuose di- A
delis pasipiktinimas dėl vo- Amerikf į A ,i a įlės 
kiečių akcijos Lybijoje. Jie du0[i bet k duos ^a, 
susigrobę viską Tik Cą- di ,fe Juoti ik į . 
yallero sj bei tą gavo ir ,į 0 ti maiti^is *A.
karo lėktuvu pristatė Itali- » Stalin0
JOV T'-- v t z v i “rojuje” taip pat visi aruo-Lybija buvo Italijos ko- daiJyJra 
lonija, atimta įs Turkijos; J 
Cavallero buvo italų kariuo- Kaip su Naująja Dalyba? 
menės vyriausis vadas; Čia-į New Yorko socialdemok- 
no — Mussolmio dešinė ratų savaitraštis “New Lea- 
ranka.

1942 metais'Ašies valsty
bių ffenersteriai dar tikėiosi---c -- C5-------- ---  ---- ----
laimėti karą, bet ir tada jie 
šnairavosi — plėšikas savo 
partneri vadino plėšiku!

der’ rašo:

Iš viso $8,351.88 
Iš viso išleista .............. $22,355.67

•r
Balansas

$33,169.64
22,355.67Ištekta '• * ' ! *•

p/ Z>IA.i P ____________________

ižde .............. 10,813.97Lieka

Informacijos Centro balansas 1945 m. 
gegužės 31 dieną.................................. 942.04

Bendras ALT turtas grynais pinigais $11,756.01

ši ALT iždininko, p. M. Vaidylos, atskaita 1945 me
tais birželio 12 dieną New Yorke buvo pateikta ir pa
tvirtinta ALT suvažiavimo. ,

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

Toks “fašistinis bestija”
Nuo 1941 metų birželio 

22 dienos, kada Hitlerio le
gionai užpuolė Rusiją, Mas
kva ir jos pakalikai nuolat 
kartodavo: “mirtis fašisti
nėms bestijoms.”

Išrodė, kad tarp komunis
tų ir fašistų nebus taikos.

Yra kaip tik priešingai. 
Londone jau sėdi Dr. Luba 
Leontič, kaipo Tito amba
sadorius Anglijai!

Leontič sačO' laiku orga
nizavo kroatų fašistus, “ve- 
liki četniki.” Jo gaujos žu
dė fašizmo priešus, dagi ir 
komunistus, bet... • ;

Šiandien Dr. Luba Lėon- 
tič yra “maršalo” Tito drau
gas ir “proletariato reikalų 
gynėjas”...
Nauja čekistų auka

Stalino čekistai nugalabi
jo da vieną žmogų, pabėgu
sį iš nacių pragaro. Jis — 
Heinz Epe, kitaip žinomas 
kaip Walter Held.

Jis pabėgo iš nacių Vo
kietijos ir gavo prieglaudą 
Norvegijoje, kol ši buvo 
laisva. Kada naciai okupa
vo Norvegiją, Epe-Held jau 
buvo gavęs pasą vykti A- 
merikon. Jis turėjo keliauti 
per sovietų teritoriją. Kely 
jį pasigavo čekistai ir padė
jo į tą pat kamerą, kurioje 
sėdėjo lenkų socialistai Er- 
lichas ir Alteris.

Kaip žinot, čekistai nužu 
dė Erlichą ir Alterį; jie nu
žudė ir Epę-Heldą.

Beje, Epe buvo tas žmo
gus, kuris 1937 metais pa
kėlė uždangą nuo Maskvos 
melagysčių. Vienas “raga
nų bylos” dalyvis, Piatakov, 
prisipažino, kad jis vokie
čių orlaiviu buvo nuskridęs 
į Norvegiją, tartis su Troc- 
kiu. Epe-Held išgavo visų 
Norvegijos aerodromų pa
reiškimą, kad tai yra me
las.

“Kas bus sekami — Ickes 
ir Wallaee?... Wasningtoną 
krečia reorganizavimo šiur
pas... Pamažu, bet gudriai 
Truman eina prie laidojimo 
Naujosios Dalybos — neap
verktos, nepagerbtos ir ne
apdainuotos, išskiriant ke
letą ištikimųjų.”

“New Leader” mano, kad 
Roosevelto Naujoji Dalyba 
jau atgyveno savo dienas, 
kaip Wilsono Naujoji Lais
vė. Amerika einanti prie 
Hardingo-Coolidge’o - Hoo- 

verio laikų.
Kad bent to nebūtų!

Sušaudyt tuos gengsterius!

Maskvos “Pravda” ata
kuoja Amerikos katalikų 
laikraščius, Catholic World 
ir Commohwėalth. Jr Reika
lauja, kad tie laikraščiai bu
tų uždaryti. Skaitykite:

“Kam leisti, kad šitie 
spaudos gengsteriai provo
kuotų trečią pasaulio ka

trą?... Laisvė yra laisvė, bet 
amerikonai juk neleidžia, 
kad gengsteriai užmušinėtų 
žmones.”

Stebėtinas liberališku- 
mas. Maskvos komunistų 
laikraštis juk galėjo reika
lauti, kad “tie gengsteriai” 
butų sušaudyti!
“Batsiuvio vaikas”

Vienas Chicagos komu
nistų pisorėlis rašo:

“Amerika ir pirmiau tu
rėjo ‘prasčiokų sūnų’ vals
tybės galva. Abraomas Lin- 
colnas buvo vienas iš jų”...,

“Bet Europoj seniau tai 
buvo neįmanoma. Dabar gi 
pačios galingiausios valsty
bės ten galva yra batsiuvio 
vaikas.”

Jis kalba apie Staliną, 
juo džiaugiasi.

Batsiuvio amatas nėra 
blogas, gi to pisorėlio at
žvilgiu net išganingas.

Jei kada Amerika papra
šys komunistų vadus va
žiuoti į Stalino “rojų,” tai 
kaip išrodys, jei reiks eiti 
basiems. Tik ar Stalinas no
rės siūti batus Amerikos ko
munistams? St. Strazdas.

f • I
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KAS SKAITO, BAAO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NTRKO NEVEIKU 
TO NIEKAS NEPEIKIA

ŽINIOS IS PITTSBURGHO, PA.
AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

LSS «-tos 
mas pavyko, nepaisant kliu* 

čių ir konkurencijų

lies ir šckių prie geros mu-' 
zikos. Į

Žymiausiu kalbėtoju bus .
SLA prezidentas adv. Wm. 

Liepos 1 d. Liet. Socialia-Į F. Laukaitis, iš Baltimorės, 
tų Sąjungos 6 kp. buvo su- kuria dalyvavo San Francis-« > n • * * i * arengus draugišką išvažiavi
mą j Adomo Sodą, Castle 
Shannon, Pa., ir reikia pa-

c-o konferencijoje kaip A- 
merikoe Lietuvių Taiybos 
delegatas ir gynė nepriklau- į

sakyti kad, kaip pirmas vie-1 somos Lietuvos reikalus, 
šas pasirodymas, pavyko ge-1 Prie dabartinių aplinky- 
rai, nepaisant visokių kliu-, bių, šis išvažiavimas yra 
čių ir bolševikiškos konku-' rengiamas su Įžanga iš ank-cių
rencijos. Buvo atsilankę i 
išvažiavimą gražus būrys 
žmonių, gražiai ir draugiš
kai praleistas laikas.

LSS 6 kp. galima sakyti 
yra nauja organizacija, ku-Įmų 
ri buvo atgaivinta tik drg.
J. Stilsomii atvykus Į Pitts-i 
burghą, tai šis pirmas pa
rengimas labai suinteresavo 
ne tik Pittsburgho lietuviš
kus bolševikus, bet ir buvu
si SLA vice-prez. J. K. Ma- 
žukną.

Kad “išgelbėjus” Pitts
burgho bolševikų davatkas 
nuo socialistų pagundos, 
Pittsburgho lietuviški bolše
vikai paskelbė generalę mo
bilizaciją raudonosios armi
jos viso “okrugo” (distrik- 
to) i Serbijonų daržą, kuris 
randasi netoli Adomo Sodo, 
prie pat kelio, einančio į 
Adomo Sodą. .Ant kelio bu
vo pastatyta “pikietininkų” 
Unija, kad sulaikius publi
ką nuo socialistų parengi
mo.

Reikia pasakyti, kad bol
ševikų “pikietavimas" so
cialistų išvažiavimui mažai 
ką pakenkė, nes kas norėjo 
atvažiuoti, tai nepaisė nei

EASTON, PA.

Komunistų gazietos 
“istorikas”

GENEROLAS EISENHOVVER SAVO TĖVIŠKĖJ

sto — vienas doleris asme 
niui. Įžangos tikietą reikia 
Įsigyti iš anksto. Su Įžangos 
tikietu galima gauti nemo
kamai alaus ir kitokių gėri-

Korespondenlas.

šis vaizdelis parodo generolą EisenhowerĮ sugryžusi į savo tėviškę, Abi- 
lene, Kan. Jį tenai pasitiko labai iškilmingai.

Kriaučių v akie i jos

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
lyne populems, visi ji pa-

! žįsta ir jis visus pažįsta, vi- 
Visi Brooklyno kriaučiai sur dalyvauja, su visais

gavo vieną savaitę apmoka-1 mandagus, tai ir žmonės 
mų atostogų. Lietuviškos Į mėgsta tokį managerį. 
dirbtuvės ir kai kurios žy- Atletai nutarė “visu pul- 
dų dirbtuvės vienai savaitei j ku” dalyvauti kriaučių pik- 
užsidarė. nike. liepos 21 d. Tam rei-

Buvau nuėjęs pažiūrėti,; kalui paskirta $50, kad pa- 
kaip sekasi naujam kriaučių sirodžius tarp kriaučių su 

r delegatui J. Buivydui jo! savo užkandžiais ir alučiu, 
j naujame darbe. Jo raštihė, Atletų namas Brooklyne 
prisirinkusi pilna siuvėjų su pasitarnauja ir plačiajai vi- 

; visokiais reikalais, daugiau- i suomenei. Čia dažnai ivyks- 
siai tekių, kurie negavo va-į ta įvairių draugijų ir orga- 
kacijų čekučių. Žinoma, de-lnizacijų maž-sni susii inki- 
legatas turi tą darbą atlik- mai ir posėdžiai.

Iš musų miestelio i komu-) dirbtuvėj nuo 1936 metų.
nistų “Laisvę” rašinėja ži-Į Priežastis bus turbut ta, 
nias ir “istorijas” korespon-1 kad tą dirbtuvę veda nepa- 
dentas V. J. Stankus. Tas i tyrę žmonės, nes nuo 1936 
žmogus butu lyg ir komu-įmetu ji pereina jau į ket

virtas rankas. Dabar ją nu
pirko General Motors auto
mobilių korporacija Iš Det-

nistas, bet kada 
organizavo uniją, 
svės” “istorikas” 
dėtis Į uniją ir 
turėjo jo barbemę pikietuo- 
ti, kaip komunistai savo 
laiku pikietavo Baltąjį Na
mą. Išsigandęs pikieto, mu
sų korespondentas turėjo 
dėtis Į uniją.

V. J. Stankus yra ne tik 
korespondentas ir “istori
kas,” bet ir pranašas. Jis 
1942 m. žiemą išpranašavo, 
kad rusai 1942 metų Vely
kas švęs Berlyne. Lygiai 

“pikietų” linijos, važiavo ir trys metai po Eastono Mi- 
atvažiavo. Žinoma, buvo ir kaldos pranašystės, rusai 
tokiu, katrie gal dėl žingei- j atėjo Į Berlyną, bet Stan
dumo buvo viename ir kita- kus vaikšto pasipūtęs ir vi- 
me piknike ir pasakoja, kad
raudonosios “armijos” mo
bilizacija Serbijonų darže 
buvus labai mizerna.

Socialistų išvažiavime 
dalyvavusieji buvo pilnai 
patenkinti ir pageidavo, 
kad socialistai rengtų ir 
daugiau parengimų. Tas so
cialistų draugiškas išvažia- 
aimas pavyko netik mora
liai, bet dar davė ir uždar
bio apie 50 dolerių.

Well, sulaukus rudens so
cialistai, turbut. pasirodys 
su kitokiu kokiu nors gra-; 
žiu parengimu. $

Socialistas.

bar bėriai 
tas “Lai- 
nenorėjo 
barberiai roito, bet tvarką paliko to

kią pat, kokia pirma buvo, 
tik senus bosus išmetė, o 
pastatė naujus.

S. Kuras.

rašė, kad “Keleivis” tai yra VVilIiam Žemaitis iš Brower, 
teisingiausias laikraštis ir Ont.. Canada, Walter Martin iš 
prašau ji mums siuntinėtj. M.lmont Park, Pa., A. Balchu-

Su pagarba, •nas i® Athol, Mass., \V m. Kau-A. Botyricnc, nas iš Harotrarock, Mich-, I*.
Montreal, Canada. Marcinkevičius iš Baitimore.

Sfar/Zi/Zojij Balsai

Gerbiami Keleivio lefdė- 
jai!

Prisimenu savo velionės 
sesers žodžius, kuri dar 
prieš karą prašė manęs, kad 
prisiųsčiau Keleivio iškarpų 
į Lietuvą, kuomet buvo su-Į 
vaĮkiečiu ūkininku streikas. 1 
nes tada Keleivio neįsileido! 
į Lietuvą. Tai aš jai pa-' 
siunčiau keletą iškarpų ir ji 
buvo labai dėkinga man ir

kiu ir dedasi. Bet kad ir'P.MJka,rt .Ke1Ie"fe-.,‘ai 7™ 
laisvas, ar tik prisimetęs |els,ngįąusis_ laikraštis Lie- 
laisvu. o kai jam buvo “bė- tuvos zmonems- Mes skai-

Gerbiama Keleivio Re
dakcija !

Baigiasi mano prenume
rata, tai aš jums čia siunčiu 
penkinę už du metus ir pra 
šau siųsti Keleivį be per 
stojimo.

Aš labai mėgstu Keleivį 
skaityti ir, rodos, negalė
čiau be jo būti. Mano vyras 
skaitė “K.” ilgus metus, o 
jam mirus 1929 metais aš 
▼iena skaitau tą gerą laik
raštį.

draugiškais linkėji-

Kur kišti tą “Y”

'Ar as nėsa-siems sako: 
kiau?” '

Jeigu žmogus rašo Į “Lai
svę,” tai jis, rodos, turėtų 
būti “laisvas.” Stankus to-į

Su 
mais.

ti. Nekurie teiraujasi, kaip 
ilgai teks jiems laukti, iki 
jų atostogų čekiai ateis.

Drg. J. Buivydas sako, 
kad delegato darbas jam 
nėra svetimas: jis jau senai 
kriaučių unijoj eina viso
kias pareigas ir unijos san
tykius su nariais gerai ži
no.

-o-

J. J.

CHICAGO, ILL

Persekioja juodosios rin
kos šmugelninkus

ALT Pittsbutgho skyrius 
rengia minėjimą

Amer. Liet. Tarybos sky
rius rengia iškilmingą Lie
tuvos Steigiamojo Seimo 25 
metų sukaktuvių minėjimą 
po atviru dangum. Minėji
mas įvyks liepos 29 dieną, 
Adomo Sode, Castle Shan
non, Pa. Prasidės 3 vai. po 
pietų ir tęsis iki vėlumos.

Šus Pittsburgho ir apylin
kės lietuvių išvažiavimas 
bus ne tik paminėjimas Lie
tuvos Steigiamojo Seimo 25 
metų sukaktuvių, kaip lietu
vių tautos ir Lietuvos žmo
nių laisvas simbolio, bet 
kartu ir gražus pasilinksmi
nimas.

Išvažiavimo programa 
bus labai įvairi. Ji susidės 
iš prakalbų, muzikalės da-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

da,” jis nebijojo nueiti pas 
katalikų vyskupą ir daryti 
su juo sakramento biznį. 
Reikalas tas, kad V. Stan
kus Smetonos, gadynė  j buvo 
išvažiavęs į Lietuvą “pačios 
žvejoti” ir ten nužiūrėjo 
vesti savo labai artimą gi
minaitę. Katalikų bažnyčia 
draudžia artimų giminių ve
dybas be ypatingo vyskupo 
leidimo. Tai ką darė musų 
“laisvasis” korespondentas? 
Gal važiavo Į Klaipėdą im
ti civiles jungtuves? Ne. Va
žiavo pas vyskupą išgauti 
leidimą ir gavo. Su vysku
po laiminimu dėdė Stankus 
parsivežė i Steitus jauną 
žmoną, bet “Laisvėje” šito 
savo laisvamaniško biznio 
dar nėra aprašęs. O gal jis, 
kaip tas lapinas, tik sveti
mų išmislytais griekais te
moka spaviedotis?

Eastone yra dar keli 
žmonės, kurie nesusigrailio 
“linijos” ir iš papratimo va
dina save komunistais. Bet 
ir tiems “Laisvės” kores
pondentas neatrodo tref- 
nas. Jie pasakoja apie jį į- 
domių istorijų, bet bijau ’ 
varginti skaitytojus su to
kia asaba, kaip musų mies
telio Figaro. Gal kada nors 
kitą kaitą prie progos jį 
prisiminsiu.

Senas Eastonietis.

žmonėms, 
tom Kanados laikrašti “L. 
B.,” kur būna nemažai ži
nių iš Lietuvos, bet apie u- 
kininkus nei žodelio nepra
taria, o tas mums butų la
bai Įdomu, nes ir mes iš u- 
kinmkų kilę. Kai kas iei ir 
gauna koki laiškelį, tai vis 
ne nuo musų krašto (Suval
kijos). Bet štai gaunam

Musų vienas korespon
dentas rašo: “Man rašyti y-

Keleivi be per- ra var«a?. su ši‘lK,m K.“ 
(gerai nežinau, kur jį kisti.

Vienas vargsta su “y,” ki
tas turi dar daugiau vargo 
su musų rašybos nosinėmis: 

lą, ę, į, ų; vėl kitas nežino, 
i Kur rašyti e, ė ir ie ir t.t.
. Tokių “vargų” turime vi- 
įsi, kurie rašome Į laikraš
čius. Bet tie vargai yra mu
sų pačių kaltė. Ti-uputi pa
sidarbavus, rašybos abejo
nės išsisklaido. Negalima 
sakyti, kad nėra kur pasi
mokyti. Paimkim Lietuvių 
Gramatiką, parašytą Dr. Pil
kos, paskaitykime ją aty- 
džiai ir visi rašybos vargai 
išgainios. Kas nori, gali per 
kelias savaites išmokti tai
syklingai rašyti.

Lietuvių Gramatiką gali
ma gauti “Keleivio” admi
nistracijoj. Kaina $1.00.

Vienoj vietoj teko susitik
ti su A. Bubniu. Kaip tos 
pačios industrijos darbinin
kai senai esame pažįstami; 
r radėiom kalbėti. Jis sako, 
kad jis gerai stovi kriaučių 
tarpe, J. B-as gavo tiktai 30 
balsų daugiau, negu jis. Jo 
manymu, bolševikai jam 
blogai pasitarnavo, kada 
mitinge pradėjo rėkti, kad 
pirma rinktų delegatą, o 
paskui svarstytų kitus klau
simus. Dėl bolševikų jis dar 
sako, kad jis bolševiku nie
kada nebuvęs ir nebus, sa
ko: “dėl lietuvių dirbau ir 
dirbsiu, o jei reikės ką pa 
gelbėti naujam delegatui, 
tai visada padėsiu.”

Federalinės vyriausybės 
agentai areštavo tūlą Alber
tą O’Neill, kuris savo nedi
delį nameli buvo pavertęs į 
skerdyklą. Ten skersdavo 
gyvulius ir vėliau darė ne
blogą biznį, pardavinėda
mas mėsą be “pointų.”

Tas namelis randasi pie
tinėj miesto daly. Laikraš
čiai skelbia, kad vyriausy
bė traukia atsakomybėn da 
20 juodosios rinkos šmu- 
gelninkų.

Nueikit į Grant Parką

ALLIANCE, OHIO

Mary Barsh,
Detroit, Mich.

Gerbiama Redakcija:
Dėkoju labai Maikio tėvui, 

kad pas mane lankėsi praeitus 
metus ir prašau toliau mane 
lankyti. Aš manau. Maikio tė
vas ir aš mudu abudu buvome 
Nikalojaus Antrojo kareiviai, 
tai aš nenoriu skirtis nuo ma
no geriausio draugo.

Noriu dar padėkoti Maikio 
tėvui, kad duoda peklos lietu
viškiems ruskeliams ir prašau 
nesigailėti ir toliau juos pa- 
pliekti. 6ia. Dekalbe. jų nebėra 
daug-

Aš senas Keleivio skaityto
jas, ušsisakiau jį dar tais lai-

Lietuviai Pietų 
Amerikoj

Atletu Kliubas laikė susi
rinkimą liepos 13 d. savo 
namuose. Buvo perrenkama 
pusė komiteto: pirminin
kas, kasininkas ir finansų 
raštininkas.

Susirinkime atletai veik 
visi žili, bet gyvi, judrus ir 
linksmi. Iš biznio raDorto 
pasirodė, kad kliubas ver
čiasi gerai, daro puikų biz
nį. Mat. daug reiškia geras 
vedėjas, kuriuo dabar vėl 
vra Bill Velton. Jis Brook-

Birželio 27 d. Chicagos 
paežerio Grant Parke vėl 
prasidėjo koncertų sezonas. 
Koncertai yra duodami per 
penkis vakarus kas savaitę, 
išskyrus pirmadienį ir ant
radienį.

Nepadarys klaidos ir lie
tuviai, nuvykę i Grant Par
ka.
Tur būt lietuvis nusižudė

N. Maplevvood Avė., 1348 
name policija rado nusižu- 
džiusį tūlą Frank Kardą. 
Jis buvo rastas namo rūsy. 
Iš amato Kardas buvo ge
ležies liejikas. Išrodo, kad 
iai lietuvis.

A. K. Lietuvis.

laišką ir mes, tik jau n? iš kais, kai Antanas Montvilas
Sovietų Lietuvos, bet per 
Raudonąjį Kryžių iš Švei
carijos, nuo sesers. Dvide
šimt trys žodžiai rašyta, 
kad mus motinėlė, sesers, 
broliai ir mano vyro visa 
šeima užmušti. Sukrėtė mus 
šiurpas didžiausias, netu
rim žodžių ką sak’li... .

Taigi ir prisimena sesers 
velionės žodžiai, kuri man

dirbo Relėitfy.ie ir buvo'atsilan
kęs j Dekalb pas mus; jčs man 
užrašė Keleivi, tai aš nuo tada 
ir skaitau ji. Tegyvuoja Kelei
vis ir visi keleiviečiai 1 

Su ppgarba.
Jonas Karėta.

Maikio Tėvui po penkinę pri
siuntė šie draugai:

A. Samaklis iš Lewiston, Me.,

SIELOS
BALSAI

Nelaimė orlaivių dirbtuvėj

Vai-

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių 
gardžiai 

fių ir
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

VVORCESTER, MASS.

Liepos 9 d. čia Įvyko ne 
laimė. Taylorcraft Aviation 
korporacijos dirbtuvėj eks- 
pliodavo alumino dulkės ir 
3 darbininkai skaudžiai ap
degė. Du jau mirė ir trečias 
vargiai pasveiks. Tai jau 
septinta panaši nelaimė toj

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IK BALADOS.

Kw.i p-< daugeliu upalvuoių poik'f
223 puslapiu apie ISO pairiii eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NIODARRD VALANDAS

KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILES: 
fM TMKOS. SEIMYNMKCM IR DARBININKIŠKOS 

TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA

Audime apdarais $1.25.
r\ |H.» li-Ml

aaie Rofiverte, bet 
-•■•i* ir nefjemirMiit pHHppt

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

•«ėts k»;m.
Piaina gerlaa-ta 

_ silpti umIok pap^aa- 
J tavo ir •'Keleivi*’’ ad

New York (LAIC)—Lie
tuvis Juozas Stankūnas Sao 
Paulo mieste baigė Valsty
binę Brazilijos konservato
riją, fortepijono ir kompo
zicijos skyrių, gaudamas 
maestro laipsnį. Kilęs jis 
nuo Griškabūdžio, turi 39 Į 
metų amžiaus ir jau dau
giau, kaip 10 m. yra chor
vedžiu ir vargoninku. Jis 
jau yra parašęs 36 kompo
zicijas.

Sao Paulo mieste, Brazi
lijoj, šiemet veikia 4 mo
kyklos; trijose dirba lietu
vės vienuolės, o ketvirtą iš
laiko Lietuvių Sąjunga Bra
zilijoj. Sao Paulo universi
tete. medicinos fakultete 
jau ketveri metai studijuo
ja lietuvis Vyt. Vėjelis.

Lietuvos verslininkas p. 
Vaitkevičius sėkmingai dir 
ba Brazilijos miško pramo
nėje. Jis turi 10 traktorių 
keliolika arklių.

Jo Įmonėje dirba 50 dar
bininku.

Brazilijos miško pramo
nėje darbuojasi ir inž. pulk 
Jurgutis, taipgi susilaukęs 
gero pasisekimo.

BAČKOJ Į NIAGAROS KROKLĮ

Laiškas Redakcijoj
“Keleivio” redakcijoj vra

I’Jo*«ob^<SnaDhv?a E^Eum* Keturiolika metų atgal kanadietis William Hill už-
atsiimti.™" gd,a? plien° “ ir.Į*id«i ! Falls krokįį.

r______________________  Patekęs į verpetą, jis išbuvo bačkoj 5 valandas, iki
Aukokite Raudonajambuvo išgelbėtas. Viršutinis vaizdelis parodo jį užsida-

Kryžiui. Reikalui atėjus, jis J raut bačkon, apatinis — išlipant. Vėliau jis mirė. Šio-
! padės ir musų broliams Lie ; mis dienomis tokį pat “žygį” padarė jo sūnūs. Žmonės 
i tuvoje. ! stengiasi “pasižymėti” visokiais budais.



KELEIVIS, SO. BOSTONKetvirtas puslapi*

Australija Turi Darbinin
kų Valdžia

Liepos 5 d. Canberroje 
mirė Australijos darbininkų 
valdžios ministerių pirmi
ninkas. JOHN CURTIN. 
Australija turi darbininkų 
pastatytą vyriausybę. Aust
ralija turi stiprią Darbo 
Partiją. Australijos darbi
ninkai yra organizuoti į ga
lingas ir vieningas unijas. 
Ten nėra darbininkų susi
skaldymo, kaip čia Ameri
koje, i CIO ir Darbo Fede
racijos unijas. Ten nėra 
darbininkų eilėse politikie
rių. kurie remia kartais vie
ną. o kartais kitą nedarbi
ninkišką partiją per rinki
mus. Stiprios unijos ir dar
bininkų valdžia padarė iš 
Australijos vieną iš pažan
giausių šalių pasaulyje.

Kas yra Australija?

galėjo eiti “jieškoti laimės” 
vakaruose. “Eik į Vakarus, 
jaunikaiti, eik į Vakarus,” 
toks buvo nepatenkintų, e- 
nergingų darbininkų obal- 
sis Amerikoje pereitame 
šimtmetyje. Australijoj tų 
“Vakarų’’ nebuvo. Dykuma 
ten pastoj’o kelią “laimės 
jieškojimui.” Kada derlin
gesnės žemės buvo išgaudy
tos ir pasisavintos, teko tru
putį susispausti ir ant vie
tos gerinti savo gyvenimą,

Australijoje darbininkų 
organizavimąsi paskatino 
tas faktas, kad tarpe naujų 
ateivių iš Anglijos, 19-to 
amžiaus antroj pusėj, buvo 
daug “čartistų,” dalyvavu
sių Anglijos darbininkų pir
mose kovose už pagerini
mą savo gyvenimo. Čartis- 

; ai atnešė į Australiją dar- 
Australija yra didelė ša- bininkų kovos idėjas ir bu-

aprupinimą darbininkų pi
giai* butai*; panaikinimą 
vaikų flarbo ir “*weat*apių”
ir k.

Australijoje valstybės ar
ba vietos savivaldybių nuo
savybėj yra šalies gelžke- 
liai, paštas, telefonai ir te
legrafas, gazo ir elektros 
gamyklos, gatvekariai ir ki
tos viešo naudojimo įmonės. 
Australijos darbininkai jau 
senai dirba kolektyvinių 
darbo sutarčių apsaugoje. 
Ten veikia “trečiųjų teis
mai” ar arbitražo teismai, 
kurie sprendžia ginčus tarp 
darbininkų unijų ir kapita
listų.

lis, ji yra beveik tiek pat 
didelė, kaip Jungtinės A-

—Ar žinai, Maike, ką aš} toks svarbus ir reikalingas 
šiandien tau pasakysiu? žmonėms dalykas, tai rėk

—Nežinau.
—Aš noriu, kad tu prisi

rašytum prie mano Sčesly- 
vos Smerties Susaidės

iama jam turėtų but visai 
nereikalinga.

—Maike, nesisprečyk. Aš 
xinau, ką aš šneku. Jeigu 

Kad aš da nesirengiu!kunigai nekalbėtų apie ti
kėjimą. tai žmonės užmirš
tu. kad vra Dievas.

mirti, tėve.
—Taigi mums tokio ii' 

reikia. Žinai, senesni mem- 
beriai jau baigia mirti ir nė
ra iš ko išrinkti sekretorių.

—Ne, tėve, prie mirštam’- 
čios draugijos aš nenoriu tikra prapultis. Dievas ga 
rašytis. Verčiau tėvas pnsi- Jėtu užleisti kitą patapą, 
rašyk prie Bendro Ameri-j
kos Lietuvių Fondo, prie. ~U ką reiškia “pata- 
kurip ir aš priklausau. Pas’ ^... ^

—Kad man nepatinka tol —Eini į skulę, tai turė-
fondp politika. ;tum žinoti, ką patapas reiš-

—Tėvas, klysti. Tas fon- kia. Kai senovėj svietas iš-

—O ar didelė butų nelai
mė, jeigu jie užmirštų?

vo veiklus vietos darbiniu 
kų organizatoriai. Australi- 

merikos Valstybės. Jos plo- jos darbininkų unijos atsi 
tas apima 2 milionų 974 rado pirm milionierių. Kaip 
tūkstančius ketvirtainių my- tik kūrėsi ir plėtėsi pramo
gų. Bet Australija turi la- nė. tuoi ten organizavosi ir 
bai mažai gyventojų: tiktai darbininkų unijos. Kapita- 
7 milionus. Virš 40 r< Aust- listai augo kartu su unijo- 
ralijos paviršiaus yra dyku- mis.
mos, o labai didelė žemės .
dalis yra nederlingos pu- Darbininkai išeina į politiką 
siaudykumos. Tiktai pietų- Pereit0 šimtmečio gale 
pakraščiuose Australijoj y- Australijoje darbininkai 
ta t.et tnga žeme n titsciau: pradėjo nebesitenkinti uni- 
apgyventa. Žmones Austrą- ių kova dėI pa(rerininl0 
hjoj verčiasi žemes uktu.,-- gyvenimo. Keliuose dide- 
gyvuhų auęnunu ir pramo- ,iuoįe streikuose darbinin- 
ne. Apie 60 . Australijos į kaj skaudžiai susidūrė 
gyventojų gyvena pajūrių

das neužsiima jokia politi
ka.

—Tai ką jis veikia?
—Jis dirba labdarybės 

darbą. Renka nukentėju- 
siems Lietuvos žmonėms 
drapanas ir kitokiais budais 
jiems padeda.

—Tas butų nešlektai, 
Maike, ba ir man reikia 
naujų kelinių; ale aš neno
riu, kad jus tą reikalą iš- 
garsintumėt per gazietas.

—Mes negalim savo veik
los slėpti, tėve. Jeigu mes 
nieko apie savo darbuotę 
nerašytume, tai visuomenė 
ir nežinotų, kad toks fon
das yra.

—Tas negerai. Maike, 
Jus darot sarmatą musų 
tautai. Aš mačiau jūsų iš- 
drukavotą peiperi, kur Lie-

miestuose, dirba pramonėj
-Jes, Maike. galėtų but lr valdosi dera0.

kratiškai. Jos konstitucija 
yra panaši į Amerikos, bet 
vyriausybė ten, pagal Ang
lijos pavyzdį, yra priklau
soma nuo parlamento. Da
bartiniu laiku Australijos 
parlamente. žemuosiuose 
rūmuose, yra 49 darbinin
kų atstovai ir 25 atstovai 
nuo kitų gyventojų sluoks
nių, o senate darbininkai 
turi 22 atstovus iš 36.

tvirko ir užmiršo poną Die 
vą. tai užėjo toks lietus, kad 
lijo ir lijo per 40 dienų ir 
40 naktų be jokio sustoji
mo ir visi žmonės prigėrė, 
ba ir didžiausi kalnai buvo 
po vandeniu.

—O kur tas vanduo pasi
dėjo, tėve?

—Išdžiuvo.
—Reiškia, išgaravo į orą. 

Ar taip?
—Šiur, kad taip.

• —Bet ore tiek vandens 
nėra, tėve, kad galėtų ap
semti visą žemę. Kad ir vi
si debesys išsilietų, žemės 
neapsemtų.

—Tai ką tu nori iš to iš
vesti, Maike?
* —Aš noriu Įrodyt, tėve, 
kad tvanas yra negalimas 
daiktas ir kad tokio dalyko

tuva numalevota susikupri-i niekad pasauly nebuvo, 
nus ir apdriskus, kaip ko
kia ubagė. Na, į ką gi tai 
radabna! Juk tai sarmata 
visai lietuvių pakalenijai.

Maik! Jau 
bedieviškai.

. —Dac inaf 
tu pradėjai 
Gud-bai!

—Iki pasimatymo, tėve!
—Tėvas nesupranti rei

kalo. Jeigu mes einam į vi
suomenę prašyti paramos 
Lietuvai, tai mes turim pa
rodyti, kad parama jai iš
tiktųjų reikalinga. Jeigu 
mes atvaizduotume ją kaip 
kokią karalienę, tai nebūtų 
pagrindo paramos prašyti.

—Eniveį, Maike, jus per
daug tą biznį garsinat. Kaip 
kokie radijusninkai.

—Bet ar tėvas negirdi, 
kaip kunigai reklamuoja sa
vo bizni. Nedėldieniais 
per radiją nieko kita ir ne
išgirsi, kaip pamokslus. Ir 
vis ta pati pasaka, kuri kar
tojama jau per 2.900 metų. 
Bravominkai savo alaus ne
siūlo žmonėms tokiu atkak
lumu, kaip kunigai bruka 
savo tikėjimą.

—Taip ir turi but, Mai
ke, ba tikėjimas yra daug 
vožnesnis už alų.

IR MIRUSIEJI PASIRAŠĖ

Bostono • Ballot Law ko
misija turi naują galvosūki, 
būtent: ar mirusieji prisike
lia. kad duoti savo parašus 
politikieriams?

Bostonas dabar turi 13 
kandidatų majoro vietai ir 
surasta, kad jie yra gavę 
223 mirusių žmonių para
šus!

Parašai buvo reikalingi į- 
teikiant peticijas. Surasta, 
kad iš 13 kandidatų tik ke
turi neturi mirusių žmonių 
parašų — Genigan, Curley, 
Reilly ir Sawtelle.

Aišku, mirusiųjų parašus 
galėjo “surinkti” nesąžiniš- 
ki parašų rinkėjai.

Tirkit Karo Bondsas ir Stam* 
,a>. Kas savaitę įdėkit į juo* 

—Čia tėvas ir vėl nepa-j '<™™u kaip dešimtą savo 
taikei Jeign rikėjūnas yra »-bio dali.

Darbininkų unijos
Australijos darbininkų 

u&jjos, iš 7 milionų gyven
tojų visame krašte, turi vie
ną milioną 75 tūkstančių 
narių. 45' < visų Australijos 
darbininkų ir tarnautojų y- 
r'a organizuoti Į unijas. Pir
mos unijos Australijoj pra
dėjo kurtis 1833 metais. 
Dabar Australijos darbinin
kų judėjimas yra jau virš 
šimto metų senumo.

Unijų kūrimasis Australi
joj buvo lengvesnis, kaip ki
tur.^ Tame milžiniškame 
krašte visada buvo jaučia
mas darbininkų trukumas, 
todėl kova už darbo sąlygų 
pagerinimą buvo lengvesnė, 
kaip kur kitur. 1856 metais 
Australijos statybos darbi
ninkai pradėjo pasekmingą 
kovą už darbo laiko su
trumpinimą. Australijoj pir
miau, negu kur kitur, pradė
jo organizuotis prasto, ne
lavinto darbo darbininkai 
javų ir gyvulių (ariu) far- 
mų samdiniai, mainų dar
bininkai ir k. šiandieną vie
na iš galingiausių Australi
jos unijų yra “Australian 
Workers Union,” kuri jun
gia nelavintus faunų darbi
ninkus. Ji turi 110,000 na
rių. Dabar miręs Australi
jos ministerių pirmininkas, 
John Curtin, buvo tos uni
jos narys.

Australiečiai sako. kad 
dykuma jiems “padėjo” or
ganizuoti darbininkus. A- 
merikoje darbininkų judėji
mas negalėjo išaugti stipras 
todėl, kad čia 19-me amžiu
je buvo daug laisvos žemės 
ir kiekvienas darbininkas, 
nepatenkintas darbo sąly
gomis rytinėse valstijose.

su
policija, kuri gynė kapita
listų “šventą nuosavybę” 
nuo streikuojančių darbi
ninkų “pasikėsinimų.” Dar
bininkai tada pradėjo klaus
ti save: O kodėl noliciia- x- - 0—
tarnauja kapitalistams, o ne 
mums? Kodėl valstybės val
džia turi būti kapitalistų į- 
rankis prieš darbininkus? 
Kodėl nesudrausti turtuolių, 
kurie pasigrobė didžiausius 
žemės plotus ir juos naudo
ja. kaip nori? Kodėl neiš
leisti Įstatymus, kurie gin
tų darbininkus nuo kapita
listų? Kurie leistų įsigyti 
žemės kiekvienam, kas ją 
nori dirbti?

Į tokius klausimus atsa
kymas gali būti tiktai poli
tiškas. Reikia vesti kovą dėl 
valdžios! J tą kovą Austra
lijos darbininkai ir Įsitrau
kė. Pradžia buvo padaly
ta New South Wales valsti
joj. (Australija tvarkosi fe- 
deraliniai, kaip Amerika, ir 
susideda iš šešių valstijų ir 
dvejų teritorijų). 1891 me
tais to valstijos rinkimuose 
darbininkų unijos išstatė sa
vo kandidatus ir turėjo ne
paprastą pasisekimą: darbi
ninkai laimėjo 35 vietas 
New South Wales valstijos 
parlamente, visą trečdali at
stovų. Tą pavyzdį pasekė 
kitos valstijos ir visuose vie
tos ir federaliniuose rinki
muose darbininkai pradėjo 
statyti savo kandidatus. 
1910 metais Australija jau 
turėjo pirmą federalinę 
darbininkų valdžią. Po to 
visose valstijose vienu ar ki
tu laiku valdžia priklausė 
darbininkams. Dabar ketu
riose valstijose yra darbi
ninkų valdžios* Karts nuo 
karto darbininkų partija 
pralaimėdavo rinkimuose, 
bet ji vėl atsigriebdavo.

Ką davė darbininkų val
džia Australijai?

Dėka darbininkų valdžiai 
Australija turi labai pažan
gią socialinę apsaugą. Aus
tralija pirmoji įvedė pas sa
ve senatvė*, invalidų ir naš
lių pensija*; draudimą nuo 
nedarbo; įstatymu nustaty
tą darbo laiką; vaikų prie
du* prie uždarbių; fabrikų 
įstatymu* dėl pagerinimo

Socializmas yra galutini* 
tikslas

Australijos Darbo Partija 
yra socialistinė darbininkų 
partija. Jos išpažįstamas 
tikslas yra įvesti kolektyvi-i 
nę nuosavybę, paimti i vi
suomenės nuosavybę stam
biąją gamybą. Jos praktika 
yra reformistinė, ji siekia 
savo tikslo išlengva, stiprin
dami valstybės kontrolę ant 
pramonės, bankų ir susisie
kimo priemonių. Partijoje 
yra srovinių pasiskirstymų, 
bet vienybė visada išlaiko
ma.

Australija kare
Kai prasidėjo Europos 

karas, Australija tuoj stojo 
šalia Angli jos i karą prieš j 
vokišką fašizmą. Dabar jau! 
šeši metai visos Australijos 
pajėgos yra dedamos karui 
laimėti. Nuo 1941 m. tai 
Australijos kovai vadovavo 
darbininkų pastatyta val
džia, kurios priešakyje sto
vėjo nusipelnęs darbininkų 
klasės veikėjas John Cur
tin.

J. S—s.

M atari ja, baisi gy
vybės naikintoja
“Massachusetts Sveikatos 

Biuro žiniomis, prieš karą 
kasmet .nuo materijos. ken-i 
tėdavo 800,000,000 žmonių,' 
iš kurių apie 3.000,000 kas
met numirdavo.”

Taip sako Massachusetts 
College of Pharmacy profe
sorius Reed.

Lietuviai materiją vadi
na “drugiu,” bet Lietuvoje 
ta liga mažai žinoma. Ji 
siaučia daugiausia šiltuose 
kraštuose ir drėgname kli
mate.

Vienintelis žinomas vais
tas nuo drtigio iki šiol buvo 
tik chininą, gaunama iš 
cinchoncs medžio žievės.

Bet cinchonos medis ne 
visur auga. Iki 1850 metų 
jis buvo žinomas tiktai Pie
tų Amerikoj. Tuomet olan
dai vogčiom Įsigijo 150 me
delių ir nuvežę Javos salon 
pasodino juos tenai. Pasiro
dė, kad tos salos klimate 
cinchona labai tarpsta. Pa
lyginamai tnjmpu laiku o- 
landai tenai išvystė geriau
sias cinchonos plantacijas 
pasauly. Prieš dabartini ka
rą iš Javos buvo gaunama 
jau 90 nuošimčių visos pa
saulio cinchinos.

Kilus šitam karui. .Javos 
salą užėmė japonai. Jie ma
nė, kad be chininos materi
ja išnaikins visus Amerikos 
kareivius Pacifiko salose. 
Bet Amerikos valdžia tuo
jau rekvizavo visas chini
nos atsargas, kiek jų buvo 
šalies vaistinėse ir vaistų 
sandėliuose. Tuo budu bu
vo surinkta 106.168 uncijos 
chininos, kuria iki šiol A- 
merikos kariai Pacifike ir 
gynėsi nuo materijos.

Dabar jau chininą nebū
tinai ir reikalinga, nes Ame
rikoj buvo išrastas naujas 
vaistas nuo materijos, kuris 
yra gaminamas iš naminės 
žaliavos. Jis yra pavadin
tas atabrino vatdu. Dabar
tiniu laiku atabriną gami-

______ ____ w______ na devynios vaistų kompa-
darbn sąlygų dirbtuvėse:' ni ios ir pereitais metais pa
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AMERIKONAI DEGINA JAPONIJĄ

Viršuje matosi padegamųjų bombų krovinys ameri
kiečių orlaivy. Apačioje gi parodyta, kaip tos bombos 
krisdamos sprogsta ir padega japonų miestus.

gamino jau net 2,500,000,-;A__ —11_ J —raoiecių. Amenna ua- 
bar aprūpina tuo vaistu ir 
visus savo alijantus.

Per šį karą Amerika iš
moko gaminti netikt dirb
tiną gumą, bet ir daugybę 
labai svarbių vaistų. Penin- 
cilinas, kraujo plazma, ata- 
brinas — tai vis per šį ka
rą išrasti arba ištobulinti’ 
produktai.

Iš DARBO LAUKO
STREIKAI PLINTA

Rodos, darbai Amerikoj 
eina gerai ir darbininkai 
neblogai uždirba, tačiau 
streikai plinta. Pereitos są- 
vaitės pradžioje, pirmadie
ni, streikavo Įvairiose pra
monėse 36.000 darbininkų. 
Rytojaus dieną streikuojan
čių skaičius pašoko jau iki 
55,470 žmonių.

CIO unijistai metė darbą 
United Puel & Gas Įmonėj, 
kuri aprūpina kuru ir gazu 
6 lytines valstijas.

United Mine Workers u- 
nijistai metė darbą šešiose 
kasyklose Pennsylvanijos 
ir Ohio valstijose.

Detroite sustreikavo pie
niai.

Rochesteryje kepėjai me
tė darbą.

Birminghame dėl streiko 
užsidarė šovinių dirbtuvė, o 
Chicagoje buvo su parai i- 
žuota didžiųjų bombanešių 
(B-29) statyba.

Toledo mieste 6,000 dar
bininku sustreikavo Spicer 
Mfg. dirbtuvėse, kurios ga
mina orlaiviams ir automo
biliams reikalingas dalis.

Connellsvillėj, Pa., strei
kuoja bonku pūtikai.

Minneapolyje metė dar-' 
bą javu svėrikai.

Streikai kyla daugiausia 
dėl algų. Pavyzdžiui, Uni
ted Fuel & Gas įmonės dar
bininkai reikalauja, kad 
jiems butų pakelta po 10 
centų Į valandą ‘, dabar gau
na nuo 47 centų iki SI už; 
valanda

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

J. Grigovski, No. VVhite- 
field, Maine — Klausiate, 
kiek į-usiškų rublių duoda 
už vieną amerikonišką do
lerį? Oficialiai, nuo 1935 
metų, už dolerį duoda 5 
rublius 50 kapeikų. Toki y- 
ra rusų valdžios nustatyta 
oficialinė kaina, bet Mask
voje svetimtaučiams rusų 
valdžia maino pinigus ir 
moka už doleri po 12 rub
lių. Juodojoj rinkoj Rusijoj 
už doleri duoda po 40 rub
lių.

Amerikos paštas dar ne
skelbė. kad pinigus jau ga
lima i Lietuvą siųsti.

Socialistui, Pittsburgh’e
— Korespondencijg gavo
me ir dedame, bet kodėl ji 
taip suvėlinta? Tokius Įvy
kius reikia kaip galima grei
čiau pranešti.

J. Martinoniui, Toronto, 
Ont. Kanadoje — Gavome 
iškarpą, bet Tamsta nieko 
plačiau nepranešėte apie jū
sų draugiją: kokius nutari
mus suvažiavimas priėmė, 
kiek draugija furi turto, ko
ki jos bendra veikimo kryp
tis. Iš prisiųstos iškarnos at
rodo, kad jūsų draugija, po 
savišalpos priedanga, “šel
pia” bolševikų politiką. Ga
vę daugiau žinių mes mielu 
noru atsiliepsime.

UŽMUŠTI AR SUGAUTI 
JAPONAI

Japonų nuostoliai iki šiol 
apskaičiuojami iki pusantro 
miliono žmpnių, užmuštų ir 
paimtų Į nelaisvę. 600.000 
japonų kareivių randasi ant 
įvairių salų Pacifike atskir
ti nuo Japonijos plačiomis 
juromis ir sąjungininkų lai
vynu. Tokius japonų nuos
tolius praneša anglai ir a- 
merikiečiai. Japonų nuosto
liai Kinijoj, pagal kinų pra
nešimus, siekia vk.o milio- 
nn Wi fulre*'..ciu 'Vni

i
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Iš Plataus Pasaulio
FRANC1JA VOKIETIJA

De Gaulle atvažiuoja Prieš “broliavinupi”
Tuoj po trijų didžiųjų pa- Iš anglų okupuotos zonos 

sitarimų Potsdame, genero- Vokietijoj praneša, kad ten 
las de Gaulle, Francijos va-j vietomis vokiečiai nuskuta 
das, atvyks i Washingtoną plaukus vokietėms, kurios 
derėtis su musų vyriausybe, kalbasi su anglų kareiviais.

--------  Vokiečiai nemėgsta, kai jų
KINIJA mergaitės “broliaujasi” su

priešu.
Už Karo Sąjungą

Kinų Liaudies Taryba pri
ėmė nutarimą, kurs kviečia
vyriausybę sudaryti 20-čiai Franko nesitraukia 
metų karo sąjungą su Ang- Diktatorius generalissimo 
lija, Franeija ir Rusija. Ka- Franko pertvarko savo vy-| 
dangi Amerika nedaro to-1 riausybę, žada grąžinti mo
kių karo sąjungų, tai jos narchiją, bet pats nesitrau- 
vardas ir nutarime nemini-, kia. Franko patvirtina ži

nomą taisyklę, kad diktato
riai nuvirsta, bet nepasi
traukia.

ISPANIJA

KELEIVIS, SO. BOSTON

JŲ KONFERENCIJOS STALAS JAPONIJA DAR TURI 
DAUG KARIŲ

Washingtono kariški 
sluoksniai perspėja, kad Ja
ponija dar yra stipra. Pa
čioje Japonijoj yra dar pen
ki milionai kareivių, tame 
skaičiuje geriausia impera
toriaus armija. Japonai dar 
turi-bent 4,000 orlaivių. To
dėl invazija į Japoniją greit 

4vargu bus daroma. Reikės, 
ilgo paruošimo bombarda- j
vimais, kad parengus dirvą) 
invazijai.

APSIV EDI M Al
Pajieškau gyvenimui draugo, nc- 

jaunesnio kaip 50 metų. Gali atsi
šaukti ir biznierius, nes aš pati esu 
buvus biznyje ir da galėčiau drau
gui pagelbėti. (31)

Rašykit šiuo adresu:
B. A. K..

636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Norėčiau susipažinti su lietuviu 
vaikinu arba našliu. Aš esu jauna 
našlė be vaikų. Myliu dailę ir links, 
mą gyvenimą. Vyras turi turėti gers 
darbą arba biznį. Kitokie nerašinė- 
kit. (tt)

MRS. WANA VILLKIES,
6833 S. Racine Avė., Chicago, Ilk

FARMA PARDAVIMUI

Prie ateito kelio, 114 akrų žemės, 
9 kambarių stuba, 2 banės, viena ce
mentuota, trobesiai visi geri, yra e- 

| lektra, 2 ark1 iai, 2 melžiamos kar
vės, dvi metinės telyčios ir 6 pus
metinės telyčaitės. Yra visi farmos 
.lankiai, didelis obuolių sodas. Far- 
ma geroj vietoj, N. Y. valstijoj, Ma
dison kauntėj, apylinkė apgyventa 

j lietuvių. Mokyklos busas eina pro 
; duris. Tik 2*4 mylios iki geležinke- 
| lio stoties. Laukai apsėti javais ir 
dobilais. Trobesiai apdrausti $3.000 
sumai. Viskas parsiduoda už $3,500, 
nes savininkas nesveikas. Kreipki
tės: (34)

I A. SAKALAUSKAS,
Box 73, No. Brookfield, N. Y.

I GEROS KNYGOS

mas.

BELGIJA

Nebenori karaliaus
Belgijos atstovų rūmai 

nutarė pratęsti regento, 
princo Charles valdžią, kad 
tuo budu sutrukdžius kara
liaus gryžimą. Už nutarimą 
balsavo 98 atstovai, prieš— 
6 ir susilaikė—32.

BAHAMA SALOS

PAJIEŠKOJIMAl NUPIGINTOS VASAROS LAIKUI

Ši nuotrauka parodo buvusio Vokietijos kaizerio 
rūmuose Potsdame apskritą konferencijos stalą, kur 
dabar kenferavo Vokietijos nugalėtojai. Raide “A” pa
žymėta prezidento Trumano kėdė, “B” Churchillo, 
“C”—Stalino.

Pajieškau brolio Vinco Urbiečio.
Manau, kad jis tarnauja Amerikos 
kariuomenėj. Žinantieji apie jį ma
lonės man pranešti, už ką busiu la
bai dėkingas. (30) i

S. URBIETIS, i - - • • i- ri
600 Blackford Street. i procius ir prigimti. Pavyz-

New VVestminster, B. C., Canada I džiūt kodėl ŠV.neiis loia ant

Gyvulių Protas — D-ro vės lietuvių žinyčios pa- 
Zell’o mokslinės studijos a ; veikslu. Kaina buvo 51.00, 
pie gyvulius. Autorius aiš- dabar tik 50c.

keturkojų pa-kir.a visokius

Rusija ir Turkija
Dar vienas bedarbis

Bahama salų gubernato
rius, Windsor hercogas E- Rusai reikalauja iš Tur-1 Karsko sritis turi 7,250! 
duardas, Anglijos karaliaus kijos Karsko ir Ardahano! ketvirtainių myliu ploto ir 
brolis ir pats ex-karalius, i sričių už Kaukazo. Rusija i virš 200,000 gyventojų. Gy- 
pasitraukė iš savo vietos, reikalauja sau “privilegijų” i ventojai ten yra turkai ir

Pajieškau Jono Spūdžio, 
Mariampolės apskrities, 
parapijos, Mačiuliškių kaimo. Gyve
no Baltimorėj ir Philadelphijoj, iš 
amato siuvėjas. Dėde, prašau atsi
šaukti. (31)

ELIZABETH SPUDŽIUTĖ.
39 Givens St., Toronto, Ont., 

Canada

Ką reiškia arklių 
Jegiaukio bailumas? Kodėl gyvulio, 

su gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis ir greita: ap- 
janka? Ar lapė ištikrujų y-
ra tokia gudri, kaip žiro- ?

: mėnulio'.’

nes apie ją mano T Kodėl 
vieni gyvuliai ginasi nuo 

r savo priešų, o kiti bėga? Ir 
i'.e- daug kitokių dalykų. Kny-1

Sveikata — Didelė, gra
žiai apdaryta ir gausiai 
iliustruota D-ro Graičiuno 
arašyta knyga. Paprasta 

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

Sielos Balsai—Jono Smel- 
Uoriaus dainos ir eilės. Kny- 
’a gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais 

; apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

ITALIJA

Streikas Trieste
Ginčijamame mieste Trie

ste komunistai sukėlė dide
li darbininkų streiką. Prie
žastis politinė. Streikieriai 
protestuoja prieš vieno ko
munisto areštą. Araštuota- 
sis kaltinamas kriminaliniu 
prasižengimu.

Jis sakosi 
job.”

esąs “out of a Dardanelių vandenyse ir 
' nori “išlyginti” Turkijos 
sienas su Bulgarija.

1921 metais Rusija, da-
-----;— . j bal tinių valdovų valdoma.

Kur Hitleris? atsisakė nuo Karsko ir Ar-
Amerikos Valstybės de- dsrhano. 1941 m. Rusija ofi- 

partamentas ketina tikrinti, s cialiai skelbė, kad ji neturi 
iš kur tai pasklidusią žinią, jokių teritorialiniu reikala- 
kad Hitleris atvyko subma-'vimu į Turkija. Bet ar Hit- 
rinu i Argentinos provinci-1 kris neskelbė, kad jis netu-

ARGENTINA

ją Patagoniją.

FILIPINAI ČECHOSLOV AKIJA

Pajieškau Michalinos Naraskevi-1 
čienės. Rodos, gyvena Bostone. Pra
šau atsišaukti. Turiu laišką iš
tuvos nuo Edvardo Plečiukaičio. £ra didelio formato, 2121
i« puslapių. Kaina buvo $1.25, Lietuve, Vaizdai, tai yra

(3i) į dabar tik 65c. ‘atvirutes su gražiais Lietn-
------------------------------------ o ' vos vaizdais. Atvirutės tin-Bibli ja Satyroje—1 ai yra j p-a

armėnai. Rusai sako, kad 
turkai armėnus ten baisiai 
naikino ir skerdė. Bet rusai 
nutyli, jog turkai armėnus 
daugiausia persekiojo tada,
kada Sovietų Rusija buvo ra, taipgi vidutinio amžiaus. Rašyti
ko Širdingiausiuose santv- fahma lenkiškai, rusiškai ir angliš- 
, . . .. ir i - kai, su pirmu laišku įdedant ir savo
KiUOSS SU 1 urkija. Kada e- atvaizdą. Laiškus adresuoti šiaip:

skerdynės, rusai1 miss anna gregory.

JIEŠKOMA PAŽINČIŲ ,, . i i**“ bile sveikinimams arbaknyga, kur Biblijos pasako- j korespondencijoms, o ypač 
ijimai yra atvaizduoti juo- Į™etais< kuomet už Lie- 

nepriklausomybę A-
Jdomi ir graži dama, vidutinio am- • Jim<H . 3 4 a at\ aiZClUOtl JUO- i šiais metais, 

žiaus. jieško pažinties su įdomiu vy- Ringais paveikslais. Kaina;
buvo $1.00, dabar tik 50c.

Iš Europos j Manilą
Į Filipinus atplaukė pir

mas kareiviu transportas 
tiesiai iš Italijos.'Pirmame 
transporte pribuvo virš 4.- 
200 musu kareiviu, daugiau 
šia negrų.

Užmušo 80,000 nacių
Švedai, grįžę iš Prahos 

sako. kad Čechoslovakijos 
sostinėj ir apylinkėse po iš
vadavimo įniršę Cechai iš
skerdė nuo 60 iki 80 tūks
tančių nacių.

ri jokių teritorialiniu reika- 
i lavimų i Franciją? Ar Hit
leris nesakė: “Mes nenori
me Čechų”? Todėl ką dik
tatoriai anksčiau sakė, tas 
neturi jokies svarbos. Jei 
jie gali ką paimti, jie

jo armėnų 
tylėjo ir rodė pasauliui sa
vo draugiškumą turkams.

Rusai, nutraukdami šį pa-1 
vasari savo draugingumo 
sutartį su Turkija, aiškino, 
kad ta sutartis nebeatitinka 
“tikrąją padėtį.”

Iš tikrųjų, kaip ji begali

1818 Prospect Avė., Apt. 
Bronx. N. Y.

Tel. TRejpont 8-4999.

AIRIJA J. A. VALSTYBĖS

De Valera aiškina
Airijos ministerių pirmi

ninkas de Valera paaiškino 
plačiau, kodėl Airija yra 
respublika. Jis sako: “Mes 
esame nepriklausoma respu
blika nuo 1937 m. gruodžio 
mėnesio.” Keista, kad to 
niekas nežinojo.

Iždo sekretorius
Senatas vienbalsiai pa

tvirtino naujai paskirtą iž
do sekretorių, Fred M. Vin- 
son. Naujas sekretorius da
vė jau priesaiką. Jis pakei
čia vieną iš senųjų Roose
velto bendradarbių, Henry 
Morgenthau.

REIKIA DRABUŽIŲ VYRAMS
Vyriški marškiniai šian

dien Europoje kai .kur kaš
tuoja iki $200. Dėl to jie 
taip brangus, kad jų nėra.

ko ir energijos sutaupyti, 
gauti daugiau ir geresnių 
drabužių. Prašykite pagal
bos ne tik iš saviškių. Jos

Visam karo paliestam pa- gausite ir iš kitų tautybių 
šauliui reikia drabužių. Rei- amerikiečių. Juos kvieskite, 
kia ypač vyriškų drabužių,
kurių daug mažiau aukoj’a- 
ma. Išnaikintose karo vie
tose net priemonės drabu
žius gaminti išnaikintos.

Bendrojo Amerikos Lie- 
luvių Fondo vaius rinkti 
lietuviams drabužius tęsia
mas. Jame reikia surinkti 
drabužių, kuriu užtektų ap
dengti 350.000 lietuvių 
tremtinių Vokietijoj ir Auš- 
tri oi. Reikia drabužių lie
tuviams ir kitose šalyse.

Dirbtuvės, nors kai kur 
ir pradedamos atstatyti, ne
gali suspėti pagaminti tiek 
drabužiu, kiek jų reikia. 
Vienintelis būdas drabužių 
rauti — Amerikos žmonių 
dovanos!
P« sirrokę daugiau atliksim

Drabužiu lietuviams rei
kia visokiausiu, vnač vy
rams ir megstinių. Prašome 
siųsti viską išvalytą, iš
skalbtą. Bet jei persunku ar 
nepatogu tai padaryti, mu
su sandėlis priims viską, ką 
tik siusite. Prie BALF sky
lių. parapijų, draugijų cen-

tuvos
nierikos lietuviai veda to
kią įtemptą kovą.

Kompletas buvo 50c., dą* 
bar 35c. ;

Žemaitės Raitai Karo 
Metu. Knyga didelio forma
to, ant dailios j>opieros, i- 
liustruota, piešia baisius ka
ro vaizdus Lietuvoje. Kai
na buvo 50c.,- dabar 25c.

Prašom pasinaudoti pro- 
?a ir įsigyti gerų knygų nu- 
pigintom kainom.

į Kokius Dievus Žmonės
Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai įdomus ir 
pamokinantis leidinys. Die 
vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini
mo iki krikščionybės laikų. 
Knyga turi 272 puslapius,

knygelė.!Arti 100 puslapių pašvęsta 
celuloido vien tik senovės lietuvių 

dievams apibudinti. Čia yra 
aprašyta daugiau kaip 30 
įvairių Lietuvos dievų, dic-

H.U'i)

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Aukso Altoriukas, maldų 
Tilžėj spausdinta, gražiais 
viršeliais ...................................

Vainikėlis, maža maldųima. atitikti? Rusija baigė karą;
Jei Rusi ja galės, ji atims iš j su vokiečiais ir turi galingą mišios su paveikslai

A v. iii* Yroiįvimfo. urmi: a f i įvirai _'_**’.’**’1/.............
nii-j“ w Pekla, kur ji yra ir

silpna tauta. Todėl
T.’___ I__rs.ar>K.ą.įurKijos ir

dahaną. ir Dardanelus 
dar ką nors.

Kodėl rusai nori Karsko 
ir Ardahano? Rusai sako, 
'kad jie nori tas sritis “išva
duoti” iš turkų nevalios. 
Turkai sako, kad toms sri
tims užtenka vieno išvada
vimo. 1878 metais Rusija 
sumušė Turkiją ir atplėšė 
nuo ios dabar kalbamas sri
tis. Rusų ten nebuvo tada ir 
dabar ten jų nėra nė pauos- 
tvti.

ir yra silpna tauta, ioaei yra 
gera proga turkus apiplėšti, 
o dėlto ir “draugiškumas” į vo 
su turkais nebeatitinka 
“tikrąją padėti.”

Rusai reikalauja, turkai 
sprečijasL tai kas iš to vis
ko išeis? Nagi. išeis taip. 
kaip Anglija ir Amerika 
norės, o ne taip, kaip Rusi
ja nori ir, žinoma, ne taip, 
kaip turkai norėtų. Visas} 
klausimas yra tame, ar An
glija ir iš dalies Amerika

Laike pirmojo pasaulinio sutiks paremti turkus.

Krautuvininkai ir dirbtu
vių savininkai pagelbės 
gauti dėžių pakavimui. Va
jų išskelbti prašykit? savo 
parapijų kunigų. vietos 
spaudą, radiją, draugijas 
talkininkauti.

Naudokim piknikus

BALF ar pagelbiniai sky
riai gali surengti piknikus, 
kurių įžangos mokesčio vie
toje gali būti drabužiai. 
Piknikuose prašykite kalbė
tojus raginti rinkti drabu
žius. Kai kurios draugijos 
ar pavieniai suaukoja pini
gų rūbams, kurių mažiau 
gauname, nupirkti. Šiuo lai
ku ypač trūksta vyrams 
drabužiu, kuriuos ir prašo
me įgyti.

Kiekviena siuvykla, va
lykla turi paliktų gana ge
ru drabužių, žmonės, tai iš- 
sikeldami gyventi kitur, tai 
pametę bilietą, tai pamiršę, 
palieka daug gerų rubu siu
vyklose. Toki siuvėjai ir va
lytojai gali perleisti rubus

karo Turkija kariavo prieš 
Rusiją ir 1917-18 metų mū
šiuose išvarė rusus iš Kars
ko. 1921 metais Rusija pa
darė “visiems amžiams” tai
kos sutartį su Turki ia ir pri
pažino tas sritis Turkijai 
Todėl turkai ir sako. kad 
Karskui ir Ardahanui už
tenka vieno “išvadavimo.”

Karskas ir Ardahanas ne
viliotų rusu, jei tos vietos 
neturėtų didelės strateginė? 
svarbos. Karsko ir Ardaha
no sritys randasi ten. kur 
sueina Turkijos, Rusijos ir 
Persijos (Irano) rubežiai. 
Tš ten lengva “nusileisti” su 
armijomis i Turkiją. į Per
siją. o kai kas sako iš ten 
nesunku siekti ir Rusijos 
naftos šaltinių Kaukaze. 
Dėl strateginės tų sričių ver
tės rusai nori jas “išvaduo
ti” iš turkų ir įjungti į savo 
žemėmis
bę.

pertekusią valsty-

reikia, ypač vaikučiams. 
Visus rubus siųskite:
LITHUANIAN RELIEF 

VVAREHOUSE
101 Grand Street. 
Brooklvn 11. N. Y.

1loKokios tik pagalbos 
Centro ar musų sandėlio 
'ums reikia, tuoj klauskite.

t’-e’in oreranizuokite sande-' kainą. Padirbėkime šioj sri
už pataisymo ar išvalymo Išsiųstą skelbimų literatūrą

liukus. Kuriuose drabužius 
butų galima pamušti siųsti 
įtinsu sandeliui, iš praeito 
vajaus esame daug pasimo
kę. Daug galima dabar lai-

t.v, gausime gerų drabužių 
pigia kaina.

Moterys prašomos suda-' 
ryti mezgimo ratelius. megs-' 
ti šiltus drabužius. Jų labai

prašome plačiai paskleisti.
United Lithuanian Relief 

Fund cf America
19 W. 44th St..
Nevv York 18, N. Y.

$1.75 
knygelė.

drūtais apda-
................ 65c.
kam

ga, su kankinimo įrankiais
Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du

ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta- 
laimės gyvenimo turtus, arba 

meilško apsivedimo gyvenimas $1.00 
Nebijok Mltti, knyga su paveiks

lais ........... >....................................... 60c.
Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų

knyga .............................................. $1.50
Duktė Marių, graži apysaka 25c. 
Lengvas būdas išmokti anglų kal

bos be kito pagalbos ................ 35c.
Neužmokamas Žiedas, graži apy

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

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

re’^aiiū- vajįjy jr šventųjų. Bet kny
ga ne religinio pobūdžio.! 
Priešingai, ji parodo, kad Į 
dievus patys žmonės kuria' 
ir patys juos naikina. Kny-; 
gos viršeliai papuošti seno-!

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:. «

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

(C "V

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, Mass.

25c. 
tiltas

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

. daryta .................................  $1.35UZtikl'ini-1 Stebuklingas Zerkolas. graži apy
saka ................................................... 25c.

Grigorius. gražus skaitymai 3Oc. 
Užkeiktoo 3 karalaitės .... 25c. 
Keliauninkai į Palestiną .... 30c.
Davatkų Gadzinkos ................ 20c.
Dvarinė Pana. graži apysaka 25c.

rašo apie
Erodas

350 vaistažolių 
Boba ir velniškas

jei Į 
Jeirusai ant jų užpultų? 

turkai gaus tokj užtiki nu-į 
mą, jie parodys rusams tur
kišką špygą ir rusai dešim
tį kartų apsigalvos pirm. ne
gu jie turkus užpuls. Kau
kazo atkalnėse kariauti nė- 
ra lengva. Rusijos žibalo 
šaltiniai netoli nuo to paties 
Karsko. o anglų ir Ameri
kos aviacija, paskolinta tur-1 
kams. galėtų padalyti jova
lą iš Baku naftos kasyklų 
ir rafinerijų.

Turkija turi 17 milionų 
gyventojų ir erali mobilizuo
ti virš miliono kareivių. 
Šiuo karo metu turkai gavo 
iš Amerikos "nuomos-pas- 
kolos” ginklų už 700 milio 
nų dolerių. Ginklų jiems 
statė ir anglai. Todėl, jei 
anglai ir amerikiečiai pasa
kys “ne,” rusai negaus pro
gos Karską “išvaduoti.”

Mussolinio žentas čiano 
savo dienyne sako, kad šia
me kare “turki: idealas yra. 
kad paskutinis nacių karei
vis susmuktų ant paskutinio 
ruso lavono.” Turkai žino
jo. kad ir vokiečių ir rusų 
pei’galė Jiems nieko gera 
nežada. Jie neklydo. Vos 

įspėjo rusas laimėti, jis iau 
I nori pagriebti už gerklės 
turką, kain iis pagriebė už 
gerklės Balkanų tautas, 
Lenkiją ir Balti ios šalis.

-I. S.

Ar jūsų sūnūs tarnauja 
i kariuomenėje? Norit, kad 
jis greičiau sugryžtų? Tai 
remkite musu Šalies karo,1 
pastangas.

35c.Ragana, tikras atsitikimas .
Apie Dangų, saulę, mėnulį

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

Vyrų 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.
Burykla ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

sūrių padarymas, su paveikslais 25c. 
Istorija seno ir naujo testamentų,

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

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

kupčius .......................   50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c. 
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm, 

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos .................... 80c.
Vidurių valytojas ..:.................. 6Oc.
Nuo veneriškų ligų ................ $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatorius

.......................................... 6Oc.
Nuo dusulio, kosulio ir mainų

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

fever .............................................. 85c.
Nuo inkstų akmenėlių I«ei strėnų 6Oc. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 6Oc.
Vyriškumo pataisymas ............ 85c.
Trajankos, stambios ................ 60c.
Kamparas, pakelis ............... ... 35c.
Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo pražilimo ......................... 6Oc.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ............ 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart bum)

.......................................... 85c.
Tyra mostis. nuo bile kokio nie

žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy
do visokius skaudulius, apdegimus
ir t.t. .......................................... $2.25
Pailių arbata arba mostis .... 85c.

M. ŽUKAITIS, (41)
335 Dean St., Spencerport, N. Y.

ir
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K Earas Duropoie
i pasaalMJai aorita iinoti apf« karą ir kitus 

tvykhaa, tai skaitykite "Naujienas**.

•Naujienos** yra pirmas tr didžiausias Betarki 
dienraštis Amerikoje.
UflsiraiyUts "Naujienas* llandiea. Naujtee^ 
prenumerata metams Amerikoje (liimaat CM*

D. M.OO. Chicagoje Ir Europoje HM 

Orderj ar iekj siųskitei

“NAUJIENOS”
17S9 Soath Halsted Stroot

CHICAGO, ILLINOIS
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Moterims Pasiskaityta. ▼ JL a* urvamai SKYRIŲ TVARKO 
M. 1CCHELSONIENĖ.

Šeimos Krizis
Rašo J. Baldauskas

nėja šiaipjau asmens—vals
tybė ir t.t. Tai maitojimas 
arba profanacija šventos 
moterystės.

Gudrus, matyt, tas musų 
kunigėlis, drožia lyg dva
sios šventos įkvėptas. Ne
suprantu, kodėl musų vals
tybiški vyrai (prof. M. Ro
melis, senis Dr. J. šliupas) 
dar nepaklauso jo tokių 
protingu žodžių ir nemeta 
rūpinęsis taja prakeikta ci
viline metrikacija. Juk iš 
tikrųjų, leidus civiliškai 
tuoktis, teks leisti “civiliš
kai” gimti ir “civiliškai” 
mirti, ir tada nekrikštytos 
dūšelės nenueis dangaus ka
ralystėn.

Dar vienas autorius (Są
žinė), atsakydamas “Sek
madienio” ankieton, rašo:

“Šeimos krizio jieškoki- 
me savo doros krizėje” ir 
pataria “nusikratyti eroso

(Tęsinys)
Vadinas, čia ne kokis kri

zis, bet sąmoningai užsi
traukta nelaimė, dėl kurios, 
aišku, ir turi kentėti..

“Absurdas yra manyti — 
rašo toliau autorius, — kad 
turtas teikia laimę... Meilė 
tik lygaus su lygiu, bet ne
bus meilės tamsuolio su 
šviesuole ir atvirkščiai, ne
bus taip pat meilės tarp 
dviejų kitataučių, išauklėtų 
atskirose valstybėse.”

Tai aišku: autorius tegu 
elgiasi kaip mano — te; j 
veda savo tautos .išlavintą 
mergaitę ir jokio šeimos 
krizio nebus.

Kitas autorius (J. M.) 
mano, kad vedybos esan
čios nelaimingos dėl stok s 
“idealios meilės,” dėl nei.:- 
tyrimo vienas antro prieš 
vedybas (ydos iki vedybų 
slepiamos); suprantama to
dėl, kad prieš tuoksiantis' dievaičiu ir žiūrėti į šeimą, 
reikia vienas kitą pažint ir kaip Į pareigų ir pasišven- 
išmėgint—kitaip visos sle- timo šaltini.” 
piamos ydos po vestuvių Reformas tenka pradėti 
tuoj, it ylos iš maišo, išlys Į kiekvienam nuo savęs: re- 
ir sugriaus gražią šeimos formuoti savo pažiūras Į 
laimę. šeimą, nejieškoti šeimoje

Kun. P. Malakauskas ■ jausmų pasitenkinimo, mo-
(“Šaltinis” 1932 m. nr. 20)įteryje — vergės ar lėlės, 
didžiausi šeimai pavojų ma- Į bet eiti moterystėn atlikti 
tė civilinėse jungtuvėse, to-(šventos savo pareigos, 
dėl šiai negerovei pašaliu-; .
ti išdrožė prieš civilines. Kltas autorius seimos ne- 
jungtuves savo dešimt gar- gerovių priežastimi laiko 
šiųjų kaltinimų: “Civilinės kar4, ištvirkinusį žmones,

o >>

SUKNELĖS MOKINIŲ AMŽIUI

Čia parodyti trys gražus suknelių pavyzdžiai jaunoms mergaitėms, high 
schoolės ir kolegijos amžiui.

Žvaigždutes APIE VALGIUS

jungtuvės įžeidžia viešą do
rovę, nes palengvina ir ska
tina paleistuvauti viešai. 
Šaukiama prieš reglamenta
ciją, o čia pati valstybė 
lengvina paleistuvavimą. 
Be to, civilinė moterystė y- 
ra viešas konkubinatas, 
šiaip konkubinatas visur u- 
jamas, o čia jis glamonėja
mas ir legalizuojamas. Šian
dien leiskim civiliniai tuok

pakirtusi tikėjimą.
“Iki karo musų platesnie-

ji visuomenės sluoksniai bu
vo daugiau tikintieji, lėtes
ni, daugiau gerbdavo mote- 
įystės sakramentą iš dievo
baimingumo, nors šeimoj 
gražaus sugyvenimo ir ne
būdavo. Karo metu musų 
visuomenės dalis gyveno ki
tų tautų tarpe, kur, rodos, 
šeimyninė būklė nėra pa

tis, rytoj reiks leisti vogti, x
žmones žudyti ir tt, juri-* 
dine prasme bus tas pats.

Ko blogesnio bereikia! 
šeima — valstybės pagrin
das, padėta bomba po šei
ma, padėta mina po pačia 
valstybe: anksčiau ar vė
liau bus sprogimas... Mote-

kuri karo metu tupėjo na 
mie, tapo vietoje žymiai iš
tvirkinta okupantu kareivių, 
kurie moterystėje paliko 
biauriu, neišdildomu pasė
kų.”

(Bus daugiau)

Amerikos pirmoji ekapę-
rystė Šventa, tokius dalykus dičinė artnija buvo sudary-
gali paliesti tik tam tikri 
pašvęsti asmens — bažny-

ta 1898 metų gegužės 25 d. 
ir pasiųsta į Filipinus, ka-

čia. Čia tą šventybę čiupi- liauti prieš Ispaniją.

HIMMLERIO ŽMONA IR DUKTĖ

Daug gražių žvaigždelių 
Danguje ten spiečia. 
Nemanyk, varguoli,
Kad tai tau jos šviečia.
Ta, kur aiškiai žiba 
Viršumi pušyno.
Lyg saulelės sklypas— 
Pono, mus kaimyno.

uiilrcinokJIVVJI UUJ\CI11V,

Kur tenai iš šono 
Ant upelio spingso— 
Kunigo klebono.
Štai, toji trečioji.
Ta pasidabruota.
Kur tarytum mirksi— 
Vargamistrai duota.
Mat, visi žvaigždelėms 
Pasigirti gali,
Tau tiktai netenka, 
Vargdieni—bedali!
Kitąsyk žvaigždes juk 
Dievas iš malonės 
Uždegė mat lygiai. 
Pasakoja žmonės.
Penų nė varguolių 

r*'Nieks- tad negirdėjo
Ir kiekviens paskirtą 
Žvaigždę sau turėjo.
Kad suspaudė skurdas 
Žmogų neturtingą.
Skyrė sau žvaigždynai 
Kelią ypatingą:
Ponų vis da žiba,
O žmonių išmirę— 
Ašaromis tapę . . .
Į laukus subirę.

V. Kudirka.

PIKEL1UOTOS MĖLYNĖS

1 kvortą mėlynių.
4 šaukštai maleso.
2 šaukštai uksuso.
1 puodukas rudo cukraus.
Nuplovus ir perrinkus

uogas, sumaišyk jas su ki
tais daiktais, uždenk ir te- 

. ouĮ pagfĄvi g-4 dienas. Tuo
met gerai išmaišyk, supilk 

I i gerai išplautus karštus 
stiklus, užsuk viršelius ir 
padėk vėsioj sausoj vietoj.

o;‘

Himmleris buvo vokiečių slaptosios policijos (Ges
tapo) viršininkas ir Vokietijai susmukus jis nusižudė. 
Čia yra parodytos jo žmona ir duktė, kurios dabar 
randasi suimtųjų stovykloj,- netoli nuo Romos.

VĖSIAUSIOS SPALVOS 
KARŠTOM DIENOM

Knygų Bargenas 
Už Puse Kainos

Viso* knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamo* iki puse kainos. Kas pirks 
už $1.00, ta* gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti ui $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. t.

Štai čia knygų sąrašas: . ;''HJ
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

I
Bažnyčia sako, kad buvo, o moka- | 

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai ( 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i i 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemes 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? ' 
Iš kur ėmėsi tiek vanoens, kad visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kibų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kūrinos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griova. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................. 25c.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA i 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.26

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEME 

Labai įdomus senovės filosofų da-
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos." 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi.............................................. 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61...........25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RUA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

I reikia įdėti pusę šaukštuko 
druskos.

3. Užvirinti greitai, tuo
met ugnį sumažinti ir virin-!TtBAK\s' - - , ,. T.. s-a • kaip jis žmonėms kenkia. Liau
ti lCtHl. kimes rūkę! Pagal A. Apolovą ir

4. Virinant luptas bulves, Rugelį ^gyvenimo ^tyrimu^pa- 
patartma jdėti kelis grudus 
pipirų, lapelį ir svogūną.
Labai gerai tinka ir krapai.

PYČIŲ MARMELADAS
2Vi svarų nuluptų ir 'smuL 

kiai supiaustytą pyčių.
3 puodukai cukraus.
1 puspar’ntinė bonkutė mara- 

schino vyšnių.
Sumaišyk pyčias, cukrų ir 

sunką nuo vyšnių ir virink 
nuolatos maišant. Išviręs 
bus tada. kada syrupas nu
bėgs nuo šaukšto, palikda- 

Įmas šaukštą švarų, Nukaisk 
• ir sudėk vyšnias, išmai- 
į syk, supilk į karštus stere- 
lizuotus stiklus, . viršelius 
drūčiai užsuk ir padėk sau
soj vėsioj vietoj.

Ar žinote, kokias spalvas 
dėvėti vasarą, kad apsisau
gojus nuo karščio? Prof. 
Arthur C. Hardy. Massa
chusetts Technologijos Ins
tituto spalvų ekspertas, pa
taria kokių spalvų drabu
žius reikia dėvėti vasarą, 
kad apsisaugojus arba bent 
sumažinus karštį. Jis sako, 
kad balta spalva yra geriau 
šia. nes per ją saulės spin
duliai neprieina prie kūno. 
Po baltos seka šviesiai gel
tona. Į sias spalvas saulės 
spindluiai atsimušę atšoka. 
Kiekviena šviesi spalva yra 
geresnė už tamsias spalvas. 
Juoda spalva yra karščiau
sia už visas, nes ji sutrau
kia į save saulės spindulius.

Taigi karštoj ir saulėtoj 
dienoj jausitės kur kas ma
loniau ir vėsiau dėvint bal- 

Jtas ar geltonas drapanas.

KIMŠTI KOPŪSTAI

Paimk didelę kietą ko
pūsto galvą, nulupk viršuti 
nius lapus, išpiauk kotą ir 
vidun, kad butų ko didžiau
si tuštuma.

Išplautus iš vidaus kopūs
tus smulkiai sukapok, pasu- 
dyk, nuspausk sunką, įmušk 
porą kiaušinių, truputį svie
sto ar margarino, smetonos 
ir pipirų. Gerai viską sumai
šyk ir sudėk į kopūsto vidu
rį. Kiaurus kopūsto galus 
pridenk kopūsto lapais, ap
rišk siulu, idėk puodan ir 
užpilk vandeniu, kad ap
semtų iki pusės. Pasudyk, 
įdėk bet kokių riebalų ir 
šutink ant lėtos ugnies tol, 
kol kepusias pasidarys 
minkštas. Tada įdėk pusę 
puoduko baltos duonos tro
pinių ir įpilk stiklą smėto- 
nėlės. Užvirink ir tuoj nu
kelk. Prieš duodant stalan, 
nuimk siutas ir užpilk sun
ką, kurioj virė.

MOTINOS NUTEISTOS 
KALĖJ1MAN

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

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

i - . .Arpą, Kam - Dr

10c.

Pereita savaitę Chicagoj nui galva. £>rama viename akte, pa-
, •   Z v j- . • , rašvta garsaus anglų rašytojo. Ver-teismas nubaudė metais ka- tetų kiekvienam prakaityti. 25c. 
Įėjimo Mrs. Anną Surą, 27 ..o s s„
metų moterį, keturių vaiku- Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak- 
Čių motiną, kuri, palikus to far^s’ labai juokingas ir geras 
mažyčius vienus, naktimis
trankėsi po tavernus ir ki-: D^EiBI^7t<įv.r rfra_-i- , • • „ . trijų a„tų ir septynių scenų dra-tas pasilinksminimo vie- ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A.
tas. Jos vyras yra Franeijoj. Veckys- Ka,na ..................
Jungtinių Valstijų kariuo- i karės nuotakos
mpTipi ■ Yieno akto drama, vaizduojanti
Ilieilcj. »vokiečių militaristų žiaurumą ir ne-

Taipgi buvo areštuota ir laimingą moterų likimą.
nubausta šešiais mėnesiais Ka,na ............................. 20c'
kalėjimo Mrs. Helen Chuc-i SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
ka ire-i 27 metu moterie Labai įdomi knygutė šituo svarbių , .* g ... - moteris, klausimu turėtų ^„kaityti kiek-
dviejų vaikučių motina. Jos'Ras katalikas ir socialistas. Parašė 
mažus vaikučius policija už- K'ai^nderve.,de;.vertė. .Varduna" įoe 
tiko nuogus, klaidžiojant
gatr&fe- - Valandą nak
ties.

Tą pačią dieną teismas 
nuteisė po 6 mėnesius kalė
ti Helmutą ir Geraldiną 
Jenke. Policija užtiko jų 
mažus vaikučius vienus nak
ties metu, kuomet jiedu ta- 
vernuose girtuokliavo. Jų 
vaikai buvo nešvarus, pras
tai prižiūrėti, užbadėję.

Tokioms moterims turėtų 
būt uždrausta gimdyti. Jos 
tik žemina garbingą moti
nos vardą.

RACIONAV1MAS

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

KAIP VIRINTI 
DARŽOVES

1. Daržoves reikia virin
ti gerai uždengtame puode, 
duoti tik tiek vandens, kad 
neprisviltų, ir nepervirinti.

2. Ant puoduko vandens įtampė.

Raudonos stampės iš 4-tos 
knygutė*

K2 iki P2 galioja iki liepos 31 j 
Q2 iki U2 ” ” rugpiučio 31 
V2 iki Z2 ” ” rugsėjo 30 
Al iki EI ” ” spalių 313

Mėlynos stampės iš 4-tos 
knygutės

T2 iki X2 galioja iki liepos 31 
Y2. Z2, Al, BĮ, C1 iki rugp. 31 
t>I iki Hl ” ’ rūgs. 30
JI :ki Nl ” ” spalių 31

Cukrus
kti už stam]>ę 36 riki rugpiučio 
31 dienos.

Avalinė
Iš knygutės nr. 3 orlaivių 

stampės 1, 2, 3 galioja neap
rėžtas laikui. Nuo rugpiučio 
pirmos drenos galios nauja

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

aa pakto* ri- 
Jisai pasodo, 

kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai sa
ga. Ir pridėta* "penio*” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 eeataL

<M B*0ADWAY,
BO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas ,
A. M. MITBLIONl

7747 _Navy Avsaua,
Detroit, Mielu

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš joa sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaidai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stam U ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai-
nuojama. Kaina .......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų ? Situos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

KUNIGŲ CELIBATAS, 
di knygelė parodo, kodėl Romoa

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijoa 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
terįs, dukterįs ir mylimosios ’iepa- 
«mltn i tokią kunigu gĮohn. Parašė 
kun. Geo. Towr.send D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samcgitia.
Kama .................................... 28c.

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ? -n

Laisvamanis čia pasako, kodėl jto 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesu muš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ....................................... 204.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį polrtiškai-ekon-^miška klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta, 
ky. Kaina ..................................... 10c,

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan
čiai s įvairius nuotikius nuc prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs, šią knyga niekas ncsigaL 
lės. 382 puslapiai Kaina .... i. 00 

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo- 
nės gyveno Rojuje. Bet mok-las Rojų 
visai atmeta. .Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c.

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos lonės. Daugiau juokų, na-

P
 Amerikoj munšaino. šioje knygo- 
telpa net 72 “Džian Tšambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoru- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temoe: 
darbininkiškos, revoiiucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvam*, 
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra 
gerinta laida. Kaina ................. .

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kito* apysakos: (1) N»- 

ufsttiktntis Vyras: (2) Žydinti Giria;

£
) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro- 
ma kaip žmonės paikai tik: j viso- 

prietarus, burtus ir tt.......... lRc.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė

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

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
dioj knygoj telpa 23 graž 

«.kųdaugybė
Puikiai

nSeo eilėa,
straipsnių, juokų ir tt. 

iai iliustruota. Kaina .... 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKI AL 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 

"I gėrimai atsiliepta ių vai- 
. Kas yra arba tikisi kada nors 
kūdikių tėvais, būtinai turėtą 

aityti Utą knygutę. Kaina 10c. 
** 636 Broadsray,
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Kalbos Dalykai
Savo kalba žmogus reiš

kia mintis, jausmus; juo 
kalba žodingesnė, juo leng
viau išsireikšti, perduot sa
vo mintis kitam.

Lietuviška kalba skaito
ma viena senųjų kalbų, žo
dinga ir lanksti, todėl pa
ranki išsireiškmui, be kitų 
kalbų pagalbos; lietuviai tu
ri garbės didžiuotis skirtin
ga nuo slavų ir vokiečių 
kalba. Bet kiek praprusęs 
lietuvis dažnai gali apseit 
lietuviškais žodžiais, be 
tarptautiškų ir liuosai iš
reikšt savo mintis, kas ki
tose kalbose neįmanoma. 
Ką sakau, tik sąmoningas, 
lietuvišką kalbą gerbiąs lie
tuvis supras, pritars. Deja, 
kaio tik to įsisąmonėjimo, 
lietuviui privalomos musų 
kalbai pagarbos jausmo, 
pas daugeli kad ir prasitry- 
nusių lietuvių, nėra. Dažnas, 
kas kiek sugeba į laikrašti 
rašyti, bruka lietuviškon 
kalbon tarptautiškus žo
džius, teisindamiesi, kad
lietuviški įvardai (terms) * viai per suvirs 60 metų bu- 
neišreiškia jo minčių. Bet' vome be rašto ir be savos 
tikroji yda yra noras moks- mokyklos; reikia džiaugtis, 
lumu, kitų kalbų žinojimu i kad susikalbame. Kaip kitos
pasigirt. Tai lietuvių Įgim
ta silpnybė; bile ką sveti
mo aukštinti, o kas sava, 
lietuviška, paneigt, užmiršt; 
ir taip pačių tautininkų lie
tuviška kalba imta urmu 
tarptautint.

Yra tarptautinių žodžių, 
be kurių apseit negalima, 
ypač chemijos ir technikos 
srityse; tačiau netinka 
brukt svetimus žodžius ten, 
kame turime savuosius, kaip 
kad laukų darbininkai ge
ležinį arklą pramanė plugu, 
dėlto kad kitos tautos (vo
kiškai pflug), iš kur paėjo 
taip vadino; tačiau prasi- 
trynusiam lietuviui tokie pa
vyzdžiai sekt nedera. Kas 
bruka vado vietoj “lyder.” 
paliegėlio vietoj “invalidą,” 
prabangos vietoj “luksusą,” 
toks ne pagarbą, o smerkti
ną peiką pelno.

Kaz. Karčiauskas, sako 
reikia kalbas ne skirstyt, o 
vienyt, kad lengviau butų 
pramokt kitas kalbas. Ko
kiu budu vienyt, nepasako. 
Atėjūnuose .pilkoji liaudis 
kaip tik tokį “vienijimą” 
veda; ji greit savo kalbos 
žodžius paneigia, o ima var- 
tot vietos kalbos žodžius, 
lietuviškai kalbant. Pavyz
džiui, byrąs, keksas, boisas, 
auza, atrytas ir kt.; visj.fcas 
tokį mišinį. Kefuviškdn kal- 
bon bruka, kad ir keliasde- 
šimts metų svetur gyvena, 
kuosilpniausia vietos kalbą 
moka.

Na, o amerikonai, brazi
lai. argentinai, ar rusai, 
(destis, kur lietuviai išvyksr 
ta) iš to mišinio visai lietu
viškai neišmoksta. Viena 
ką tokie išeiviai atsiekia.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAP1U.

Šitas veikalas parodo, kaip nue 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
auota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip kalia yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir ii vidaus
Kaina.........................................................fl.OO
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tai greičiausia ištausta, nors 
vietos žmonėse, papročiais, 
poelgiu ir kalba paskiausia 
teprigyja.

Kitas pav.: lietuvių ir lat 
vių giminingos ir artimos 
kalbos, betgi nesimokęs lat
viškai. nebuvęs Latvijoje 
nei vienas lietuvis latviškai 
netik jų rašto, o ir kalbos 
nesupras. Negi galima da- 
leist, kad K. Karčiauskas 
mėgtų tarptautiškus žodžius 
lietuviškoj kalboj? Jei Dr. 
Jonas šliupas, steigdamas 
Lietuvoje laisvamanių susi
vienijimą, butų užvardijęs 
ne tarptautišku “etine kul
tūra,” o lietuvišku vardu 
Dorinė Auklyba butų 
siems lietuviams supranta
ma, o ne keletui prašmat
niųjų.

Skirtingos tarmės gyvui- 
ja ir tarp aukštai i darbių 
tautybių; angliškai kalbą 
turi tūkstančius laikraščių 
ir aukštųjų mokyklų, o bet
gi jie turi skirtingų tarmių 
net J. Valstijose. O lietu-

tautos, taip ir lietuviai turi 
me bendrinę rašytinę kal
bą, kuri visus, kas skaito, 
vienija.

Keisčiausia, kad K. Kar
čiauskas mėgsta senovėj į- 
sigal ėjusius kad ir ne lietu
viškus žodžius, kuriu besi-*
laiko nedaugelis, lietuviško
je kalboje apkerpėjusių 
žmonių, kurie kaip jų tėvai 
kalbėjo, taip ir jiem mėgia- 
si kalbėti ir kitiem palikt.

Gudiškų ir verčiant į 
krikščionių tikybą lietuvius 
iš lenkų daug žodžių lietu
viškon kalbon buvo prigrūs
ta. Visi kad ir lietuviai, 
kam lietuviška kalba men
kai apeina, kas jai nelinki 
išsilaikymo ir gyvavimo, 
bile svetimybę priima, ar tai 
senovėj, ar dabar, tautinin
kais besivadinantieji.

Prieš kelias dešimts me
tu, Lietuvoj vartojo ir bu
vo madoj kad ir ne lietu
viški žodžiai: bliudas, to- 
rielka, videlčis, pyragas, 
pečianka, večerija. zerko- 
las, lazanka, kamzelka. 
čiulkos, škerpetkos, pančia- 
kos, kaladė, pielyčia. cirke
lis, poteriai, pakuta, spa- 
viednė, tajebnyčia, majes
totas, mučelnikas, rona, lik
torių, pilioris, nedėlia, uvo- 
ga. Taipgi tokie sakiniai:

Apiera dūšiom čyščiuj, 
macni arielka, 
nuspakajimas sumnenės, 
paušednas griekas, 
praklentas narodas, 
loskavas probaščis, 
sčeslyva smertis, 
strošnas sūdąs, 
zupelni atpuskai, ir t.t. 
Lietuvos šviesunai, per

laikraščius ir knygas ypač

lietuviams atgavus spaudą,, 
šimtus slavizmo šiukšlių iš į 
lietuviškos kalbos iššlavė1 
lauk, patiekdami lietuviš
kus žodžius. Jau antroji 
karta tuos žodžius užmiršo, 
o lietuviškus išmoko, ir jais 
reiškia savo mintis. Tik ne
skaitą knygų seniai, neseką1 
lietuviškos raštijos per 30 į 
metų, atsiliko, senove apsa 
manėjo, jiem. nauji |pdži 
neprąsmųs, nežinom^ b 
tai jų pačių kaltė.

Iš to lietuviams 
džiausią negarbė ir 
Man teko Lietuvoj girdėti 
iš sulenkėjusių, lenkais ba
jorais besivadinusių, kar
čius lietuviam, bandantiem 
lietuvybę gaivint, pašiepi-; 
mus. Girdi, “skurdi lietuvių* 
rasti ia ir toji be lenkiškų 

vi- žodžių negali gyvuoti.” Tai 
buvo nemalonus lietuviams 
primetimas, nors ir teisin-i 
gas. Mat. kiekviename man-Į 
dagesniame sakiny naudo- Į 
tąsi lenkų kilmės žodžiais, Į 
nors neva lietuviškai suam- 
bi intais “prašau pono,”; 
“kad loska,’’ “prabočyk po-

bet .

ne" ir tp.
Ant galo rašinio K. Kar

čiauskas peikia rašymą šuo, 
sesuo, lyg esą beluptai, ne
gali sučiaupt lupų ištarimui 
“šuva,” “sesuva.” Mano 
gimtinėj tokius tarimus esu 
girdėjęs, bet nei kalboj, nei 
rašysenoj nebūtų nuoseklu 
tart “šuva,” sesuva,” dėl to 
kad tos rūšies žodžių, ku
riuos vadina tarplyčiais, tin
kant abiem lytim, turime 
daug, pridėjus — va, išeitų 
nesuvokiama prasme. Va 
jie: akmuo, asmuo, ašmuo, 
duobuo, lygmuo, omuo, pie
muo, raumuo, ruduo, skait
muo, rašmuo, skersmuo, 
skiemuo, šelmuo, vaidmuo, 
želmuo. Visi gražiai skam
bą žodžiai, lietuviui gražios 
ir prasmųs.

Anis Rūkas.
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Pranešimas

Šių metų liepos 31 d. su
eis lygiai vieneri metai, kai 
Bendrasai Amerikos Lietu
vių Fondas priimtas į Na
tional War Fund narių šei
mą. Bet National War 
Fund sutiko išduoti lėšas 
šelpimui ir administracijai 
tik nuo 1944 m. spalių ld. 
Nuo BALF įsikūrimo die
nos (1944 m. kovo 25 d.) 
didžiausia finansinė para
ma buvo gauta iš sekančių 
šaltinių: 1) Amerikos Ka
talikų Episkopato—$5,000. 
(1944 m. geg. 24 d.) 2) Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje — $2,000. (1944 m. 
liepos 26 d.) 3) Amerikos 
Lietuvių Tarybos — $250.00 
(1944 m. geg. 3 d.) 4) ir 
smulkesnės aukos bei mo
kesčiai buvo gauti iš musų 
Įsteigtų skyrių. Pirmoji šel
pimo suma — $2,000, buvo 
pasiųsta 1944 m. rūgs. 14 
d. į Švediją lietuviams. Li
kusios sumos buvo panau
dotos ofiso įrengimui, įran
kiams, administracijai ir 
kelionės išlaidoms.

National War Fund yra 
patvirtinęs musų Fondui 
$356.500.00 metinio biu
džeto iki šių metų rugsėjo 
30 d. Kas trys mėnesiai ten
ka prisistatyti National War 
Fund Biudžeto Komitetui ir 
ginti pasiūlomus projektus, 
kiekvieną mėnesi duodama 
National War Fund atskai
tomybė ir patiekiama sekan
čio mėnesio biudžeto reika-i • • r.* t t- -ii ■ n*Wns patekusi. į mus at- ^vimak BALF veiklą, yrą tūkstančių lietuvių
President’s War Relief, C-op- 
trol Bcard ir National War 
Fund kontrolėje.

Pinigais įvairiomis sumo
mis musų pašalpa iki šiol 
pasiekė lietuvius nuo karo 
nukentėjusius šiose šalyse: 
Pietų Amerikoje —$10,000; 
Italijoje — $11,000; Franci- 
joje — $25,000; Ispanijoje 
ir Portugalijoje — $6,800; 
Švedijoje — $52,000; Švei

Pirmasis Didžiųjų Ežerų . 
laivas buvo nuleistas į van- 

carijoje — $24,200.’Pašai- deni 1818 ™ptais-
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SPROGIMAS IR GAISRAS AMERIKOS LAIVE

Čia matosi gaisro apimtas Amerikos laivas, kuris vežioja karo lėktuvus. Gaisras kilo nuo savos bom
bos sprogimo. Jurininkai gesina ugnį.

pa yra siunčiama kas mėne
sį.

Daiktais musų pašalpa iš
siųsta į tris vietas: Lietuvon 
—-80,000 svarų drabužių ir 
b.atų; vaistų bei medicinos 

; įrankių už $19,869.24 per 
Russian War Relief. (Dar 
atsakymo negavome ar šie 
daiktai pasiekė Lietuvą). 
Italijon 25,000 svarų drabu
žių ir batų per American 
Relief for Italy. (Iš Romos

Roslindale Samaritonas 
neteko 100 dolerių

Roslindale miestely, gre
ta Bostono, gyvena retas 
samaritonas, Herbert Hig- 
gins. Vienoj Bostono užei
goj jis pasitiko “labai pa
vyzdingą jaunuolį.” Jauna-

gauta kablegrama, kad siun- * sis vyras pasiskundė, kad 
tinys jau pasiekė lietuvius.) jis “labai alkanas.” Higgins 
Francijon — 25,000 svarų i tuoj pasiūlė: “Geras žmo-
drabužių ir batų per Ame
rican Relief for France. 
Šiandien rūpinamasi išsiųs
ti atatinkamą kiekį drabu
žių Švedijon ir Šveicarijon. 
Siuntime drabužių ir kito
kių daiktų prisilaikoma to
kios pagrindines taisyklės: 
siunčiama tokiais keliais, 
kurie yra prieinamiausi ir 
kurie turi National War 
Fund ir President’s War Re
lief Control Board patvirti
nimą.

Kadangi esame nariais 
National War Fund ir iš jų 
gauname visas lėšas Bend
rojo Amerikos Lietuvių Fon 
do reikalams, mums jau da
bar yra būtina stipriai susi
organizuoti National War 
Fund rudens vajui, kurs 
prasidės šių metų spalių mė
nesį. Visų musų pareiga 
stropiai pasidarbuoti, kad 
kiekviename mieste ar mies
telyje, kur tik yra bent vie
nas organizuotas lietuvių 
vienetas, Lietuvos draugai 
įsitrauktų į Vajaus Komite
tus ir įneštų savo pagalbos 
indėlį. Kai norime paramos 
iš kitų, nęužmirškim patys! 
būti pirmieji didžiame Na
tional War Fund talkos dar
be.

Lietuvių šelpimo proble
ma nepaprastai padidėjo 
karui Europoje užsibaigus. 
Prieš akis yra didelis dar
bas—drabužių, įvairių daik
tų ir konservuoto maisto rin 
kimas. Prisilaikydami griež
tai President’s War Relief 
Control Board taisyklių, 
mes nesiėmėme jokio žygio, 
kurs neturėtų valdžios pri
tarimo. Drabužių vajus pri
valo eiti nuolat, ir reikalin
ga musų visuomenės para-

gau, eikime į mano namus 
— žmona laukia su tikrai 
gera vakariene”...

Higgins parsivedė jau
nuolį, davė jam gerą vaka
rienę, bet...

“Labai pavyzdingas jau
nuolis” iškraustė Higgins 
žmonos “poketbuką” ir pa
bėgo su šimtu dolerių!

500 kūdikių be prie
glaudos

Massachusetts vaikučių 
globos taryba kreipiasi į pi

Baigdamas šį pranešimą, 
noriu iš širdies kreiptis Į a- 
merikiečius-lietuvius: jaus- 
kime tą nepaprastą atsako
mybę, kuri šiandien yrą

suvargintos rankos, ašarom 
ir krauju pag inusios akvs ir 
iškankintos širdys. Suglaus- 
kime savo gretas ir dirbki-! 
me visų musų kenčiančių 
brolių-sesučių gerovei. I

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas.

Vietinės Žinios
liečius, kad jie sutiktų lai
kinai priglausti 500 kūdikių, 
nuo vienų iki dviejų metų 
amžiaus.

Tai ne benamiai kūdikiai, 
tai varguomenės kūdikiai. 
Vaikučių globos pirminin
kas Ralph Barrows sako: 

Tie penki šimtai yra su-
nus ir dukterys tų šeimų, j kad jo atvykimas butų le
kurios neturi galimybės sa 
vo kūdikius užlaikyti.”

Vaikučių globos pirmi
ninkas sutinka atlyginti 
tiems geraširdžiams, kurie 
sutiksią priglausti vaikučius.

Bostonan atvyko jaunas 
italų našlaitis

Pereitą savaitę į Bostono 
prieplauką atvyko transpor
to laivas Bliss. Jis atvežė 
daug karo veteranų, jų tar
pe jauną atbėgėlį, našlaitį 
Natale Piavallo.

Tą našlaitį musų karei- — - --------
viai rado Vokietijos karo‘ar šiaip keršinčių.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia 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 galina be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net J tokius klausimus, ku rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, kurioos aiškina “'Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meili ir ii kur ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkiai
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

si,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia iHubinis žiedas? Raita

Jaunosios šlėbė? Jaunosios žydrus? 
tyfių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
▼esti?

Kas reikia Žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, ims nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi liepia, tą atvirai paseks “Te 
gas Patarėjas.“

Arba Gimdymo Koatrolėa 
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Teu 
opiausia kiekvienos Stimyijo.- klausi
mas. ir “ieMUigas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių isformacijų.

be to, “TeiatogM Patarėju” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo paaauJia ?—iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitų įdomių dalyką.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudHi tokis mokslo vei
kalai, kaip VVellso “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boeische’s “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sezual Thrutha” ir daugybė kitu. Tai karto mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $lJd Užsisakykit “Teisingu 
Patarėją.”

KELEIVIS
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Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytie M kalno? D-ras Raeder sako, 
kad gulimu, ir "Teisingus Patarėjas" 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiką, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
ja*” ir šitą klausimą atmko.

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butą 
sveiki ir grąžąs? Kaip tun užsilai
kyti neėsią moteris? Kaip reikia au
luoti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bot už

drausta -
kalus?

i visa* šiose klausiaus “Te
Pat

belaisvių stovykloje Schwe- 
rine. Vaikutis labai gajus, 
musų kareiviai jį priglaudė 
ir gražiai užlaikė. Matyt, 
tą savo augintinį jie įšmuge- 
liavo laivan ir atsivežė į 
Bostoną. Ateivybės reikalų 
departamento valdininkai jį 
nori deportuotuoti Italijon. 
Bet atsirado žmonių, kurie 
sutinka jauną atbėgėlį im
ti už augintinį. Be to, kon
gresui yra pasiūlytas bilius,

galizuotas.
Jaunasis atbėgėlis yra 9

metų amžiaus, nebeturi tė
vo nei motinos, nei giminių.

Vandalai sunaikino Cam
bridge lietuvės daržoves

Cambridge policija įieš
ko tų vandalų, kurie visiš
kai išnaikino lietuvės Nelės 
Bučauskienes daržą. Pikta
dariai išrovė visas tomeites, 
salotus ir kitas daržoves. 
Išrautos daržovės buvo pa
liktos vietoje; išrodo, kad 

i tai darbas jaunų palaidūnų
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LIETUVAI REMTI DRAU- KOVA PRIEŠ JUODOSIOS
GIJA RENGIA PIKNIKĄ RINKOS SPEKU

LIANTUS
Prie Lake Chauncy 26 rug
piučio bus didele ekskursija

Peieitą nedėldienį Wor- 
cestery įvyko Lietuvai Rem
ti Draugijos valdybos ir ko
misijų konferencija, kuri 
nutarė surengti didelį pik
niką rugpiučio 26 dieną. 
Vieta jau užsakyta prie 
Lake Chauncy, Westboro, 
Mass. Lake Chauncy yra 
gražus ežeras prie didžiojo, 
automobilių vieškelio, tarp 
Worcesterio ir Bostono.

Be to. konferencija nuta
rė plėšti savo veiklą. Tuo 
tikslu nuo rugpiučio 1 die
nos prasidės vajus. Bus siun 
tinėjami organizacijoms ir 
atskiriems asmenims laiš
kai kviečiant juos stoti šios 
draugijos nariais bei rėmė
jais. Čia pat drg. J. Jan
kauskas pasižadėjo paauko
ti $100. Vėliau gal bus su
rengtas ir prakalbų marš
rutas, kad išplėsti draugi-

Teismo atsakomybėn trau
kiami skerdynių savininkai, 

pirkliai ir valgyklų
* savininkai

Kainų administracijos o- 
fisas pradėjo kovą prieš 
juodosios rinkos spekulian
tus. Sako. kad Fall River ir 
New Bedford apylinkėse 
OPA pareigūnai susekė vi
są buri sukčių-spekuliantų. į 
Prieš juos yra keliamos by-į 
los. Vieni bus pašaukti į fe-

antri turės 
administra-

speku-

deralį teismą, 
aiškintis kainų 
cijos ofisui.

Juodosios rinkos 
iiantų susekta skerdyklose,
urminio verslo įstaigose ir 
valgyklose. Viso bus iškel
tos 25 bylos.

Kainų administracijos o- 
fiso pareigūnai sako, kad 
skerdvklu savininkai sker-

LIETUVA1 REMTI D-JOS
SO. BOSTONO SKYR. 

SUSIRINKIMAS
įvyks ši penktadienį. 7:30 
vakare, Sandaros svetainėj

Šio penktadienio vakarą, 
Sandaros svetainėj įvyks 
Lietuvai Remti Draugijos 
So. Bostono skyriaus svar
bus susirinkimas. Kviečia? 
mi visi nariai dalyvauti: ' 
Taip pat kviečiami ateiti ir, 
tie. kurie dar neprisirašę I 
prie šios draugijos ir prisi
rašyti. Lietuvai Remti D-ja 
rūpinasi šelpimu nuo karo 
nukentėjusių lietuvių, todėl 
kiekvieno lietuvio pareiga 
prie to taip svarbaus dar
bo prisidėti.

Valdyba.

Adv. Grigalius prisidėjo 

prie Killion-Connolly-Wil- 

liams firmos

Adv. Jonas J. Grigalius! 
praneša prisidėjęs prie! 
advokatų Killion. ConnolV; 
& Williams firmos, kurios 
ofisas randasi adresu 20’ 
Pemberton S mare. Bosto
ne.

Advokatas Bernard J. 
Killion. vyresnysis šitos fir
mos narys, praktikuoja ad-

KELEIVIS, SO. BOSTO

* ¥*

i-

Vyrams, kurie svajoja

1945

Reikalingos Moterys
Dišių plaut

$24 į savaitę su valgiu, arba 
$27 be valgio- Dirbt 6 dienas. 
Darbas pastovus ir vieta sma
gi. Kreiptis tuoj pas

BLINSTRUB’S 
304 Broadway, So. Boston

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu

vėms Į namus ir sales. (-)

Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

dė gyvulius, neprisilaikyda
mi kainų administracijos o-!v°katurą jau per 35 metus, 

jos darbuotę į tas koloni- fiso patvarkymų ir savo mė-J ? nu° 16 metų praktikuo-: 
jas. kur da nėra jos skyrių, są parduodavo juodosios! jj* Pr*e Jungtinių \ alstijų 

rinkos spekuliantams, ne-'Supreme Court. Jis yra la-i 
imdami racionavimo stam- i bai veiklus žmogus visuo- 
ųų. Tą patį darė mėsos pir- jjj^nės reikaluose ir eina 
kliai. į valgyklas ir krautu
ves jie pristatydavo mėsą. 
gavo didesnes kainas ir ne
ėmė racionavimo štampų.

Valdybos narys Tuinila 
pranešė, kad bostoniškis 
draugijos skyrius turi daug 
vertingų dovanų, kurias bu
sią galima 26 rugpiučio pik
nike išleisti laimėjimui. 
Tarp tų dovanų esąs šniū
ras gintarų, vertas daugiau 
kaip $100.

Pikniko muzikos progra
mai nutarta paimti Jono 
Dirvelio orkestrą iš Worc'es-

Thomas Jefferson Forumo j 
iždininko pareigas, šita or
ganizacija apima visą šalį.

Bostone irgi veikia juo
dosios rinkos spekuliantai. 
Ar nors vienas iš jų yra 
traukiamas atsakomvbėn. 
nėra žinių.

terio ir pakviesti Aušrelės Kada prasidės bylo
choristus.

Kalbėtojais nutarta kvies-
taipgi nėra žinių.

ii U?VI GKAA V • Iv alinančia a
J anuški

R
ir

r-i;l^

Michelsoną. J. 
da vieną-kitą.

Konferencijai pirminin
kavo A. Kriaučiališ, o sek
retoriavo J. Krasinskas.

Konferencijai pasibaigus, 
pp. Kriaučialienė ir Mitri- 
kienė pagamino delegatams 
gardžių užkandžių, o bro
lis Kriaučiališ pasirūpino, 
kad užkandžiai nebūtų sau
si. Ypač gardžiai buvo iš
kepta p. Kriaučialienės žu
vis.

Kaip pati konferencija, 
taip ir šitos vaišės praėjo 
labai draugiškoj nuotaikoj. 
Worcesteriečiai yra malo
nus ir svetingi žmonės.

Koresp.

f'ilr enči Lr^nrliria
majoro vietai

Šį rudenį piliečiai rinks'

Laiškai Vokietijon dar 
neina

Mr. Eugene T. .Kinnaly.' 
kongresmano McCormackoj 
sekretorius, taipgi priklau
so šitai firmai.

Adv. Jonas J. Grigalius 
yra South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos pirminin
kas ir Bostono miesto asses- 
šorių tarybos narys. Jis gy-

Mergina likusi nam'e ir nuosavus na

mai Tai dažniaua'os svajonės apka

suose ir laivuose po visą pašau!;.

Bet sčekit savo svajonių atsargiai. 

Nepirkit namo nepasitarę su atsako- 

mingsis žmonėmis apie nuosavybių 

vertę ir apie morgičius.

Mutual Savings Bankas jūsų apylin

kėj yra geriausia vieta, kur galima 

pasiteirauti apie namo pirkimą. Tas 

Bankas tenai veikia nuo senai—(tūli 

jų veikia daugiau šimtmečio). Jo glo

bėjai yra rimti vyrai ir dirba visuo

menės labui be atlyginimo. Jie žino 

nuosavybių vertę ris ilgo patyrimo 

toj apylinkėj. Jie mielu noru padės 

sufinansuoti jums namą tvirtai ir iš

mintingai, einant veteranų Įstatymu.

Užeikit šiandien. Rasit malonų 

mimą.

prie-

vena
South

po numenu 
Bostone.

iž f; St..

Pirkit Karo Bondsus ir Stam 

naują Bostono majorą. Re- P*55- Kas sąvaitę Įdėkit į juos 

gistravimosi metu savo kan- nemažiau kaip dešimtą savo

didaturas statė net 26 as
menys. Užsibaigus registra
cijai liko “tik” 13 kandida
tų. bet pabaigoje pereitos 
savaitės net septyni kandi
datai ištraukė savo vardus, 
pasižadėdami remt tą ai- ki
tą likusį kandidatą.

Išrodo, kad pirm rinkimų 
dar keli kandidatai ištrauks 
savo vardus, gal liks trys 
ar keturi kandidatai.

uždarbio dalĮ.

Amerikos Lietuviu Susivienijimo
Rengia

Jus galit įsigyti tuos malonius namus 

lengvomis sąlygomis einant G. 1. Biu 

of Rights nurodymais.

FACTS YOU SHOULD K NOW 

.M U T U X l SAVINGS BANKS

Daugiau Massachusetts namų yra 
sufinansuota Savings Bankų morgi- 
čiais negu kitokiom paskolom, nes 
tie Įlankai per daug metų remia na
mų pirkimą nebrangiais morgiėiais.

SAVINGS BANKS
of Massachusetts

Bank where yon 
ste this emblem

at a “Savings Bank ar 
Institntion for Savings”

2-ras Apskritis ATITAISYMAS
Prie žinutės apie Macie-

R
*

yif.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

ir n
nao 2 iki 

7 iki

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais;,-*'
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET4^ 
kamp. Inman St, arto Centcal 8*.

CAMBRIDGE, MASS.

Adv. Bagočius siuntė Vo
kietijon keletą laiškų esan
tiems tenai Lietuvos veikė
jams. bet visi jie sugrvžo. i dra 
Laiškai buvo adresuoti į a- 
merikiečiu okupacijos zoną.
Jie sugryžo karo cenzūros 
peržiūrėti ir ant vokų pa
žymėta. kad “Service Su- 
spended.” Reiškia, kol kas 
da nėra atsteigtas pašto su
sisiekimas.

Žuvo du Massachusetts 
jurininkai

Laivyno departamentas 
1 praneša, kad Atlanto van- 
Į denyne nuskendo didelis 
■ laivyno bomberis, kuriame 
buvo 11 žmonių, du iš Mas
sachusetts valstijos. Nelai
mės priežastis — didelė au-

Žuvusieji Mass. jurinin
kai — Dennis McLaughlin. 
iš Roslindale ir Frank Car- 
doza iš Cape Cod.

Komai—10 centų už 
ankštį

Laikraštis yra geriausia 
dovana, kurios iusu draugas 
negalės užmiršti. Užrašyki
te jam “Keleivi.”

Paskiausioji Bostono rin
kos prabanga dabar yra 
komai. Daržovių ir vaisių 
spekuliantai lupa po 10 cen
tų už ankštį.

KETVIRTISirK-0 M P AN IJ A
Gavom didelį siuntinį

BULOVĄ, GRUEN ir LONGINES LAIKRODŽIŲ
Tai yra vienintelė lietuviška auksinių daiktų 

krautuvė Bostone, kur galite šitų laikrodžių gauti.
Be to, mes turime daugybę visokių

Žiedų, Špilkų, Sagų. Plunksnų ir Papuošalų del 
visokių dovanų bei prezentų

Taisom, mainom ir perdirbant į naujausią madą 
laikrodžius, žiedus, plunksnas ir kt.

KETVIRTIS & CO
312 Broadvvay, South B-»ston, Mass.

fel. ŠOU -4649

METINĮ PIKNIKĄ
Nedėldienį. Rugpiučio-August 5 Dieną

KEISTUČIO DARŽE, E. DEDHAM, MASS.
SLA 2-ras Apskritis nuoširdžiai kviečia visus lietu

vius šiame piknike dalyvauti ir kartu pasilinksminti. 
Pikniko programa bus gera.

Dainuos Aušrelės ir Gabijos chorai, bus visokių 
žaidimų, gerų gėrimų ir užkandžių, ir daug kitokių pa- 
sižmonėjimo progų.

Ruošiamės broliškai jus priimti ir tikimės, kad bu
site visi. Taigi, iki malonaus pasimatymo Keistučio 
Darže, rugpiučio 5 diena.

RENGĖJAI

Naujosios Anglijos žve
jai kasmet pasigauna apie i 

junų sūnų pereitame “K.” 600,000.000 svarų žuvies. Į 
nr. pataisome, kad jo tėve-į
lių vardai yra Marijona ir
Antanas Maciejunai. Jauna 
sis Antanas baigė karinin- 

!kų kolegiją su pasižymėji
mui.

RADIJO PROGRAMA

BROCKTONE GERIAUSIA VIETA UŽEITI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

yra pas

STEVĘ BAGDONĄ
Jis pagamina lietuviškų kilbasų su rukščiais kopūstais.

paukštienos ir kt. (30)

Ir jis tun; gerų gėrimų, stiprių ir lengvų.

595 So. Main Street, Brockton, Mass.

Subatos Lenktynės

The MILĖS STANDISH
Pridėta $10.000 

LAIMĖJIMUI
Vaikai

Neįleidžiami

Lietuvių Radijo Korpora 
cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto. bus tokia:

1— Muzika
2— Birutės Radio Choras, 

vad. Valentinai Minkienei
3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu- VVORL Sta- 
tion. Lithuanian Program, 
Boston. Mass. S. Minkus.

nantasket beach. mass.
63 Mountford Rd.

Kambariai ant rendos
Kaina labai prieinama. Platesnių 

žinių galima gauti pėtnyčiomis ir 
subatorais Katkauskienės Dresių 
Store. . (30)
376 Millbury St, M'orcester. Mass.

NAMAS IK 25 AKRAI MIŠKO

Modemiškas 6 kambarių namas, 
maudynė ir geras sun porch. įvesta 
garo šilima. Yra du garažai; vienas 
mūrinis dviem karam, kitas vienam. 
Yra 25 akrai miško. Gali but išpar
duotas lotais. Dauguma žemės prie 
vieškelio. Keturios mylios nuo City 
Hali. Pusė mylios nuo miesto lini
jos. Parsiduoda už $5.800 cash.

Kreiptis: 4*6 Stafford St, 
Woreester 3. Mass. (37)

NAIKINAM BRUDĄ
(Bu? Estermination)

Naikinam blakes, tarakonus, žiur
kes, peles if t.t. Nei rūpesčio, nei 
vargo. (33)

DUDLEY EXTERMINATING CO.
94 Maywood St.. Roxbury, Mass. 

Tel. GARrison 3552

Tel. 28624 ' Gyv. 31132

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: S> iki 12 
nuo 2 ikį 6 
nuo 7 iki 9

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus

AKIV DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas aki3 ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zarainuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAMRENCE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Is Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
moterų. Moterą ir Vyrą ligaa

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVE, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonoeslth 4570

Tel. ŠOU. 4645
Take advantage o f CASPER’S 

morning SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OII, PERMANENT S8. 
Spėriai from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $50 
Luxurious Waves Sėt While You Relax in

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broadway. South Boston, Mass.
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną 

•
447 Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 27 
•BOSTON. Tlef. Lafayette 2371

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

. -

iSUFFOLE ni)WNS Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-J 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

i




