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Amerika ir Anglija Nori Daryt 
Taiką Be Sovietų Rusijos

Rinkimai Francijoj ir Italijoj — Kalbos Apie “Vakarų 
. Bloką’’—Keturi Didieji Darys Dar Vieną Bandymą.

Praeitą sekmadieni Fran
cijoj ir Italijoj įvyko parla
mento rinkimai. Francijoj 
rinkimus laimėjo krikščio
nys demokratai, kurie išstū
mė komunistus iš pirmos' napinimo

Kidnapinimas Nėra 
Pelningas

FBI viršininkas E. Hoo- 
praneša, kad visi kid-ver visi

atsitikimai Ame
rikoje, pradedant nuo 1932 
metų iki dabar, buvo išaiš
kinti. Iš viso per tą laiką 
Amerikoje buvo 279 kidna- 

vus, komunistai surinko 5,- pinimo atsitikimai. 277 at- 
145,325 balsus ir turi 149 i sitikimai buvo išaiškinti, o 
atstovus, socialistai surinko

vietos ir pasidarė stipriau
sia partija parlamente. Ka
talikai surinko 5,589,213 
balsu ir pravedė 162 atsto-

4,187767 balsus ir pravedė 
125 atstovus. Tie daviniai 
nėra galutini, nes dar prisi
dės 29 atstovai iš tolimų

du dabar aiškinami. Praei
tais, 1945 metais Ameriko
je buvo 18 kidnapinimo at
sitikimų ir visi jie buvo iš
aiškinti. Kaltininkai buvo

SPROGIMAS SUARDĖ KARO LAIVĄ

Francijos kolonijų. Nauja- nubausti 
me Franci ios parlamente Į FBI gali pasigirti, kad jo

New Jersey pakrašty anądien sprogo karo laivas “Solar.” Sprogimas už
mušė 7 jurininkus. Suardytas laivas tačiau nenuskendo, bet buvo atvilktas 
į Brooklyno uostą. Jurininkai nuo kranto mėto gėlės i vandenį žuvusiems sa
vo draugams pagerbti.
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Amerikos Prekybos Laivynas 
Rengiasi Dideliam Streikui

200,000 Jurininkų ir Laivų Krovėjų Grasina Streiku — 
Valdžia Žada Streiką Sulaužyti—“Tarptautinė Pagelba”

Nesutarė Del Pabė
gėlių

komunistai ir socialistai ne
beturės daugumos, kaip iki 
šiol, todėl koalicinė į vaka
rus (Į Ameriką ir Angliją) 
linkstanti vyriausybė val
dys Franciją.

Rinkimai įvyko ir Itali
joj, bet ten balsavimas ėjo 
dvi dienas, todėl tik savai
tes gale paaiškės Italijos 
rinkimų rezultatai. Pirmieji 
daviniai rodo, kad Italijos 
šiaurėje du trečdaliai gyven
tojų pasisakė už respubliką, 
o pietinėj Italijoj daugumas 
balsavo už monarchiją. Iš 
partijų Italijoj stipriausia 
yra krikščionių demokratų, 
po ių seka socialistai ir tre
čioj vietoj eina komunistai.

Rinkimai Francijoj ir Ita
lijoj sustiprino nuomonę, 
kad birželio viduryje, kada 
susirinks Paryžiuje keturių 
didžiųjų valstybių užsienių 
reikalų ministeriai, jei su 
Rusija nebus galima susi
kalbėti dėl taikos. Amerika 
ir Anglija bandys sudaryti 
taiką, ar bent padėti busi
mai taikai pagrindą, be Ru
sijos. Taika su Italija gali
ma sudaryti be Rusijos. Nu
statyti Vokietijos vakarines 
sienas galima be Rusijos. 
Tain pat ir vakarinės Vo
kietijos tvarkymą galima 
vykinti be Rusijos.

Amerika, Anglija ir Fran- 
cija jau sulaikė dirbtuvių 
siuntimą iš vakarinės Vokie
tijos i Rusiją už reparaci
jas. Tai pirmas žingsnis į 
savistovią didžiųjų demok
ratijų politiką, neatsižvel
giant į rusų pageidavimus. 
Triesto miestas nebus pri
pažintas Jugoslavijai.

Jei Amerika ir Anglija 
pasuktų į tokią savarankią 
taikos politiką, jos patrauk
tų paskui save ir Franciją. 
Iš to ilgainiui susidarytų 
Vakarų valstybių blokas.

išaiškinti nusikaltimai buvo 
padaryti labai gerai, 
patrauktųjų į teismą per 
FBI nusikaltėlių buvo teis
mų nuteisti, kas rodo, jog 
tyrinėjimas buvo atliktas 
rūpestingai. FBI grąžino sa
vininkams 7,892 pavogtus 
automobilius ir patraukė 
teisman 2,418 automobiliu 
vagių.

Franko Režimas 
Pavojus Taikai

Jungtinių Tautų paskirta 
komisija tyrinėjo doku-" 
mentus apie generolo Fran
ko režimą Ispanijoj. Ta ko
misija priėjo išvados, kad 
generolo Franko režimas 
sudaro pavojų pasaulio tai
kai. Komisija siūlo, kad 
Jungtinės Tautos imtųsi žy
gių pašalinti generolo Fran
ko diktatūrą, jei per šią va
sarą iki rugsėjo mėnesio jis 
nepasitrauks iš valdžios. 
Dabar tos komisijos prane
šimą svarstys UNO saugu
mo taryba.

Ispanijos fašistinė spau
da skelbia, kad generolas 
Franko nekreips dėmesio į 
UNO komisijos pranešimą.

Iš Dvejų Kartų 
Atsisakė

SOCIALISTAI UŽ NAUJĄ 
PARTIJĄ

Amerikos socialistų par
tija, vadovaujama Norman 
Thomas. atlaikė Chicagoje 
savo konvenciją. Partija pa
sisakė už sudarymą Ameri
koje trečiosios partijos, į 
kurią įeitų liberališkos kraš
to pajėgos. Ta naujoji par
tija turi būti visai nepri
klausoma nuo senųjų parti
jų ir turi pasisakyti už de
mokratišką socializmą. To
kią partiją socialistai remtų 
rinkimuose.

Prezidentas Truman sa
ko, jis iš dvejų kartų kvie
tė Staliną pasimatyti su juo. 
bet Stalinas abudu kartus 
atsisakė “dėl blogos sveika
tos.” Amerikos prezidentas 
kvietė Staliną atvykti į A- 
meriką ir čia pasisvečiuoti 
Washingtone, bet Stalinas 
nerodė jokio noro būti Ame
rikos svečiu.

Trumanas sako. jis mie
lu noru bet kada norėtų Sta
liną matyti, bet nežinia, ar 
kada toks pasimatymas į- 
vyks ir jokių planų dėl to
kio pasimatymo preziden
tas sakosi neturįs.

RYGOJE PAKORĖ 
LIETUVIUS

Europoje leidžiamas laik 
rastis “Laisvės Varpas” pa
skelbė nugirstą Latvi ios ra
dijo pranešimą, jog Rygoje 
Domas aikštėje pakarti 141 
legionieriai, ių tarpe 7 lie
tuviai, kiti latviai. Lavonai 
kartuvėse iškabojo trejetą 
dienu.

June-biržt.io 15 d. žada 
stoti į streiką 200.000 lai
vų krovė;, • ir prekybos lai
vų darbininkų. Derybos ei
na dėl naujos sutarties, bet 
jos eina sunkiai Preziden
tas pasakė, kai .aidžia ne
leis sustabdyti prekybos lai
vų ir, jei reikės, perims pre
kybos laivu- į savo rankas, 
mobilizuos j’’ ininkus ir lai
vai vi? plauks.

Jurin i..ų unijom' kurios 
žade streikuo i, vadovauja 
ko muistai. Kaip tik val
džia pasakė, k?d ji neleis 
sustabdyti prekybos laivų, 
tos unijos kreipėsi į Tarp
tautinę Unijų Federaciją su 
prašymu, jei streikas kiltų, 
vi' .• užsieniuose žiūrėti į 
Amerikos prekybos laivus, 
kaip į “skebų laivus,” jų ne
krauti ir juos boikotuoti. 
Tarptautinė Unijų Federa
cija sutiko paremti streiką.

Dar neaišku tebėra, kaip 
laikysis link to streiko Dar
bo Federacijos laivų krovė
jų ir prekybos laivų darbi
ninkų unijos. Kai kurios jų

Jungtinių Tautų speciali- 
nė komisija pabėgėlių klau
simui svarstyti, padarė sa
vo pranešimą UNO ekono
minei ir socialinei tarybai. 
Pranešimas sako, ta komi
sija susitarė tiktai dėl vie
no klausimo: būtent, dėl 
reikalo pakeisti UNRRA ko
kia nors kita tarptautine or
ganizacija rūpintis pabėgė
liais. Šiaip jau, visais kitais 
klausimais ta komisija ne
galėjo susikalbėti. Rusai ir 
nuo rusų priklausomos vals
tybės reikalavo, kad visi pa
bėgėliai butų grąžinami 
prievarta į jų kilmės vietas. 
Amerika ir Anglija su tuo 
negalėjo sutikti. Tos dvi ša
lys stovi už žmogaus laisvę 
ir nesutinka į pabėgėlius 
žiūrėti, kaip į galvijus, ku
riuos galima prieš jų valią 
grąžinti į rusiškų žandarų 
rankas. Komisijos praneši-

Amerikos Protestas 
Rumunijos Valdžiai

Siūlo Grąžinti Len
kiją Lenkams

Amerikos vyriausybė pa- Senatorius Walsh, pasi- 
siuntė griežtą protesto notą tikdamas Bostone lenkų po- 

nėj, tame skaičiuje pusant-1 Rumunijos valdžiai, kurią žemio vadą generolą Bur- 
ro miliono NKVD žandar-■ pastatė rusų durtuvai. Ame- Komorovskį sakė, Ameri- 
merijos. Taip praneša “A. rika sako, Rumunijos vai- ka turi panaudoti savo įta- 

džia nesilaiko Maskvos nu- ką ir jėgą, kad Lenkija nu
tarimo, nedaro laisvų rinki-'tų grąžinta lenkams. Ame- 
mų į parlamentą, neduoda rika turi būti karinga Len- 
laisvės kitoms partijoms Rijos klausime.
veikti krašte ir neduoda I _ . .. ....
balso opozicijos atstovams' . .J prasmei pasisakė ir 

kiti žymus kalbėtojai, visi

Rusija Turės Trijų 
Milionų Armiją

Sovietų Rusija dabar turi 
6,000,000" vyrų kariuome

P.” iš Vokietijos. Rusija 
planuoja ateity turėti trijų 
milionų vyrų nuolatinę tai
kos armiją, kuri kiekvienu
metu galės būti greitai pa
didinta.

Rusijos karo dirbtuvės 
dabar gamina daug ir mo
derniškiausių ginklų. Ypa
tingai daug dėmesio Rusija 
kreipia į atominių ginklų 
pasigaminimą. Sako, nėra 
abejonės, kad Rusijos mok
slininkai jau žino, kaip ato
minius ginklus pasigaminti, 
bet dar praeis nemažiau 
dvejų metų iki Rusija tų 
ginklų galės pasigamintu 
nes pastatymas dirbtuvių ir 
visokie bandymai ima "ne
mažai laiko.

opozicijos 
vyriausybėje. Amerika rei
kalauja, kad Rumunijos vy
riausybė pravestų laisvus 
rinkimus krašte ir nesmaug
tų opozicijos. Panašų pro
testą Rumunijos lėlių val
džiai įteikė ir Anglija.

Kas Atsitiko su 
Vlasovu?

RUSIJOJ ARIA 
TIMIS

NAK-

Ncw York (LAIC)—Dau
gelio kolchozų ūkis tiek at
silikęs, kad vietomis susida
ro pavojus, kad ištisi plotai 
’aiku liks neisėti. Kad to iš
žengus. kaikuriuose rajo
nuose, kaip praneša “Izvies- 
ija” nr. 75, darbas eina ir 
naktimis, traktoriai aria vi
są narą, ivestos naktinės 
narnamos. Iš šio fakto gali
ne spręsti, kad darbas kol
chozuose eina visai pakrikų- 
iai. Atskirame ukvje vals- 
iečiams naktimis dirbti ne

reikėjo.

FRANCIJA GAVO 
PASKOLĄ

Amerika davė Francijai 
"š Imoort-Export banko 1.- 
350,000.000 dolerių pasko
lą. Derybos dėl paskolos bu
vo vedamos Amerikoje. Iš 
Francijos pusės jas vedė L. 
Blum, buvęs Francijos mi- 
nisterių pirmininkas ir Fran
cijos socialistų vadas.

Paskola duodama iš da
lies karo “perviršiais,” visi 
ginklu ir kitokie Amerikos

pasklido žinia. 
Vlaso- 
išdavi- 

rusų di- 
kariavo

Nesenai 
kad “rusai 
vą,” žinomą sovietų 
ką, kurs vadovavo 
vizijoms, kurios 
prieš bolševikui

Dabar Amerikos šnipinė- 
imo karininkai paaiškino, 
;ad jau metail laiko, kaip 
generolas Vlasovas pakliu
vo į bolševikų rankas. Jis 
buvo paimtas cechų į nelais
vę Pragoję, o vėliau cechai 
jį išdavė bolševikams. kada 
rusai atėjo i l1 įgą. Kas at
sitiko su Vlasovu Rusijoj 
okių žinių r.ėrfe.

Vlasovas ruvo Stalino 
patikėtas generolas. Jis va
dovavo rusų atmijai Smo
lensko fronte. 1942 metų 
pradžioje vokiečiai ji paė
mė į nelaisvę >r prikalbino 
stoti į Hitlerio pusę. Vlaso
vas
vokiečių 
buv

išgavo

Stalinas jam 
nusuko sprand

apie

būt, dabar 
nors tikrų 

2 sovo likimąžinių
nėra.

ILGOS SVEN 
auk;

Praeito: 
prasidėjo 
Memorial diens 

1 vaitės galą art

ĖS DAUG

mą dabar svarstys UNO e 
konominė ir socialinė tary-‘žada streiką remti, kitos ža- 
ba. j da vėliau pasisakyti, o kai

'kurios sako, jos dirbs ir bus 
priešingos “politiniam” 
streikui.

Prezidentas gavo iš kon
greso Case bilių pasirašyti, 
bet dar nepasirašė. Unijos 
reikalauja, kad prezidentas 
Case bilių vetuotų. Kongre
sas priėmė laikiną įstatymą 
prieš streikus, kurio prašė 
prezidentas, bet senatas 
tam įstątvmui “išlaužė dan
tis’’ ir išbraukė teisę val
džiai draftuoti streikuojan
čius darbininkus į armiją. 
Dabar tas kongreso priim
tas bilius dar turi būti su
derintas tarp senato ir at- 

demokratu! stovų rūmų ir tik tada jis

Slovakijoj Buvo
jie nurodė, kad sąjunginin-' Bolševikų Sukilimas 
kas Lenkija buvo apleista, 
ir atiduota rusams, kurie! 
šiandien tą kraštą valdo iri
eng*a- j tų partija laimėjo apie 40

Gen. Bur-Komarowskil nuošimčių visų balsų. Tai 
kalbėdamas pasmerkė nuo-'vra daug. Bet Slovakijoj, 
laidu ir užgerinimo politi- kuri ilgesnį laiką buvo rusų 
ką. Rusija gavo viską, ką, okupuota, bolševikai rinki-
norėjo. Komaro wskis sakė, 
kad jis greit paskelbs doku
mentus, kurie neginčijamai 
įrodys, Rąd rusai išskerdė 
prie Smolensko viri 10,000

Po rinkimų Čechoslovaki 
joj pasirodė, kad komunis

lenku karo belaisviu.

REIKALAUJA PAGEL
BOS GENEROLUI 
MICHAILOVICIUI

Atstovų rūmų užsienių 
•eikalų viena subkomisija 
kreipėsi i Valstybės sekre- 
terių J. Byrnes su prašymu, 
kad Amerika darvtų dideli 
spaudimą į Jugoslaviją dėl 
teisingo teismo generolui 
Michailovičiui. Amerikos 
kongresmenai mano, kad 
negalima apleisti Micbailo- 
vičiaus, nes jis buvo musų 
sąjungininkas ir išgelbėjo 
daug amerikiečių gyvybių 
Balkanų kare.

JUGOSLAVIJOJ MOBI
LIZACIJA

sagtutės galas 
ketvirtadienį su 

Per tą sa
keliu ir ki-

sandėliai Francijoj nereina 1 tokiose' neiain'« ie žuvo 287 
i franeuzu rankas. Už kelis žmonės. 139 n°nės žuvo 

' šimtus milionų dolerių fran- ant keliu autu nobilių ne-
euzai galės pirkti sau reika- laimėse. 74 ’ 
lingu prekių Amerikos pra- maudydami, 
monėj. į nelaimėse.

kendo besi- šiai

mus prakišo. Rinkimus Slo 
vakijoj laimėjo “demokra
tų partija.”

Iš Bratislavos praneša, 
kad bolševikai Slovakijos 
sostinėj padarė maištą ir 
pradėjo pulti
partijos centrą. Bolševikai 
reikalavo, kad demokratu

bus pasiųstas prezidentui 
pasirašyti.

partija butų paleista ir kad’ Šią savaitę minkštųjų an- 
ios išrinkti atstovai neturė
tų teisiu dalyvauti bendra

glių kasyklos vėl dirba, bet 
streikas antracito kasyklose

me Čechoslovakijos parla
mente. Bolševikams beda
rant maištą į Bratislavą at
vyko Rusijos raudonoji ar
mija, kuri per Slovakiją 
traukė į pietinę Vokietiją. 

J Kaip pasibaies bolševikų 
’ bruzdėjimas Slovaki joj pa
aiškės tik vėliau.

eina. Derybos tarp 75,000 
antracito mamierių ir ka
syklų savininkų ema. Mai- 
nieriai reikalauja tokios 
pat sutarties, koki«. iškovo
jo sau minkštųjų anglių 
mainieriai

RUOŠIASI KRAUJU 
GINTI PALESTINĄ

Iš Londono praneša, kad 
Jugoslavijoj paskelbta vi
suotina mobilizacija. Prieš 
ką ir delko mobilizuoja Ju
goslavija savo armiją, žinių 
nėra. Jugoslavijos santykiai 
yra blogi su Graikija ir su 
Italija dėl Triesto, bet ar 
jugoslavų diktatūra nori 
“gąsdinti” Ameriką ir An
gliją su savo kariuomene, 
galima abejoti. Spėjama, 
kad Jugoslavijoj greičiau-

Palestinos arabų vyriau
sio komiteto pirmininkas 
Hussein kreipėsi į savo 
pasekėjus, ragindamas juos 
savo krauju ginti Palestiną. 
Jis sako, 80,000 gerai gink
luotų žydų yra pasiruošę 
pulti arabus, todėl ir arabai 
turi mokėti ginklą vartoti 
ir turi būti pasirengę stoti 
į kruviną kovą.

kaityta 6i,0 žuvę 
ir 145 sužaisti, bet

DAUG NAUJŲ BIZNIŲ

Ryti lėj Turkijoj 
Žemė Drebėjo

Rytinėj Turkijoj sekma
dienį Įvyko stiprus žemės 
drėbė;-" m? Daug kaimų ir 
mieste. •« nukentėjo. Kol 
kas s t
žmonės
au ų skaitymas dar nėra 
baigtas. Turki os valdžia 
orlaiviais ir trr Kais pasiun
tė pirmą pagelbą į nuken
tėjusias sritis. Kai kuriuose 
kaimuose nuo žemės drebė- 
ji 10 sugriuvo visi namai.

1944 ir 
Amerikoj

1945 metais visoj 
buvo atidaryta

eina vidujinis žmonių Šių

695,000 
nių. Per 
000

naujų įvairių biz- 
tą nat laiką 295,- 

senų bizniu užsidarė, 
metų pradžioje visoie

kitokiose bruzdėjimas prieš bolševikų -Amerikoje buvo 3.235.000 60 
‘diktatūrą. |įvairių biznio įstaigų. [tu

Sioux City, Iowa, pilietis 
John Swetich birželio 2 d. 
sumušė rekordą šokime su 
parašiutu iš orlaivio. Jis vie
nos dienos bėgvie 60 kartu 
pakilo su orlaiviu i orą ir

kartų iššoko su 
žemvn.

parasiu-



Puslapi* Antras

i APŽVALGA g

jinias bešališkų liudininkų 
sako, Michailovičius nega- 

j Įėjo bendradarbiauti su na- 
Minint Amerikos žuvu- ciais ar italų fašistais. Mi- 

siuosius Memorial dienoje,1 chailovičius buvo vienas iš 
admirolas Robert B. Car-i pirmiausių požemio ko\oto- 

aukštas karo laivyno jų Europoje. Michailovicius

KAIPO AMERIKOS 
PILIETIS

ney,
pareigūnas sakė:

“Musu pastangos baigti su 
taika kruvinas imtynes susi
duria su sunkumais, vietomis 
tos pastangos yra trukdomos 
vienos tautos, kuri išėjo iš ka
ro galinga ir pasiryžusi, tautos, 
kurios pažiūrą Į vyriausybę ir 
valstybės tvarkymąsi nustato 
partija einanti prie savo tiks
lų siekimo per kurstymą ne
tvarkos ir nevienybės.”

Admirolas R. B. Camey, 
neišvardydamas Rusijos, sa
kė “ta tauta” žino savo jė
gą, žino ko ji nori ir ji žino, 
kad Amerika dabartiniu 
metu yra militariniai silpna. 
Greita Amerikos kariuome
nės demobilizacija buvo 
klaida. Tą klaidą reikia ati
taisyti.

Adm. B. Camey pastebė
jo, kad jis kalba ne kaipo 
profesionalinis kariškis, bet 
kaipo pilietis. Kaipo Ame
rikos pilietis jis sakėsi ne
sąs optimistas.

Panašiai tą pat dieną pa-' 
sisakė ir buvęs Karo sekre
toriaus padėjėjas Louis 
Johnson ir dabartinis karo 
veteranų administracijos 
viršininkas generolas O. N. 
Bradley.

“New Leader” jau prieš 
porą savaičių pastebėjo, kad 
dabar iš musų ginkluotų pa
jėgų viršininkų vienaip vien 
girdisi perspėjimas būtį stip
riems ir atminti, kad nuo
laidomis taikos negalima iš
saugoti. Ant kiek Valstybės 
departamento pareigūnai 
vis dar “gelbsti taiką” am
žinatilsi Chamberlaino prie
monėmis ir vis jieško kom
promisų, kurie nieko neiš
sprendžia, ant tiek Karo de-' 
partamento pareigūnai pra-' 
deda kalbėti kitokią kalbą 
ir jau viešai sako, kad nuo
laidomis su Rusija negali
ma susikalbėti. Vienintelė 
kalba, kurią Rusija norės 
suprasti, yra jėga, geras pa
siruošimas ir tvirtas laiky
masis musų principų.

tęsė kovą prieš nacius ir ta
da, kada Anglija ir Ameri
ka jam nustojo duoti bet 
kokią pagelbą ir siuntė gin
klus,* amuniciją ir kitokią 
pagelbą Rusijos pastatytam 
partizanų vadui Tito-Broz. 
Michailovičius buvo galin
gųjų sąjungininkų išduotas, 
bet jis pats neišdavė nieko. 
Michailovičiaus nelaimė bu
vo ta, kad jis gynė nepri
klausomą Jugoslaviją, tuo 
tarpu kai Anglija ir (labai 
nenoriai) Amerika, atidavė 
Jugoslaviją i rusų “Įtakos 
sferą.” Iš čia ir kilo visas 
Michailovičiaus “klausi
mas.”

APIE TAIKĄ IR KARĄ
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skieriai užplūdo sardinijos salą

KELEIVIS, SO. BOSTON

Sardinijos salą ši pavasarį užplūdo skieriai (ša rančiai), kurie sunaikino 
visus ūkininkų pasėlius. Vaizdelio kairėj matosi, ka ip tie žiogai lipa sienomis 
ir langais aukštyn, kad gauti daugiau saulės šilimos. Dešinėj pusėj ūkininkai 
naikina juos primityviais budais: šluoja šakomis i maišus, paskui špatais juos 
muša. UNRRA dabar nusiuntė kelis tonus chemikalų tiems žiogams naikinti.

Vaikai ir Tėvai vi Stalinas su 5 pavaduoto
jais (pirmas iš jų yra kan
didatas Į politbiuro — Bul- 
ganin).

Pavyzdžiai iš Gyvenimo į sisveikinimais, tėvas paklau! Iš šių visų aplinkybių

PRIE MICHAILOVIČIAUS 
BYLOS

Amerikoje susidarė ko
mitetas, kurs pasistatė sau 
už tikslą sekti Michailovi
čiaus bylą. Tas komitetas 
apklausinėj o daugybę ame
rikiečių liudininkų, kurie 
buvo Jugoslavijoj ir kurie 
savo akimis stebėjo gen. 
Michailovičiaus kovą prieš 
nacius. Dabar tas komitetas 
savo surinktus liudininkų 
parodymus persiuntė Vals
tybės departamentui ir Ju
goslavijos vyriausybei. Liu
dininkai šitame apklausinė
jime buvo Amerikos kari
ninkai, kurie buvo su Mi- 
chailovičiu jo armijoj. Taip 
pat karininkai, kurie dirbo 
su Tito armija ir daug ame
rikiečių lakūnų, kuriuos Mi
chailovičius išgelbėjo iš na
cių nagų ir iš tikros mirties. 
To penkių dienų apklausi
nėjimo išvados yra tokios:

“Jokio Įrodymo nebuvo pa
tiekta komisijai, kurs rody
tų, kad Michailovičius butų 
bendradarbiavęs su Ašies val
stybėmis. Priešingai, viskas 
rodo. kad tokio bendradarbia
vimo negalėjo būti. Ta proga 
reikia pastebėti, kad visokiau
si liudininkai, būdami su Mi- 
chailovičiu, nuolatos stebėjo 
Michailovičiaus veiklą, jie tu
rėjo progos pastebėti tokį ben
dradarbiavimą, jei jis butų bu
vęs.”

Penkių dienų apklausinė-

Amerikos socialistų parti
ja, vadovaujama Norman 
Thomas. laikė savo konven
ciją Chicagoje. Konvencija 
priėmė platformą busimiems 
rinkimams ir pasisakė dėl 
einamos politikos klausimų. 
Kalbėdamas apie taikos 
klausimą partijos vadas N. 
Thomas sakė:

“Visiška militarinė pergalė 
kare neįvykdė nė vieno kilnaus 
tikslo, dėl kurių įgyvendinimo 
mums buvo sakoma mes ka
riaujame... Nacių totalitariz
mas yra sudaužytas ir nebe
gali grėsti taikai, bet dabar y- 
ra pagrindo bijoti, kad Sovie
tų diktatūra su tokiu pat be 
atodairos atkaklumu siekia 
galios, turėdama už savo nu
garos didesnę galimą jėgą, 
kaip naciai.”

Nacių vietą pasaulyje už
ėmė Sovietų diktatūra. Pa
saulis ritasi prie naujo ka
ro. Karo dabartiniu laiku 
galima išvengti, jei Ameri
ka ir Anglija turėtų aiškų 
taikos planą, kurs patrauk
tų pasauli ir padėtų pagrin
dą teisingai, pastoviai tai
kai. Už tokio plano Įvykdy
mą Amerika ir Anglija tu
rėtų mesti visą savo kariš
ką ir ekonominę jėgą. Ru
sija šiuo metu negali ka
riauti. kaip negalėjo Hitle
ris 1936 metais, kada kelių 
divizijų butų užtekę paša
linti hitlerizmo pavojų. Elv 
Culbertson, savo knygoi 
“Mušt We Fight Russia” 
sako:

“Pagrasinimas jėga ar paro
dymas jėgos galėtų per dvi 
savaites sulaikyti Rusijos val
dovų karingą ekspansiją. Ru
sija pasitrauktų už savo teisė
tų sienų už Curzono linijos. 
Tiktai dvejuose atsitikimuose 
Amerikos ir Anglijos politi
kieriai parodė jėgą, Graikijoj 
ir Trieste, ir Rusija tuoj pa
sitraukė. Rusija negalėtų ir 
nenorėtų kariauti prieš nusve- 
riamą anglų-amerikiečių jėgą. 
ji kariautų tiktai tame atsiti
kime, jei jos teritorija butų 
užpulta arba grėstų pavojus 
jos komunistinei tvarkai.”

Dabar dar be karo gali
ma laimėti teisingą taiką. 
Bet jei laikas bus praleistas, 
tada po kelių ar keliolikos 
metų, Rusija pasirinks lai
ką primesti pasauliui savo 
valią. Tada karas bus neiš
vengiamas. Francijos poli
tikieriai 1936 metais pra
žiopsojo progą išgelbėti sa
vo šalį ir visą pasaulį nuo 
karo. Dabar Amerikos ir 
Anglijos vadai eina Franci
jos politikierių liudnu ke
liu. Pasekmės bus tos pa
čios.

-. . I - - - - -se sunaus daktaro “kaip ei-,New Yorke leidžiamas “So- 
Nors žmoniško gyvenimo’ naši?’’ “Labai gerai,” atsa- cialističeski Vėstnik” daro

taisyklės ir mokomos mo
kyklose, vaikams sakoma, 
kad tėvus turi gerbti ir nu
senusius užlaikyti, tačiau 
jaunoji karta, ypač čia au
gusi, to nepaiso. Kai kurie 
jų eina tiesiog vandalizmo 
keliu, nepaisydami nieko, 
kas daro gyvenimą gerą ir 
gražų. O kad taip yra, pa

kė sūnūs daktaras. Tuo pa
čiu laiku daktaras rodyda
mas pirštu per langą sako: 
“Matai, naujas ir naujutė
lis karas. Užmokėjau 2,200 
dolerių cash. Gavau vietą 
prie ligoninės, mokės 400 
dolerių Į mėnesį. Atliekamu 
laiku praktikuoju savo ofi
se. Čia irgi darau gerą biz

matysite iš žemiau’ duoda- nį.” “Ar turi jau ką pasi
nių pavyzdžių. Del žinomų dėjęs?”—tėvas įsikišo. “Tu- 
priežasčių nei vietų nei var- riu porą tūkstančių banke 
du neįvardinsiu. p*ažymėsiu ir keletą dešimkių kišenėj” 
tik faktus, tik pačius nuo-i— atsakė daktaras. Tada 
tikius pasireiškusius gyveni-; tėvas pravėrė karčiamos dū
me. I ris ir sako: “Vaike, saliuno

Kas Savaite
Angliakasiai Laimėjo Freedom,” (“Ąš, Pasirinkau

Pereita savaitę užsibaigė!Uisvę”) Kravčenko tam- 
minkštosios anglies kasėjui™“ bruožais pi estą rusų 
streikas. Angliakasių unijos diktatūros, režimą De jos 
vadas Lewi?ir vyriausybės I komunistai siera ir tulžimi

pritvinko.
Jis gali susilaukt Trockio 

ir Krivitskio likimo. 
“Atsakomingos Pareigos”

Sako, kad nacių armijos 
karininkai, kurie buvo pa
imti rusų nelaisvėn, gavo 
“atsakomingas pareigas.” 
Jie turi instruktorių vietas 
raudonojoj armijoj.

Tai šitaip yra naikinami 
tie “naciški bestijos.” Ką 
tai reiškia — naują “krau
ju cementuotą vienybę” ? 
O gal tai reiškia, kad Rusi
jos diktatorius Stalinas la
bai nori taikos?

Sakoma taip pat, kad Ru
sijoje veikia visa eilė vokie
čių mokslininkų — tų, kurie 
dirbo hitlerinės Vokietijos 
laboratorijose, norėdami pa
daryt atomų bombą.

Ir tai gal rodo, kad Stali
nas nori taikos?
Joseph Medill Patterson

New Yorke mirė bulvari-

atstovas Krug pasirašė nau
ją sutarti.

Angliakasių algos padi
dintos iki $1.85 dienai; 
jiems yra užtikrintas gero
vės bei šalpos fondas, Į ku
li bus sumokėta 25 ar 30 
milionų dolerių kasmet.

Reikia pripažinti, tai yra 
stambus laimėjimas. Bet 
taip pat reikia sakyti, kad 
tas laimėjimas eis visuome- 

Įnės sąskaitom Daugiau mo
kėsim už kurą ir kitus fab
rikų dirbinius!

Algos bando pavyti kai
nas — nepaveja.

Išrodo, kad zovada atlėks 
infliacija, kurią seks ir de
presija.
Europą Apniko Parazitai

Europą apniko milionai 
raudonųjų parazitų. Gauto
mis žiniomis, rusų okupuo
tos šalys turi maitint apie 
tris milionus raudonarmie-išvadą, kad Sovdepijos val

dymas liko perkeltas Į mi
nistrų kabinetą ir kad polit
biuro, kaipo valdantis orga
nas, savo reikšmės nustoja. 
Savaimi suprantama, tik
ruoju Rusijos šeimininku ir 
toliau lieka Stalinas.

Seniau politbiuro nariai, 
bent teoretiškai, buvo skel
biami lygiateisiais, jų pa
vardės buvo vardinamos af- 
fabetiškai, taigi Stalinas 
(su S raide) buvo atsidū
ręs beveik gale. Dabar Sta
lino vardas visur eina pir
muoju. Yra tai požimis ke
liamo prestyžo.

cių.
ir muįuk^’kŠVLfetu-'nio dienraš£io News”
ir musų tėvų kraštas Lietu leidėjas, joseph Medill Pat.

Trvs milionai bolševikiš-ltereon — Siminė Chicagos irys milionai boLevikis idienraščio “Tribūne” leidė-
kų kiaurų maišų — galit su-, • McCormiek
prasti, ką tai reiškia karo/ C ’. .
išvargintai ir nuteriotai Eu-i Patterson, kaip ir McCor- 
ropai. Jos žmonės badauja, mick, buvo apsamanojęs re- 
siaučia ligos, švaistosi gilti- akcininkas. Jo “D. N.”
nė ir čekistas! [tačiau yra plačiai skaitomas

Rusų okupuotas sritis ski- dienraštis. Jo sekmadienio 
ria stora cenzūros siena, ge-Į^kĮ3 turi kelis milionus 
ležinė užlaida. Nėra gali-!skaitytojų! Tuogi tarpu gan 
mvbės patirti viską, kas da-'švarus New Yorko dienraš- 
rosi Stalino “rojuje.” Bet tis “Times” neturi nei mi- 
kada nors toji siena bus nu- Bono skaitytojų...

Patterson mokėjo akstin- 
ti musų visuomenės žemuo
sius instiktus. Nedera many
ti, kad Pattersonui mirus 
tas dienraštis pakeis savo 
gaires.

Amerika dar turi milio
nus panašios spaudos mė
gėjų, ji turi ir bulvarinių 
šundaktarių.
Kaulas Barbaro Gerklėje

Andrius Grcmyko, Rusi
jos atstovas Jungtinių Tau
tų saugumo taryboje, sukė
lė naują triukšmą: jis pa
springo retu kaulu. Dalykas 
toks.

New Yorke buvo suruoš
tas banketas Varšuvos gy
nėjų vadui, generolui Bur-

reikia 
karnen-•r V -----  X------

teriu, jis apskaitliavęs pa
sakė, kad kaštuos apie 800 
dolerių. Ar sūnūs negalė
tum kiek man pamačyti?” 
“Aš nepaisau to ‘stinking’ 
saliuno.” atsakė sūnūs. Tą

Ir štai koki jaunosios kar- grindys jau prastos, 
tos “gerieji” darhsi • taisvtL Kalbėjau su 1uai vai .

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

Motina dviejų sūnų ir 
dukters mums besikalhant, 
apart kitko pasakojo:

“Mano vaikai parvažiuo
ja namo beveik ant kiek
vienų didesnių švenčių, daž
nai su visa šeimyna. Kar
tais jie užtrunka po kelias 
dienas. Kaipo svečiams, rei
kia pampinti geresnio mai
sto ir šio to išsigerti. Tėvas 
nedirba, turi dusulį, o gal 
ir ‘miners asthmą.’ Vaikai, 
sakosi gerai uždirbą. Pini
gais švaistosi, gi mums su 
tėvu nei dolerio nepakiša. 
Vaikams išvažiavus turime 
rūpintis, kad užkimšus jų 
padarytas skyles.”

Prigimtis traukia atlan
kyti gimtini lizdelį, pama
niau sau, bet nemoka Įver
tinti tatai...

Kitas vaizdas. Motina 
našlė aprašė savo nuosavy
bę. kuri buvo verta penkių 
tūkstančių dolerių, savo sū
nui su išlyga, kad tas jai 
išmokės 1,000 dolerių. Beto, 
išsiderėjo ji sau rusi ir vie
ną kambarį ant aukšto.

Laikui bėgant marti pra
dėjo neapkęsti vyro moti
nos. MiegruimĮ, kuris buvo 
skirtas senąjai, marti pra
dėjo užbarikaduoti, užkrau
dama duris rakandais. At
važiavus dukteriai pasisve
čiuoti, motina pasiskundė. 
Abidvi sutarė užprotestuoti. 
Sūnūs sumušė abidvi ir iš 
buto išvijo. Dabar motina 
gyvena pas kitus.

Dar vienas pavyzdys:
Neturtingos motinos duk

tė ištekėjo už gerai uždir
bančio vyro. Vyras operuo
ja anglies trintuvę (breke- 
r) ir uždirba apie 50 dol. 
kas dieną. Jo moteris švais
tosi pinigų saujomis. Vieną 
dieną, prieš Velykas, ji pir
ko net 7 poras čeverykų 
dėl savęs. O kuomet jos se
na motina atsilanko, tai ji 
nenori nei i vidų įsileisti.

Mat, senoji perprasta, jai 
sarmata esanti susidėti su 
skarmaliais...

Ir da vienas pavyzdys:
Daktaras atvažiavo auto

mobiliu ir sustojo prie tėvo

Laikraštis primena, kad 
Sovnarkomo (Sovietų Liau
dies Komisarų) pirmininku 
Stalinas save paskyrė, 1941 
m., gegužės 5 d. Tai buvc 
kaip tik tas laikotarpis, ka
da Stalinas, kaip tą patvir-

pasakęs, užtrenkė duris irį tino Niurembergo teisme iš- 
įsvaziavo. . | keltieji faktai, vedė pasita-

Ir da vienas paskutinis į rįmUg su Hitleriu dėl Įstoji- 
pavyzdys: . ! mo j Rara Vokietijos pusė-

Kelių vaikų motina pasi- je Ribbentropo parodymu 
skunde sunui daktarui se- • pasitarimai nutruko tik dėl 
kančiai: Skauda ir skau-, perdidelių Rusijos reikala- 
da po krutinę, gal n numirt j Ministerio pirmininko 
prisieis. . j pareigas Stalinas paėmė i

Jau ir ?ako su."įsavo rankas eidamas į karą
nūs. "Juo ilgiau gyvensi, 
tuo daugiau kentėsi.”

“Tai rup... jis laukia ma
no mirties” — pasakė mo
tina.

Galėčiau pateikti daugiau 
tokių vaizdų, bet manau pa
kaks to, kad skaitytojas ga
lėtų padaryti savo išvadas.

J. D. T.

Permainos Sovietų 
Vyriausybėj

New York (LAIC)—Mas
kvos laikraščiai prieš kuri 
laiką paskelbė stambesnius 
pakeitimus vyriausybėje — 
sudarytos naujos ministeri
jos ir paskirti nauji parei
gūnai - ministeriai (nebeko- 
misarai!). Stalino neskai
tant į vyriausybę Įeina 8 po
litbiuro nariai. Politbiuro, 
kaip žinome, yra komunis
tų partijos specialus komi
tetas, tiek vidaus tiek už
sienio, tiek partiniai politi
kai nustatyti ir prižiūrėti.

Iš minėtų astuonių, tik 
trys užiminėja ministerinius 
postus, o 5 neturi jokių mi
nisterijų, Visi 8 tuo pat me
tu yra Stalino pavaduotojais 
ir kartu su juo sudaro da
bartinės Rusijos vadovauja
mą viršūnėlę. Tuo budu nau
ji patvarkymai dar labiau 
indentifikavo kompartijos 
vadovybę su vyriausybės or
ganais.

Kita naujiena — Įsteigi
mas vienos centralizuotos 
Ginkluotų Pajėgų (jau ne- 
bevadinama “Apsaugos”)

įr norėdamas išvengti val
džios (Politbiuro-Sovnarko- 
mas).

Dabar einama ir dar prie 
didesnės Stalino asmenyje 
valdžios centralizacijos. Ne
abejotina, toliau pastebi 
laikraštis, kad Stalinas ren
giasi naujam karui ir ta 
kryptimi suka visą SSSR 
valstybė laivą. Visos gau
namos žinios ir paskutinių 
laikų Įvykiai tą spėliojimą 
tik patvirtina.

Maskvos laikraščiai tebe 
linksniuoja variantus apie 
klasių kovą ir kapitalistinio 
pasaulio konfliktų neišven
giamumą. Ta prasme labai 
budinga buvo paskutinė 
Stalino kalba.

griauta ir tada—
Tada visi patirs, kad rau

donasis okupantas buvo 
toks pat žiaurus, kaip ir ru
dasis — vokiškas okupan
tas.
Paniekinta Stalino Emblema

Chicagos komunistų “Vil
nis” kelia didžiausi lermą. 
Ji sako. kad Chicagos lie
tuvių tautiškose kapinėse 
buvęs “išbiaurotas” velionio 
Jukelio paminklas.

Paminkle buvo iškalta 
emblema — kūjis ir piautu- 
vas. Kažin kas tą emblemą 
aptepliojo maliava ar sma
la.

Komunistų barabanšči- 
kas Pruseika kaltina socia
listus. Tai jie esą kalti dėl Komorowskiui. Bankete da- 
“sito chuliganiško darbo.” Į lyvavo Jungtinių Tautų sek- 

Socialistams tikrai nebu- letoriaus Trygve padėjėjas 
vo reikalo peckiot tą pa- Hutson, jis sveikino Būrą.
rninklą. Bet kaip su Prūsei- Grymyko rėkė, kad Hut 
ka:Jis—laikraštinis rakalis.
Ar socialistai ir dėl jo ske- 
teriojimų turėtų būt kalti?

aludės durų. Pasikeitus pa-1 žinybos, kurio priešaky sto-

Dranga Talka
Aukų “Keleivio” namui 

išpirkti gavome iš sekamų 
draugų: Paul Dargis iš N. 
S. Pittsburgh, Pa. — $7.50; 
J. P. Smilgius iš Grand Ra- 
pids, Mich. — $2; Blanche 
Lester iš Reeds Ferry, N. H. 
—$1.50.

Visiems aukavusiems 
draugams tariame širdingą 
ačiū.

NAUJI MOKESČIAI 
LIETUVOJE

Ncw York (LAIC)—Lie
tuvoje įvesti atskiri mokes
čiai viengungiams. Nuo to 
mokesčio atleisti karo inva
lidai, buvusieji raudonar
miečiai ir panašiai.

T as—“Browderizmas”
Komunistai vis negali už

miršt savo buvusio fiurerio 
Brovvderio. Trijų Maskvos 
davatkų (moterų) organe, 
‘Daily Worker,” buvo Įdė
tas Fosterio manifestas. Ja
me skaitome:

“Komunistų Partija ir to
liau neatlaidžiai kovos prieš 
bimvderizmą. Brovvderio iš
metimas iš jos eilių davė 
Komunistų Partijai galimy
bę vykdyti teisingą mark
sistinę politiką.”

Tuogi tarpu Brovvderis 
sėdi Maskvoj ir šaiposi. Jis, 
tur būt laukia, kol sukryps 
Fosterio “linija.”

Komunisto “teisinga poli
tika” — gert iš to šulinio, 
kuri jis prispiaudo.
“Ai Pasirinkau Laisvę”

Maskva vėl turi sopulį. 
Amerikoje pasirodė nauja 
knyga, kurią parašė “nau
josios kartos bolševikas,” 
Viktoras Kravčenko.

Kravčenko turi rusų ar
mijos kapitono laipsnį, jis 
buvo rusų pasiuntinybės na
rys Amerikoje.

Savo knygoje “I Chose

son neturi teisės sveikinti 
“lenkų tautos priešą.”

Iš to riksmo amerikonai 
tik pasijuokė. Jie pasakė: 
“Draugas Gromvko tur būt 
užmiršo, kad čia ne Rusija 
ir čistkų nebus”...

Gromyko eina diplomato 
pareigas, kurioms jis netin
ka. Jis yra Stalino bažny
čios ordinare plytlaižė. 
Sviestas Lipa j Medį

Kainų administracijos 
leidimu, jau pakeltos kainos 
sviestui ir pienui. Už svarą 
sviesto reikės mokėti 11 
centų daugiau, už bonka 
pieno — vieną centą dau
giau.

Kurie stebėjote spaudą, 
galėjote Įsitikinti, kad joje 
nebuvo jokio triukšmo — 
kaip buvo dėl geležinkelie
čių ir angliakasių streiko. 
Ką tai rodė?

Visai paprastą dalyką. 
Pelnas supranta savo inte
resus — gaunamas doleris 
švpsosi, tik mokamas rauko
si. i

Vedėme karą už laisvą ir 
sotų gyvenimą, bet — lai
mini alkaną taiką, ypač 
tiems, pas kuriuos mažai 
dolerių.

St Strazdas.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

kas skaito, rašo

TAS DUONOS NEPRAŠO
Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Kas Nauja Brooklyne
Iš Kriaučių Susirinkimo kad legalių švenčių dienoje

--------  darbininkai neitų dirbti.
Gegužės 22 d. buvo kriau- Nes jeigu kurie bus sugauti 

čių 54 skyriaus mėnesinis dirbtuvėj dirbant, tai netiki 
susirinkimas. Kriaučių lo- negaus mokėti, bet bus dar j 
kalo atstovai išdavė iš Amai skaudžiai nubausti. Taip 
gameitų unijos konvencijos pat, priminė, kad darbinin- 
pranešimus. Vardu trijų de- kai apart legalės šventės ne
legalų pranešima skaitė F. imtų sauvališkai lygiai ke-Į 
Milas - Milašauskas. Trijų ilias dienas daugiau švęsti, 
musų atstovų: F. Vaitukai- Tie, kurie pasiims sauvališ-
čio, L. Šerkšnio ir F. Mila- 
šausko raportas buvo gerai 
apdirbtas. Kriaueiai gėrisi, 
kad bendras delegatų ra
portas buvo vienas iš ge
riausių, kokis kada tik bu
vo išduotas!

Kodėl musų kriaučiams 
konvencijos delegatų rapor
tas patiko? Atsakymas la

kai daugiau dienų švęsti toj 
savaitėj, tai praras užmo
kesti už legalę šventę.

Taip pat tie, kurie nuo 
pereitų metų liepos pinuos 
dienos iki birželio 29 d. šių 
metų perėjo per kelias kon- 
traktorines dirbtuves, tai 
birželio 28 d. negaus vaka- 
cijų “čekio.” Bet nereikia

SVARSTO ANGLŲ IŠ EGYPTO PASITRAUKIMĄ

Šioj nuotraukoj matosi (dešinėj pusėj) anglų atstovas, kurie praneša a- 
rabų konferencijai Kairo mieste, kad anglai sutinka ištraukti savo kariuome
nę iš Egypto, bet reikalauja, kad Suezo Kanalas butu gerai apsaugotas Tuo 
kanalu eina Anglijos susiriekimas su Indija.

MANO ATSIMINIMAI IŠ SOCIALISTŲ 
VEIKIMO DETROITE

bai lengvas: nes visi trys a- nusiminti, sako delegatas, 
tydžiai prirengė ir viena- tokie darbininkai turi maty- 
už visus susirinkime jį išda ti savo lokalo delegatų ir is-
vė. Jeigu būt kiekvienas de
legatų norėjęs pasirodvt 
vot, ką jis matė ir girdėjo, 
tai butų tokios geros nuomo
nės apie Amalgameitų Uni
jos konvenciją nepalikę, 
kaip dabar, kad paliko.

Reikia pasakyti, kad mu
sų atstovų iš unijinių Įstai
gų raportai žymiai taisosi. 
J. Pranckevičius su F. Vai
tukaičiu padarė vykusius 
pranešimu iš New Yorko 
Joint Boardo veikimo. Iš 
Trade Board Ch. Cerka ir
gi padarė aiškų pranešimą. 
Tik kažin kodėl musų P.

pildyti tam tikrą “formą, 
kur jiems bus išjieškotas va- 
kacijų “čekis.”

Dar toliau. Tie, kurie dir
bo “inside” dirbtuvės ir pa
metė, tai, pagal unijos ir 
fabrikantų sutarti, praran
da vakacijų mokestį. Kont
raktinės dirbtuvės, kad ir 
pametusiems darbininkams 
jų dirbtuvėse darbus, išmo
ka vakacijų “čekius. ’ Kurie 
susirgo tame laikotarpyje, 
nuo liepos 1, 1945 iki bir
želio ž9, 1946 metų, tie 
gaus pilnos savaitės vakaci- 

“cekį.” Kareiviai, kuriejy
Kyrius nesiryžta duoti ra- Į31.’11*'? Jungt. Valst.. armi- 
nLn? JCJ’ laivyne ar aviacijoj irportų

Delegatas padarė prane 
Šimą apie lietuviškas kriau ... 
čių dirbtuves. Pasirodo, kad Re^1- . . , . 
jos visos gerai dirba, tik vi- Susirinkimas 
sur trūksta kriaučių. Nors

yra nariais ACW of A., jie 
gaus pilnas vakacijas apmo-

• t - i- _ i _ Ti mrai. LOKaio r. i
praėjo ge-L»»<T/X ail_

I JU V V 2U-

BALTIMORE, MD.

Rastenis Vėl Kandidatas 
j Maryiand Seimą

Adv. Nadas Rastenis vėl i tik už 6. Viršminėtos orga- 
kandidatuoja demokratų ti- nizacijos remia, alfabetiškai 
ketu Į Maryiand Atstovų
Rumus. Jo kandidatūrą in- 
dorsavo Baltimorės demok
ratų organizacija, suside-J 
danti iš daug demokratiškų Į 
kliubų, jų tarpe ir Lietuvių 
Demokratų Kliubas. Gi ge
gužės 20 d., taip pat indor- 
savo ir Moterų Demokračių 
Kliubai šeštam distrikte.

Adv. Rastenis kandida
tuoja Lane tikėtu. Minėtos 
organizacijos ir Liet. Dem. 
Kl. remia sekantį tikėtą: 

Wm. P. Lane — gubernat. 
J. J. Lacy—valst. kontr. 
H. Hammond—valst ge- 

neraliu advokatu.
gubem. \j

l Kandiaatų tiemoaiatų ti-, naujienų iš musu gyvenimo 
' ketu į atstovų butą (house! Pirmiausiai noriu pasi- 
I cf delegates) iš sesto distr. i džiaugti, kad visi Sioux Ci- 
1 X\a reikia balsuoti ty jaunuoliai lietuviai, ku

rie buvo išėję į Amerikos 
ginkluotas pajėgas, laimin- 

: gai grįžo namo, gyvi ir svei- 
Nė vienas iš musų jau-

rašant, sekamus: 
Thomas P. Fallon. 
Leroy Frederiek, 
Charles C. Griffin. 
Henry D. Grabe. 
George H. Miller, 
Nadas Rastenis.

kriaueiai neblogas algas už
dirba, bet jaunieji ameriko
nai į musų “trade” nesika- 
bina, o senieji miršta. Yra 
gerų darbų pas kriaučius ir 
norintieji išmokti to amato, 
dabar turi progą — pareiš
kė delegatas J. Buivydas. 
Gabesnieji iš pat pradžios 
mokindamiesi amato gauna 
iki 30 dolerių algos per sa
vaitę. O kada jau išmoksta 
pasidaro ir per šimtinę. Rei
kia pasakyti, kad ne tik vy
rai turi tas progas užsidirbti 
kriaučių pramonėje, bet taip 
pat moterys ir merginos.

Delegatas nurodinėjo, 
kad legalės šventės, kaip 
“Decoration Day” ir Liepos 
4 d. užmokės darbdaviai pa
lei arčiausios savaitės už
darbį, kur šventė pripuola. 
Vakacijos apsimokės kartu 
sudėjus 4 savaites uždarbio 
į (įaiktą ir paskum padali
nus po kiek pareis per sa
vaitę, tai darbininkai gaus 
iš tų dalintų savaičių už 
vieną savaitę užmokėti. Va
kacijos prasideda liepos 1 
d. ir baigiasi liepos 7 die
ną. Jeigu kas ims antrą są- 
vaitę vakacijų, tas ims ant 
savo išlaidų, mokėti gaus tik 
už vieną savaitę.

Taip pat buvo priminta,

uaDarnnj
maniusi, kad birželio prieš- nor—U. S. senat., jis yra
metinis susirinkimas butų 
šauktas į ALP Kliubo sve
tainę. Persimetę po žodį-ki- 
tą, nutarė, kad kaip ir pir
miau būdavo, šaukti į dides
nę svetainę. Tas ir gerai! 
Perrinkimai delegato ir 
pusės lokalo valdybos, yra

geras Lietuvos draugas, U. 
S. senate jis užtars Lietuvą.

T. D’Alesendro, Jr. — Į 
U. S. kongr. iš trečio kong-j 
resinio distrikto. Jis Lietu
vai ir lietuviams daug ir 
karštai dirbo ir dirbs.

G. Delle — valst. senat

ki.
nuolių nežuvo kare. "Pagal 
veteranams aprūpinti bilių, 
musų kare buvusieji jaunuo
liai gali dabar mokintis val
džios lėšomis. Kai kurte ta

c v - jv j teise jau ir pasinaudojo: Ed-
S. Yanusas, 18 War^ Vadas vardas Vozbutas kovo mėn.

Viršminėtos organizaci-; pradžioje išvažiavo į Cedar 
jos ir jų vadai, paskyrė re- Falls, Iowa, jis mokosi į mo- 
altorių Stasį J. Yanušą, Lie-: Rytojus, o Valeikų sūnūs, 
tuvių Dem. Kl. prez., 18-to; laimingai grįžęs iš armijos, 
v/arde vedėju. Tai svarbi i lanko vietinę mokykla, 
vieta. Bet Stasys yra gabus i . '
vyras. Apie jį spiečiasi daug Musų Sioux City mieste- 
suaugusių ir jaunino. • lįs n^ra didelis ir lietuvių 

Nominacijos balsavimas.Cla nėra daug. Bet ir iš mu- 
Marylando valstijoj bus bir-',mazo.. skaičiaus turime 
želio 24 d. .mokytų lietuvių. Paminėsiu

Demokratas. sekandius: Vižintų sūnūs y-
___________ i ra advokatas, Ūselių sūnūs

yra daktaras. Dūdų duktė 
yra mokytoja, o jos viena

’ Iš Bostono aš atvažiavau šventę trukdyrt, tede. tvar- 
į Detroitą liepos 30, 1910. ka buvo pavyzdinga; rnies- 
Radau LSS 116 kp. suorga- to viršininkai buvo “už- 
nizuotą iš 15 nartų; už po- klupti” netikėtai ir, tuda- 
ros mėnesių ir aš prisirašiau mi nepasiruošę, .iie nedrįso 
prie jos. Nors buvo mažas tokią didelę minią užkabin- 
draugų būrelis, bet visi bu- ti.
vo darbštus. Rengėm pra-! Kada reakcijos vadai pa
kalbąs, statėm didelius vei- matė, jog darbininkai masi- 
kalus ir ruošėm visokias niai eina su socialistais, ta- 
pramogas, kad pritraukti da jie pradėjo “kraštą gei- 
daugiau darbuotojų į musųbėti.” Policija pradėjo da 
eiles, kad jie padėtų mums , ryti visokius trukdymus, 
dirbti ir platinti socialistinę Kartą musų 116 kuopos cho- 
ideją Detroite. Nors tada rai besimokinant, įsiveržė 
buvo labai sunkus laikas so- • policija į svetainę, konfis- 
cialistiniam veikimui, mes kavo visas dainų knygas, o 
ėjom ir laužėm sušalusius visus choristus nuvarė į ka- 
tamsybės ledus. i Įėjimą ir ten išlaikė visą

1912 metais, kada musų naktį šaltame kambaryje 
LSS 116 kucpa rengė pra- ant cementinių grindų. (Bu- 
kalbas paminėjimui “krūvi- vo žiemos laikas). Ryto me- 
nojo sekmadienio” Rusijoj, tą visus ištardė ir paleido, 
kai rusų alkani darbinin- Jokios kaltės nesurado, 
kai, ėjusieji prašyti caro Vėliau tokių trukdymu 
malonės, buvo pavaišinti. buvo daug, reakcijos tarnai 
kazokų k.ulipkomis ir nagai-į visaip bandė socialistinį ju
komis, įvyko toks dalykas:, dėijmą slopinti, o 1919 me- 
Musų draugai iš 116 kuopos tų gegužės pirmą, reakcija 
nuėjo prie šv. Jurgio baž-įbuvo labai rimtai pasiren- 
nyčies paskleisti plakatus gusi darbininkų šventę 

trukdyti. Buvo sukelta visa 
policija ir milicija su kul-

nyčics paskleisti į 
apie rengiamas prakalbas. 
Detroito geri katalikai, su
kurstyti vieno vietos klebo-j kosvaidžiais ret tankais, 

i no. užpuolė tuos plakatų’Kada žmenė- ban^č pradė- 
dalintojus, pradėjo juosH eiseną, jv <<-. kraujo pra
mušti akmenimis ir plyto-Į liejimas. P • -’ ia ir milicija

SIOUX CITY. IGWA

Musų Žinios Žinelės

MOTERIS NORI DARBO

svarbus įvykis, svarbu su-ji$ šešto distr. Jis vra advo- 
traukti visus narius. Mes ' 
gyvename demokratiniame 
krašte, o ne diktatūrinėje 
Rusijoje, kur pilietis neturi 
laisvės išsirinkti ką nori, bet 
turi imti tą, ką komisarai 
su komunistinėmis davatko
mis jiems pakiša. Mes per 
metų metus turėjome rinki
mus ko plačiausiu mastu, tą 
turėsime ir šiemet, pabaigo
je birželio mėnesio.

Šį kartą musų lokalo na
riai, atmesdami P. Tarybos 
siūlymą, padarė gerai. Mu
sų lokale yra pilna demok
ratija. narių valia yra aukš
čiausias Įstatymas.

Kriaučius.

sesuo vra slaugė. .Lietuviai 
čia gyvena gana pasiturin
čiai ir pagal savo išgales 
stengiasi vaikus išleisti į 
mokslą.

mis. Drg. A. Snabys, kuris 
tame laike gyveno pas ma- 

jne, parėjo namon juodom, 
[užtinusiom akim, o drg. Se- 
cekauską taip sumušė, kad 
jį reikėjo nuvežti į ligoni
nę. Daktarai iam turėjo su
siūti galvos žaizdas. Tada 
musų katalikai įrodė “arti- 

, mo meilę”!
Bet Detroito socialistai 

dėlto nenuleido rankų ir 
veikė toliau. 1916 metais 
prie musų kuopos jau pri
klausė didokas būrys drau
gų. Turėiome suorganizuo
tą vyrų chorą, o paskui su

I uolėsi žmc es vaikyti su 
lazdomis, pysimi pradėjo 
šaudyti. Bu. o m mažai su
žeistu ir ke'-'g;. ržmuštų.

Vėliau Įvvko pačių dar
bininkų tau- e skilimas. 
Daugelis socirbstų susižavė
jo Rusiios bolševikiška re
voliucija, atsiskyrė nuo so
cialistų ir sudarė komunis
tų partiją. Socialistai buv O 
pasilikę mažumoje. Komu
nistai užvaldė ir tą bendrą 

' visų tautų namą. kurį mes 
buvome nupirkę. Bet komu
nistai neilgai tą namą teiš- 

1 laikė.

Pusamžė moteris pajieško darbo už 
traspadine mažame miestely arba ant 
farmos. Daugiau žinių suteiksiu per 
laišką. Prašau įdėti stamna. (25)

MARTHA MENES.
1537 Temple St.. Los Angeles 26. Cal.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais

90 MILLBURY STREET 
WORCESTER, MASS.

Iš visur “Keleivyje" už
tinkame visokių žinių, tik iš 

. musų lietuviškos kolonijos 
katas, rimtas ir tauras as-j nieko nematvti. Todėl leisiu “Keleivio” skaitytoja.
—' sau paduoti siekių tokių Siusitietė M. B.mui.

lų Tik Išėjo iš Spaudos Nauja Brošiūra

Juozas Stalinas
— ARBA —

v uaonui ou- •------
sidarė ir mišrus cnoras. Ta- 1924 metais velykų dieną 
da jau turėjome daugiau 'nuvažiavau pažiūrėti, kas 
spėkų ir suruošdavom rim- i tame name dabar yra. Žiu-
tus koncertus. Dirbome ben 
drai su kitų tautų socialis
tais. pasidalindavome ar
tistais ir dainininkais: mu

riu, viename kambaryje dar 
komunistai mokina savo 
chorelį, o Giežiojoj svetai
nėj negrai laiko kokias tai

sų choras eidavo į kitų tau- tikybines vely kų pamaldas...
tų draugu parengimus dai
nuoti, o jų chorai atlanky
davo mus.

1917 metais visų Detroi
to tautų socialistai nusipir
ko nuosavą namą, kuriame

LSS 116 kuopa, dėl skili
mo, irgi buvo apsilpusi. Li
kome neskaitlingi nariais, 
buvo nusilpęs ir musų vei
kimas. Mes, katrie pasili
kom ištikimi-socializmo ide-

GARY, INDIANA

Mirė Senas “Keleivio” Skai 
tytojas Juozas Paškauskas |

Gegužės 16 d. čia staiga 
širdies liga mirė Juozas 
Paškauskas, vienas iš pir
mųjų “Keleivio” skaitytojų. 
Velionis iš Lietuvos paėjo 
iš Selemos Budos kaimo, 
Gudelių vai., Mariampolės 
apskr. Į Ameriką velionis 
atvažiavo 1899 metais iš 
Anglijos. Čia pirma gyveno 
W. Virginia, dirbo kasyklo
se, o 1912 m. persikėlė gy
venti į Gary, Ind., kur dir
bo geležies dirbtuvėj.

1906 m. velionis buvo ve
dęs Elzbietą Rasulytę, su 
kuria turėjo du sūnūs ir vie
ną dukterį. Velionis buvo 
pažangių pažiūrų žmogus 
priklausė prie vietinės 284 
SLA kuopos. Mirdamas pa
liko dideliame nubudime 
žmoną Elzbietą ,du sūnūs, 
Juozą ir Julių, ir dukterį 
Mrs. J. F. Glenn.

Tebūnie jam lengva nau
jos tėvvnės žemė.

______  / J. P.

Kaip Kaukazo Razbaininkas 
Pasidarė Rusijos 

Diktatorium

Parašė J. Pilipauskas

• ~ - * “• . • «-♦... < -
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Kaina 25 centai. Užsak}"^1* Prašom Siųsti: 
KELEIVIS, 636 E. Broad*^’’ So. Boston 27, Mass.

buvo didelė ir graži svetai-ijai. laikėmės prie 116 kuo
ne, tinkama visokiems pa-jp0S ir stengėmės veikti to- 
rengimams. Buvo ir dvi ma-įiiau Dirbome pagal išga- 
žesnės svetainės, kur atsi- ies>
būdavo mažesni mitingai. Gyvenimas dabar ir lie- 
chorų pamokos ir t.t. Na- tuvių tarpe pasidarė kultu-
me buvo knygynas, vieta 
visokiems žaidimams, todėl 
jame lankydavosi daug jau
nimo ir buvo daug gyvumo.

1918 metais labai iškil
mingai apvaikštinėjom De
troite tarptautinę darbinin
kų šventę. Gegužės Pirmą
ją. Per socialistų pasidar
bavimą tais metais Gegu
žės Pirmoji buvo masiniai 
Švenčiama, darbininkai me
tė dirbtuves ir kelios dešim
tys tūkstančių darbininkų 
susirinko į Arena Garden, 
o iš ten buvo daroma eise
na; groio penki benai, žy
giavo aštuoni chorai. Su mu 
zika ir dainomis darbinin
kai žygiavo miesto gatvė
mis, dainuodami Interna
cionalą ir kitokias revoliu
cines dainas. Kada atžy
giavom į House of Masses 
(taip vadinosi Detroito so
cialistų įsigytas namas su 
svetainėmis), čia irgi rado

ringesnis. Jau katalikai da
bar musų nebeužpuldinėja, 
kartais net tenka su jais 
bendrai veikti, kaip tai 
gelbstint į vargą pateku
sius lietuvius, arba dėl Lie
tuvos vadavimo iš svetimų
jų okupacijos nagų.

Šiais metais balandžio 28 
d. musų 116 kuopa buvo 
suraošusi prakalbas draugui 
Michelsonui iš Bostono. 
Kalbėjo ir vietiniai kalbė
tojai, draugai D. Kasparka 
ir M. Balčiūnas. Kalbėtojai 
gražiai nupiešė socializmo 
tikslus i” kvietė visus dėtis 
Į socialistini judėjimą, dirb
ti vieningai dėl geresnės 
darbo : onių ateities. Po 
prakalbu tu.ėjom tą pačią 
dieną vaka’ erę. Prakalbos 
iv vakartei ;au buvo ap
rašyta “Ke.eivyje,” todėl 
plačia^ apie i i nerašysiu.

Draugo Mietu įsono atsi
lankymas t....; • ' geros įta-

me didžiulę žmonių minią, kos i musr, kuopą. Gavome
Į svetainę jokiu budu ne
galima buvo sutilpti. P"a- 
kalbos buvo sakomos ant 
miesto gatvių. Šventė praė
jo gerai, tvarkingai. Mies
to valdžia tais metais nebu
vo pasiruošusi darbininkų Į

daugiau uari” į kuopa ir 
pradedame »ivviau veikti. 
Gegir’č- 12 L kuopos narių 
susirinkimo buvo gvvas ir 
naudingas.

Dirbkim e gyvai ir toliau!
Philomena Warner.
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Maikio su Tėvu

—Sveikas, tėve! i patariu. Aš tik
—Denkiu, Maike, už svei- už mažmožius teismai sun 

ką žodį, ba šiandien aš ne- kiau baudžia. Jeigu politi 
labai fylinu.

—O ką tai reiškia, tėve,
“nelabai fylinu”?

—Tai reiškia, Maike, kad 
aš nelabai sveikas.

Mano Atsiminimai Apie 
Miką Petrauska

‘ C
Atsiminimai apie kompo

zitorių Miką Petrauską ma
no mintyse ir širdyje yra 
patys geriausieji. Tai prisi
minimai iš laikų prieš tris 
desėtkus metų, iš 1914, 1915 
m. laikotarpio ir vėliau, 
kuomet kompozitorius vei
kė ir gyveno South Bostone, 
turėdamas savo muzikos

: pradedu rūpintis instrumen
to įsigijimu. Čia man pagel
bėjo p. A. Grubis, tuomet 
buvęs South Bostono lietu
vių beno vedėjas. Jis nuvy
ko su manim i antrarankių 
daiktų muzikos krautuvę ir 
išrinko baltą, nikeliuotą 

trimitą.
Pradedu Mokslą

Tuojaus nueinu Į konser- 
pas Petrauską ir

rius Rojus Mizara, židžiu
nas, Cvirka. Žemaitis ir ki- triubą, 
ti. Konservatorija buvo dar 
ir kitaip vadinama, būtent,
YSJ ?espublika: Moterims- Ieuau,^ „
Sd gyVCntl t6n bUVO| užsisakau ku,a«. Kojnpozi-

• torius rimtai persergsti, kad

Tai
Kalbina
buvo

Mane
lietuviška

EGYPTO ARABAI DŽIAUGIASI
t—•"•'ZHas

neprašokčiau pamokų, nes 
už kiekvieną neatsilankymą 
nustatytu laiku, bus išro- 
cuota pilnai, kaip ir už lek
ciją. Sutinku su tokia sąly
ga ir pradedu mokytis.

Duoda man gaidoms ra
šyti linijuotą sąsiuvinį ir 
pirmai pamokai jame išra
šo muzikos gamą, pažymė
damas kokiais pirštais spau
sti trimito pistonus, kad 
gautum reikalingą gaidą. 
Bet kaip pusti kvapą, kom
pozitorius nenurodo. Tik 
sako: pusk, pusk!

—Kad nesipučia, — aiš
kinuosi jam. Jau man net 
akys iš kaktos lenda bepu
čiant, bet vis niekas neišsi- 
pučia, jokia melodija neiš
eina, tik kai kada purškan- 
tis garsas pasidaro.

—Tai niekis, išmoksi 
Parėięs namo praktikuok 
gerai ir ilgai, kol galėsi iš
pusti. Ateik sekančią savai
tę tuo pačiu laiku.

—Ačiū, ateisiu.
Nueinu už savaitės jau iš

duoti pirmą lekciją. Nela
bai sekėsi mokytis, kddangi 
stuboje pusti triubą nepa
kenčiama gyventojams, tad 
labai negarsiai, atsargiai ir 
tik retkarčiais, kuomet na- 

. miškiai išeidavo iš namų. 
pianą;tekdavo biskį pasimokinti 
grino-| trimitavimo. Vienok gamą 

atmintinai išmokau, o su pū
timu paliekama dar ant to
liau. šiuo kartu maestro 
išrašo trumpą melodiją. Ki
kilį, kaipo antrą pamoką. 

Mokslą Baigiu 
Išmokau ir Kikilį ir kele

tą kitų dainuškų trimituot. 
bet antram kursui pasibai
gus, teko išvykti iš Bostono 
kitur gyventi, ir mano mu
zikos mokslas tuomi pasi
baigė. Triubą uždariau dė
žutėje ir pakišau po lova 

Tai buvo laikotarpis pir
mojo pasaulinio karo. Pate
kau ir aš į J. V. armiją. Gi 
tarnauti armijoj laike karo. 
kaip kiekvienas gali numa 
nyti, — nėra pyragai.

Tas nuolatinis driliavi- 
mas. mankšta, sargy’binio 
pareigos ypač šaltomis lie
tingomis naktimis buvo bai
siai įkyrus dalykas. Bet nie
ko nepadaiysi — kartą pa
kliuvęs čionai, turi kentėti. 
O visgi norėtųsi lengvesnių 
pareigų, ypač nepakenčiau 
mankštos su šautuvu ir dur
tuvu : bėk, badvk, trauk, vėl 
durk, vėl trauk, vėl bėk... 
maršuok ir maršuok... Tik
rai vargas paprastam karei
viui.

Parado gi metu maršuoja 
grodamas benas. Muzikan- 
ai atrodo linksmi, paten- 

’ inti. Lengvas jų darbas ir 
•ražus. A, kaip gera būti 
muzikantu — galvoju sau. 
Ir prisimena man komp. Mi
ko Petrausko tėviški ragini
mai mokytis muzikos, būti 
kulturingu žmogumi. Gaila, 
kad perilgai delsiau, pervė
lai pradėjau mokytis, mažai 
teišmokau. Aišku, su mano 
menku žinojimu vietos be
ne man negali būt. Tik da
bar pradedu suprasti «Jr į- 
vertinti gerb. Miko Petraus
ko gerus norus, pastangas 
ir patarimus. Ak, kad dar 
bent sykį gaučiau gyveni
me tokią progą, tai geriau 
žinočiau... Dabar tai. iš tik-

mu-
konservatoriją, ir vadovau- zik?s !sta«a- P“™® .tok.ios
damas tuomet didžiąjai mu
zikos ir meno draugijai Ga
bijai. Tuomet Mikas Pet
rauskas Bostono apylinkėje 

’• uvo žymi ir stipri kultūri
nio veikimo jėga, aplink jį 
sukosi beveik visas tautinis 
veikimas meno srityje ir re
tai kas neturėjo ryšių su M. 
Petrausko asmeniu, nepai
sant ar jis to norėjo, ar ne
norėjo.

Galimas daiktas, kad yra 
ir neigiamu nuomonių apie 
čionai kalbamąjį asmenį; 
gal pas jį, kaip ir pas kiek
vieną žmogų, buvo kokių 
nors ydų ir silpnybių, bet 
tas neįeina į šio rašinio tu
rinį. Viena, kad apie miru- 

j si esu linkęs kalbėti gerai; 
• kita, mano tikslas vra čio- 

, , nai pagerbti tą didįjį lietu-
sakau, kad vl-„ tautcs muzikos kūrėją,

» A V* -"C - 1
kierius apvagia miesto iždą, 
tai jį išrenka į gubernato
rius; o jeigu jis apsivagia 
da ir gubernatoriaudamas, 

" išrenka į Kongresą..tai J1 . - . - -v—Gal buvai kur ant ban- • Bankininkai kaliais milio- 
kieto ir persi valgei? Į nūs pavagia, ir niekas jų

—Nedalyk juokų. Maike.
Kaip t udabar gali ant ban
kieto persivalgyti, kad tie 
bankietų rengėjai nieko tau 
neduoda! Seniau, būdavo, 
tai galėjai persi valgyt. Už 
pusę dolerio žmogus gauda
vai kilbasų su kopūstais, 
bonką alaus, porą gerų 
šnapsų, pyrago, kavos ir ki
tokios Dievo dovanos. O da
bar užsimki 3 ar 4 dolerius 
ir alkanas išeini. Sakau, nei 
sarmatos neturi tiek lupti ir 
nieko neduoti.

—Tai kodėl tėvas nesvei
kuoju jeigu nepersi valgei?

—Maike, aš sergu nuo 
skarbavų binzų.

—O ką tai reiškia?
—Tai reiškia, vaike, kad 

man teko už grotų sėdėt.
—Už ką?
—Visai už nieką, Maike.

Per vieną bankietą išalkęs, 
aš nuėjau bučemėn pažiū
rėt, ar negausiu ko nors pa- 
sižyvit. Buvo daug žmonių, 
tai man nusibodo 
laukti ir aš n. u . iau išeiti 
nieko nepirkęs. Ale kaip tik 
aš per duris, tai bučeris 
kapt man už mundieros ir 
sako; “Veideminut. mister!
Tu turi kilbasa kišeniuje!”
Ir ištraukė polcką balionę 
iš mano mundieros. Uskiuz- 
mi, sakau, aš jos neėmiau.
Sakau, aš visai nežinau, ko
kiu spasabu ji galėjo pas 
mane atsirasti. Gal kas kišo 
į savo kišenių, sakau, bet 
nėr misteiką įkišo į mano.
Jeigu nori, sakau, aš galiu 
tau už ią užmokėti, o jeigu 
ne. tai pasiimk ją sau ir 
j rie manęs nesikabink, ba 
aš nepaprastas žmogus. O 
jis. matvt. koks bedievis, 
laiko mane už skverno ir 
sako: “Ai don kėr kas tu 
esi, ale už šitą balionę gau
si skarbavų binzų.” Pašau
kė policmaną ir nuvežė ma
ne į lakupą. Išlaikė tris sut- 
1 as ir visą laiką davė šaltų 
binzų. Aš prie tokių patro- 
vu nepanratęs, tai gumbas 
taip pakilo, kad dabar ra- 
tunko nėra.

Matai, tėve, aš jau

rusies visame pasaulyje, ku
rion komp. Petrauskas ver
bavo visus, kas tik norėjo 
mokytis dainuoti, arba šiaip 
muzikos, ir baigusiems su
teikdavo diplomus. Suver- 
bavo ir mane šion įstaigon, 
nors ėmė jam ilgą laiką į- 
kalbėti man “sveikam ligą.” 
Būdavo, kada tik susitinku 
tuojaus ir sako:

—Na, o kada ateisi mo
kytis dainuoti?

—Kad aš neturiu balso, 
gerbiamas kompozitoriau. 
—bandžiau išsisukinėti, 
kaip galėdamas ir mokėda
mas. —Tikrai neturiu bal
so, kaip žuvis, — iš manęs 
niekad negalėtų būti daini 
ninkas.

—Ot. dabar pasakė, — 
ginčyjosi Mikas, — kiekvie
nas žmogus turi balsą, tik 

■ reikia jį išlavinti, nustatyti 
o dėlto ir duodamos pamo
kos. Lyginimas su žuvimi 
čionai visai nelogiškas ir ne 
vietoje.

—Visvien aš dainuoti ne 
turiu patraukimo...

—Jeigu neturi patrauki 
dainuoti,

išfaicsa*** V....
Egypto karalius Farouk geria šampaną su savo ar

timais ir džiaugiasi, kad anglai sutiko ištraukti savo 
armiją iš Egypto. „

MARGUMYNAI
Kuras iš Korno Stiebų j kaip
Illinois valstijos mieste ^au 

Peoria, pirm kiek laiko bu
vo pradėti reti bandymai 1 
su kornų stiebais. Bandy-' 
mai davė neblogų paseku.

Komų stiebai buvo suka
poti ir 
procesų
iš jų gauta nemažas kiekis 
alkoholio. Sakoma, kad iš 
tono komų stiebų gauta a- 
pie 100 galionų alkoholio.

Žemės ūkio specialistai nalistų 
yra apskaičiavę, kad per ninkas 
metus laiko Amerikos far- 
muose lieka į 200,000,000 
tonų vatos ir komų stiebu/

ti.

trąšą žemei, bet dau- 
pusė lieka nesunaudo-

Jei tie nesunaudoti kornų 
ir vatos stiebeliai butų su
naudojami gaminimui ku-

_____ _ ro» Amerikos kuro ištekliai
pagelba cheminių' ^croJfa\ padidėtų. Teorija 
suraugint!. Vėliau u l‘a^are gerą pra-

R. Hoess’o Išpažintis
Niurembergo karo krimi- 

teisme stojo liudi- 
Rudolf Hoess. Jis 

buvo Oswięcim (Ausch- 
witz) koncentracijos stovy
klos komendantas. Jis

viu tautos muzikos 
prisimenant jo gerąsias ypa
tybes. kuriomis teko dauge
liui. ir man pačiam pasi
naudoti.

Dėka Jam Gyvas Esu
Jeigu aš bučiau nesusiti

kęs ir nepažinojęs kompozi
toriaus Petrausko, esu tik
ras, kad mano amžius.

mo čiaumoti, tai mokykis
__  __ ___ da-: skambinti pianu.

skurdžius* paima krautuvėjIbar prašokęs 50 skaitlinę,! —O kur aš gi
ji pasodina kalėji-įbutų pasibaigęs jaunystėje,1 praktikuoti, būnant

nebaudžia. Bet jei koks
gausiu

man ' ' jsu kokiais 24 metais. Kad rium” ir taip mažai uždir-
Maike aš inri norėčiau dar tebesu gyvas ir pajėgiau bant? (Tais laikais mano 

išauklėti šeimą, tai nuopel- savaitinė alga buvo apie 8 
nas muzikai ir Mikui Pet-dol). Jokiu budu neimano-___ 1 • Al. - -• t____ „i_______________________

7 e
nudžiauti kur nors milioną, 
ale kad milionai nesivolio
ja po bučernes. kaip balio- rauskui. Štai kaip tas vis-
nes. Buvau anądien nuėjęs 
į vieną banką pasižiūrėti, 
ar nėra čenčiaus. ale kur 
tau! Visi pinigai aptverti 
aukštom grotom ir da du 
policmonai stovi su revol
veriais.

—Tas tiesa, tėve: prie, 
milionų prieiti nelengva, j tą,

—Na. tai išvirozyk, Mai-i Ką
ke, kaip reikia vogti, kadi 
nepatektum į džėlą?

—Vogti, tėve, visai nerei
kia.

—Tai kaip reikia gyven
ti. Maike. jeigu savo netu
ri ir vogti nevalia?

—Šitą klausimą tėvas sta
tai pervėlai. Reikėjo apie 
tai pasii-upinti 40 metų at- 

kaleinos; erai, kol jaunesnis buvai.
Per 40 metų galėjai išmokti 
pelningą amata ir užsidirb
ti savo senatvei gražių pini
gų. Dabar jau ne laikas.

—Nesibaik, Maike: aš ir 
dabar uždirbu. Zakristijo
nas iš savo pėdės man pri
moka už tai. ką padedu jam 
bažnyčia iššluot ir šventųjų 
feisus nuklvnvt. Nusiperku 
makorkos ir lieka da išsi
gert.

—Nuo gėrimo tėvas turė- 
*”m visai atnrasti. Jei šian- 
dion dar gali centą užsidir- 
’ tol ,-rrtni n-p] Jau nega
lėsi. Atsimink, kokia sunki 
fipr resija Amerikoie buvo 
nrieš karą. Depresija ateis 
ir vėl. Sunku bus gyventi, 
iei neturėsi pasidėjęs jokios 
atsargos.

—Tu. Maike, pamokslu 
man nesakyk, ba tu ne ku
nigas. Kiek aš prageriu, tai 
mano biznis, ne tavo. Gud
bai!

kas įvyko.
Rodos 1914 metais, man

dirbant tuomet prie “Kelei
vio.” kompozitorius asme
niškai verbavo lietuvius jau
nuolius į savo muzikos kon
servatoriją mokytis dainuo
ti ar groti kokį instrumen- 

arba vaidinti operetėse, 
tik susitikdavo Broad-

&Vo pianiną, — 
maestrui.

Chicago (LAJC) — Tarp 
kitų leidinių USA universi
tetų bibliotekose, pavyz- 

neĮdžiui Chicagoje, galima ma-

we einant, tuojaus užkalbin
davo :

—Na, o kada ateisi mo
kytis muzikos, dainuoti? 
Mokykis muzikos, kiekvie
nas kultūringas žmogus pri
valo būti susipažinęs su 
muzika ir lietuviai tame ne
gali būti apsileidėliais. Sa
kyk. kada ateisi Į konserva
toriją?

Lietuvių Muzikos Konser
vatorija (toks jos buvo ofi
cialus pavadinimas) buvo 
nuosavam Petrausko name, 
biskį žemiau dabartinių 
“Keleivio” patalpų, ant E. 
Broadway, tik už L gatvės. 
Ten daugelis jaunuolių lie
tuviu ėmė lekcijas dainuo
ti. ar groti, imdami specia- 
:iai nustatvtus kursus ir mo- 
’ ėdami. rodos, 10 dolerių 
įž 8 lekcijas iš anksto. Jei- 
m be rimtos priežasties ne- 
itcini i pamoką paskirtu 
aiku. tai mokestis už tą pa
moka visvien būna išskai- 
yta ir šitą sąlvga Mikas pa- 

kartotinai pabrėždavo, už
sisakant kursus.

Vyru Respublika
Konservatorijos salionas 

su pianinu buvo pirmame 
aukšte, erdvingame front- 
ruime. Užpakalyje buvo 
virtuvė, kur kompozitorius 
ir jo įnamiai patys pasiga-' 
mindavo maistą, valgį. An
trame ir trečiame (palie
pio) aukščiuose gyveno įna
miai, vietiniai ir iš kitur at
vykę muzikos studentai, 
taipgi keletas inteligentų. 
Vienas, vėlesnių laiku, buvo

ma turėti 
aiškinuosi 

—Na, jeigu pianino ne
gali turėti, tai mokykis 
smuikuoti, — vėl pataria 
neatlaidus muzikos moky
tojas.

—Kad smuiko aš nemėg
stu ir . visiškai neturiu akva- 
tos mokytis smuikuoti. Ir 
atsiprašau, aš turiu bėgti į 
darbą, nes pietų laikas jau 
baigiasi,

—Na, tai iki pasimaty
mo!

Mane Prikalbina
Šiaip taip pabėgau šį kar

tą, ir maniau, kad jau tu
rėsiu ramybę, kad daugiau 
nebandys mane verbuoti į 
muzikos studentus. Bet kur 
tau! Neilgai trukus vėl su
sitinkam ir vėl tas pats: 
“Kada pradėsi mokytis mu
zikos”...

—Žinai, mielas kompozi
toriau. aš šį reikalą ilgai 
apgalvotu ir padariau ga
lutina sprendimą.

—Na. o kokį? Sakyk, sa
kyk.

—Jeigu jau mokytis mu
zikos, tai nusprendžiau mo
kytis groti trimitu. Trimitas 
man patinka labiausiai už 
visus kitus instrumentus.

Maniau dabar esąs išgel
bėtas. nes dūdiniais instru- 
mentais, juk. Petrauskas ne
gi mokins? Atrodė, kad iš
sisukimas yra džentelmaniš- 
kas ir diplomatiškas. Bet 
mano nusistebėjimui. Mikas 
tuojau atkerta:

—Gerai, labai gerai. Mo
kykis trimituoti! Ar jau tu
ri instrumentą ir kada at
eisi?

—Instrumento dar netu
riu.

—Tai būtinai kuogrei- 
čiausiai įsigyk ir ateik.

—Taip. ponas kompozi
toriau.

Tai tau, kad nori! — pa
mąsčiau nusivylęs. — Jšo

. , . A -. - ---------- ----------- , -------- ryjy. mokyčiausi daug ir
syxj sakiau, kad tokių maz- tyt ir Švedijoj leidžiamą taipgi keletas inteligentu. Tai tau kad nori! — pa- gerai, kol išmokčiau vis-
možiu vogti neužsimoka. 1 “Baltic Review.” Vietomis Vienas, vėlesnių laikų, buvo mąsčiau nusivylęs. — Jšo- ką pilnai, kol patapčiau to-

Ar tai tu rokuoji. kad bibliotekų vedėjai~ palikę tuometinis Sandaros redak-ikau į gerą rutu darželi: tu- kiu. kaip tie militario beno 
pavogus didesnį daiktą bu- pažymėjimus, kad žurnalas torius Kostantas Norkus, da- riu, ne kad loska, tapti mu- nariai, uniformuoti, gražus
tų mažesnė kora? gaunamas tarpininkaujant bar esantis Argentinoje, zikantu, dargi truborium! muzikantai, laiminai vyru-

—Tėvas klaidingai mane Amerikos Lietuvių Informa- Ten pat tada gvveno ir da-' Duotą žodi esu linkęs iš- kai!...
supratai. Vogti aš visai ne- cijų Centrui. baltinis “laisvės” redakto-į pildyti, nepaisant visko. Ii Tokios tai mintys nuolat

. . _ __ . — pa-
Apie 100,000,000 tonų f ar- pasakojo, kad jam būnant 
meriai vėliau sunaudoja,' stovyklos komendantu, Os-
----------------------------------- , więcime buvo išžudyta 2 su
man buvo galvoje ir bent1 puse milionų žmonių. Jieir
tuomi guodžiausi save 
kiose eilinio kareivio 
gose.

Bet, štai. vieną gražią 
dieną kazarmėse ant’ sienų 
uždėti bitileteniai skelbia, 
kad esą reikalingi benam 
muzikantai, mokanti dau
giau ar mažiau muzikos; ar 
net turinti norą bei gabumų 
mokytis muzikos. Nurodo, 
kur kreiptis.

Aha!... Dabai 
ga! Juk aš jau 
vintas ir turiu 
mokytis toliau.

Nueinu pas beno komen
dantą ir pareiškiu savo no
rą. Mane biskį paklausinė
jo ir tuojau priėmė į muzi
kos mokyklą, kurią už ke
liolikos mėnesių pabaigęs, 
tapau pilnuoju armijos mu
zikantu ir visą tarnybos lai
ką buvau bene. Buvau iš
vežtas Francijon ir musų 
divizija dalyvavo mūšiuose. 
Daugelis mano eilinių drau
gų. su kuriais rekrutavimo 
metu teko gyventi, paliko 
savo kaulus Francijos lau
kuose. Galėjau ir aš ten pa
silikti kartu su jais, jeigu 
ne muzika, jeigu ne Miko 
Petrausko nuopelnas, per 
kurį man teko laimė tapti 
militario beno nariu.

Reikia pridėti, kad esant 
Franci joje, musų benas bu
vo geriausias visoje 81-je 
divizijoje, kadangi dauge
lis musų beno muzikantų 
buvo žymus artistai civili
nėse orkestrose, savo kon
certuose grodavo rinktiniau- 
sius klasinės muzikos kuri
nius, visų operų arijas ir 
šiaip gana komplikuotas 
kompozicijas. Todėl gene
rolo Pershingo patvarkymu 
šis benas buvo paskirtas 
duoti koncertus invalidams 
kariams, esantiems poilsyje 
Nicoje, pietinės Francijos 
daly, prie Viduržemio juros. 
Ten labai arti buvo garsusis 
Monte Carlo, milionieriu 
gembleriavimo lizdas 
visuomet šilta, kaip mūsiš
kei Floridoj. Ir ten, pasidė- 
koiant Miko Petrausko nuo
pelnui ir muzikai, man teko 
rojiškai praleisti didžiojo 
karo sunkmeti ir kartu 
nešti savo kudašių.

sun-: b.uvo žudomi gesu. Pusė mi
liono žmonių toje pačioje 
stovykloje išmirė nu bado, 
nuo mušimų ir nuo visokių 
iigų. Taip vienoje stovyklo
je naciai išžudė 3 mUionus 
žmonių. . '

R. Hoess visą tą pasakojo 
šaltai, kaip pridera liudi
ninkui. Jis sako, žudėme 
pagal musų valdžios įsaky
mą. Vien 1944 metų vasarą 
400,000 žydų iš Vengrijos 
buvo atsiųsti į tą stovyklą 
ir visi buvo išžudyti.

R. Hoess nesigirdamas 
sakė, Osvvięcim stovykloje 
žmonių žudymas buvo vyk
domas “moksliškai,” viską 
iš anksto apskaičiavus, su 
geriausiomis žudymo prie
monėmis...

parei-

ir man pro- 
biskį prala- 
didelj norą

“FIDO” — Naujas Anglų 
Išradimas

1943 metais Anglijoj bu
vo pradėtas naudoti naujas 
išradimas “Fido” — fog in- 
vestigation despersal opera- 
tions. Baigiant karą išradi
mas jau gerai veikė ir tuo 
budu išgelbėjo daugelio la
kūnų gyvybes.

Anglija yra salynas ir, 
natūralu, ten labai daug 
miglų. Tam tikru meto lai
ku miglos yra taip tirštos, 
kad sunku kiek toliau ma
tyti. Galit suprasti, kad 
miglotas yra ypač pavojin
gas lakūnams. Lakūnas ne 
tik praranda “kryptį,” 
dar sunkiau nusileisti 
d romą n.

Migloms šalinti anglai ir 
sugalvojo saviškį “Fido.” 
Tai nekomplikuotas išradi
mas. Aerodromas nutiesia
mas geležiniu pervadu tin
klu, i pervadas yra leidžia
mas gazolinas ir deginamas. 
Yra tokių aerodromų, kur 
pereito karo metu į valan
dą laiko sudeginta 75.000 
galionu gazolino. Rct ture- 
ta gerų pasekmių — lieps
noj sunaikindavo miglas.

__v Išraclimss u* šiandien
Ten; tuose aerodro

muose.. kur nusileidžia ko
merciniai lėktuvai ir “Fi- 
co vartojimas apsimoka.v. k.

jam
aero-

is-
Remkit biznierius, kurie 

Zinvaldas. į skelbiasi “Keleivyje.”

y i
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Iš Plataus Pasaulio
Bolivijoj Neramu

Bolivijos vyriausybė skel
biasi susekusi “revoliucini 
sąmokslą” nuversti dabarti
nę Bolivijos valdžią. Visoj 
Bolivijoj paskelbtas “apgu
los stovis.” Tai jau antras 
sąmokslas, susektas bėgyje

Anglijo* Unijos
1945 metų gale visose An

glijos darbininkų unijose 
buvo 8,024,000 narių. Prieš 
metus laiko, 1944 metų ga
le, anglų unijose buvo 8,- 
103,000 narių. Per pereitus 
metus narių skaičius suma-

vieno mėnesio. Atrodo, kadĮžėjo 79,000. Daugiausiai su- 
Bolivijos valdžia gyvena; mažėjo moterų skaičius. Vy
ant vulkano.

Sudano Laisvė
Iš Sudano (j pietus nuo E- 

gypto) krašto ateina žinia, 
kad didžiausioji Sudano 
partija pasiuntė Jungtinių 
Tautų organizacijai prašy
mą suteikti Sudanui visišką 
nepriklausomybę. Del Suda
no jau eilė metų eina gin-

rų unijose 1945 m. gale bu
vo 6,219,000 narių.

Naujojoj Zelandijoj
Nuo balandžio 1 d. visoj 

Naujoj Zelandijoj pradėjo 
veikti įstatymas, kurs nu
stato minimali darbininkų 
uždarbį visoj pramonėj, že
mės ūky, prekyboj ir trans- 

Minimalinis uždarbis

KFI-EIV1S. SO. BOSTON

AMERIKOS DIDVYRIS

Amerikos karo vadas Eisenhower sveikinasi su vai
ku, kuris atėjo prie jo automobilio paduoti generolui 
ranką. Su generolu sėdi jo žmona.

DABAR LAIKAS SODINTI
TOMEITES

Trys Geriausios Rūšys ir Jų Priežiūra

Tomeitė yra šilto klimato karpyti kirminai-kirpikai 
augalas, todėl kas mėgina (vut worms).
jas sodinti anksčiau, tas ne 
tiktai nieko nelaimi, bet 
dažnai da ir rasodą praran
da.

Tomeites geriausia sodin-

Anastasij Vonsiacki 
Jau Laisvėje

Pagarsėjęs rusiškas fašis
tas, kilęs iš rusų žandarų 
Lietuvoje, Anastasij Von- 

i siacki, šias dienas išėjo iš
Apie liepos mėnesio pa- Amerikos kalėjimo. Von-

baigą, arba kai rasoda bus 
jau pusėtinai paaugus ir su-

siackis buvo patekęs i ka
lėjimą penkiems metams už

stiprėjus, tuos lankelius ga- į fašistinę veiklą, už nacių ir 
Įima jau pašalinti, ugius ap-: japonų propagandą. Kalėji-

ti nuo gegužės mėnesio pa-, kaupti, prie kiekvieno įkal-Įme jis išsėdėjo apie tris me-
ti 6 pėdų stulpeli ir ūgį prie 
jo pririšti. Bet vieno rišimo 
neužtenka, nes tomeičių 

Tomeičių yra visokių at- 'stiebai greitai auga ir nu- 
mainų ir spalvų: raudonų, Į linksta per tą vietą, kur pri- 
geltonų ir baltu. Iš raudo- rišti. Todėl kai tik paauga i amerikietę. Su savo žmonos• • • * O "S ZA 1* w -v • •• • ve • . j —

baigos iki biiželio mėnesio 
vidurio. Vadinasi, pats ge
riausias laikas dabar.

tus.
Vonsiackis atvyko i Ame

riką 1922 metais. Jis pra
turtėjo tuo, kad vedė 20 me
tų už save senesnę turtingą

porte.
čai tarp Egypto ir Anglijos. | turi būti ne mažesnis^ kaip 
Tą kraštą valdo anglai.

ŠYKŠTUOLIS

$17.06 per savaitę. Pragy-
Įvenimas Zelandijoj yra pi
gesnis, kaip Amerikoj.

J ieško Lietuvio Kalvio 
Palikimo

Irane Permainos
Irano ministerių pirmi

ninkas privertė visus savo Olandijos Rinkimai 
kabineto ministerius pasi- Olandijos parlamento rin 
traukti iš jų užimamų vietų, kimuose katalikų partija ga- 
Premjeras Ahmad Ghavam vo 32 vietas, darbininkų 
sako, jis greitu laiku suda- (socialdemokratų) partija
rys naują vyriausybę. Vy----- 29 vietas, protestonų ke
riausybės persitvarkymas į turios partijos — 23 vietas, 
Irane daromas rusams spau- j komunistai — 10 ir libera- 
džiant. Kad įtikti rusams,' lai 6 vietas. Panašus rezul- 
valdžia pertvarkoma. 1 tatai buvo ir senato rinki

muose
Amerikos Nuostoliai

Amerikos minkštųjų an
glių kasyklų streikas pasi
baigė. Iš to streiko buvo di
deli nuostoliai: darbininkų 
nuostoliai — 180 milionų 
dolerių. Neiškastų anglių—

Japonijos Okupacija
Japonijoj yra tiktai 190 

tūkstančių Amerikos ir An
glijos kariuomenės. Ant 75 
milionų gyventojų tatai su
daro tiktai vieną ketvirta- 

68,000,000 tonų, sumažėjo; dal| procento okupantų pa- 
plieno gamyba dėl anglių i lyginus su vietiniais gyven- 
trukumo — 3,600,000 tonų. tojais. Korėjoj Amerika 
Nuostolių turėjo ir visos ki-jant 17,000,000 vietos gyven
tos pramonės šakos dėl an- į tojų turi tiktai 50,000 ka- 
glių trukumo. reivių.

. ..................... ■■ .n ■ i

Ko r e s-p ond e ne ijoS
NORWOOD, MASS. buvo ateivis iš Lietuvos, o 

Lynch čia gimęs. Grefas 
kritęs nuo vieno revolverio 
šūvio. Kulka įsmigus pagal 
šird|, pasak distrikto gydy
tojo Kallaway, kuris buvo 
pašauktas ir -padarė tyrimą.

Prakalbos
Nonvoodo Amerikos Lie

tuvių Piliečių Bendrovė 
rengia š| penktadienį, bir
želio 7 d., prakalbas, Lietu- r_________ r______...........
vių svetainėje. Kalbės Jur-' Iki teismo A. Lynch tapo 
gis Savaitis, nesenai atvy- uždarytas Northumberland 
kęs i Ameriką iš Europos. J distrikto kalėjime.
J. Savaitis pergyveno pirmą 
bolševikų okupaciją Lietu
voj, paskui nacių okupaciją, 
o besiartinant antini kartu 
bolševikams i Lietuvą jis 
suspėjo pabėgti | Daniją. Iš 
ten atvyko Amerikon.

Visi norwoodiškiai kvie
čiami gausiai atsilankyti | 
prakalbas ši penktadienį, 
7:30 vai. vak., 13 St. George 
Avenue.

Pk.

KULPMONT, PA.

Lietuvis Nušovė Lietuvį

Gegužės 23 d., apie vidur
naktį, susivaidijus delei 
mažmožio, Adomas Lynch 
(Tačelauskas) nušovė Juo
zą Grefą, 65 metų amžiaus. 
Jiedu kartu gyveno name 
(740 Chesnut St.), kuriame 
randasi smuklė. Smuklės 
savininku yra ir ją operuo
ja italas. Riek.

Abudu nevede. Abudu 
gyveno tame pačiame kam
baryje. Maitinosi kur ir 
kaip papuolė — dažnai ei
davo valgvt restauranan. 
Ta pati vakarą Grefas no
rėjęs pasidaryti užkandžių 
namie. Lynch užprotestavo, 
sakydamas, kodėl neini res- 
taurantan. Grefas pasiprie
šinus ir Lynch ii apstumdęs.

Lynch, nušovęs savo drau 
gą, pats nuėjo policijon ir 
pasidavė. J. Grefas. nors 
metų turėjo nemažai, tačiau 
buvo da gana starkus vy
ras ir galėio da ilgai gyven
ti. Gi A. Lvnch. nors vien
metis. bet išrodė labai nu
senęs. esąs “Miners asth- 
ma” kankinamai Grefas

i auksą kur nors užkasė i že
mę. Nes jokių pinigiškų pa
likimų niekur nieko nesu
rasta.

Jam mirus, jo likučiai, 
kalvės įrankiai, mašinerija 
ir kai kas iš gana brangių 
daiktų, kaip ledas sutirpo. 
Ir pats pastatas jau nugriau-

Prieš pora metu Kulp- 
monte mirė kalvis, Adomas 
Vaitkevičius. Mirė tai mirė, 
visi mirsime! Tačiau su šio 
žmogaus mirčia žmonių 
kalbos neužsibaigė. Jie kal
ba ne tiek apie jį, kiek apie tas. Deja, viskas skilta tik 
jo turtus. Nora mirė paupe- palaidojimo lėšų padengi- 
riu, bet tūli sako, kad jis mui. 
buvo turtingas, nes gyven- Velionis iš Lietuvos paėjo 
damas turėjęs daug, daug nuo Telšių. Nors eilę metų 
getų progų pasidaryti pini- T A

nų geriausios atmainos yra: 
“Marglobe,” “Rutgers” ir 
“Bonnv Best.” Gera ir “Sto
ne” atmaina; ji labai tvir
ta, bet ji labai vėlyva, to
dėl šiaurinėse valstijose, 
kur vasara trumpa, jos vai
siai dažnai nespėja nunok
ti. — bežydint nušąlą. An
kstyviausia atmaina yra 
“Marglobe.”

Perkant tomeičių rasodą 
visada reikia pasakyt, ko
kios atmainos nori.

Iš geltonų ir baltų tomei-

apie 8 ar 10 colių aukščiau 
raiščio, reikia vėl pririšti 
ties viršūne.

Kitą syk| paaiškinsiu, 
kaip tomeičių ugius genėti, 
kad perdaug neišsikerotų ir 
geresnių vaisių duotų.

E. R. STETTINIUS 
PASITRAUKĖ

Amerikos atstovas prie 
Jungtinių Tautų organiza
cijos, Edvvard R. Stettinius,
buvęs Valstybės sekreto- 

čių geriausios atmainos iki rius, pasitraukė iš savo vie-

J. D. T.

go.
Susirgęs, jis užsirakino 

duris, užtraukė langų uždan
galus ir atsigulė lovon nu
mirti. Kaimynai pastebėję, 
kad kas nors yra netvarkoj, 
bandė vidun |eiti, bet ne
galėjo.

Pašaukta policija, išlaužė 
duris ir rado jj lovoje, be
kovojant! su mirčia. Ambu- 
lansas j| nuvežė | Shamo- 
kin State Hospital, kur, |dė- 
das maudynėn, numirė.

Žmonės pasakoja, kad 
velionis savo kūno nemaz
gojęs per dvidešimt šu vir
šum metų. Pastebėtas, atsi- 
kirsdavęs:

—Kam to reikia! Juk ir 
šventieji plaukų nekirpo, 
kūno nemazgojo.

Kaip kalvis, sako, jis sa
vo rankas, kad padaryti 
minkštesnes, dažnai vilgy- 
davęs aliejum: Gi aliejaus 
jis turėjo pakankamai, nes 
laikė gasolino stot|, turėjo 
garažių ir kalvę. Pastatas

Balsas iš Francijos
Gavome laišką iš Franci

jos, Elzaso, kuriame viena 
lietuvaitė mokytoja rašo:

Didžiai gerb. redaktoriau.
Esu paprasta mokytoja... 

mano broliai ir sesutė yra 
bolševikų išvežti | Sibirą, 
arba išžudyti. Esu vienų vie
na. Buvau du metus, iki ka
ro pabaigos, nacių koncent
racijos stovykloj Saksonijo
je...

Ką pergyvenau, nerandu 
žodžių pasakyti... Ir dabar 
be tėvynės, be namų. vargas 
sunkus. Bet ką daryti? Tu
rim tylėti.

Nelabai senai man pate
ko | rankas jūsų leidžiamas 
laikraštis “Keleivis.” Su di
džiausiu džiaugsmu bent ke
lis kartus godžiai perskai
čiau. Labai malonu, kad jus 
tok| puikų laikrašti leidžia
te... Labai prašau man j| 
siusti. Taip pasiilgau lietu
viško žodžio, nors šiaip kal
bos atžvilgiu čia neturiu 
vargo, bet baisiai pasiilgau 
savo gimtos kalbos...

.Tusų pasitikėjimo neap
vilsiu ir labai busiu jums 
už tai dėkinga ir kada bus 
salima, stengsiuos atsiteisti. 
Gal tas musu tremtinystės 
gyvenimas baigsis.

Iš anksto sakau kuo šir
dingiausia ačiū.

Md.

pinigais rusas fašistas vedė 
gana gyvą fašistinę propa
gandą, iki Įkliuvo i teisingu
mo rankas ir atsidūrė kalė
jime.

ATOMU BOMBA SVE
RIA 4 TONAS

gyveno Jungtinėse Valstijo
se, tačiaus žemaitiško ak
cento nebuvo pametęs.

Kol jaunas buvęs, matyt, 
buvo geras mechanikas, nes 
darė šautuvus, taisė laikro
džius ir maliavojo šventųjų 
statulas bažnyčiose.

Buvo augalotas ir išdžiu-

šiol buvo “Golden Queen 
ir “Golden Globė.” Dabar 
rinkoj pasirodė dar nauja 
atmaina. “Golden Jubilee,” 
kuri esanti da geresnė už 
dvi pirmąsias.

Bet neužtenka tomeites 
tik nupirkti ir pasodinti. 
Joms reikia duoti dar trą
šų ir reikia prižiūrėti, kad 
butų apkauptos, palaistytos 
ir pririštos prie stulpelių.

Tvarto mėšlas yra labai 
gera trąša (tik vištų išma-

tos. Jis pasiuntė prezidentui 
Trumanui atsistatydinimo 
raštą. Sako, Stettinius pasi
traukė todėl, kad jis pasi
juto “griežiąs antrą smui
ką’’ Jungtinių Tautų posė
džiuose. Visi nurodymai, 
kaip balsuoti ir kalbėti, at
eina iš Valstybės departa
mento, todėl jam nėra kas 
veikti.

Londono laikraštis “Dai
ly Express” rašo “iš Wa- 
shingtono,” kad ant Hiro- 
shimos numestoji atominė 
bomba svėrusi 4 tonas. Sa
ko, seniau buvo skelbiama, 
kad ta bomba buvusi maža. 
kaip “teniso bolė,” bet tai 
buvo skelbiama tyčia, šni
pams suklaidinti.

200 AKRŲ FARM A 
PARDAVIMU

vęs, kaip skeletonas. Mirė tos nelabai tinka). Kur
73 metų amžiaus

Tai ve, kokio tipo buvo
lietuvis šykštuolis.

J. D. T.

<4Laisvės Varpas'
Anglų Uždraustas

Liubeke lietuviai tremti
niai leido “Laisvės Varpą” 
žurnalą. Anglų okupacinė 
valdžia to žurnalo leidimą 
sustabdė. Kiek buvo bandy
ta leisti laikraščių, anglų 
kariška vyriausybė juos vi
sus sulaikė. Leidžiama leis
ti tiktai atskiroms stovyk-

mėšlo nėra, reikai duoti ko
mercinių trąšų — apie 50 
svarų ant 1,000 keturkam
pių pėdų žemės. Be to, | 
kiekvieną duobelę, kur so
dinama tomeitės, reikia į- 
berti pusę puoduko tų pa
čių trąšų ir gerai su žeme 
sumaišyti.

Tomeites reikia sodinti 
apie dvi-tris pėdas viena 
nuo kitos, ir kiekvieną ug| 
reikia apvesti storos (bak- 
sinės) popieros juostelėm, 
nės kitaip rasodą galės nu-

o------ , __ ----- -----------------Joms 'maži laikraštukai, su
su tuo viskuo irgi priklau- oficialinėmis žiniomis, bet 
sė jam. Pardavinėdamas Į platesnės spaudos lietuviai 

’ negali turėtu
Ar anglų militarinė val

džia lietuviškus laikraščius 
draudžia dėl politinių su
metimų, ar dėl popieros tru
kumo, pasakyti sunku. Po
pieros tikrai trūksta, bet gal 
yra ir politinių priežasčių, 
kodėl tremtinių spaudai ne
duodama gyventi. Lietuviš
kų laikraščių iš Amerikos 
lietuviai anglų okupuoto.] 
zonoj negauna. Praėjo virs 
metų laiko nuo karo galo. o 
lietuviai Europj vis dar ak
lai atskilti nuo savo brolių 
Amerikos lietuvių.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir paiieškojimu*.

gasoliną ir dirbdamas kal
vėje, pasidalydavo gyveni
mui. Darbavosi iki pat mir
ties.

Anot jo paties pasakoji
mo, kada tai senai. Maine 
valstijoj, rodosi Rumford 
mieste, pirkliavęs senais 
drabužiais. Buvę laikų, kuo
met uždirbdavęs po 40 do
lerių ir daugiau per dieną.

Vėliau Brady (Ranshavv, 
Pa.) velionis turėjo dėl še
šių šeimynų gyvenamą na
mą. Kuomet pardavęs j|, 
gavęs 24,000 dolerių.

Ten pat (Brady) laike 
prohibition, apart kalviavi- 
mo, gaminęs su pagelbinin- 
kais ir pardavinėjęs “moon- 
shine.” Iš to irgi padaręs 
nemažai pinigų. Nes pirkė- 
•ų atvažiuodavę net iš kitų. 
tolimų miestų.

Laike pirmo pasaulinio 
karo, kuomet fabrikai kei
tėsi nuo civilės gamybos | 
amunicijos išdirbimą, jis 
supirkinėięs senus mašinų 
odinius diržus. Tada buvę 
dienų, kada juos parduoda
mas uždirbęs po 90 dolerių 
ant dienos

Gyveno šykščiai. Gyveno 
vienas. Skatiką prie skatiko 
dėjo, taupė. Maitinosi labai 
i rastai. Bulvės ir rugusis 
pienas. Bulvės ir pasukos,— 
tai buvę jo mėgiamiausis ir 
dažniausias valgis. Dengėsi 
irgi labai mastai. Per eilę 
metų vilkėjo tuos nacius nu
skurusius, nudėvėtus rubus

Kadangi Vaitkevičius ne
tikėjo bankams ir jokių in-

PAJIEŠKOJIMAl
Amerikos Raudonasis Kryžius pra

šo mus pranešti, kad V. Dagilis, ku
ris dabar randasi išvietintų žmonių 
stovykloje, Europoje, kreipėsi į tą 
jstaipą prašydamas surasti Ameri
koje gyvenantį Martiną Sellerj, ku
ris esąs lietuvis. Taigi, jei kas žino 
tokiu vardu asmenj, tegul j] pain
formuoja apie tai. Jam patartina 
kreiptis į Raudonaj Kryžių šitokiu 
adresu:

AMERICAN RED CROSS,
Home Service Department,
Attn: Mrs. M. K. Fitzpatrick.
159-161 Mass. Avė.,
Boston 15, Mass.

Redakcijas Atsakymai.
K. Venslauskui. Montel

lo, Mass. — Ta įstaiga, kuri 
garsinosi "Keleivyje” ir ki
tur, siuntinius i Lietuvą siun
čia biznio pagrindu ir. re
gis, nėra susirišusi su .jokia 
partija. Tai, regis, lenkiška 
įstaiga.

Siuntiniai | Lietuvą siun
čiami per privačius biznie
rius su muitų apmokėjimu 
yra galimi. Bet ar Lietuvos 
žmonės gauta tokius siunti
nius ir kokiame stovyje juos 
gauna. munlB nėra tekę gir 
dėti.

Siuntimas .per paštą pa 
kietukų Į Lietuvą yra tuo 
nepatogi:.', kad muitą turi 
sumokėti gavėjas, o rusų 
muitas yra žvėriškai aukš
tas. Be to, siunčiant senus 
daiktu', ’^įa

perėjęvestmentų nedarė, tad da-1 kari drabužiai yra 
leidžiama, kad jis surinktą per dezinfekciją.

JIEŠKAU PARTNERIO 
PARTNERKOS

AR

Moteris ar vyras, kuris norėtų 
eiti su manim i bizni: hotelis, 
gazolino stotis ir auto taisymo 
(Repair) shop. Atsišaukit tuoj :

A. S., ((23)
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Marija Kudlinskienč (Mikelionytė), 
dūkti Antano, gimusi 1901 m. Leipa
lingyje. Seinų apskr.. jieško: brolio 
Jono Mikelionio ir sesers Kazės Mi- 
kelionytčs-Jurkonicnės. Jieškantieji 
prašo atsiliepti laiškais šiuo adre
su:

MARIJA KUDLINSKIENfi.
221 H Camp,
221 D. P. Assembly Centre,
800 Control Unit,
B.A.O.R. via Great Britain.
Brolis ir sesuo gyveno ar tebegy

vena Springfield, III.

Pajieškau Povilo Karaliuko ir Ka
zimiero Armalavičiaus. kilusių iš In. 
trapų kaimo. Prašau jų pačių arba 
juos žinąnčiųjų pranešti man jų ad
resus, už ka busiu labai dėkingas

J. KARALIUKAS, (24) 
3601 E. 54th St., Cleveland 5, Ohio

Pajieškau Augusto Misiūno, kilu
sio iš Antatilčių kaimo. Su juo nori 
susižinoti sesers Apolionijos Misiu- 
naitės-Meiluvicnės duktė iš Vokieti
jos. Piašaa atsiliepti šiuo adresu:

M. B. SKUBĄS, (24)
158 Bradford St.. Brooklvn 7 N. Y.

Pajieškau sesers Marijonos Ilgu- 
naitės. po vyru Tsganienės. Ji kilusi 
iš Suvalkijos. Plokščių parapijos. Pa
šilų kaimo. Meldžiu atsišaukti, arba 
ją žinąnčiųjų man pranešti, už ką 
busiu dėkingas. (24)

KAST ANTINAS ILGŪNAS. (24)
1144 N. 7th St., Clinton. Ind.

Aš. Viktorija Jankauskaitė, pajieš. 
kau savo dėdės Jokūbo Jankausko, 
kilusio is Vilniaus krašto. Trakų ap
skrities, Daugų parapijos. Gudaka- 
nin kaimo. Ir pa (ieškau giminės iš 
motino: pusės. Mikolo Raliukonio. 
kilusio iš Kančėnu kaimo. Daugu 
parapijos. Malonėkit atsiliepti. Aš 
gyvenu viena su vaikais jau 7 mp- 

liudiiimu tus- tur'"J divorsą ir pagelbos man 
J “ nereikia. Mano adresas: (23)

MRS. VICTORIA AMBROSE, 
2123 Paims. Detroit 9. Mich.

Geri trobesiai, 100 akrų dir
bamos žemės, 25 akrai miško 
ir 75 akrai ganyklų. Jeigu in
teresuoti, rašykit šiuo adresu:

WM. BRIKOVVSKI,
R. 2, Gleason, Wis. (26)

APSIVEDIMAI
Norėčiau gauti sau draugą vyrą 

nuo 50 iki 60 metų amžiaus, tokį. 
kuris nevartoja svaiginamųjų gėrimų 
ir mėgsta namų darbą. Platesnių ži
nių suteiksiu per laišką. Tik prašau 
ant juoko nerašir.ėti. Mano adresas:

MRS. A. M.. (2.3)
1211 Columbia PL, HiŪside. N. J.

Vėl pagrindinis pratimas — ateičiai!

PAGRINDINIS PRATIMAS padės apsaugot jo šeimą nuo- 
ARMIJOJ BUVO KITOKS, vargo. Tai apsauga nuo bė- 
O vis dėlto šis lamus dar- dų. Ir dabar laikas sustiprint 

bas žingeidžiam vaiko protui tą apsaugą didesne gyvybės 
ir raumenims yra taip pat pa- apdrauda ... apdraust šeimos 
grindinis pratimas — Sunui pajamas ateity, kuomet be to
ir Tėvui.

Vaikas mokinas pasitikėji
mo savim. Ryžtumo. Ir pasi
didžiavimo nuveiktu darbu.

O Tėvas? Jis gal vos tik 
sugrįžęs iš kareivinių ar su
ardytų karo laukų ... namie 
dabar naudojasi šeimos šili
ma, meile ir saugia pastoge.

Pas jį gal atgija pajauta... 
kad jo pareiga yra užtikrint 
savo mylimiems apsaugą.

Tad labai svarbu, kad ve
teranas neprarastų valdiškos 
apdraudos savo gyvybei. Ji

ji gali likti bejėgė.
Kai jus galvosit apie ap

draudos padidinimą, pagalvok 
apie Boston Mutual, kuri vi
sada nori jums padėti. Per 
55 metus mes padedam šei
moms ruošti saugią ateitį, ko 
kia tiktai finansinė apsauga 
gali duoti.

Pamatysit, kad apsimoka 
pasitarti su Boston Mutual 
atstovu. Savo “pagrindiniu 
pratimu” apdraudos srity ir 
ilgamečiu savo patyrimu jis 
bus tikras jums draugas’

Per 1945 m. apdrauda padidė
jo $8.422.167. Viso $137,642.- 
473 apdraudos. U. S. Vald. bo- 
nų turim $19,109,015. Pinigų 
bankuose 514,897. Apsidrau- 
dusiems 1945 metais išmokėta 
$2,016,934. Nuo įsikūrimo vi
so išmokėta apsidraudusiems 
$42,356,329.

OFISO NAMAI 
Congress & Franklin Sts. 

Boston, Mass. JAV R. BENTON. Hrezitentis.

Pažangi Mutual Company—Eina jau 55-tus Metus

<
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Moterų Skyrius
RANKOS TURI IŠRODYT PUOŠNIAI

SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENE

Pranašavimas
(Švedų Padavimas) | limuose kraštuose, įkurs Čia 

Viename dvare, Švedijoj,' dvarus, iškilnius, lyg pilis,
«ntpik<5 kraštui tiek

ir teisingai pranašauti, kas —Bet jei ateis toks lai
kam nutiks, tarytum tai iau; kas. kada nieks nebevertins 
butų atsitikę. Tad pagarsė-. didelių dvarų?
jo plačioje apylinkėje, ir iš —Tai vis dėlto neturi ko
visų pusių plaukė žmonės,! bijoti, — atsakė moteriškė, 
trokšdami sužinoti, kas'—Tada bus rasti gydomieji 
iiems lemta gero ar pikto. į šaltiniai, ir tie šaltiniai su- 

n , , , , J teiks kraštui tokios pat gar-Sykj, kada ta moteriškė 
sėdėjo ir verpė, kaip buvo• i _ - • 1__ • 2 z

bės, kaip visa tai, apie ką 
esu kalbėjusi.įprasta senovės laikais, iė- ' _Tai„ tai’ g tiesu di(ie 

io vargingas ūkininkas ir „v;jo vargingas 
atsisėdo ant suolelio prie 
pat durų.

—Norėčiau žinoti, apie 
ką jus mąstote, prakilnioji 
ponia, — ištarė po valandė
lės ūkininkas.

—Aš mąstau apie didžius 
ir šventus daiktus, — atsa
kė ji. — Bet jei nori, gali 
paklausti ir to, ką pats no
rėtum žinoti.

lis dalykas, — pasakė ūki
ninkas. — Bet jei ateis toks 
laikas, kada žmonės j ieškos' 
sveikatos iš kitų šaltinių? j 

Tačiau dabar, kai visi pa-į 
žadai nepatenkino ukinin- į 
ko, moteriškė nebeteko kan
trybės.

*—Tu pasakei, kad viskas 
keičiasi! — sušuko ji. —Bet 
dabar pasakysiu tau vieną 
dalyką, kuris liks amžinai

Taip pasakius UKininka- §itame krašte visuomet gy- 
nebedelse. Jis pasisakė atjvens tokie pat išdidus ir at-' 

pasiteuauti, kas bil>.k m ūkininkai, kain tu!ėjęs kaklus ūkininkai, kaip tu! j 
Ves moteriškė ištarė tuos 

žodžius, ūkininkas atsistojo-
ateityje su io gimtąja vieta.
Nieko nemvlis daugiau už
savo kraštą ir visą gyveni- fr linksmas ir laimingas pu
mą butu laimingas, jei ga- dgkoįo įaį uįį gera žinią.
lėtų gauti patenkinamą at- _į)abar aš patenkintas,
sakymą. _ tarė

Y-Jeį.tik tiek nori žinoti, _NeįUprantu, ką tu kai- 
tarė išmintingoji moteris- — nustebo moteriškė, 

ke.-galiu tave nuraminti. _Matot brangioji.- at- 
Kmp tiesa yra, kad čia se-'j^ ūkininkas, — štai ką 
dziu, taip galiu patvirtinti,)^ manau; visa stato ir 
kad ta\ o gimtine visuomet kurja karaliai ir vienuoliai, 
v™, ™ pasiroayu dvarininkai ir miestiečiai,
kitas^salis. į laikosi tik nedaugelį metų.

taip, tai geras atsak\-(get ^aį man pasakėte, kad 
mas. brangioji ponia, — at- man° krašte visuomet gy- 
f1 \eTe ūkininkas, — ir as vens trokštą šlovės ir darbš- 
buciau patenkintas, jei tik ūkininkai, aš esu tikras.

Moteriškei neužtenka gražios skrybėlės, šlebės ir batukų. Rankos taip 
pat turi išrodyt gražiai. Puošnios pirštinaitės ir ra nkenukas pagražina visą 
moteriškės išvaizdą.

APIE VALGIUS

galėčiau suprasti, 
budu tai ivvks.

kuriuo kad jo senoji garbė išliks 
gyva. Nes tik tie, kurie savo

Kiaušiniai Bulvinej Košėj
Imama šitokia proporči-’ aheja®® 

ja:
3 puodukai trintų bulvių
4 kietai išvirti kiaušiniai
1 žalias kiaušinis
2 šaukštai vandens 
Duonos trupinių

Kodėl negalėtum? ^r_jprakaitu ir darbu yra susi-
gi nežinai, kad ji ir dabar 
garsi? Ar gal manai, kad 
Švedijoje dar yra kita vie
ta, kuri galėtų oasigirti to
kiais pat puikiais vienuolv- 
nais ir tokia pat katedra?

—Tas tiesa, — atsakė u- 
kininkas, — bet aš esu se
nas žmogus ir žinau, kad 
žmonių širdys keičiasi, ir to
dėl gali ateiti laikas, kada 
musų nebegarbins nei dėl 
vienuolynų nei dėl katedros.

—Tave nelengva paten
kinti, — atsakė moteriškė, 
— bet aš matau tolimą atei
tį, ir todėl galiu pasakyti, 
kad pirmiau, negu šie vie
nuolynai bus pamiršti, gre
ta jų bus įkurta pilis. Kara
liai ir kunigaikščiai gyvens 
joje, ir jie garsins ir puoš 
visą apylinkę.

—Labai man malonu tai 
girdėti, — tarė ūkininkas, 
—Tačiau aš esu senas žmo
gus, žinau, kaip dingsta šio 
pasaulio puikybės, ir todėl 
norėčiau išgirsti, kas trauks 
žmonių akis, kai ta pilis bus 
atgyvenusi savo dienas.

—Nemaža nori žinoti, — 
atšovė moteriškė, — bet aš 
galiu giliai įžvelgti į ateiti 
ir matau, kaip prasideda 
gyvenimas ir judėjimas gi
riose. Matau ten įsikurian- 
čias rudos kasyklas ir kal
ves, ir manau, kad visas 
kraštas bus branginamas 
dėl to, kad jame dirbama 
geležis.

Ūkininkas neslėpė, kad 
ta žinia jį džiugino.

—O tačiau. — traukė jis, 
—jei įvyks tokia nelaimė, 
kad rudos kasyklos nebe 
teks savo reikšmės, tada 
vargu ar atsiras kas nors 
nauio, kas galėtų išgarsinti 
krašta?

—Tau sunku įtikti, — ta
rė moteriškė, bet vis dėlto 
aš numatau ateityje tą lai
ka, kada ponai, kariavę to-

riše su žeme. gali amžius iš
laikyti krašto gerovę ir gar
be.

Ei, Lietuvi!
Ei, lietuvi, patrijote,
Neleisk savęs pažaboti!
Savo priešą tu pažink 
Ir nuo jo tėvynę gink!

Gelbėk ją nuo pikto ruso,
Nuo kryžioko, kreivo prūso. 
Nes jie kanda alkani— 
Apiplėšt mus skubini!

Prieš juos turime kariauti. 
Tėviškėj patiems vyrauti! 
Bukhn stiprus, kaip uola— 
Vieningi) širdžių siela!

Ar tu senas ar tu jaunas.
Buk protingas, o ne klaunas. 
Nes jiems broliu tu nesi—
Ką pats sėsi, tą rasi...

Nebūk tautos išdavikas.
Lepšė nėra baravykas!
Jėgas telkime kartu.
Laisvais būti pravartu.

Kvislingai, smaugliai, korikai. 
Lai eis peklon pardavikai! 
Kruvini ir nelemti.
Pikto žvėries neverti.

Marš i kovą! Išlaisvėsim! 
Savo valdžią dar turėsim, 
Groblius priešus mušdami, 
Išvien kartu dirbdami.

Laisvi likę pasidžiaugsim— 
žeme. oru. jurom plauksim! 
Moralas garbės mus guos.
Vėl trispalvė plevėsuos!

A. J. Našlaitis.

"Keleivio” Knygos
{ AR BUVO VISUOTINAS 
I IVANAS?

Bažnyčią sako, kad buvo, o noks
iąs sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnas, 
kurie gyvena išsimėtę po visų temos 
kam uoli? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
šėmę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip ii Nojaus ieii

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny 
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus 
Laba. užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 5t*c

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai. 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stanili ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. 5,.tKi

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, ka» 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitų knygelę 
Kalba labai iengva Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ........................ 2tc.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikalas trumpai# ir aiškiai* 

faktais parodo, > aip ixi šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl ture:- būti 
pakeistas kapitalizmas Kaina 25c

DĖLKO REIKIA ŽMOGUS 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kac 
drųsiai kritikuoja Romos Katalikų .f15*“8 ^pagalvojęs imo,^
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- Bet dėl ko gi norisi .1 v) ko be v&.gio 
i ~ — įmokus silpsta? Ir dcix.o vienus nuu-r°’- u . ? v KrV,ta“.r± stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 jjau- 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.

nmynoe
galėjo atsirasti po tvano juodveiažiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir įim
tai kitų klausimų, i kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kaa žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .......................................... gge.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
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...................... 10c.
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61......... 25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga

Dovana i

j tiems oda rausta, tinsta ir sumaišytas su vazelino vie- 
nepaprastai niežti. i na uncija.

TT , . ,1 Dr. A. Montvidag.Lodai nemėgsta citronel-
kvapsnio. todėli------------------------------------

per ilgus laikus ir iki šiol)
šis aliejus yra vartojamas) 
apsigynimui kaklo, rankų, į 
blauzdų ir kitų neapdengtų' 
kūno dalių, kada tikimasi) 
uodų kandimo. Kad citro

DIDYSIS LIETUVIŠKAS Į 
SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Bulvinė košė padalinama nellos aliejus nenugaruotų Jau išėjo iš spaudos. Jame 

Į 4 dalis ir ją apsupami nu-) ilgiau nuo odos, į jį įmaišo- išaiškinta virš 5>000 sapnu, 
lupti kiaušiniai. Kožnas era-' ma a^yvų aliejaus. Aieton . .
balas pavilgomas Į žalią?-0; galima vartoti eukolypto) Kn- ^a Tur: x irs -°° Priapui 
kiaušini, kuris buvo išplak- i aliejų — vieną šaukštelį • 
tas su 2 šaukštais vandens, I dvi uncijas giycerino.

J ir pa voliojamas duonos tru- Tr - i • iv- lipiniuose. Kepami giliuose *ai *Te-ms Iab.iau ^el>
- - 1 45 sti karbohne rūgštis — vie

nas šaukštukas i 50 šaukš
teliu vandens.

Nustatyta Kaina Yra $2.00, 
Bet “Kelevio” Skaitytojams 

Atiduodam už $1.00.

Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia lovana yra tik 
viena—geras laikraš- . 
tis. Ji visuomet nauja.

Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes j metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.
“Keleivis” kainuoja 
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS”
636 Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.
riebaluose (365-380 laips
nių karšty) iki pagruzda. 
Tada išimami iš riebalų, 
perplaunami pusiau, užpi
lami tomeičių sunka ir karš
ti paduodami stalan.

“S-“ .—
Omletas iš Bulvių

Sutrink 3-4 virtas bulves, j 
Paspirgink smulkiai supjau
styto bekono ir svogūno.' 
Tuomet spirgučius išimk, 
o Į taukus sudėk bulvinę ko
šę, išplok ią lygiai per visą) 
skauradą ir paspirgink iki 
apatinė pusė pagins. Tada 
sudėk ant viršaus spirgu
čius ir sulenk tą blyną dvi-) 
linką. Omletas bus gatavas 
valgyt.

Apsaugojimui nuo uodų 
kandimo ilgesnėms valan
doms yra neblogas šis tepa
las: šaukštelis kamparo ir 
šaukštelis Chlorai Hydrate,

Užsakymus Prašom Siusti 
“Keleivio” Administracijai: 

G36 Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.

Ajji.a a a julh.sujuuuls

t\l KGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmones kuria per amžiuc? šį ir.tn- 
guojantį politiškai-eKonomišką klau- 
,itra aiškins garsuis Vokietijos 90- 
rialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina.................................. lOe
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ
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. Aieksa.
40 pusi........................................... 10c.

DAiHDUO OriUlAi.
Ir kitos fonės. Daugiau juoku, n*

, ru Amerikoj mur.šaino. Šioje knygo- 
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoria- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ..............  26c

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Na- 

atsitikintis Vyras; (2f žydinti Giria; 
i.3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kios prietarus, burtos ir tt. .... l8e.

ALKOHOLIS ir kūdikiai.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų val
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitų knygutę. Kaina IBe.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie
tuvių.

u KELEIVIS“

Kapsules ir pilės visuo
met reikia imt su vandeniu, 
iei ant recepto nenurodyta 
kitoks vartojimo būdas.

Kad Uodai Nekąstų
Vasaros sezonas yra svei

katos stiprinimo laikas.' 
Apsčiau valgome šviežių 
daržovių ir vaisių, vengia
me kebliai virškinamų val
gių, geriame daugiau van
dens ir kitų skysčių, gauna
me daugiau saulės šviesos 
ir tyro oro, žymiau prakai
tuojame, labiau sutingsta- 
me ir daugiau pasilsime.

Tačiau, vasaros metu ga
lime gauti pavojingų ligų 
nuo kai kurių erkių, vabz
džių ir augmenų. Saulės 
spindulių ir šilumos pervir
šis irgi yra pavojingas. Pa
staraisiais keliais metais pa
prastų uodų daugėjimas 
stabdo žmones nuo išeigų į 
miškus, laukus ir sodus. Vie
nus tie uodai kanda aršiau.

Meilė nežino senatvės. ' negu kitus. Vieniems įkan- 
Stendal. dimai yra menkniekis, o ki-

GERA DOVANA TĖVŲ DIENAI 
Užrašyki! Jį Savo Tėveliui

PAAIŠKINIMAS:

Tėvų Diena šįmet pripuola birželio 16 d. Kiekvienas 
geras sūnūs ir gera duktė tą dieną nuperka savo tėvui 
tVuia nm-<5 flnvnna .Tnicni inci fpvpli« rin nuslraitn “Kp-kokią nors dovaną. Jeigu jūsų tėvelis da neskaito 
leivio,” mes patartume užrašyti jam Tėvų Dienai.

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

“KELEIVIS"

Broadicay, So. Boston 27, Mass.

a žios eilės, 
ir tt.

Puikiai iliustruota. Raina .... 2Se. 
S0UIALIZMA6 IR RELIGIJA.

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E- Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 10c.

KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pa«*ko, kodėl jie 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės ...................................... 2Ce

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo- 

jgų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimama. 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ..................  22e

KUNIGŲ CELIBATAS
Si knygelė parodo, kodėl Romo* 

popiežiau* kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiški jo* 
nupuolimas, šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ii 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Town*end Foa, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samcgitia 
Kaina ......................................... 28e

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti Parašė 

D-ras F. Matulaitis Antra, peržiūri 
ta ir papildyta laida. Kama .. 26c.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslą* Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Tr ši 
knvga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c

daugybė straipsnių, juokų 
Kai

“Keleiru,” <36 Bro*dw«j, 
SMrtb Boston. Mas*.

J

julh.su
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Draudimas Anglijoje
(Laiškas iš Anglijos)

Anglijoj nuo praeito ka- nigų, tai valdžia primokės 
ro pabaigos veikė nedarbo, į fondą trukumą. Tokio tru-1 
ligos ir senatvės draudimas, kūmo nesitikima, išskyrus’ 
Dabartinis socialinis drau- senatvės pensijoms. Mat, 
dimas, įvestas darbiečiu vai- žmonių Anglijoj mažėja, 
džios, pakelia iki šiol buvu- juo toliau, juo daugiau bus 
sį ir dar prideda motinys-' senių, o priaugančių ma
tės draudimą ir pašalpą ir į žiau. Taigi iš vienos pusės 
mirties atveju pašalpą. Bei valdžia fondui turės primo-
to, Įveda paramą vaikams. 
Kad dabartinį socialinį 
draudimą pavaizduoti rei
kia nurodyti skaičiai. Ta
čiau, jei tuos skaičius nuro
dyti svarais, šilingais ir 
pensais, tai Amerikoje, dėl 
neįprastumo, tas mažai ką 
pavaizduotų. Iš kitos pusės 
patiekiant skaičius dole
riais, tas irgi nevisai gerai 
atvaizduotų, nes Amerikoje 
uždarbiai didesni ir pragy
venimas brangesnis. Vis

keti, kad senius išlaixyti, o 
iš kitos pusės bus remiamas 
augančios kartos išlaiky
mas, kad skatinti žmones 
daugiau vaikų turėti. Ma
noma, kad suteikimas ge
resnių butų ir planingai ūkį 
tvarkant ir tuo išvengiant 
masinio nedarbo, šeimos di- 
dėsiančios. Be to, pagal 
švietimo įstatymą, nuo šių 
metų rugpiučio 6 dienos, vi
sose mokyklose bus teikia
mas nemokamai visiems vai-

delto skaičius paduosime kams 11 vai. pienas, o vė-
doleriais, primenant skaity
tojams, kad Anglijoj pragy
venimas yra pigesnis, kaip 
Amerikoje. Karo metu ir po

liau, berods apie 1 vai., pie 
tųs irgi visiems nemokamai. 
Visoms šeimoms bus teikia
ma pašaipa, vaikams iki 14

karo Anglijoj daug ko' metų, išskyrus pirmą vaiką, 
trūksta labiau, kaip Ameri-ipo vieną dolerį į savaitę, 
koje, bet kainų kontrolė yra > Toji pašalpa bus mokama 
griežtesnė ir daugeliui mai- motinoms visą laiką ir vi
sto produktų valdžia primo- soms nepaisant, kiek jos 
ka subsidijas, kad būti- turto turi ar dirba, ar ne, ir

KELEIVIS, SO. BOSTON
GERBIA KRITUSIUS AMERIKIEČIUS

Amerikiečiai ir franeuzai atiduoda pag^ioa kritu- 
siems Amerikos kareiviams Francijoje.

Skaitytojų Balsai
Gerbiama ‘‘Keleivio” admi

nistracija :
Aš jums prisiunčiu $3 Mai

kio Tėvui ant čebatų. Siunčiu 
tris todėl, kad pavėlinau pa- į 
siusti. Mat, dabar pavasario 
laikas, tai atsirado visokių dar
bų apie namus, tai per darbus 
pasimiršta. Aš labai myliu “Ke
leivį” skaityti, tai patogiausias 

į laikraštis dėl darbininko žmo
gaus ir iš jo iš visur visokių 
naujienų galima sužinoti. Dėl
to prašau mane jiepamiršti ir 
toliau. Lauksiu.

M. B-
£ioux City, Iowa.

Kas Yra Case Bilius

Pajieškomi Amerikos Lietuviai
, Nore&ier.ė Marė fPautieniutė), 
Į dūkti Kazij, spėjamai gyv. Baltirno- 
I re, Md.

________ Narsutis Junaa, žudžių ka., Ra-
Dr. Jarusz Angehja (Kausylaite).' niygalos vai.. Panevėžio apsk.. spė- 

Užpalių vai., Utenos apsk., buk tai *
syv. Chicagoje.

Jankauskas Anicetas, gyv.
Rapids, Mich.

A. L. INF. CENTRO PA- 
J1EŠKOMI ASMENYS

Gi

Kasperavičius Jurgis ir jo žmonai 
Marijona, (Nysartė). Liudvinavo v..Į 1 ai.rudžių 
Mariampolės apsk.

Kaiibatas Pianas, Žvirblėnų kaimo. į 
Kovarsko vai., kmergės apsk.

Klemka Vladas, gyv. Kanadoje. į
Kaur.eckai (broliai), Platelių vai..

Telšių apsk.
Kasputis Pranas, Kidulių valse 

šakių apskr.
Kurtinaiti:; Petras (Petro Plikai 

čio žentas).
Kemzūra Matas, Pikčiunų km.

Seredžiaus vai., Kauno apsk.
Karalienė Ona (Gintautaitė) gy

venusi Palendrų km., Ns 
vai., auragės apsk.

Kramauskas Juozas, apie 55 m. 
amžiaus.

Keršulis, Petras ir Juozas. Vyto- 
galos km., Skaudvilės va'.., Tauragės 
apskr.

Kireicho (Kireišius) Veronika, iš 
ramų Irnšaitė. Aristovelio km.. Kė
dainių apsk., buk gyv. Mass. valst.

Kilkai. Skapiškio vai.

gyvena Chicagoje. 
Palubinskaitė (Įstebėjusi), 1932 

n,;[ metais viešėjo Kaune pas seserį Ur- 
1 šulę Getežienę.
• Prielgauskas Povilas, sūnūs Jono, 

km.. Vaiguvos vai.. Ra
seinių apsk., į USA atvyko prieš D.

niems dalykams kainos ne
iškiltų.

Pagal naują įstatymą, vi
si asmenys virš 18 metų, iš
skyrus tuos, kurie dėl se
natvės, ligos, ar kitokiu

nepaisant, ar šeimos galva 
ir ar kiti šeimos nariai dir
ba, ar nedirba. Už pirmą 
vaiką jokios pašalpos nemo
kama, bet apdraustojo ne
darbo ar ligos atveju, to pir-

LDD ir LSS Suvažiavimai
Reikla Gerai Pasiruošti

Liet. Darbininkų Draugi- bendrosios Amerikos Sočia- 
priežasčių,“ turi būti patys :m<j vaiko išlaikymui bus ja it Lietuvių Socialistų _Są-riistų Partijos,
aprupintij turės mokėti sa- . mokama $1.50 į savaitę. O i junga saukia savo suyazia-, S mie Mdot
vaitinius mokesčius. Jaunes
ni. virš mokyklinio amžiaus 
ir nesimoką, arba besiprak- 
tikuoją amato be atlygini
mo, irgi turės mokėti į drau
dimo fondą, bet mažesnius 
mokesčius. Tie draudimo 
mokesčiai išvertus juos do
leriais bus maždaug tokie:

iš visiems vaikams iš-jvimus rugpiučio 31 ir rug-į prisiglaudusi prie jokio.
i kurie vra iaune^ni sėjo 1 ir 2 dienas Bostone, platesnes socialiciine? oiga 

J - - -'-n , įvyksta nviovoCL

kitiems
laikyti, ____ „____________
kaip 14 metų — po dolerį; Rugpiučio 31 d. 
į savaitę už kiekvieną vai-. LDD suvažiavimas, o rug. 
ką bus mokama motinoms sėjo 1 ir_2 dd. LSS suvažia- 
visą laiką.

Didesnio nedarbo laiko
tarpiais tam tikrose pramo-
noc 1/nrine norroli

Savaitiniai Mokėjimai 
Samdiniai

Vvrai virš 18 metu . . . . . . 92c
Matervs virš 18 m.......... .. 72ci
Vaikinai iki 18 m.......... . . 54c
Mergaitės iki 18 m. .. . . 44cj

Samdytojai 1
Už suaugusius vyrus . . .. 76c
Už suaugusias moteris .. 60c
Už paauglius vyrus .... . . 45c
Už paaugles mergaites .. 35c i

Savarankiškai Dirbantieji
Vyrai .............................. $1.15
Moterys .......................... .. 96c
Paaugliai ........................
Paauglės ........................ . . 58c

Palubiu kas Jurgis ir jo laicus Jo
nas, spėjamai gyvena Brooklyne.

Pauliukas Juozas, Lazdunean kra. 
Vainuto vai., Tauragės apsk., į L'si 
atvyko po D. Karo.

Pakalni.'kaitė J Juzė, ištekėjusi. iŠ 
I.eipatiški j km., Veviržėnų vai., Kre
tingos apsk., į USA atvyko prieš 
1J. Karų.

Plikaiėiai. Vaclovas. Juozas ir Pet- 
as. spėjamai gyv. Harrison, N. J. 

.Naumiesčio; Požeraitė Pranė. Eržvilko vaisė., 
i Raseinių apsk.

Paškanslcas Simonas.
Pautienius Juozas, sūnūs Kazio, 

spėjamai gyv. Baltžmore.
Pautieniai. Pijus ir Ona. vaikai 

Kazio, spėjamai gyv. Baltimore.
Petkevičius Zenonas, spėjamai gy

vena Chicagoje.
Petruliai, iš Jauniumi kaimo.
Puodžiūnas Jonas, Veriškių kaimo. 

Šeduvos

į

Kongresas priėmė taip 
vadinamą Case biiių, prieš 
kurį darbininkų organiza
cijos vedė griežtą kovą. Tas 
bilius numato:

įkurti arbitražo (trečiųjų 
teismo) komisiją, kuri sprę
stų ginčus tarp darbdavių ir 
darbininkų. Per 60 dienų 
unijos neturėtų teisės skelb
ti Streiką, kol ginčas butų Vadovas. Anelė ir Veronika.

-- -- _ Lenikai, Motiejus ir Juozą.-, iš A.

Kuršius Mykolas anie GO m. amž., V:'" IarK‘vėžio apskr., j
į USA atvvko apie 190S metus, buk. L Sp* a t vyko pr.es D. Karų 
gyv. New Yorke. , I odwolsk. k rances (Markei,unai-

Kunkis Vilius, apie 60 m. amž., teU *P?a??a.! <?yv. Brook yne. 
gyvenęs Klaipėdoje. į USA atvyko -- C- U> ’• ■‘gris ių km., 
po D. Karo.

Krupovesas Liudvikas, Teofilius.

Papi-

• »• I
4

IMI
^1.

Račkausk 
į lės vai

Rasmtis Emilija, sryv. Chicagoje. 
Mrs. Rcck A m ii i ja, duktė Rasmcs. 

gyvena Chicagoje.
r, _ . , .. ,, , , Maminauskm Juozas ir io žmona
Panemunes, buk gyv. New Yorke. Į Anelė, Besmerčii. kra., Ge iškės vai 

Maciut.enė Marė (Mačiulytė), iš Kauro apsk.. spėjamai gyv. Chicagoj' 
Aukskehų km. Viduklės vai. j Rubiiouskas Olga. spėjamai gyv.

Mažeika Magdalena, buk tai gyv. Chicagoj. Karlow Avė
Brooklyne. Flushing Avė. i Reivydas-Rrivytis Kazvs. suims

Matkevicius Justas, apie 40 ra. am-j .Jono. ~i,ncs L . Gegronuose.
Brooklyne.

svarstomas. Unijos butų at- 
sakomingos už nesilaikymą 
darbo sutarčių, jas galima 
butų traukti į teismą. For- 
manai negali dėtis į unijas. 
Bilius draudžia “šalpos” ir

____  panašius fondus, jei jie nė-
mis organizacijomis. Kadai- » tvarkomi bendrai darbi- 
e LSS buvo prisidėjusi prie rankų ir darbdavių. Drau- 

- - dzia streikus, jei preziden
tas kokios nors pramonės 
sakoje paskelbia, kad strei
kas kenkia visam tautos u- 
kiui.

Tokie ir panašus Case bi- 
liaus patvarkymai sukėlė 
didelį pasipriešinimą iš dar
bininkų pusės.

nizacijos. Del tos priežas
ties musų “veikimas” yra 
grynai parapijinis, tiktai 
savo mažame kieme užsids-vimas. Reikia manyti, kad .........

LDD kuopų delegatai pasi- ręs, o todėl bendrieji ir di- 
įik-c ir T SJnpialięfu Sainn- dipii Amerikos gyvenimoliks ir L. Socialistų Sąjun-, dieji Amerikos gy

nės šakose, kurios negali j gos suvažiavime. j klausimai praeina p; o mu-
suimti visu darbininkų sa-Į Prie suvažiavimų* dabar j sų salį, o mes jų ai oa nepa-
vo specialybės, __ tie dar- pats laikas ruoštis, ivuopošĮ stėDimc arua iictU’ime
bininkai bus apmokami ki- tori daryti susirinkimus, iš- dėl jų pasakyti. Kode!

rinkti delegatus, sukelti ke
apmokami

M. Pragelas.

Atsiųsta Paminėti
“Rudens Dugnu.” Juozo 

Kėkšto eilių rinkinys. Išlei
do S. Gabriunienė, Romoje. 
Italijoj. 1946 metais. Kny
gutė turi 62 psl. Tai antras 
jauno vilniečio poeto Eri
nių eilių rinkinys. To pa
ties autoriaus 1938 metais1 
Vilniuje išėjo “Toks Gyve
nimas.”

Va 
ne

aptarti "tą klausimą ir ko
dėl nenutarti, kad LSS de
dasi į bendrą Amerikos so
cialistinę organizaciją?

Musų vidujiniuose santy
kiuose neabejojamai kils 
klausimas, kodėl mes daro
me du suvažiavimus: LDD 
ir LSS? Ar neatėjo laikas, 
kad L. Darbininkų Draugi
ja ir LSS susilietų i vieną 
organizaciją, -u vienu cent
ru ir vienu veikimu?

Tuos klausimus gal vertė

.•ii
žiaus, buk gyv. Chicagoje. i Teisiu ar, k., gy

Mažeikaitė Marė. ištekėjus, gy-! Rakickienė Ona
veno vekšnoje, į USA atvyko prieš; Chicagoje.
D- Į «mkin. į USA atvyko iš Rusijos

Masiulis Vincas. j 1904-1995 metais.
Matusevičius Kazys, sūnūs Kazio. šlioža Jonas, gimęs Amerikoje,

spėjamai gyv. Brooklyne. | gyvenęs Lietuvoje. Lietuva apleido
Matusevičiūtės, Antanina ir Marė, 1^7 m., gyveno Kvhgirio km.. Sau-

dokterys Kazio. gyv. Brooklyne. ■ kėnu vai.. Šiaulių ansk.
Matas Jonas, sūnūs Kazio. Rimšų1 ^ulgjnskas Mykolas ir jo žmona

km.. Papilės vai., spėjamai gyvena! Marcelė, nuo Tauragės.
Amsterdam, N. Y.

Motuzienė Anelė (Voštervte. Si- 
čiunu km.. Panemunio vai., Rokiškio

spėjamai gyvena

Siminkevičios Klema*.
Švelnys Gaspare*. Kupiškio vai.,

apskr. Jieškomieji ar anie juos žinantie-
Misiūnas Augustas. Antatilčio km.,;JI maloniai prašomi atsiliepti: 

spėjamai gyv. Brooklyne. Jo pusse- Lithuanian American Information 
serė Apolonija Meiluvienė-Misiunai-' Center, Sočiai Service Bureau 
tė. 1 233 Rroadway. New York, N. *T.

Atdirbantieji Moka
Vyrai ................................... 94c
Moterys .............................   74c
^Paaugliai ......................  55c rašysime
Paauglės ............................  45c pas

„ . . daro labai malonų ispudį,
Tuos mokesčius mokan-. išleistas švariai, o kiekvie- 

tieji visi apdraustieji gaus'— -n®-
žemiau nurodytas pašalpas, 
visos pašalpos per savaitę, 
išskyrus vienkartinius mokė-

lionei pinigų ir turi aptarti 
tuos klausimus, kuriuos 
svarstys suvažiavimai. Kuo
pos taip pat turėtų daryti į- 
nešimus, kelti naujus suma
nymus ir siųsti į centrus, 
kad prieš suvažiavimus cen
trai gautų iš kuopų įneši
mus, sumanymus ir pagei
davimus. Tiktai pasiruošę 
kuopose turėsime gyvus su
važiavimus.

Ant Bostono draugų cent
rai uždėjo pareigą techniš- tų pasvarstyti ir spaudoje 
kai paruošti suvažiavimą: dar prieš suvažiavimus. Aš

Jų», žinoma, greit atsakysit: “Taip, suprantama. ’
Daugumas tėvų nori, kad vaikai baigtų mokyklą. Bet

daugelis vaikų nepabaigs, nes buvo užmiršta pasirūpinti apie 
tai, kas gali bet kam atsitikti. Gyvybės apdrauda gali jus 

apsaugoti nuo tokių netikėtinumų. Jeigu jus dar neturit tokio 
užtikrinimo, kad jūsų vaikai galės baigti mokslą, mes norėtume 

tamstoms parodyti, kaip visa tai
galima padaryti visiškai lengvai ir 

nedidele kaina.

girdėti, kad bostoniškiai to 
darbo jau ėmėsi ir iš tos 
pusės suvažiavimai bus ge
rai paruošti. Bet svarbiau
sias pasiruošimas yra kuo
pose ir centruose.

Aš manyč, kad centrai, 
gavę iš kuopų pageidavimus 
ar sumanymus, juos sugru
puos ir patieks suvažiavi
muose apsvarstyti. Klausi
mams, kuriuos centrai siūlo 
svarstyti suvažiavimuose, 
centrai turėtų paskirti pra
nešėjus, kurie trumpai ir 
aiškiai išdėstytų klausimą 
ir pasiūlytų atitinkamas re
zoliucijas. Tokių klausimų, 
kaip matyti iš pirmo centrų 
pranešimo apie suvažiavi
mus bus:

1) Pasisakymas Lietuvos 
klausimu, 2) Organizavi
mas pagelbos Lietuvos so
cialistams, 3) Bendradar
biavimas su kitų srovių lie
tuviškomis organizacijomis 
Lietuvos išlaisvinime ir šal
pos darbe nuo karo nuken- 
tėjusiems lietuviams šelpti. 
4) Organizacinis darbas 
musų tarpe ir platesnėj lie
tuviškoj visuomenei, 5) Mu
sų spaudos reikalai ir k.

Prie tų klausimų prisidė
tų ir daugiau, kuriuos rei
kėtų apsvarstyti. Senas 

Keleivyje” naudinga yra klausimas, kurs visuose LSS 
1 suvažiavimuose kildavo yra 
bendradarbiavimas su kito
mis Amerikos socialistinė-

.nos eilės pažymėtos, kur

jimus gimimo ir mirimo at
veju, kaip žemiau nurody
ta.

Pašalpa ligos atveju $5.20 
Nedarbo atveju $5.20. 
Pensija nustojus dirbti 

senatvėj .$5.20.

jos parašytos. Gaunasi mar
gas miestų ir tolimų pasau
lio užkampių rinkinys: Vil
nius, Varšuva. “Viatlagas,” 
arba tremtinių lageris Viat- 
koje, Rusijos šiaurėje. Vė
liau poetas su lenkų armi
ja žygiavo per Pahlevį (I- 
rane), Kanakiną. Bagdadą, 
Jeruzalę. Port-Said, Taran-

draugu norinčių dėl tų ar 
dėl kokių ki: klausimų pa
sisakyti.

Bostono Socialistas.

TURĖS ATIDUOT VISO 
MĖNESIO ALGĄ

žmonai aiba.ki- viticuso. Vilią Š. Lucia.
tam išlaikomam suaugusiam 
nedarbo ar ligos atveju —
$3.20.

Pirmam vaikui, nedarbo 
ar ligos atveju per savaitę 
— .$1.50.

Kiekvienam kitam vaikui 
iki 14 metų visą laiką;—$1.

Našlėms per pirmas naš
lystės 13 savaičių — $7.10.

Pašalpa našlei motinai—
$6.70.

Našlės pensija — 5.20.
Pašalpa vaiką išlaikan

čiam globėjui — $2.40.
Motinystės pašalpa per 

13 savaičių — po $7.10.
Motinystės priežiūros pa

šalpa per 4 savaites—po $4.
Motinystės vienkartinė pa 

šalpa vaikui gimus — $16.
Pašalpa mirties atveju, 

laidotuvėms, vienkartinė —
$80

Tai toks socialinis aprū
pinimas bus suteiktas vi
siems piliečiams. Jei iš su
mokamų mokesčių truks pi- °,mu*

Palagiano, Marina di Ta- 
ranto, Bari, Roma, S. Basi- 
lio ir k.

Taip per penkis metus po
etas “rudens dugnu” kelia
vo sunkų kelią. “Viatlage” 
1941 metais gegužės mėne
sį jis rašė:
“Mano kalėjimų kelias 
liūdnas, žiaurus ir keistas; 
vielų spygliai ir skundas 

sušalęs.”
O Tigro pakrantėse, ka

da lenkų armija pakilo iš 
“Viduriniųjų Rytų” į frontą 
ir pradėjo sunkų ir kruviną 
žygį. poetas sako, kreipda
masis į Tigrą:
“Palaimink palmėm klajuna. 

šakom ties galva jo palink, 
palaimink Lietuvos sūnų, 
einantį Nemuno link...’’

daryti visokius biznio skel 
pa j ieškojimus.

New York jAIC) — So
vietų Rusija p adėjo kolek- 
tucti didžiairii vidau? pa
skolą, kokia ti-5 kada Rusi
joje vra buvusi: 20 bilionų 
rublių “Time'1 tvirtinimu. 
Kiekvienas ti'-’ėsiąs pjfkti 
paskolos lak?:? nemažiau, 
kaip už mėnesinę algą. Per
kamieji lakštari jokių nuo
šimčiu neneša, o tik duoda 
teisės" jų savininkui daly
vauti loterijoje.'.

Budinga, kad savo laiku 
sovietai laikė 1 teriją nemo
raliu dalyku, j

Nore 20.000. )00.000 rub
liu atrodo ir įspūdingai, vie- 
nok žinant sovietų laisvo
sios prekvvietėš kainas, ta 
suma susiveda i visai kuklų 
mastelį.

100 MILIONŲ VOLTU 
mašina

Atominiu b mbų labora
torijos ir dirbtuvės “Man
hattan District” užsakė Ge
neral Electric kompanijoj 
100,006.000 vritu stiprumo 
atomų skald X spin
dulių masiną.

įusų Vaikas 
pabaigs Mokyklą':

os Boston

FAUl F. CLA»K FrevJeotGUYW COXCbO'rmoa •< Beord
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K. KLYBAS PADARĖ 
JDOMŲ PRANEŠIMĄ

IŠ BALF VEIKIMO

Suėmė Motiną, Kaltina 
Nužudyme Savo Vaiko

Bostonas Iškilmingai Pa»i- nuo Varšuvos pasitraukė ir 
tiko Generolą Bor-Ka- • - •

morowskį

Bostone Trūksta Duonos REIKALINGOS MOTERYS

Praeitą trečiadieni ant 
greitųjų buvo sušauktas L. 
Piliečių Draugijos svetainėj 
lietuvių mitingas. Susirinko 
pilna salė žmonių paklausy
ti jauno, ką tik Amerikon 
atvykusio pabėgėlio Kas
tanto Klybo. Jis papasako
jo savo patyrimus iš rusų ir 
vokiečių okupacijų Lietuvo
je. Kai rusai pirmą kaną 
atėjo Į Lietuvą, daugelis 
žmonių nežinojo, ką many
ti. Vieni baukštėsi, kiti sa
kė. "pamatysime, kas bus.; 
treti nedrąsiai džiaugėsi, 
kad Smetonos režimas su
griuvo. Vėliau pasirodė tik
rasis bolševikiškos okupaci
jos veidas: greitos ir Lietu
vos gyvenimui nepritaikin
tos “reformos.” žmonių areš
tai, vienpartinis režimas ir 
pagaliau masinis lietuvių 
trėmimas i Rusijos gilumą 
parodė, kad rusų okupacija 
yra šlykšti vergija ir gresia 
sunaikinimu lietuvių tautai.

Nacių režimas buvo ly
giai toks pat šlykštus, kaip 
bolševikų režimas. Naciai 
plėšė, kaip bolševikai. Jie 
sauvaliavo, kaip bolševikai. 
Naciai žudė žmones, kaip 
bolševikai. Ar maskoliškai 
raudonas, ar vokiškai rudas 
okupantas, jie lvgiai baisus 
lietuvių tautai.

Dabar grižo Lietuvon ru
sai su visais jų režimo bai
sumais. Lietuviai priešina
si partizanų būriuose, bet 
ar ilgai jie galės prieš Ru
sijos galybę laikytis, neži
nia. Bendrai, K. Klybo pra
nešimas buvo Įdomus. Ku
rie atsilankė, neapsivylė.

Rep.

Praeitą penktadieni va
kare posėdžiavo vietinio 
BALF skyriaus valdyba. 
Buvo išklausyta Įvairių pra
nešimų. Iš vakarienės Į iž
dą Įplaukė $225.16 pelno ir 
aukų. Užpirkta už $333 vai
kams drapanėlių ir pasiųs
ta i centro sandėli. ra pa
ruošta pasiųsti 23 dėžės 
drabužių ir kitokių daiktų 
i centrą, tie daiktai yra su
aukoti geraširdžių žmonių. 
Siuntinys išeis šios savaitės 
pradžioje. Liko neužbaigtas 
svarstyti pranešimas apie 
drabužių pirkimą vaikams 
ir suaugusiems už $150. To 
pirkinio sąskaitos dar nebu
vo galutinai suvestos.

Iš ižde esamų $271 nu
tarta skirti 100 dolerių vai
kų avalinei užpirkti. Užpir
kimas nutarta padaryti sa
vaitės bėgvje. Iš likusių pi
nigų paskirta 163 doleriai 
našlaičių atgabenimui Į A- 
meriką, jei BALF centras 
nebus sukėlęs užtenkamai 
i migu tu vaikučių atgabe
nimo išlaidoms padengti.

Rep.

Mrs. Margaret J. G. Gui- 
mond, southbostonietė nuo 
aštuntos gatvės buvo polici
jos suimta. Ji kaltinama 
nužudžiusi savo vaikutį 2 
metų amžiaus. Pirma buvo 
pranešta, kad vaikas puolęs 
ir atsidaužęs i pečių, pas
kui netekęs sąmonės. Nu
vežtas i ligoninę vaikas mi
rė. Dabar policija Įtaria, 
kad motina savo vaiką taip 
skaudžiai sumušusi, kad jis 
dėlto miręs.

Bostone lankėsi lenkų po
žemio vadas, generolas Bor-

šaipėsi žiūrėdami, kaip na 
cių armija skerdžia sukilė
lius. Jis da pridūrė, jog yra 
neužginčijami Įrodymai, 
kad rusai nužudė 15,000

Komarowskt South Bosto- Lenkijos karininkų, kuriuos
ne, Blindstrubo patalpose, 
vietos lenkai jo garbei buvo 
suruošę didelį bankietą. 
Bostono miesto aukšti par
eigūnai, gubernatorius, se-

Parėmė Lietuvos Žmones

Per vietinio BALF skyrių 
nukentėjusiems nuo karo 
lietuviams šelpti gauta au
kų iš sekamų aukotojų:

Brightono Lietuvių Pilie
čių kliubas paaukavo $50, 
per Mrs. Svilienę gauta au
kų iš Mrs. V. Tarbokas — 
$10. Miss Anna Green, ka- 
nadiškės — $5 ir po pusant
ro dolerio aukų gauta iš Mr. 
C. Kalinouskas ir Mrs. Ber
notienės. BALF valdybos 
posėdyje Dr. D. Pilka Įtei
kė auką $5. Viso aukų Į 
BALF skvriaus kasą Įplau
kė $73.00.

buvo paėmę nelaisvėn. Nu
žudytieji buvo užkasti Ka- 
tynės miške, bet rusams pa
sitraukus buvo atrasti ir 
tarptautinės komisijos ap- 

natoriai ir kiti pasitiko len-: žiūrėti ir nufotografuoti, 
kų vadą ir ta proga buvo Bostonas pasitiko Varš 
pasakyta svarbių politinių
kalbų.

Geriausią kalbą pasakė 
Wanda Rozmarek’ienė, len
kų Susivienijimo preziden
to žmona. Tyru ir tvirtu bal
su, rūpestingai surinktais 
faktais ir dokumentais ji iš- 
parodė šlykščiausias Mask-

arsu-
vos karžygį Borą-Komorow- 
skį oficialiai ir labai iškil
mingai.

Išvyko Atostogų Kanadon

ŠĮ pirmadienį drg. Stan
ley Barz (Barzelis) dorches- 

vos šunybes. Kelis kartus ji!t.?riet.is J^vyko porai sąvai- 
suminėjo ir Lietuv,.

Is Amerikos valdininkų žadėjo apsilankyti pas se- 
genausią kalbą pasakė se- nai jau sergantį drg. Vai- 
natonus Lodge. “Neužten- čiuną, apie kurio nelaimę 

seniau buvo rašyta ir “Ke
leivyje.” Linkime smagiai 
laiką praleisti ir gerai pa
silsėti.

Pagerbė adv. Joną Grigalių

Bostono Mutual Life 
Insurance Kompanija

Auga

Bostono Mutual Life In
surance kompanija prane
ša. kad šiais metais jos ap
draudimų skaičius.per pir
mus keturius mėnesius pašo
ko 42'7, palyginus su pir
mais keturiais mėnesiais 
praėjusių metų. Iki š. m. ge
gužės mėnesio kompanija 
turi apdraudos už 142 mi
lionų dolerių. Kompanija 
jau yra išmokėjus apsidrau- 
dusiems asmenims 43.000,- 
000 dolerių nuo savo Įsikū
rimo.

Kompanijos pirmininkas 
sako, šiais metais kompani
ja smarkiai plečia savo vei
kimą ir. gal būt. šie metai 
bus vieni iš gyviausių kom
panijos veikloje.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta. kad gubernatorius To- 
bin paskyrė South Bostono 
Lietuvių Draugijos pirmi
ninką. adv. Joną Grigalių, 
valstijos komisijų komisio- 
nierium.

Kadangi tokia aukšta tar
nyba pakelia lietuvių var
dą amerikiečių akyse, ir ka
dangi sukako jau 5 metai 
kaip adv. Grigalius eina Pi
liečiu Draugijos pirmininko 
pareigas, tai jam pagerbti 
ši draugija anądien iškėlė 
šaunų bankietą City Club’e.

Svečių buvo apie 200. 
Tvarką vedė adv. Juozas 
Cunys. Buvo pasakyta daug 
gražių toastų ir komplimen
tų advokatui Grigaliui ir1 
simpatingai jo žmonai, ir 
prie to da jam buvo Įteik
tas gražus portfelis.

Iš pasakytų kalbų paaiš
kėjo. kad adv. Grigaliui 
pirmininkaujant South Bos
tono Piliečių Draugijos iž
das pakilo iki $80,000.

Bankiete ketino dalvvau- 
ti ir gubernatorius Tobinas,1 
bet kadangi tai buvo jo gi
mimo diena, tai jis pavėla
vo ir atvyko jau bankietui 

1 pasibaigus. Lietuviai tuojau 
, ji apstoio ir sudainavo 
j “Happy Birthday to You!” 
[Jis padėkojo už tą senti-1 
mentą ir pasakė draugišką I 
lietuviams kalba.

Atsisveikinę, visi išsiskirs- 
‘tė smagioj nuotaikoj.

Rep.

Sandariečiai Rengia 
Šaunų Pikniką

Ateinanti sekmad., birže
lio d.. Bostono sandarie- 
čių 7-a kuopa rengia šau
nų pikniką Keistučio dar
že. E. Dedham. Mass. Ren
gėjai sako, piknikas bus Į- 
domus, visi svečiai turės 
progos smagiai laiką pra
leisti.. Tai vienas iš pirmųjų 
piknikų musų apylinkėje. 
Kengė.jai laukia daug sve
čių is Bostono ir apylinkių.

ka skųstis nuskriaustųjų tau
tų likimu,” jis sako. “bet 
reikia konkrečių planų joms 
pagelbėti.” Ir jis siūlo šitokį 
planą: “Išvietintus žmones, 
kurie yra pabėgę nuo raudo-| 
nojo bolševikų teroro ir da
bar randasi amerikiečių zo
noje, Įtraukti Į amerikiečių 
konstabuliariją. apginkluoti 
ir pavesti jiems kontroliuoti 
dabar amerikiečių okupuo
tą zoną, taip kad jie galė
tų tenai eiti amerikiečių 
pareigas ir butų Amerikos 
užlaikomi su savo šeimyno
mis, kaip Amerikos piliečiai. 
Tokį patvarkymą privalo 
padaryti kongresas.

Pats paskutinis kalbėjo 
Varšuvos sukilimo didvyris. 
Jis pakartojo jau visiems 
žinomą.faktą, Laip Maskva 
per radiją išprovokavo Var
šuvos požemi išeiti prieš vo
kiečius Į atvirą kovą, žadė
dama duoti pagelbą, o kai 
sukilimas- prasidėjo, rusai

p.

r
Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros 7-ta Kuopa

----- Rengia-------

METINI PIKNIKĄ
JUNE-BIRŽELIO 9 D., SEKMADIENI,

KEISTUČIO PARKE, E. DEDHAM, MASS.
Bus visokių valgių ir gėrimų. Užtikrinam visiems

gerą laiko praleidimą. (23)

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.

Praeitą savaitę Bostone 
pradėjo trukti duonos. Ke
pyklos sako, jos gali pri
statyti liktai 70% pareika
lavimo.

RADUO PROGRAMA
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— Keistučio ir Birutės 

Radio choras.
3— Dain. Emilija Burbu- 

lienė iš So. Bostono.
4— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

savo Įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: WORL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minku*.

Dirbti cukernčj prie paka
vimo popiet ir vakarais. Šif- 
tas prasideda su 75V2C. per 
valandą. Patyrimas nereika
lingas. (23)
THE AMERICAN SUGAR 

REF1NING CO.
47 Granite Street,
So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS NAMŲ 
SAVININKAMS

Kam reikalingi pinigai na
mams pirkti ar taisyti, galite 
gauti paskolą ant pirmo mor- 
gičiaus už mažą nuošimtį. (27)

WM. YANUSS,
224 W. E St., So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 4196

PARRSIDUODA
Namas, storas ir garažas 

South Bostone. Gera biznio vie
ta. Savininko adresą galima su
žinoti “Keleivio” ofise.

(21 & 23)
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BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms Į namus ir sales. (-)

Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
J uozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

' 'j ’
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Subatos Lenktynės
The YANKEE HANDICAP

Pridėta $25,000
Daily l>,uhle Baigias 1:53 po. Pradžia 2:15 pp. 8 Rei.^as 3:4., pp 

Įžanga: Gran«J,ian,l gjc Taksų 17c Viso $1.00 
Cfobhvnse $1.07 Taksų 3Jc Viso $2.00

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS 

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

W«st Roibury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

i DR. D. PILKA 
• » 
J.. Ofiso Valandos: nao 2 iki 4 
j ir nao 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS.

» Telefonas: SOUth Boston 1320

Ką musu Prezidento Nepaprastas Bado 
Komitetas prašo mus daryti, kad 
sutaupyti maisto:

1. TAUPYTI IR DALYTIS KVIEČIŲ IR RIEBALŲ
PRODUKTAIS ■ . Nevartot perdaug maisto, kuriam reikia kviečių, 

riebalų ar aliejų — taupyk duoną, makaronus pyragus, pyragaičius ir 

taukuose spirgintus-keptus valgius. Nugraibytus taukus vartok kepimui.

Salotoms padažą pagaminkit — aliejų taupykit.

2. PIRKIT IR GAMINKIT MAISTĄ KURIO DAUGIAU
YRA • . Balansuokite savo valgius su ko daugiausiai tokiu maistu, 

kaip bulvės, šviežus vaisiai ir įvairiausios daržovės.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nao 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St., arto Central Sų. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Is Leningrado.

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

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

nao 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealtb 4570

3. NEEIKVOK1T MAISTO • • • Padėkite šio* dienos atlikusį maistą 

rytojui. Skaitykis su kiekviena plutele, padarant iš jų melba toast, crumb- 

toppings, duonos pudingą ir kepsnių kamšalams. Imkite tik tiek, kiek ga

lite suvalgyti. Nuvalykite lėkštes. Ne suvartotus riebalus tuoj parduokit.

Kaip Viešą Reikalą Remia

HAFFENREFFER & CO., INC.
BOSTON, MASSACHUSETTS

BREWERS OF

PICKVVICK ALE

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nao 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

•» FO O■CMIEB

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Reom 27 

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
TeL SOUth Bastos 4Glfl

i I 1




