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Prezidentas Vėl Ragina (sileist 
Išvietintuosius Žmones

Prezidentas Pakartojo Reikalavimą Atidaryti Duria į 
Ameriką Karo Aukoms — Valstybes Sekretorius G. C. 
Marshall Asmeniškai Liudys Kongrese Už Stratton Bilių 
— Kongresas Tingiai Svarsto Tą Klausimą.

Prezidentas Truman pir
madienio vakare kreipėsi Į 
kongresą su griežtu ragini
mu dar iki kongresui išsi- 
skirstant šią vasarą baigti

Amerika Išvežė 
Daug Maisto

Prezidentas Truman skel-' 
svarstyti Stratton bilių apie bia, kad Amerika per pra-’ 
įsileidimą j Ameriką 400,- eitus metus, nuo pernai va
000 išvietintųjų žmonių iš 
Europos. Prezidentas ragi
na kongresą priimti tą bi-

saros iki šių metų liepos 1 
dienos išvežė j badaujan
čius kraštus “rekordinį kie

lių. Jis sako, kitos šalys įsi- kį” maisto. Buvo išgabenta, 
leidžia išvietintuosius, todėl 18 su puse milionų tonų vi-į 
ir Amerika turi atidalyti, šokio maisto, ypatingai ja-i 
savo duris nelaimingoms vų. Bet badas pasaulyje; 
karo aukoms. To reikalauja yra tiek didelis, kad Ame-1 
žmoniškumas ir teisingu- rika ir šiais metais turi tęs- 
mas. ti duonos eksportą, kad ap-

Valstybės sekretorius G. gynus badaujančius kraštus 
C. Marshall ateinančią są- nuo gręsiančio bado.
vaitę asmeniškai liudys at- ---------------
stovų mmų teisių pakomisi- Potviūiai Pridūrė

Bilioną Nuostolių
sekretorius Patterson irgi ---------
liudys toje pačioje pakomi- Mississippi udčs potviniai 
sijoj už priėmifną Stratton šiais metais buvo tiek dide- 
biliaus. Ii. kad jau dabar nuosto-

RUSAS NUŽUDĖ ŠALPOS ATSTOVĄ

Čia matosi Vienos miesto majoras Koerner, kuris iš
reiškia užuojautą Arnei Karlsinienei dėl jos vyro nu
žudymo. Jos vyras Karlsonas buvo Švedų Šalpos Or
ganizacijos Austrijoj galva. Važiuojant jam prižiū
rėti šalpos išdalinimą, raudonarmietis jį nušovė.

4Lekiančios Lėkštės' 
Tikra Paslaptis

Musų vyriausybė nori, 
kad dar šią vasarą išvietin
tųjų žtnonių klausimas butų

liai iš potvinių apskaičiuo
jami iki vieno biliono dole
rių. Potviniai pridarė ypa-

išspręstas. jei Amerika su- tingai daug nuostolių nuo 
tiktų priimti 400,000 žmo- St. Louis žemyn upe. Armi
nių, tada ir visos kitos ša- jos inžinieriai ir kariuome- 
lys priimtų “savo dalį” tų nė dėjo visas pastangas, 
nelaimingų Atlanto Čarte- kad upės išsiliejimą sulai-, 
rio išdavystės aukų ir išvie- kyti laikinais tvenkiniais 
tintųjų žmonių “klausimas” upės pakraščiais.
butų išspręstas. Bet jei A- ---------------
merika laikys savo duris už- ANGLU LAIVYNO NUO- 
daras, tada ir kitos šalys STOLIAI KARE
priims tik tiek išvietintųjų. ---------
kiek joms bus reikalinga Per antrą pasaulinį karą 
darbininkų prie visokių anglai neteko 2426 preky- 
sunkiųjų darbų, o todėl bos laivų bendro talpumo 
tūkstančiai žmonių paliks 11,331,933 tonų. Daugiau 
Europos griuvėsiuose netik- negu pusė tų laivų 1332 lai-
rai ateičiai.

Prezidentas Truman sa
vus. paskandino vokiečių 
submarinai. 383 laivus nu-

ko: “Musų paprasta parei- skandino orlaiviai, o kiti 
ga reikalauja, kad mes ben- nuskendo dėl minų ir kitų 
drai su kitomis tautomis iš- priežasčių.
spręstame, tą tragišką pro
blemą.

Maineriai Iškovojo 
Geras Sąlygas

FRANKO GAVO VIRŠ 
90% BALSŲ

Ispanijos diktatūra skel
bia, kad praeito sekmadie
nio balsavime virš 99 nuo-

Amerikos angliakasiai rimčių ispanų pasisakė uz 
pasirašė su dalimi kasyk- diktatoriaus Tranko pasiū
lų darbo sutartį. Pagal tą lytą įstatymą apie Franko 
naują sutartį angliakasių diktatūros įamžinimą. Kaip 
uždarbiai pakeliami 44 su visi diktatoriai, taip ir 
puse centus į valandą. Tai Franko skelbia, kad Ispa- 
yra didžiausias vienkarti-į nijos žmonės patys pasisa- 
nis uždarbių pakėlimas an-Įkė už savo vergiją, 
glių kasyklose. Dabar vi

BROOKLYNE MIRĖ 
PRANAS BAJORAS

dutinis angliakasio uždar
bis už normalę darbo są
vaitę sieks $65.25, tuo tar-' _ . ' 77“?. . ..
pu kai pernai tas uždarbis Praeitu trečiadienį iš ry-
siekė $58.03. Nauja darbo to Brooklyne ligoninėj sir-
sutartis skaitoma didelis-^ies Inlre- £rana? Ba- 
maineriu unijos laimėjimas. joras, Tėvynes redakto- 
150,000 maineriu jau dirba,: r,us . Mirė sulaukęs 06 metų 
o 250,000 maineriu dar de- amžiaus. Nuo 1942 metų P. 
risi dėl sutarties surašymo Bajoras buvo paskirtas ir
ir nedirba.

CHICAGOS LIETUVIAI 
SURINKO $15,000

vėliau SLA seimo patvir 
tintas “Tėvynės” redakto
rių. Tas pareigas eidama? 
jis ir mirė. Laidotuvės įvy
ko praeitą šeštadienį ir su-

Liepos 1 d. Chicagoje traukė didelę lietuvių mi- 
buvo daroma vieša rinklia- .nią, daug veikėju atvyko į 
va gatvėse lietuviams nu- laidotuves ir iš kitų lietuviš- 
kentėjusiems nuo karo su- kų kolonijų. Tarp kitko iš 
šelpti. Į gatves aukų rinkti Chicagos į laidotuves buvo 
išėjo virš 700 aukų rinkėjų atvykęs Dr. P. Grigaitis. M. 
ir sukėlė aukų virš 15 tuks- Vaidyla ir Eufrozina Miku- 
tančių dolerių. * žiute.
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Liepos 12 Paryžiuje (vyksta 
Europos Tautų KonferencijaVakarinėj Amerikoj žmo

nės daugelyje vietų matė 
aukštai padangėse lekian
čias “lėkštes”. Tai yra švie- Pakvie*to» Visos Europos Tautos, Išskyrus Baltijos Šalis, 
sios spalvos nežinomi daik- Rusiją, Ispaniją ir Vokietiją — Molotovas Pabėgo Iš Pa
tai, lėkštės formos. Dėl jų ryžiaus Neatsisveikinęs — Europos Konferencija Tarsis 
kilo daug galvosūkio. Kas Apie Bendrą Ūkio Atstatymo Programą 
tai yra? Tokios “lekiančios

Kinija Ruošiasi 
Ilgam Karui

Praeitą sąvaitę “trijų di
džiųjų” Europos tautų pasi
tarimai Paryžiuje pasibaigė 
trečiadienio vakare. Rusija

lėkštės” buvo matomos nuo 
žemės ir iš orlaivių, buvo 
nuimtos ir jų fotografijos, • 
bet kas tai yra. atsakymo i 
dar nėra. Nuo žemės josi Kinijos nacionalinė vai- griežtai atsisakė dalyvauti 
atrodo, kaip maži plokšti džia paskelbė visuotiną Europos ekonominio atsta- 
balionėliai, kurie greitai mobilizaciją ir ruošiasi ii- tymo planavime. Moloto- 
lekia maždaug 10,000 pėdų gam karui prieš komunistų vas, tuoj po konferencijos, 
aukštumoje. Lekiančios lėk- valdomas sritis. Kinijos vai- net neatsisveikinęs su fran- 
štės pasirodė šiaurvakarių džia sako, dabar valdžios euzais ir anglais, 4 valandą 
valstijose ir daugelis žmo- kariuomenė bandys naują nakčia apleido Paryžių su

Rumunijoj 20,000 ‘Amžina Pabauda’ 
Žmonių Mirė Badu Frankinėj Ispanijoj

Rumunijoj, Moldavijos; Ispanijos dmtatoriu? Fran- 
provincijoj siautė didelis ko liepos 6 d. darė savo 
badas ir iki šiol ten jau mi- “rinkimus”. Jis leido Ispa- 
rė badu 20,000 žmonių. Da- nijos gyventojams balsuoti, 
bar praneša, kad Rumuni- “taip ar ne” dėl jo paties 
jos derlius šiais metais esąs priimto įstatymo apie jo 
geras, o todėl Rumunija paskyrimą iki gyvos gal- 
tikisi apsiginti nuo bado. vos Ispanijos valdytoju. Jei 
Rumunijos bado priežastis kas neitų balsuoti tą dieną, 
buvo ne tiktai blogas der- tai diktatorius grasina to
lius, bet ir rusų plėšimai, kiems žmonėm? amžina 
begalviškai pravesta “že- bausme. Visiems balsavu- 
mės reforma” ir milžiniška siems bus duodami pažymė- 
sovietų armija, kurią Ru- jimai. kurie bus reikalauia- 
munija turėjo maitinti. mi parodyti ieškant darbo

-------------- ar turint kokį reikalą su
valdžios įstaigomis. Visi is
panai turi eiti ir balsuoti 
“taip” už kruvinąjį dikta- 

gubemato- torių, o kas drįs balsuoti 
“ne”, tam katalikiškas bu
delis parodys savo kruviną 
“malonę”.

T. DEWEY LANKO SA
VO DRAUGUS.

New Yorko 
rius Thomas Dewey keliau
ja po Ameriką ir aplankys 
19 valstijų. Jis vyksta atei
nančių metų rinkimų reika
lu. T. Dewey yra vienas iš, 
stipriausių republikonų par
tijos kandidatų į preziden
to vietą. Kad užtikrinus sau

DIDELIS KELIAS— 
DIDELĖ KLAIDA

nių jas jau stebėjo.

Įspėja Sovietus 
“Neprovokuoti”

karo taktiką, ji stengsis už- visais savo palydovais, 
imti tik atskiras provinci- Anglija ir Francija' tuoj 
jas, bet jas iš pagrindų iš- po Molotovo pabėgimo pa
valys nuo bolševikų parti- siuntinėjo pakvietimus Eu-
zanų ir tik gerai apsivaliusi 
užfrontyje eis užimti nau- 

Anglijos užsienių reikalų jas sritis. Tokiu budu Kini- 
ministeris E. Bevin liepos *4 j ja tikisi gal per metus laiko 
dieną, kalbėdamas Ameri- apvalyti' šiaurinę Kiniją 
kos Nepriklausomybės mi- nuo rusų remiamų partiza- 
nėjime Londone. perspėjo ,nų ir baigti karą.
Rusiją, kad ji neprovokuo
tų taikiojo pasaulio. Jis sa
kė, kad “mums jau atsibo
do tie, kurie mano, kad jie 
gali žaisti su taiką mylin
čiomis tautomis per daugR11^Il^dl • Įzavaiv

sijai nedalyti spaudimo į 
tas tautas, kurios nori daly
vauti Paiyžiaus ekonomi
niuose pasitarimuose, nes

Franeuzai Skelbs 
Geltoną Knygą

ropos valstybėms suvažiuoti 
liepos 12 d. į Paryžių ir pa
sitarti dėl ekonominio Eu
ropos atstatymo plano. Pa
kvietimai buvo pasiųsti vi
soms Europos valstybėms, 
išskyras Vokietiją, kuri ne
tari savo bendros vyriausy
bės. ir išskyrus Rusiją, ku
ri pati pabėgo iš bendro 

| darbo, o taip pat liko nepa
kviestos Ispanija ir Baltijos 
šalys, kurios yra rusų oku
puotos, Visa eilė vafatyhiii 
jau sutiko atsiųsti į Pary-

Francijos vyriausybė skel- 
Kįu, kad šiomis dienomis 
ji paskelbs visus dokumen
tus apie “trijų didžiųjų” žiu savo atstovus, 
ministeriu « nepasisekusius Demokratijų vadai vis 
pasitarimus Paryžiuj. Fran- “nenustoja vilties”, kad ir 

toks spaudimas butų pasi-icuzų valdžia nori, kad visas Rusija apsigalvos ir sutiks 
kėsinimas į jų nepriklauso-, pasaulis žinotų, kodėl Ru- dalyvauti Europos atstaty- 
mybę. sija atsisakė dalyvauti pa- mo plano išdirbime ir jo

--------------- i sutarimuose apie Europos vykdyme. Bet ir tie vadai
KONGRESAS RENGIASI ekonominį atstatymą. Tuo jau senai žino, kad Rusija

VASAROS POILSIUI

Liepos mėnesio gale kon
gresas rengiasi pertraukti 
savo posėdžius ir išsiskirs
tyti keliems mėnesiams po-

.. Per karą Amerika buvo
republikonų partijos para- nutarasi pastatyti automo- 
mą T. Dewey dabar ir lan-.biliu kelią jg Amerikos į; 
ko republikonų veikėjus at- panama Kelias tarėjo bu- 
skirose valstijose.

budu, kai visi dokumentai labai mažai tėra suintere- 
bus paskelbti, Rusijos pro- suota Europos atstatymu ir 
pagandai bus užkirstas ke- daug daugiau rūpinasi jos
lias skleisti melagingas ži
nias apie “Marshall planą”.

suardymu.
Europos tautų konferen

cija turės uždavinį sude- 
įlsiui. Jei neįvyks kokių ne- DIIC .. r.,,**,*, Da^d/^ atskirų valstybių ukiš-
tikėtų nuotykių tarptauti- JP JSTRHS veiklą ir susitarti dėl
nėj politikoj, kongresas ža- au^ikuč būtinos paramos iŠ Ameri-
da išsiskirstyti liepos 26 d. į , A .. 7 , . kos. Jei konferencija bus
Daug svarbių įstatymų pa- j v7naus7Be PaT sėkminga. tai laukiama,
liks žiemos posėdžiams, į skelbė, kad rusai Austrijoj kad bug sudaryta Europos 
Tarp kitų palieka bilius apie dajsnai be jokio pasiaiškini- ekonominė taryba, kuri de- 

i įsileidimą išvietintųjų žmo- P10 kidnapina austrus n rjns atgkįrų valstybių ūkio 
nių, apie visuotiną karišką k*1 ls'/_eza- Jokio vejkją (eksportą, skirstys
jaunuomenės apmokymą, Paslalskirilnio del savo zy- paramą jg Amerikos, rinks
namų statymo bilius ir kiti. ru^a,..ne^uo“a:. Austri- žinias apie atskirų šalių

—-----------  jos valdžia išvardijo IĮ at- ukišką bu‘kl k tt) *
sitikimų, su liudininkais ir _____ _ARKLYS MAITINASI 

STIRNŲ MĖSA

Du valdžios miškų prižiu- liečius.

įrodymais, kad rasų karei
viai pagrobė Austrijos pi-

ti baigtas 1.43 metais ir tu- r^ojaj praneša kad jje at- 
rejo kainuoti 20 milionų rado Washingtono valstijos 
dolerių. Bet statymas kelio kajnų giriose gyvą pabal- 

i pasirodė labai sunkus ir no^ arklj, kurs išliko gy- 
Jungtinių Tautų taryba dabar dar tik puse ke io vas tjk todėb kad jis pradė. 

šią sąvaitę svarsto praneši- tėra pastatyta, o to kelio; jo maitintis girioje stirnų 
mą apie neramumus Balka- pastatymas kainuos 139 mi- ^ėsa. Prisnigtose giriose 
nuošė. Pagal daugumos lionus dolei ių. Senate vie- arkjyS negalėjo surasti ki- 
nuomonę neramumus Grai- nas tyrinėtojas tą kebą pa- jtokjo majsto. 'todėl iš bado 
kijoj kelia kaimynai ir tuos vadino did* e klaida . 'pradėjo stirnieną ėsti. Vė-
neramiuosius kaimynus UNl -------------- nau tie girininkai susekė
nori pasmerkti. Bet Rusija francIJOS VAI DŽIA arklio savininką ir pasiro- 
rengiasi pasakyti savo “ve- GAVO PASITIKĖJIMĄ kad pabalnotas arklys
to . Taigi šią sąvaitę dai _____ _ buvo pabėgęs į girią ir ma-
kai-t? gali pasirodyti, ar UN Ramadiel. ve,,ama Fran., tomai, ten paklydo ar nebe
gali ka nors nutarti, ar tai vy|.iau5-.bž gavo pasj. norėjo grjžti namo.

AR RUSIJA VETUOS 
BALKANŲ SPRENDIMĄ?

MĖSA BRANGESNĖ 
50 NUOŠIMČIŲ

MIRĖ RAŠYTOJAS 
BUTKŲ JUZĖ

Lietuvoje, Klaipėdos li
goninėj balandžio 22 d. 
mirė rašytojas Juozas But
kus, kurs pasirašinėdavo

vru tiktai nlpnaln klinhanyia tiktai plepalų Kliubas. tjkėjimą iš f tancijos paria
JAU PADIRBO 4 MILIO- mento. Badavime . pajla- 

NUS KARŲ mentas .331 balsu prieš 247

Agrikultūros departamen- “Butkų Juzė”. Rašytojas 
tas skelbia, kad mėsos kai- yra išleidęs keletą savo ei
na šiais metais yra 50 nuo- jįų rinkinių, tarp kitko “Ka- 
šimčių aukštesnė, kaip prie ledų vakaras ”, “Žemės
OPA. arba 1946 metų pir- liepsna”, “Verkiančios ro- 
moj pusėj. Kainos šiemet žės”, “Paparčio žiedas”, 
yra 16 nuoš. aukštesnės. “Audronė”, “Darbas ir pra- 
kaip pernai metų antroj kaitas” ir k. Rašytojas pats 

apie save sakė esąs “papra
stas kaimo dainius”. Butkų 
Juzė yra buvęs ir Ameriko
je, kur gyveno apie 1929 

metas.

pusėj.

ATVYKO TRYS “ORO 
ZUIKIAI”

BUVĘS KARALIUS VE
DĖ LUPESCU

pasisakė už 1 yriausybės po 
automobilių'litiką. Prieš vyriausybę Buvęs Rumunijos kara- 

per 17 metų

Iš Švedijos į New Yorką 
praeitą sąvaitę atvyko trys 
“oro zuikiai”, arba slapti 
pasažieriai. kurie įlipo Šve
dijoj į orlaivį niekam ne-

GARSSON
RASTI

IR MAY 
KALTI

Washingtone pasibaigė 
matant ir norėjo nelegaliai ilgai užsitęsusi buvusio

Amerikos
fabrikantų sąjunga piane-• smarkiai pasisakė komunis- liūs Karolis 
ša, kari po karo. nuo 1945 tai. Jiems nepatinka, kad “kėlė skandalą” atvirai įvažiuoti į Ameriką. Jie bu- kongresmono May ir biz- 
metų liepos mėnesio iki šių Francija sutinka su Ameri- gyvendamas su savo meilu- bo pagauti tiktai New Yor- nieriaus Garsson byla. Jie 
metų liepos 7 d. Amerikos kos valstybė? sekretoriaus'že ponia Lupescu. Dabar ke. Visi atvykusieji yra buvo kaltinami vienas ėmęs 
fabrikai jau išleido 4 milio- Marshall planu ir, bendrai, praneša, kad jis ją vedęs jauni švedai, kurie sakosi kyšius, o kitas kyšiais gavęs
nūs naujų karu. Per ta nat komunistai norėtų kain ga- Brazilijoj, nes ponia Lupęs- norėję “pamatyti pasaulį”, valdžios karo užsakymus,
laiką tie fabrikai padirbo Įima greičiau nuversti Fran- cu sunkiai susirgusi ir prieš Policija juos grąžins atgal, Teismas rado juos kaltus ir
ir 2 milionų 200 tūkstančių cijos valdžią ir patvs atsi- mirtį buvęs karalius leerali- bet jau ne orlaiviu, o pa- šias dienas paskirs jiems
trokų. . sėsti į Ramadier vietą. zavo savo santykius su jąja. prastu laivu. ' jbansmę.
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Poslapis Antras

MARKSO NUOMONĖ

I
siaiškinimą, kurs kaltins 
Ameriką, Angliją ir ką no- 

Rusijos rit, bet tik ne rusų izoliacio-“Konfliktas tarp
despotizmo ir Vakarų demo- nizmą.
kratijos atrodo niekada nesi- Rusai, be abejo, sutiktų 
baigiantis Balkanuose. Tie. imti Amerikos dolerius iri 
kurie dirba už išlaikymą de-jįe sutiktų būti Amerikos 
mokratijos Europoje turi neš-(“gelbėtojais” nuo busimo 
ti i Balkanų šalis Europos me-!krizio. Bet Rusijos fanaber-
ną, mokslus, teisingumą, lais
vę ir nepriklausomybės dva
sią...

“Karts nuo karto Rusija 
skelbia, kad ji neturi jokių 
blogų pasimojimų priėš tą ar 
kitą tautą, bet tiktai sakosi 
Porinti ją apginti, žmonija tu
rėtų būti atsargi su Rusijos 
skelbiama apsauga. Argi rusai 
nesidėjo ir Lenkijos apsaugo- 
tojais vieną kartą?”

Šituos žodžius K. Mark
sas parašė veik prieš šimtą 
metų. Bet jie visai tinka ir 
šiandieninei Rusijos politi
kai apibudinti; Rusai, kai 
vagia kaimynų žemes, jie 
sakosi tuos kaimynus “ap- 
saugoją”. Kai rusai paver
gia lenkus, jie juos “va
duoja”.

Be abejonės, šiandieninė 
Rusija savo veidmainišku
mu ir begėdiškumu toli pra
lenkė carų Rusiją. Carai at
rodo lyg nekalti avinėliai, 
palyginus su šių dienų Mas
kvos diktatoriais, kurie iš 
melo padarė didžiausią me
ną, o iš grobimu padarė sa
vo nacionalinę isdustriją.

na diktatūra nenori leisti, 
kad Maskvos pavergtos 
tautos gautų tiesioginę pa
gelbą iš Amerikos ir duotų 
žinių apie savo ūkišką pa
dėtį kitoms Europos tau
toms. Tie kraštai yra aklai 
uždari ir ten šeimininkauja 
čekistas. Kas nori pralaužti 
“geležinę uždangą”, atsi- 
daužia i Kremliaus kietus 
murus.

Marshall plano kūrėjai 
gyvena iliuzijose. Jie “ti
ki”, kad su totalitarine Ru
sijos diktatūra galima ben
dradarbiauti. Jie dar dau
giau rodo naivumo, kai ti
kisi gauti iš Maskvos pave
lijimą bendradarbiauti su 
Rusijos pavergtomis tauto-! 
mis. Be politinės laisvės nė-! 
ra nė ekonominio bendra
darbiavimo. Be Atlanto 
čarterio tautos neturi nė’ 
duonos.

PRABILO APIE “MARK
SO AGENTUS”

'A.
‘Tūlas” A. Abechmas

jb.“i

BENJAMINUI FRANKLINUI PAMINKLAS

a

Britu Internacional Understanding Sociery pastatė 
•Londone savo buveinei namą ir pavadino jį “Benja- 
min Franklin House”. Franklinas buvo Amerikos iš
radėjas ir visuomenininkas. Prie šito namo jo gar
bei buvo prikalta bronzinė plokštė, kurią anądien 
atidengė Amerikos ambasadorius Douglas.

Badas Europoje

šimtų tūkstančių gyvybių 
praeitą žiemą. Pavasario 
potviniai ir netikėtos šal
nos sunaikino augalus ir 

. žiedus. Buvę apytuščiai 
1 aruodai — visai ištuštėjo., 
i Ir tas įvyko, ne tik vienoje ..valstybėje, bet visoje Euro- Humbuga. Paryžiuje ^uvo nuversh ■vos pugkęta;

Slaptosios diplomatuosrtžU ’
turėjo

Kas Savaite
Amerikieėiai dėl to yra užkulisiuose sprogo dar vie-; 

labai susirūpinę. jnas muilo burbulas — Eu- ’ -J įr
Juk negalima laukti nei ropos “stabilizavimo” kon-^o_gu taškaiJ 

demokratijos, nei taiko* is ferencija Paryžiuje, 
žmonių, kurie bidauja ir “Trys didieji” — ,

5’0t!°f,0V ird,n^aUir 7evvŽ korija kartojasi. Italijo-
niais rakuis uzrakytu per Je Mussolinis prie valstybės niais laktais uzia yi p i . atjojo komunistų ir 
kelias dienas slaptai tarėsi alJnišku” soeialis-
ir barėsi. P^°J^olse- . T-as buv0
vizmo rytai dai toliau nuo - kj j kul. ‘isigalėjO 
demokratijos vakaru. . Hitlfcris ;J jo Dabal.
iuokdaiis pasakė- “Moloto- Fl'ancil°J >'ra “labai galil?čS ir komunistai ir-ten ja

kurie badauja ir 
numato bado mirtį! Negali
ma tikėtis, kad pasaulis per 
8 metus naikintas, butų at
statytas tik per 2 metus. 
Jeigu mes norime pasaulį 
išgelbėti demokratijai, turi
me tai daryti tikrais gink
lais, kurių žmonėms reikia 
— maistu, rūbais, šiltomis 
patalpomis.

Baisios Europos nelai
mės, dar baisesnės, kai ži
noma, kad bus dar blogiau. 
Nors jos išjudino vyriausy
bes ir visas Amerikos šal
pos organizacijas, kurios 
savaisiais rūpinasi, bet to 
nepakanka. Reikia, kad tą 
suprastų plačioji visuome
nė. Didžiulė CARE įstaiga 
yra pasiuntusi 60 milionų 
svaru maisto ir tūkstančius

. vilinės valdžios įstaigose. 
didČF- Bevin, Dalis ju yra susekti ir tar-

vas negavo
šoko atgal, už geležinės už
laidos”...

O Washingtone, pasak 
Associated Press, “labai 
rimtos galvos” šitaip ma
nančios: nėra laiko ir nėra ] Pinigą* Jiems Nedvokia 
tikslo naujų pastangų dėti..

Bet ar iš viso - buvo koks 
nors tikslas šitaip (slaptai) 
konferuoti ir su tais, kurių 
apetitai nėra pasotinami?

Europą reilaa ne stabili-

Jie
darosi gera trąša reakcijai.

Pagalios, neribotas kai
rumas yra niekas daugiau, 
tik nežabotos reakcijos pu
telė.

Prieš antrąjį pasaulio 
’karą Japonija buvo geriau
sias Amerikos kostumeids. 
Ji pirko geležies laužą, alie
jų ir kitą.

Pirko ir ruošėsi kam i su 
Amerika. Netekom bilionų 
dolerių, kol Japonija buvo 
sumušta ir paklupdyta.

Dabar Amerika turi kitą 
“gerą kostumerį”. Aliejaus 
kompanijos paskelbė, kad 
reikės racionuot aliejų ir— 
pasirodo, kad tos kompani
jos savo aliejų parduoda 
bolševikų Rusijai, kuri taip 
pat ruošiasi karui su Ame
rika !

Pinigas jiems nedvokia, 
kad ir iš bolševiko rankų 
imamas.

siuntinėlių. Visų tautų šal- zuoti. bet vaduoti iš raudo- 
pos fondai išsijuosę dirba, nųjų kryžiokų nevalios’ 
Bet dar vis permažai. Ne
malonu BALF įstaigai nuo- 

llat tik blogas žinias teikti.
Bet faktus juk ręilda žinotL(-~™ j.
Reikia žinoti ir tai, kadi "į
anaiptol dar negalime pasi- j Pkia 
girti, jog nukentėjusius 
tremtinius lietuviai bent da-

Kito kelio prie taikos nėra 
ir, tur būt, nebus.
Mirė Pranas Bajoras

gavoKeleivis
tokią telegramą:

“Šį rytą mirė ‘Tėvynės’
redaktorius Pranas Bajo
ras 56 metu amžiaus. Lai- 

M. J.

j kanalais. O kanalai viduti-
r___ ____ iniai per sąvaitę 4 dienas

Prancūzijoje vyriausybė buvo užšalę, nenaudojami, 
krautuvėms sekma- Ir taip buvo nuo gruodžio 

pradžios iki balandžio pra
džios. Olandai saviškiams 
iš Amerikos siunčia dau
giausiai: riebalų, kiaušinių, 
muilo, cukraus, šokolado,

____ mėsos, sviesto, sūrio.
nebus! Blogiausiai Rytų Europoje 

Bet pati blogiausia bado 
forma reiškiasi Austrijoje, 
Lenkijoje, Lietuvoje, Grai
kijoje, Italijoje. Jie neturi 
savo maisto neturi der-

Prancūzijoje draudžiama 
pardavinėti duona

parašė ugą istoriją įsakė
__________ .apie “Keleivį”, kaipo “Mar-jdieniais duonos nepardavi-

_'kso agentų” laikraštį ir pa- nėti. Pardavėjai baudžia- 
MOLOTOVAS ATSISAKĖĮėmė pavyzdžiui Jono Ste-'mi, kaip valstybėje bado

BENDRADARBIAUTI

Penkias dienas Paryžiuje 
didipii” tarėsi dėl“trvs.

ponaičio pasitraukimą iš 
musų spaustuvės, kaipo 
“įrodymą”, kad mes esame
Klrvrri loi-lzczv uorontaiXTA «^-^ZZV«XZ Ka

artintojai... Maisto ministe- 
ris įspėja, “jeigu pirm rug- 
piučio mėn. šių metu der-
lianc Prancirzi ią -------------

Marshall plano, arba dėl'J. Steponaičio reikalas turi įgalima įvežti 700.000 tonų 
ekonominio Europos Šalių j bendra su “Markso agen-j kviečių, kasdieninės duo- 

Praeitą! tais”, mes nesuprantame. i nos davinys mažiau pusės 
J. Steponaičio liga pasta-j svaro (250 gramų — lašas 

tė musų laikraštį prieš pasi- i gryno vandens

bendradarbiavimo, 
antradienį Rusija jau buvo 
atmetusi anglų-prancuzų sveria pa
siūlomą bendradarbiavimo'rinkimą: ar sustabdyti laik-lmą) bus dar sumažintas”. į liaus, neturi priemonių sau 
būdą, bet “nenustodamiIraščio leidimą, ar pasisam- Ir niekas nežino kur Pran-'maisto įsivežti. UNRRAii z- i i . F , . . .. i. ’• . , .. , • . • _ ii rz.* xvilties”, anglai ir francu- • dyti kitą nuolatinį darbininnm nnnnvn __ _ —zai padarė dar vieną 
tiną” kompromisinį

euzija gali nusipirkti tiek 
kviečių!
Anglijoje maisto mažiau 

negu karo laiku
Kiek žmogus gali maisto 

mažiausiai sunaudoti, kad 
nemirtų, tik tiek jo buvo 
skiriama

‘galu- ką. Mes pasamdėme kitą 
siuly- darbininką ir leidome laik

iną. Praeitą trečiadienį Ru-Įraštį toliau. Tą butų pada- 
sijos atstovas Molotovas ir'ręs ir “A. L.” ir “Laisvė” ir 
tą kompromisą atmetė ir bet koks kitas laikraštis ir 
išdalijo spaudai platų ir tik nerimti “geradariai” dėl 
piktą pasiaiškinimą, kodėl to neva tai “piktinasi”.
Rusija atmeta ir pasmerkia; “Laisvės” redaktoriai ta - •
Marshallo planą. 'proga sugalvojo pasakyti iš- K ?

Anglai ir francuzai ma- tisą pamokslą savo skaity-j - / "nlT’ irgi pagalbosnė, kad turėtų Įsikurti'tojams apie tai, kas yra tik-!"® X, "evtJeillau'' An«I,’°5 *
(Jungtinių Tautų pnežiu-Įri “Markso agentai”, štai - ~
roję) Europos šalių ekono- ką tie glušai dėl to rašo:
minė tarvba, kuri derintu __- ’ - Nežinome, kiek šiame p.

Abeciuno rašinyje yra tiesos, 
tačiau vieną dalyką matome 
jame neteisingą: ‘Keleivio’

ukišką bendradarbiavimą 
ir rinktų žinias apie atski
rų šalių ūkio padėtį ir rei
kalingą paramą iš užsienių 
(Amerikos). Rusai į tai 
atsakė, . kad toks reikalas 
butų kišimąsis į “suvere
nių” tautų vidaus reikalus. 
Francuzai pagaliau siūlė, 
kad atskiros valstybės tai 
“tarybai” galės duoti tiktai 
tokias žinias, kokias jos no
rės duoti. Bet rasai ir dėl 
to sakė, kad tai butų “kiši
mąsis” į svetimus reikalus. 
Atrodo, kad Rusija tik ieš
kojo kokių nors priekabių, 
kad atmetus Marshall pla
ną.

Prieš Rusijos galutiną at
sakymą Bostono dienraš
tis “C. S. Monitor”, prane
šime iš Paryžiaus, šitaip 
vertino padėtį:

“Jei Rusija dabar atmestų 
naują peržiūrėtą (anglų ir 
francuzų) pasiulvma ta’’ Ru
sija turėtų teisintis prie.'- pa- 

’ šaulį ir ypatingai prieš kredi
tų išalkusias savo įtakos sfe
ros tautas dėl jos atsakomy
bės atmetant tą, ką milionai 
europiečių skaito pačiu suma
niausiu, daugiausiai vilčių ke
liančių ir atsakomingu planu 
Europai atkurti.”

Rusija atmetė, o dėl “pa

leidėjai neria jokie ‘Markso ir brangesne kaina,
agentai’. Tiesa ‘Keleivis’ vadi-1 i...... ... ... I Lemonu, or&nciunaši socialistiniu laikraščiu. C. ', . . . ..... ,1939 m. negaunama,bet tai pngavikiskas pasiva-
dinimas”.

“Laisvė” nežino,

linai aprupinom. Kai UN
t>t> a • • v 11 du metuRRA gyvenimas jau baigė-, , • - šeštadieni
si kol vyriausvbės svarsto „
ir' diskutuoja kaip dar Gaila 'ir liūdna. Pranas 
teikt, pagalbą kenčiantiems, Bj buv0 ramaus hu(lo
žmonėms hetuvia, tremty-jr Jpažangus vyras Susivie.
je jau badauja, u jeigu ne n£jįmas Lietuvių Amerikoje 
jūsų parama, girdetume tik; J k ; « dal,
oranesimus apie musu tau-
tiečių mirti...' O to girdėti,?^’ ?ab£uX7 reto- 
nenorime. Dėl to skubėkite
gelbėti, kol dar ^lįme-1 A^ S|MrMi Rudyja.„ 
Siųskite aukas savo BALF i -
skyriams arba siųskite tie-i Žurnalas “Newsweek” 
siog: United Lithuanian birželio 30 d. laidoje pra

nustojo gelbėti, žmonės de
speratiškai laukia pagalbos 
iš kitur. O visur kitur—ba
das, ar arti to. Ras lieka? 
Viena Amerika. O Ameri
koj kas pasirūpins? Juk 
visos Europos tautos Ame
rikoje turi savo kilmės žmo-

Relief Fund of America, 
Ine., 105 Grand Street, 
Brooklvn 11 N. Y.

PER ŠVENTES ŽUVO 
600 ŽMONIŲ

Per Liepos 4 ir per praė-

nesą:
Musų armija dar turi 25,- 

000 karo lėktuvų: laivynas 
—15,000. Dalis tų lėktuvų 
gali būt nusenę, bet dauge
lis dar geri, tik...
' Be jokios naudos jie ru- 

idyja, surikiuoti ant lauko 
ar sudėti į sandėlius.

Kepti Karveliai Medyje
Vienas laikraštis paskel

bė tokią naujieną:
A nf rvmnliil Ln 1/nmnannAC rzu uvinvvnru i\\ziiiįzojizja7T7

ruošia naujus modelius. Tu
rėsime automobilius su pas
kiausios laidos moderniš
kais parankumais, net šal
dytuvais valgomiems daik
tams ir gėrimams pasidėti...

Tie nauji modeliai—kep
tas karvelis medyje. Šian
dien sunku ir “seno mode
lio” automobilių nusipirkti. 
Tik juodojoj rinkoj ir dvi
gubai mokėdamas gali pa
sivyt numatytą automobilį. 
Bet va — siūloma naujas!

kūną griaužia 
ir spekuliaci-

L-or • - • t Lietuviams tremtiniams skaičiaus 269 žmones zuvo'to> Rusija statanti vis dau- j Neužmirškit š
- ... kaiinj maisto jįe^a vienintelė viltis—pa- kelių automobilių ne- ,gjau nauju lėktuvu,

darau buvo priversta su- lietuviai, kjek mes iš lalmė,se' J®3. zm01?&. .nu-, “Newsweek” netiesiogi 
mažinti 4 nuošimčiais^. Ir ,skendo, kiti žuvo įvairiose ... . _ .
tokia maisto tvarka būsian- kitų suge si^pe aa i , nelaimėse bešventindami
ti palaikoma per eilę metų.,g i,,«n nuka BALF Nepriklausomybės Šventę ir
Ir drabužių pirktis ten te- r L.z Ynrkp'^važiavimu° s e. Nationalleidžiama rečiau, mažiau ^^^iSafety. Couneil jau iš anks-

,10 spėjo, kad ant kelių siais 
J? e r a T .F nnvvkl metais P«r šventes žus 275nuo čia į Europą. BALF pavyk 

Pava- sta gauti leidimus greičiau 
sario potyiniai vien Angli- persiųsti badaujan tiems 
joje sunaikino augalų, jei maisto papigintu budu ir 

kiek'juos butų galima pirkti, už pagreitintu keliu. Tad,
“tiesos” yra Abeciuno ble-|80 milionų dolerių. Prigėrė skubėkite savo aukas siųsti: 
vizgose. bet jas skelbia. **Jn.ta* tūkstančių gyvulių.!United Lithuanian Relief 
Kai “Laisvės” bobelkos ti
kisi įkąsti “Keleiviui”, 
joms ir “A. Lietuvis” virsta 
autoritetu.

Na, o kas dėl “Markso 
agentų”, tai ar Mizara ži
no, ką reiškia būti Markso 
“agentu”? Jei jis įsiaiškins, 
kaip galima būti “agentu” 
žmogaus, kurs mirė prieš j 
64 metus, mes jam duosime 
visą puspantę snapso Čigo
no karčiamoj ir magary
čioms dar užfundysime rūg
ščiu agurku.

Maisto atsarga pavojingoj Fund of America, Ine., 105 
būklėj, artėja tikras badas!‘Grand st, Brooklyn 11. N.

žmones. Maždaug tiek žmo
nių ant kelių ir žuvo. Bend
ras žuvusiųjų nelaimėse 
žmonių skaičius dar nėra 
galutinai žinomas, nes ne 
visi dar nelaimingi atsitiki
mai yra suregistruoti.

Draugų Talka
“Keleivio” namo mortgečiui 

išpirkti aukavo šie draugai:
J. J. Pronskus Chicago, III.. 

$5;

Nekariavusioje Airijoje 
net nėra maisto!

Potviniai sunaikino ir 
Airijos 75 nuoš. maisto. 
Nors valstybė ir gyvena 
normalų gyvenimą, bet bai
sus potviniai išmušė ir ne
kariavusiąja Airiją.
Olandijoje sumažintas mai

sto davinys ketvirtadaliu

Y. Šiandien pasiųsta jūsų 
auka — už dviejų sąvaičių 
linksmins ir sotins tautietį 
Europoje.

ATVAŽIAVO IŠ ANGLI
JOS IR PASAKĖ “NE”

DEMOKRATIJOS
GINKLAS

____ Milionai žmonių Europo-
Greičiausiai po karui at- je beviltėje laukia rudens, 

sigaunančioj turtingojoj O-l Jie nemato kaip galės bado 
landijoje maisto davinys!išvengti. Amerikos Jungti
niu) pusės svaro sąvaitei—,nių Valstybių Žemės Ūkio 
sumažintas visu ketvirtada-l Departamentas, CARE aL 
liu. Kavos racijon avimas 'stovai ir iš Europos nuolat 
dar suvaržytas, nes suma-(atvykstą įvairių organiza- 
žintas jos importas. Karo'cijų žmonės kasdien ra- 
metu nebuvusios racijonuo- portuoja, kad bado pavo- 
tos bulvės ir miltai, kruo- jus Europai šiais metais

Chicagiškis Peter Vas- 
quez parsitraukė sau iš 
Londono. Anglijoj, gražią 
sužadėtinę Miss Rossana 
Peveri, ir nuėjo su ja susi
tuokti. Laike jungtuvių 
mergaitė į paklausimą, ar 
sutinki tekėti už to vyro, 
atsakė: “Ne, aš noriu va
žiuoti namo!” Vestuvės nu
truko...

DĖL KORĖJOS NEGALI 
SUSIKALBĖTI

Jau antras mėnuo ameri
kiečiai ir rasai “tariasi” dėl 
sudarymo Korėjoj bendros

niai reiškia baimės, kad ąų 
Amerika gali atsitikti taip, 
kaip 1939 metais atsitiko su 
Anglija, kuri buvo nepasi
ruošus karui su nacių Vo
kietija.

Galimas daiktas. Ir Ame
rika juk turi savo skėtinių 
Chamberlainų, kurie bando 
pirkti “taiką musų kartai.”

Jie nupirks karą.
Peri Naujus Insull’us

Bostono “Globė” bendra
darbis Lowell Mellett sako, 
kad kongreso republikonų 
dauguma, su pagelba atža- 
gareiviškų demokratų, nori 
priveisti naujų Insull’ų ir 
Hopson’ų.

Kongresui yra pasiūlytas 
naujas bilius, kuris gali 
niekais paversti visus fede- 
ralės vyriausybės gamtinių 
jėgų projektus — Tennes- 
see Valey Authority ir ki
tus.

Musų skaitytojai tur būt 
atsimena, kas buvo Samuel 
Insull — viešojo aptarnavi
mo įmonių magnatas Chi
cagoje. pražudęs milionus 
dolerių!

Roosevelto administraci
ja viešojo aptarnavimo į- 
monių magnatus buvo kiek 
pažabojusi. Dabar jie nori 
būt paleisti nuo saito.

šio Rekordo
; Kada prezidentas Tru- 
man vetavo darbo kontrolės

Mr. and Mrs. Umbrasas, po* ir jų gaminiai — pirmą gręsia daugiau, negu g^se, . .
Ozone Park. N. Y. $5; F. Shug- kartą racionuojam i. Kiauši- pernai. Pavasaris baigėsi,; viso krašto valdžios. Kol ........ ...
zda, Dorcester. Mass. $2; A. nių, sviesto, riebalu, maisto su iuos baigėsi ir europie- kas derybos nejuda ne iš Francuos Juodieji Makiai 

oe __i.-.. ._____________________________ na- vietos, nes rasai nenori isi-1 Franciios vvriausvbė at.i-

bihų, atstovų- rūmuose jis 
milžiniška dauguma balsų 
buvo vėl užgirtas. Kas už 
tą bilių balsavo?

225 republikonai ir 106 
demokratai!

Prieš šį bilių pasisakė tik 
11 republikonų ir 71 demo
kratas...

Šitaip nubluko demokra
tų “naujoji dalyba”. Ką ji 
parodo?

Vien tą, kad anksčiau ar 
vėliau Amerika, greta stip
rių unijų, privalės turėti 
stiprią Darbo Partiją.
“Wallace for Presideot!”

Amerikos komunistai ir 
jų bendrakeleiviai leidžia 
vis daugiau “štymo”. Jie 
sako:

Ura už trečią partiją! 
Ura už Henry Wallace for 
President!

Net toks kairiasparniškas 
demokratas, kaip Floridos 
Pepper, turėjo viešai užsi- 
rekorduoti, kad jam nepa
keliu? su komunistų perša
ma “trečia partija”.

Pepper žino ką jis kalba. 
Wallace ir jo busterių re
komenduojama partija pa
dėtų tik republikonams, 
kaip savo laiku Teddy Roo
sevelto “bulmuzeriai” pa
dėjo laimėti demokratams.

Amerikos liberalizmas, 
įsipainiojęs į komunistiniussiteisinimo”, tai Molotovas Buglis. -Jamaica Plain, Mass. —visai Olandijoje jau ne- čių viltys pramisti iš jų pa- vietos, nes rasai nenori isi-, Francijos vyriausybė - • - . —--------

vargo neturės. Savo “įta- Si; A. Šukys, Cleveland. Ohio galima gauti. Pramonę su- čių derliaus kuris juos bent leisti j pasitarimus tuos ko- denge naują suokalbi, kuris, voratinklius, . ruošiasi pats
kos sferoje” Molotovas «• naikino susisiekimas, kurio dalinai būtį galijęs ik ba- rėjiecius. . kurie nesimpati- tun “juowų mąkių” vąr-.save nuplakti.

- - * • ..................... — - .i_ ____ _ nofoVn 7iima Sovietams. dą. Suokalbininkų tikslasMolotovas ši.
Žmonėms patieks savo pa- Aukavusiems širdingas dėkų. 75 nuošimčiai palaikomi do išgelbėti. Europa neteko zuoja Sovietams. St. Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

•
Katalikų, socialdemokratų ir taip padorių žmonių grupė 
laimėjo J. Buivydo asmenyje delegato vietų. Komunis
tams ir fašistams kriaučių lokale užduotas stiprus smūgis

Birželio 26 dieną kriau- vių, kurie tarnauja Lietu
čių 54 skyrius turėjo nepa- vos pavergėjams. Jie turi 
prastą susirinkimą, kuria- čia Amerikoje tarpe musų 
me peirinko dali valdybos, lietuvių laikraščius. Jie turi 
Išrinko vice pirm. J. Stan- agitatorių. Jie varo Lietu- 
kevičių. seki-. A. Žilinską ir vai peilį tiesiai į širdį, 
delegatą J. Buivydą. Susi- Mums reikia bendros kal- 
rinkimas Įvyko 11-27 Arion bos su tais lietuviais, kurie 
pi., Amalgameitų unijos nenori matyti musų tėvų 
svetainėje. Susirinkime da- žemę pavergtą. Užtad kata- 
lyvavo daug žmonių. ilikų ir socialdemokratų

Prieš rinkimus komunis-', bendroji veikla tapo išlai
dai susivienyjo su fašistais, kyta ir ji liks daugiau su-' 
iš tautininkų centro, išleido stiprinta. Kas susvyravo iš 
lapelius prieš J. Buivydą, nežinojimo, tam atleistina,! 
Lapeliuose “argumentai” (o ir kiti Vėliau susipras, 
labai silpni. Apart lapeliui pliaušknlai anie “dikta- 
ruskių “Laisvė” atidarė sa- * ,,a, .aPie dlKJ?,j
vo skiltis visokiom pliovo- 1 ,.musų1.lo^ R tik
nėm. Tūli net nebolševikai nenmtl Ph^skalai Pas 

— •• j - • mumis nebuvo ir nebus lo-

^Jak:nTk,„! lokalo susirinkime!uz akiu laksto per musis- ,• n,-.- ■ •* .•kius ir’agituoja: “Dalyki- Į“?83* k?lbet! “i “S*1“0!'
me viską kad J. Buivydas kalp ? n°n*

; X. ♦ • • me- Apie diktatūrą musuda i;,„ ' M,T J lnUl,lokale kalba tie ellmentaf,
ega“ • *t1'“ kurie diktatūrom tiki.

nes, seni umjistai buvo mul
kinami iš kairės ir iš deši
nės. Daugelis taip susiklai-

POTVINIS KOKIO NEBUVO PER 103 METUS

KAS SKAITO, RAftO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJEt

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis j Lietuvos 
Konsulatų, kurio adresas yra paduotas šių pajieš

ko j imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Adomavičius Jonas, Kazys ir Pi- Radžienė - Adomaitytė Elzbieta, 
jus, ir Adomavičiūtė Uršulė, gyv. iš Kauno apskr.
.Mahanoy City, Pa., kur Pijus line- Ragauskas Jonas, iš AžytSnų km. 
jo balUų prekybą. t Rastauskienė - Stoėkaitė .Magde,

Aleknevičius Grasas ir jo šeima, iš Zaliosios-Liušių km., Vilkaviškio 
Anceravičiutė Izabelė, ištekėjusios apskr.

pavardė nežinoma, iš Krošnos vai., • Rauduvė Stanislovas, sūnūs Jono, 
..tarijainpolės ap. ią Vabalninko vai.

Atr.očaitis Petras, iš Eržvilko v.,- Sarasanavičiutės Domiccelė, gyv.
New Yorke ir Karolina, Monika, Ona 
jr Marijona, dukterys Magdalenos, 

šaiailės, iš Krinčino v., Biržų a;»s., kilusios iš Nemaniūnų vai., Alytaus 
gyv. Oetroite. 'apskr. . ......

Balčius Juozas, iš Sakiu aps. Į Sasnauskas Kazys ir kiti, is Krie-
Banis Juozas ir Petras ir Kanaitė malos km. Vilkijos v., Kauno ap., 

Juiiė ir Ona, Lilę is Tauragės ap. gyv. Baltimorėje ar Detroite.
Barkauskienė - Radvilaite Adolfi-į Sčesnolev iėius Julius, grįžęs iš 

na, iš Pikelių v., Mažeikių ap., gyv. Lietuvos Amerikon 194IT metais, 
New Yorke. gyv. rodos Chicagoje.

Bcišys Jurgis ir Stasys, iš Mia-’ Sidaravičius Martynas, buvo vedęs 
šalčių km.. Betygalos vai., Rascinią Černiutę.
aps., gyv. Amerikoje. Siuszytė Monika, iš Meškelių km.,

Bendalinas Hiršas, sūnūs Janke- Viekšnių vai. 
lio, iš Šiaudinės km. Kidulių vai., Skaisgirytė - Neverauskaitė Ago- 
Šakių ap. ta. ią Vargšų km., šakių ap.

Bieliauskas Antanas, iš Rokiškio Skučinskas Jonas iš Kidulių vai.,
apskričio. šakių ap.

Biliatavičius Antanas ir Stanislo- Snapkauskaitės Magdė ir Marijo
na iš Gražiškių vai., Vilkaviškiu ap.

Stankevičius Jonas ir Jurgis, iš 
šiaudinės ar Kaimelio km., Kidulių

Tauragės ap., gyv. Chicagoje.
Atkočiūnas Jonas, .suims Kristinos

dino ii’ nuklemšiojo su ko
munistais ir fašistais.

Kriaučių Pildomasis Ko
mitetas nesvyruodamas pa
sisakė už trečiojo termino 
pravedimą musų lokale.
Čermonai laikytame savo 
susirinkime birželio 28 d. 
pasisakė už lokalo Pildomo
sios Tarybos poziciją. Už-_  ____  Ifintau atėjus nnKimams ito 
balsais prieš 149 balsus J.
Buivydas paliktas tretiems 
metams delegato vietoje.
Tas musų kliaučių nuo
sprendis dar kartą parodė, 
kad geri unijistai, rimti 
žmonės gali išlaikyti tarpe :nas reikalai 
savęs vienybę ir galybę. 1

Priekaištai, kad musų de
legatas J: Buivydas rinko
dėl Lietuvos laisvinimo pi-_______________________
nigus iš kontraktoriu, nėral . . „ x A .
priekaištas, bet pagyrimas.!nah ^et, tuo laiku Wein-

Iš orlaivio padalyta nuotrauka parodo apsemtą St. Louis miesto belžkelio 
stoti. Vaizdelio apačioje matosi kaip darbininkai krauna smėlio maišus kai 
apsaugoti nuo vandens nors svarbesnes vietas.

vas, gyv. M’rightstovvn, N. J.
Brazaitis Jonas ir Jurgis,

Clevelande ir Grand Rapids.
Brice - Butkevičiutė Elizabeth ar vai., šakių ap., ir Stankevičiaus Sta- 

Izabelė, duktė Petro Butkevičiaus, m lovo, našle, gyv. Brooklyne. 
gyv. Brooklyne. j Statkevičius, iš Bunikėlių km., Ki-

■ Butkevičius Jonas, gyv. rodos dūdų v., šakių ap. _
Brooklyne. * Stuleaitis Jonas ir Juozas, iš Griš

i Čepas iChappes) Kazys, kilęs iš kabudžio vai.
Buncių km., Rozalimo vai., gyv.' Stulpinas Vincas iš Pagamės km., 
Philadelphijoj. ĮPanilės vai., Šiaulių ap.

I česaitis Juozas, iš Alytaus aps., J Svetikas Henrikas, gyv. Roehes- 
vedęs Morta Medziukevičiutę, gyv.Įter, N. Y., baigė Klaipėdos Preky- 

*816 Macon st., Brooklyne. Į bos Institutų, grįžo Amerikon 1940
Į Česnauskas Pranas, Česnauskienė-t metais.
1 Andriulaitytė Ona, ir česnauskaitė,! šalčiunas Bronius, iš Žemaitkiemio 
i Juzė, kilę iš Kelme.s, ir Česnauskas vai., Ukmergės ap.

} į Pranas ir česnauskaitė Alina, gimę Šalčius Jonas, iš Klebiškio vai., 
(Amerikoje. {Marijampolės ap.

................. ........................ "į Dagilius Antanas, Katarina ir Pe- Ščiuka Antanas, gyv. Chicagoje.
bėoli niK dalrtarn ar šnnk 1 tras- New Britain ir Shenan- ’ Šipulienė ar Šipuliomenė - Sima-ucgli pab UdKLdią, ai SaUK- doah j- Mikališkių vai., Mari- naviciute Emilija, is Marvenkos,
tis policijos, kad prie to Janapolės ap. iKa*Uru‘ ir v L - VIoiHvnkn išlruhinD, Vonrln ' Oaržinskas (Zdaržinskas) Kazys' Sl.kąs Kazys ir Vaitiekus, is Vil-SaiaVOKO lSKaointų iauao-.ir Pranas fe Mosėdžio vai. Kretin-. kaviskio apskr.
ną lempą ir perspėtų Relei- ’ *°8 aP- * siionytė Anė, duktė Marėšs.

gyv.

Aišku, kad komunistams st“ck buvo. Bendrosios Ta-' 
nė vienas žmogus netinka,Ig’'*’®8 pareigūnas tai jis \.. 
kuris nelaimei ištikus gelbs- Bov!n« lstel.sl,n?- Tuo Wem-I 
ti lietuvius ir Lietuvą. Tik stocko P^ielgimu nepasi- 
aklas mulkis gali už tai
Buivydą smerkti. Padorus1 
lietuviai sveikina J. Buivy-
rio fui r\ nn cmnvbi.o !vtcj v čiužiniu į

Dar vienas faktas už J.
Buivydą kalba, tai būtent J varnui akin nekerta, 

i tas. kad per tuos du metus
jis savo tarnystėj turėjo 
tik du ‘ 
domojoje

HARTFORD. CONN.

Kaip Man Nepatiko 
Chicaga

Šteinienė - Jurgeliutė Veronika,- ................... Gavau telegramą, kad vius būti atsargiems, Švo-ĮJ?“i^4’ySK: ’ a iSt i, ii —. » m
tenkino partijieciai ir per- mano sesutė Chicagoj labai gėris mus itikino kad noli- Ėimanauskas - Stankevičiūtė Ur-jgyv. phiiadeiphia, Pa.kėlė Bovino bvla i Komu- serp-a hrnlin ir hrnliana ’ i * • 1 * Pajevonio vai.. Vilkaviškio. Tumila, iš Zuikinės km., Gelgau-Keie Dovmo oyią į rvomu serga, su Dionu n broliene cijos neverta šauktis, nes uigiiaitė m., iš Veviržėnų vai./diškio par., šakių aP. 
nistų raitijos centro komi-(nuvažiavom ją lankyti. Ap- visvien ji nieko nedarys Brooklyne ar chicagoje.
tetą. Ten žinoma, A. Bim-'lankėm sesute, ir pamatėm “Toki jau čia tvarka ir 1 Garbau^** Roka*- » Siauli
bos įtaka laimėjo bylą ir V. Chicagą. Dievulėli tu mano, kie miesto gaspadoriai.”
Boviną ‘išteisino’... Varnas ta Chicaga! ; Ne tik kojoms, bet ir uos-

raui akin nekerta. j Gaila, kad žmonės tą lei Chicagoje maži pyragai.
Pasirodo, kad toje pento- miestą visaip šlovina ir gar- Kvanai ten. kain kažin kur

Taruškienė - Tarvydaitė Pranė, iš 
». . . - , « „.oUių ap./ Užpalių vai., gyveno Urugvajuje, ar

įail t'lu tvarka ir t/i_ 1_____________ va— n— . R-nziliioie. SGo Punia, a vėliau San«x w— j j^vv. j-niioaripmo, »—-----——■»—r ——---------- ▼ —----------———
1 Gaušys Juozapas ir Pranas, ir' Francisco, Jungtinėse Amerikos Val- 

Prano sūnūs Pranas, iš Ylakių vai., Į stybėse.
Mažeikių ap., gyv. Bostone. I Trainaviėius Kasperas, gyv. Na-

Gedgaudas Aleksandras, iš Šila-'shua, N. H.
. - . . ~ .lės vai., Tauragės ap., gvv. Chica-1 Ulčickas Jurgis ir Simas, iš Pa

gal*- KvaDai ten. kain kažin kur. eoie. I dvariškių km., Alytaus ap.
1S

ap.
pianinų 
N'atali-

iko
Fašistuojantis gaivalas klaida sa.kyti, kad Buivydas Komunistai mulkino pento 

užsimanė tarpe geru unijis-1 neturėjo priešų, kad jis vi- r:u<, Der 11 metu jr dabar 
tų įvaryti kylį... Fašistinis'siems patiko ir patiks. Nie- ų
gaivalas nenurimsta dėl ka-,ko panašaus! Kaip kiekvie-
talikų ir socialdemokratų nas žmogus turi draugų ir 
vienybės. Jiems atrodo, būt i priešų, taip ir Buidydas jų 
daug geriau, kad katalikai' turi.
ir socialdemokratai peštųsi. ■ Bet kada atėjo patikrini- 
Tie gaivalai nesidrovėjo su-'mas, kriaučių dauguma tei- 
sivienyti su komunistais,! singai įvertino Buivydo 
kad kaip nors išardžius tą'darbuotę ir jį vėl išrinko 
vieningumą. Kaip kas su- būti delegatu. Tas faktas

jie pradėjo smukti 
dar daugiau.

Dalyku

knistas’ arba kain k-nki ~k#4- Chicago didelis miestas. Scrantone. .MIDAUS, ai ua Kaip KOKI Kei y. # Hartungas Jonas is Raseinių aps..
mvnė. žmogus ncorali tpn nesą, tas liesa, net ten Bostone.

Skalbykla ir Bažnyčia
Pasipriešinus Maspetho 

(L. I.) lietuvių parapijos 
klebonui kun. Balkunui su

kad neišsitiestumei
Chicagos pirmus malonu

mus mes patyrėme, kaip tik

j — y « a * 1 1 v , » -m g i V 2tnRUSK<*S, U u M r OI iu* i 3
j dei tO tiek daug rašyti. Ma- Bronę ir brolius Joną ir Stasį.
no keliai jau baigia gyti, buį^ahnap*kien* E,zbieta- Kyv- Pitts‘
kojines nusipirkau naujas,! jači unas Jurgis ir Povolas, iš *l*a-
O ( hlca^OS saidvokiiQ toini1 vai., Uknierjrės ap.V Ii-ta^os SaitlVOKUS tegu, jaraSi du broliai, kilę iš Žagarės

svyravo ir nuėjo su komu
nistais ir fašistais.

Katalikai, socialdemo
kratai ir taip sau geri uni
jos nariai pasiryžo ginti 
darbininkų reikalus prieš 
drabužių fabrikantus; Ko-

genausiai atsako visiems 
J. Buivydo “kritikams”.

Kriaučius.

keletą parapijiečių, buvo goninės. Išlipome ant Hal 
sustabdytas statymo darbasjsted st. ir einame Morgano
prie Syms Laundry, kuri 
nors ir gana atstu, bet yra 
tame pačiame bloke su baž

Komunistai Pralaimėjo 
Pentorių Unijoje

New Yorke yra 10 tuks-
voti už geresni ir šviesesnį; tančių organizuotų pento 
darbininkų gyvenimą; Pa- rių į darbo uniją, kuri vadi- 
dėti Lietuvos žmonėms į-, naši: “Brotherhood of
puolusiems į nelaimę; Ko
voti už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Tokie yra 
visų unijistų šie k i m a i. 
Tiems musų siekimams 
priešinasi tautininkų cent-

Painters, Paperhangers and 
Decorators, AFL”. Toje 
pentorių unijoje buvo įsiga
lėję komunistai. Apie 10 ar 
15 metų tam atgal, komuni
stai pradėjo gręžimą iš vi

ro žmonės, priešinasi ir ko- daus. Gręžikų vadas buvo 
munistai. Bet jie prakišo. Į Louis Weinstock. Jis vedė

Mes veikiame ne tik, 
kaip unijistai, bet ir kaip 
lietuviai. Musų tėvų žemė

kovą iš lauko ir viduryje 
pentorių unijos ir buvo Į- 
kuopęs į organizacijos vir-

iš gelžkelio stoties su tak-į spardo tie, ka yra Įpratę ten! vai., broliai Onos’ Narvidienės, 
siuku nuvažiavome prie Ii- vaikštinėti ” ' ' {judviejų vaikai.• - ----- 1 — - UIICU. .Joniką Domininkas, iš \ lakių v.

Tik prašom nemanyti, Mažeikių ap.
ChipMO-n tiktai uvotim,, ..Jucius J“^aS '» Leliūnų vai.,

gatve. Tamsu. Einame kaip 
per grumstus šokinėdami. 
Bandžiau eiti žmoniškai.

nyčia. Kuomet skundas pa-'kaip Hartforde, mažais 
siekė The Board of Stan- žingsniais i švogerio lanko-, 
dards, tai jie išnešė nuo- vę delikatnai Įsikabinusi, ir pargriuvo 
sprendį, kad skundas yra kad jau griūsiu, tai ir švo-

kad Chicago tiktai svetimų, tūnos ap.
miestų gyventojus taip “pa-i Juozaitis - Milukas Juozas, iš Kro- 

i.' • • • • 1 snos vai.. Marijampolėssitinka . vietiniai irgi nu- - •
kenčia. Musų gaspadinė ten 
mums pasipasakojo, kaip 
ji, grįždama iš balsavimų,

ant saidvoko ir į hicagoje.' ka <a i

. *p<~Jurgaitis Juozas ir Vincentas, 
gyv. Chicagoje, sūnūs Vincento.

Juškevičiūtė - Petrauskaitė Jani
na. iš Šilalės vai.

Kaučiauskas Pranas ir Stajys, g.

Lietuva šiandien pavergta j šunę. Bet štai Įvyko birže- 
po svetimaisiais. Mes turi-į lio 28 rinkimai ir tas garsu? 
me savo tarpe tokių lietu- darbo unijų skaldytojas 

Weinstock prakišo rinki 
mus prieš Martin Rarbeck. 
Ir gerai, kad tas gaivalas 
prakišo, nes jo administra 

jcijos laikais jis drįso teisin
ti streike laike skebavusį 

(vieną Lietuvių Centro Biu
ro n arį — V. Boviną.

V. Bovinas tarpe bimbi- 
ninkų užima įžymią vietą, 
nors šiaip tai gana žioplas 

• žmogutis. Jis buvo 11 metų 
tam atgal komunistinio 
Centro Biuro naiys. Tuo 
laiku pentoriai streikavo. 
Bet V. Bovinas streikuoti 
nėjo. Jį sugavo beskebau- 
jant komunistų partijos na-

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, MASE

nene 
vai.,

Šiaulių ap.
Vaitkus Juozas, iš Voveriškių km. 
Valaitis Vincas, iš Bublelių vai., 

rgės 

išsburghe
ar Pittstone.

Velička (ar Velutis) Mykolas, iš
Žagariškių km., Garliavos vai.

Venckus (Wenton) Walter, gyv.
Washinjftone ar New Yorke.

Veržukauskienė, iš Kožiškių km.,
Papilės vai., Šiaulių ap.

Veškelis Adolfas, iš Igibanoro ;
Utenos ap., gyv. -\fnr\vood, >la?s., 
vedęęs BertulevičiutęJ' i.-? Panevėžio 
apskr.

Vosylienė - Vilkaitytė Ona, jos 
sunus Antanas ir duktė, rodos Pe
čiulienė. gyv- Bostone.

Zadlauskas Motiejus, iš Žemait
kiemio v., Ukmergės ap.

Zdanis - Zdanevičius Antanas if 
jo žmona Zuzana, gyv. Rochestery.

Zienius Kazys.
Žeinytr Izabelė, iš Iatvelių-Žao’ėnų
Žemauskas Vytautas, iš Alytaus

apskr.
Žilinskas Antanas ir Antanina, iš 

Gražiškių. Vilkaviškio ap.
Žvynakis. brolis Kazio Žvvna io.
I>echavičius Stasys. iš Palukniu 

dvaro. Šiluvos vai.. Raseinių apskr., 
gyv. Philadelphijoje.

Lengvinas Antanas, iš Tauragės 
apskr.

Lenkas Juozas, iš Pašilės km.. 
Ylakių vai.. Mažeikių apsk.

Lopeta Benediktas, iš žaliosios v., 
Vilkaviškio ap.. jo sunus Benediktas 
ir Viktoras ir duktė Elena.

Lukošienė Juzė. iš Krakių parap., 
Kėdainių ap... gyv. Brooklyne. .

Lunas Jonas, gyv. Philadelphijoj.
Macaitis Juozas, gyv. Collinsville, 

Illinois.
Malaveckas Eduardas ir Kazys, iš 

Balbieriškio, Mariampolės ap., ir 
Maiaveckaitė Elena, kurios ištekėju
sios pavardė nežinoma.

Martinaitis Brigita, moteriškų 
drabužių siuvėja, gyv. Philadelphi-

, »_ , . , į Kaunienė - Jurkšaitytė Marijona,nUlailZe koją per naruką. duktė Petraitytės - Jurkšaitienės ir 
ras Antanas Kaunas.
Kazakaitis (Kazakevičius) Anta- 

iš Pakrojaus vai., Šiaulių ap.
Kazi-

nepamatuotas ir skalbykla‘ gelį ko tik nepertiesiau jDgUlė’'(> Šešias sąvaites lo v>,ras 
gali baigti statybą. Mato- gatvėje. Prikėlė mane, bet|vįje g„ koja ‘ idėta į gipsą. Jf“ 
mai kari Boarrl tif Stan- mann kminm I _ i__ -• • •__ Z.mai. kad Board of Stan- iš mano kojinių mažai kas 
dards mano, jog bažnyčia beliko ant blauzdų, o blauz- 
ir skalbykla gali būti toje dos kruvinos. Stovime ir 
pačioje kaiminystėje. nežinome, ką čia daryti —

SUSIVIENIJIMAS LIETLVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesni iose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo ?i00.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba Į Cei’rą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIA NCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York 1, N. Y.

Kazlauskienė - Radvilaitė 
miera iš Pikeliu vai.

Kemeraitia Petras ir jo žmona 
Ona Bylaitė, sryv. Runiford. Me.

Kijauskienė Petronė, iš Vilkaviš
kio ap.

Kluitinis Justas.
Kondrackis Juozas, žmona Paulina 

Ivanauskaitė, kilusi iš Kėdainių ap.
Krauleidis Emilis, sūnūs Juliaus, 

yyv. Chicagoje.
Kuzas Mateušas, 

fielde.
Kybartas, iš Raseinių apskr., gyv. 

Ccicagoje.
Lazauskas Andrius, sūnūs Izido

riaus. iš Kauno ap.
Niunevivaitės, seserys, ištekėjusių 

pavardės nežinomos, iš Mažailių ap.
Oberjatas (Ober). Antanas Tomas 

iš Ruoeikių km., Raseinių ap., gyv. 
Brooklyne.

Gitaras .lacas iš Kauno, gyv. New 
Jersey.

Orinaitė Marija, gvv. Brooklyne.
Papaekis, iš Juškakaimių km., 

Slavikų-§il<-alių v., ftakių ap.
Papas Mikas, ir sunus Jonas ir 

Stanislovas, iš želvos vai., Ukmer
gės ap.. gyv. Chicagoje.

Paukščiutė Matilda, ištekėjusi, iš 
Staniaičių km.. Kybartų vai.

Taigi, nukenčia ir įpratę 
vaikščioti tokiomis kelmy
nėmis.

Dar noriu pasakyti vieną 
žodi apie Chicagos karina
mas. Dieną jose dar galima 
šį tą matyti, bet vakare jos 
visai tamsios. Viena lempu
tė kur tai kabo ir ta pati už 
kaž kokios lentos paslėpta, 
gretimame kambaiyje, kur= 
vadinasi valgomas, vakare.
Įsižiūrėjus gerai. galima 
matyti kaučą su miegančiu 
žmogumi... I karčiamas, sa
kysiu, galima neiti. Bet 
žmogus turi kur nors užeiti, 
pavalgyti ar su draugais pa
sėdėti. Tai Chicagoje, užė
jus i užeigą, didelio malo
numo negausi. , , . ,

Baigsiu skųstis dėl Chi-|toriU!t chicagoje 
cagos miesto. Žmonės irt Petkus Adomas. Jonas ir Pranas,

_  i r> x I ir Petkienė Uršule, gyv. Brooklyne.jtOM g01’le malonus. Bot mios-j Plinplys Jonas. iš Buksnių km., 
; to tvarka visai nepagirtina. ‘P-.«'*• Waterbur£J?™- .._ t Plyckaitis Juozas ir Pranas, is

rrances Mltuza, i Antanavo dvaro, Pilviškių vai.

gyt Sprintr-

Hartford, Conn.

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

Pocius Pranas, išvykęs iš Kauno 
19.10 metais.

Puida Aloyzas, prašo atsiliepti dvi 
paneles, dabar jau gal ištekėjusias, 
kurios Lietuvoje yra gyvenusios pas 

, puidus.
Pūras Mikė, iš Rumšiškių vai., 

Kauno ap.
Radzevičius Petras t ir Simonas, 

gyv. Brooklyne.

joje.
Masiulis Antanas ir Momininkas, 

iš Utenos apskr.
Matjošaitienė - Kudirkaitė Agota, 

iš Rarzriu vai.. Šakių ap.
Mažeikienė - Stoncelytė, gyv. New 

Yorke.
Mikalauskas Liudvikas, iš Taura- 

nų vai. Utenos ap.
Milukas - Juozaitis Juozas, iš Kra- 

snos vai.. Mariampolės ap.
Misiūnas Jonas ir Mike. Jonas yra 

gyvenęs Anamoose. North Dakota.
Nanzneris Karolis ir Nanznervtės 

Albertina. Emma ir Natalija, kurių 
ištekėjusių pavardės nežinomos.

Navadunskis lar Nevidomskasl 
Stanislovas iš Pakruojo vai., gyv. 
Chica groję.

Nejus Martynas, sunu- Viliaus.
Neveraviėiutės Danutės ir jos tė

vų: Fabijono Neveravičiaus ir Beat
ričės Neveravičienės . Gavorskaitės 
giminės ir pažįstami prašomi atsi
liepti.

i Jieškomieji ar apie iuos žinantieji 
I maloniai prašomi atsiliepti:

Consutate General of Lithuania
41 W. 82nd st., New York 24, N. Y.
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Amerikos Miestu Bosai' Ouebec, Canada 500.00
Michigan ....... 482.00
Ohio :............... 177.00
Wisconsin ....... 147.00
Indiana ........... 145.00

Maikio su Totu

TARIASI PRIEŠ DARBO ĮSTATYMĄ

Hoboken, N. J. mieste, šokių “mašinų” vadai mo- 
šalia New Yorko, šias die- ka kartais taip pravesti rin- 
nas įvyko didelis “pervers- kimus, kad jie yra tikri dėl 
mas”. *40 metų išbuvęs mie- laimėjimo. Amerikos mies- 
sto majoru Mr. McFeely, tų patyrimas rodo, kad dau- 
prarado savo vietą ir ture- gelyje vietų gerai organi- 
jo užleisti majoro vietą “re- zuotos politinės “mašinos” 
formos” šalininkui. Mr. de moka rinkimus pasukti. Tai 
Sapio. Kada naujas majo- daroma papirkinėjimais, o skelbtas aukas, tai pagal 
ras užėmė miesto valdžios kartais ir stačiai sukčiavi- valstijas gausis toks vaiz- 

' " mais, nekalbant jau apie daš.
gerai pastabią propagan
dą.

Šias dienas iš Kansas at
ėjo žinia, kad ten 27 žmo
nės liko patraukti į teismą 
už sukčiavimus laike rinki
mų. Pernai išstatant kandi
datus į kongresinius rinki
mus, politinė demokratų

— . , *• - - mašina taip gerai dirbo,žmonių, daugiausiai amų n į kad skaitant balsus už 
italų. Miestas } ra gais »,“mašinos” kandidatą buvo 
kaipo labai gv \ a> uos s,, pa<juoįa daugiausiai balsų, 
per kurj eina pieky ia > Vėliau betgi pasirodė, kad
plačiu pasauliu. skaitant balsus įvyko suk

Kada majoras McFeely _ :__ - *__ i..

vietą, 10,000 žmonių J| 
sveikino, o senasis majoras 
per užpakalines duris išėjo 
iš miesto valdybos... Mies
tas visą dieną šventė, atsi
kratęs nuo savo “boso”.

Per 40 metų majoras Mc- 
Feely buvo Hoboken bosas. 
Hoboken mieste gyvena ke
lios dešimtys tūkstančių

valdė miestą, tai miesto tar
nyboje buvo galybė jo gi
minaičių, kūmų ir artimų 
prietelių. Apie majorą su
kosi jo “politinė mašina’’, 
kuri per daugelį metų jį vis 
išrinkdavo miestą valdyti. 
Pagaliau gyventojams įsi
pyko majoro bosavimas, jie 
sudarė “reformos” šalinin-

—Tėvas šiandien eini —Aš galiu tik pasakyti,} kų sleitą ir majorą nu-
kaip sustingęs. ką apie tai gamtininkai ma- vertė!

—Butum ir tu sustengęs, no. . Į Daug Amerikos miestų
jeigu tau taip atsitiktų. —O kas jie per vieni, tie turi panašius bosus, kaip

čiavimai. Pasidėjo tardy
mas ir dabar iškilo byla. 
Kansas valstijoj “mašina” 
persistorojo, ios balsų skai
tytojai vietomis visus bal
sus “suskaitė" už savo kan
didatą. Tardymas buv 
bai ilgas ir tardytojai

Oregon ........... 100.00
New York .......
Colorado ...........

10.00
5.00

K viso ....... $22,227.25
—o>—

Jei pridėti seniau pa

Massachusetts $22,158.41
Illinois ....... $20,506.28
Pennsyl vania $9,800.92 
New York .... $8,773.15

• Connecticut .... $8,415.60
Michigan .......  $4,249.70
Nevv Jersey .... $2,997.75
Canada ....... $1,789.95
Ohio ................ $1.705,85
Wisconsin .... $1,596.00
Indiana ...........  $1,116.00
Rhode Island $1,005.00
Maine .......... $836.25
California ....... $721.00
Kitos valstijos sukėlė ma

žiau 500 dolerių.

iuir.: ■■■M. NjSu.

Amerikos Darbo Federacijos pirmininkas Green ta
riasi su savo advokatais kaip kovoti prieš Darbo Ak
tą, kurį Kongresas nesenai išleido. Amerikos Darbo 
Federacija turi pasisamdžiusi apie 100 advokatų.

MARGUMYNAI
Kaip matyti iš apyskaitos 

pagal valstijas, pirmoje vie
toje eina Massachusetts lie-

Chemikų Kalba Australijos gyventojo tenka

Jei pažiūrėsime į kokią po 30'avių galvų, 
nors knygą, kuri rašo Dėl palyginimo pasaky-

buvo
• ii • o aaa * uimagcį n , KvIbLU z

musy didelę Pennsylvanijosl pridėtais numeriukais ir to- gaivu (1939 metais uuv< 
suk! kol®.ni«- B.to matyti, kad Į kią knygą negalėsime skai- 450 milionų). Taigi, kiek 

medžiagos nnKimmius suk tiek SVeria skaiCius zmo-tyti, jei nemokėsime supras- vienam amerikiečiui tenka

McFeely. Šalia to paties 
Hoboken yra New Jersey 
miestas, kuriame gaspado- 
riauja pagarsėjęs visoje 
Amerikoje “politinis bosas

—O kas tėvui atsitiko? gamtininkai?
—Visa nugara pūslėta. —Gamtininkais yra vadi-

Maike, kaip verdančiu van- narni tie žmonės, tėve, ku- 
deniu nuplikyta. rie užsiima gamtos moks-

—Tėvas čia pats kaltas, lais.
kam taip ilgai nuogas prieš —Na, tai ką jie sako?
saulę gulėjai. —Jie yra tos nuomonės,

—O ką tu žinai, Maike tėve, kad žmogaus spalva 
kaip ilgai aš gulėjau? priklauso nuo klimato.

—Kitaip nebūtų nugara —Kaip tai nuo klynyto? 
nudegus. —Sakau, nuo klimato.

—ulrait. Maike. jeigu tu —O kas tai per do daik- 
viską žinai, tai išvirozyk, tas?
kodėl nuo saulės pasidaro —Klimatu mes vadinam 
tokie skauduliai? Gazietos oro sąlygas, tėve. Beveik ka majoro mašina. Chica

. __ _ , , - žvilgsniu Au.d&-j vnemiKai turi savo atsKi- tris Kartus platesne
KD^likSu eikėHl«7vo sachusetts lietuviai tėisin- ,-ą ženklų kalbą. Jie neva- meriką, turi “avių ir
tf’rfenafc.’arkimk, rauna uz,ma- plr?lą Vet« musų dina daiktus « ardais, bet (rusai statistikoje tiivs 
si vienaip ai Kitaip gauna visuomenes bendrose pa- pažymi juos raidėmis ir dar vulius skaito kartu) tiktai
vorkSaisaviS nereikalin- sta,n£°se' , . . ! prideda prie tų raidžių vi- 69 milionus gaivų, arba
v o Kanais visai nereiKann , Lietuvos vadavimo vajus šokius skaičius. Jie supran- trims rusams tenka viena, v - , . T...... - -- -....................... r QŽio galva

ra naudingas gy-
io —~—-------otuii. ruaip į rtmu ai ,»uittic. Ji žmones pašeria

vSOp«niP rirdėie aiiie trečdąlio pinigu jau, japonų raštą if tiek pat te- mėsa ir aprengia. Kur nėra
“nnli? n!m dziabus ” * arba Lietuviai nepada-supranta. Pavyzdžiui, che- avių, ten nėra ir vilnoniųpolitinius (iziapus. aroa iyg kJaidos Jei ir dabar pn_ mikaį negako vanduo bet drabužiu. Amerika daug 
tarnybas, kuriš dirbančio simįns tą Vajų ir pagiųg aU- jįe rašo -H20'\ arba Um vilnų atsigabena iš Austra-

skelbė. kad jis pats pa 
sitraukia iš majoro vietos. 
New Yorko mieste ilgai
“kngaun" Tummunv Hali----- ▼ V
politikieriai. Philadelphijoj 
miestą valdo republikoniš-

goj per ilgą laiką miestą 
tvarkė demokrato “Kelley

rašo, kad saulė labai svei- kiekvienas kraštas turi ki- 
kas daiktas žmogaus sku- tokias oro sąlygas, kitaip 
rai, o tuo tarpu ji padaro iš pasakius, kitokį klimatą, ; mašina”. Bostono miestas 
tavęs beveik virintą šolderį. Pavyzdžiui, Brazilijoj karš-j turi brangiausią visoj Ame-

_ Perdaug niekas nesvei- klimatas. Alaskoj šal-1 riko j miesto valdžią ir turė-
ka tėve tas. Da kitur kitoks. Taigi, i jo pagarsėjusį majorą J.

—O kodėl veidas ir ran- Jeigu žmogus ilgai vienam rCurley. . . .
kos nebijo saulės? klimate gyvena, tai ir joj Amerikos miestai tun

—Todėl, kad jie ro tru- sPa^va bus to klimato pada- plačią savivaldą. Miestu 
pūtį pne saules pripranta, 1
oda parasta ir apsaugoja —Na. o kaip tu rokuoji 
kūną nuo žalingų saulės apie mane. vaike: ar as ga- 
spindulių. Taip vadinami lėciau 1 n-v8en pavirsti jei 
violetiniai spinduliai sun- pradėčiau dažnai maudytis 
kiai per rudą spalvą persi- 11 arT saulės voliotis, 
košia ir dėlto negali pa- —Ne, tėve , . , ,
kenkti. —Tai kodėl tu sakai, kad

—Tai kas reikia daryt, nygeriai pasidarė juodi nuo
Maike, kad skūra butu ru- saulės? , , .
da? ‘ ! —Todėl, tėve. kad jų ra-

—Reikia dažnai pabūti gyveno karštam klimat? 
saulėj, tik neilgai: iš pra- Per milionus metų. Tačiau 
džios užtenka penkių m i- nereikia iš to suprasti, kad 
nučių. Po truputį oda pan s juodveidžiai buvo kadr 
ir tada jau nenudegs. nors. balti, tik nuo saulės

—Aš mislinu, kad tu pajuodo. ‘Galimas daiktas,
Maike, meluoji. ’tad jie tokie ir atsirado.

_ Kodėl? Rasių kilme da nėra galut'-
—Todėl, kad aš žinau nai išaiškinta.

vieną nygerį. ką 15 metu —Tas ir parodo. Maike. 
džėloj sėdėjo ir saulės ne- l af1 žmogų sutvėrė Dievas, 
matė, bet kaip išėjo iš džė- —Ne, tėve. rasių klausi- 
los, tai buvo taip pat juo- mas kaip tik šitą pasaką 
das kaip ir kiti nygeriai, sumuša. Nes jeigu visi žmo- 
kurie kasdien vaikščioja nės butų kilę iš Adomo ir 

.ant saulės. Taigi čia turim Jievos, tai šiandien nebūtų 
aiškų davadą. Maike, kad pasauly tiek daug įvairių 
tavo mokslas yra reng. Sku- rasių. '.
ra pasidaro juoda ne nuo —Olrait, Maike, tegu 
saulės, bet dėl to, kad Lie- bus gana. Fisiu pa'ieško 
vas ją taip sutvėrė. kokio nors šmaravvdlo. b?

—Gerai, tėve, o kad- pasiutusiai nugara peršti 
juodveidis buvo sutvertas?-

ne ueK reiKaiaujama,nau- kovai už Lietuvos lais- tikra rūgštis chemiku kal-dijos. 
dingo darbo, kiek nnkimi- vę paremtį. ! boje rašoma “CH3CO2H”,'
mu Datarnavimų valdan-' __________ _ ___ ___ x____ .-__ A__-t:

Skaitytoją Balsai
nių patarnavimų 
tiems. Amerikos miestai' 
duoda galybes džabų ir jei 
miestų gaspadoriai nori, jie! 
“nusipelniusiems” visada 
suranda šiltą vietelę. O jei j 
tų miestų ponai “nenori”

Gerbiamas redaktoriau.

ožkų” 
tuos gy-

paprastam žmogui, matant Nori Tikėk. Nori Ne 

tokius ženklus, gali ir plau-1 Jei paimti uždarbius ii 
kai ant galvos pasišiaušti. kainas iš “darbininkų ro- 

Dabar American Stan- “ .sagĮefinti, tai gau
dari Association skelbia, 2.3®1 neketinąs

Noriu atsidėkoti vienam ge-' kad visiems Amerikos cbe- Tai yra faktai.
dalykas, 
bet ir i

faktus sunku itiketi. Faktai

rankose yra mokyklų tvar
kymas, policija, ligoninės, 
namų statymo priežiūra, 
parkai ir galybė visokių įs
taigų ir įmonių. Miestai 
“čarterio ribose” tvarkosi, 
kaip jie nori. Miestai turi 
teisę apdėti gyventojus tam 
tikrais mokesčiais ir suke
lia iš žmonių milžiniškas 
pinigų sumas. Per metus 
miestai surenka iš žmonių 
virš 5 bilionų dolerių, o iš 
leidžia dar daugiau. Miestų 
skolos dabar siekia 15 bi
lionų dolerių! Kuomet to
kios pinigų sumos eina pei 
miestų valdžių rankas, tai 
suprantama, kad už tuos pi
nigus yra išlaikoma galvbė 
tarnautojų. Kur miestų val
džios yra gerose rankose, 
ten miestai gali daug kuo 
prisidėti prie gyventojų 
gerbūvio ir sveikatos pakė
limo. Kur gi miestų tvarky
mas yra netikusiose ranko
se, ten miestų valdžios tu
kina daug tarnautojų, ap
rūpina tarnybomis * savo 
‘ artimuosius ip žmonėms 
už jų pinigus neduoda to
kios naudos, kokios gyven
tojai gali laukti.

Amerikos miestų val
džios yra renkamos demo
kratiškai. Kas rinkimus lai
mi, tas miestus ir valdo. Vi-

tada pilietis gali susilaukti ram tautiečiui čia Chicagoje, mikams yra išdirbtas vieno- tokje. S 
visokių nemalonumų ir iš- kurs man daug pagelbėjo įvai-‘das 163 ženklų alfabetas ar 1 novhinin’-y 
kaščiu. " riais budais. Todėl jo žmonos • trumpraščio ženklai, ku- D -

Amerikos miestu tvarky-1 gimtadienio proga liepos 10 d. riuos turės vartoti visi che- ts y
‘ mijos rašytojai savo knvgo- p,T^ .Jls tun 1?US1T

se ir vadovėliuose. Tas* pa- pirktl’.b gyvenimui
daiyta todėl, kad seniau ne.yia leikabnga ) Kainos, iš
buvo vienodumo ir dažnai '.eiAus! ^a,s ’ 1US °L- 
patys chemikai su savo žen- gahmu kursu , yra tokios: 
k lais patys savo tarpe nesu- xkTas
siprasdavo. Išdirbus vieno- b . -• i- T1v^,,s"dus ženklus ir visiems juos ^?S s,uses .~ 1 ;g’au_
vartojant, chemijos studen- fea“s ' ■ -N; Duona
tams ir skaitantiems chemi- įįf- ke?a ’Pka ’
jos mokslo. raštus bus pa- f--IZ 
lengvintas darbas. Kiaušiniai uz tuziną—$!•>;

_____  Pieno kvorta — $2.65; Me
dus už -svarą $lo; Cukrus 
už svarą — $41.25; Suris 
už svarą — $20; Kumpis

jos Komisija, kuri prižiūri 8V?r’ ~ ?2 
Amerikos radi., stočių dar- H“? l'Z 8Van» ~į?.h’-20; g'1' 
bą, skelbia, kad siu’ metu i
vasario mėnesio pradžioje . - h sva,',s ‘ 'J!?'2, *
Amerikoje veikė 924 radio ,sv,“,?sMuilo gabaliukas —$5.

mosi. kaip ir visos šalies noriu jai užsakyti “Keleivį” ir 
valdžioje, labai jaučiamas i prašau siųsti Mrs. P. Urbutis, 
trukumas pažangios darbo nurodytu adresu.
partijos, arba kaip dabar} Tikiu, kad jai patiks tamstų 
sakoma, “trečios partijos”.,laikraštis ir iš savo pusės no- 
Jei darbininkai SU pažan- rėčiau, kad visi lietuviai skai- 
giaisiais inteligentais išei-jtytų įdomų laikyti “Keleivį”, 
tų organizuotai į politiką. AŠ jį perskaičius nenumetu.
jie ir daugelyje Amerikos 
miestų galėtu padaryti ge
resnę tvarką ir galėtų prisi
dėti prie savo gyvenimo pa
gerinimo. L. S.

ALT Vajus

per sąvaitę

-k™ riu u™ AMERIKOJE SUMAŽĖJOKam na klausi. MaiKe, daiivč/mit cvaiz>uic juk žinai, kad visi žmonės' PAUKSCIŲ SKAIČIUS 
buvo sutverti tada, kada' Laukinių paukščių skai- 
visas svietas buvo sutver- čius Amerikoje per pasku- 
tas. tinius du metus lahai su-} sas gudrumas yra laimėt:

—Biblija sako, tėve, kad mažėjo. Jš Washingtono rinkimus. Jei rinkimai vyk
tada buvo 
vienas

buvo sutvertas riktą i praneša, kad dabar Ameri- sta tvarkingai, be papirki- 
5 Adomas su Jieva ir koje bėra tik 54 milionai nėjimų ir be grasinimu begrasinimų, be

—Šitą klausimą tėvas tu- tų paukščių buvo 125 mi- dzią. Tai jų pačių kaltė 
rėtum jau pats išrišti. * Nonai, o prieš 13 metų jų kad nemoka parinkti tinka-

—O kaip tu, Maike. sa- skaičius buvo nukritęs iki mo šeimininko, 
kai? 27 milionų. Bet oolitiniai bosai ar vilkt politiniai bosai ar vi-

Amerikos Lietuvių Tary
ba paskelbė antrą apy
skaitą iš pravesto Lietuvei- 
vadavimo vajaus. Pirmoji 
apyskaita apėmė laiką nuo 
vajaus paskelbimo (1946 
m. rugsėjo 22 d.) iki 1947 
metų kovo mėnesio 31 d. 
Tada buvo sukelta vajuje 
$65,639.10

Dabar antroji apyskaita 
apima laiką nuo balandžio 
pirmos dienos iki birželio 1 
d. Per tuos du mėnesius į 
Amerikos Lietuvių Taiybos 
kasą įplaukė $$22,227.25. 
Tokiu budu nuo vajaus pra
džios iki 1947 m. birželio 1 
d. Amerikos Lietuvių Tary
ba Lietuvos vadavimo rei
kalams sukėlė aukų $87,- 
866.35.

Pagal valstijas aukų per 
balandį ir gegužės mėne
sius sukelta tiek:

Massachusetts
Pennsylvania
Illinois ........
New Jersey -
Connecticut

$9,757.75

bet duodu kitiems pasiskaityti, 
kad vėliau patys užsisakytų.

Mano šeimininkas kas penk
tadienis su džiaugsmu laukia 
“Keleivio” ir smagu girdėti 
kaip jis sakosi jį visą perskai 
tąs. nes, sako, įdomus laikraš 
tis.

Linkiu geriausio pasisekimo.
M. Kudminaitė,

Chicago. III.

Dear Širs.
I would likę to buv a sub- 

scription to the Keleivis as a 
gift for my grandfathcr..

I am enelosing a $3 money 
order for one year subscription. 
and would likę the pa p*'r de- 
livered to: Mr. Anthony Wait- 
kus. Thank you

Betty Waitkus. 
Chicago, III.

Gerbiamas generole.
Siunčiu tau 3 rublius ant kel

nių. Man nusibodo žiūrėti per 
40 metų ant tų sudriskusių ge
neroliškų kelnių. Senai tau lai
kas pasikelti iš generolo į mar
šalus. žiūrėk, Stalinas nebuvo 
joks generolas, o tik paprastas 
bankų roberis. o juk jau senai 
užsivilko maršalo kelnes. Kol 
jis nebuvo maršalu, 
diktatoriu tik ant rusk 
kaip “sumaršalėjo,” tai užsisė-

Kiek Radio Stočių Ame
rikoje

Federalinė Komunikaci-

siunciamosios stotvs, susi
jungusios į 7 “tinklus”. Jos ?!birpio 31 S21 tni-nuntnio uždai bių 11 pne tokių kaiturėjo 34,831 tarnautoją. ny- O gyventi reikia ir flar,.,P±±S ““i reitAU mC‘ reikia Syvėnima vadinti 
tų rudeniu, ųabar Amen- “minmi” 
koj yra 48 radio stotvs dau-J
giau ir jose dirba 5,426 tar
nautojai daugiau, bet “ra
dio tinklų” dabar bėra tik prietaisų dirbtuvės skelbia, 
7, o pernai rudenį jų bu- kad jos jau turi padirbusios 
vo 9. Į ir užpatentavusios “karšto

Po visą Ameriką dabar} oro motorą”, kuris gali būti 
kuriasi FM radio stotys/varomas su aliejumi, angli- 
kurių dar šiais meta’s bus mis, alkoholiu ar gazu. Mo- 
apie 100, o per keletą metų toro kuras dega ne pačiame 
jų prisisteigs ne mažiau motore, bet šalia jo ir mo-

Karšto Oro Motorą*
Olandų Pbilij >s elektros

500.

Avių Pasauli*

toras yra-varomas įkaitintu 
oru.

Išradėjai sako, kad tos
Daugiausiai avių augina rūšies motorai gali būti vi- 

Australija. Ji šiais metais šokio dydžio, vienas 15 ark
lai buvo turi 200 milionų galvų avių lio jėgų motoras jau dirba, 
jskių. o ir avinų. Ant kiekvieno bet-gali būti daromi dides-

■ nio ir mažesnio pajėgumo
6.075.00 do pusei Europos ant kupros, sitemps, kaip struna. ir čėstį motorai. Išradimas pareika- 
1,906.70 Tu. senas Tėve, diktatorių ne- tau atiduos. Taigi, pagalvok! Javo 10 metų tyrinėjimų. 
1,429,00 busi, bet jei vadinsis maršalu. Tavo senas f rentas. 1----------------------------- ------ !___

820.80 tai Stalino leitenantas Prusei- 
Califomia .. 662.00 koff iš Chicagos prieš tave iš-

Krapštukas,
Poughkeepsie, N. Y.

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”



Puslapi* Penkta*Nr. 28. — Liepos 9 d., 1947 m.

Ameriko* Aliejus Į Gandi Turi Laiko
Amerikos vidaus reikalų’ 21 metų amerikietis Pat 

sekretorius praneša, kad Wellington bandė pamaty-į 
ateityje aliejaus eksportas ti savo senatorių Bilbo, bet' 
iš Amerikos bus kontroliuo- j tas buvo “per daug užim
damas, bet eksportas nebus!tas”. Vėliau jis nutarė pa-
visai sulaikytas ir nebus 
daroma “diskriminacijos” 
tarp eksporto šalių. Taigi, 
ir i Rusiją aliejus bus gabe
namas.

matyli indų vadą Gandi. 
Nuplaukė į Indiją ir dvi mi
nutes kalbėjosi su juo apie 
pasaulio trobelius. Gandi 
rado laiko jį priimti.

Brazilija Užkvietė Palestino* Teroristai
Brazilijos vyriausybė už-Į Jeruzalės mieste anglai j 

kvietė visas Pietų ir Šiaurės padarė pagrindinę teroris- 
Amerikos valstybes, išsky- tų medžioklę ir suėmė 32 
rus Nikaragvą, atsiųsti sa-' teroristus, kurie įtariami 
vo atstovus į Braziliją ir dalyvavę visokiuose pasike- 
ten rugpiučio 15 dieną pa- sinimuose. Teroristų me- 
sirašyti sutartį dėl bendro džioklė buvo atliekama Je- 
abejų Amerikų valstybių luzalės senamiestyje, žy- 
gynimosi karo atsitikime, ^diškoj miesto dalyje. ~

KELEIVIS, SO. BOSTON

SŪKURYS

Šis vaizdelis parodo sukurį, kuris anądien perėjo per 
South Dakotos valstiją, sugriaudamas daug farmų 
ir užmušdamas 6 žmones.

Nuomu Reikalas
Nuomų kontrolė pratęsta stabdo statybą, o kol staty- 

liki 1948 metų vasario mė- ba yra neužtenkama, tol 
nėšio galo. Prezidentas teks gyventi susispaudus ir 
Truman pasirašė bilių apie netikusiuose butuose.
<Uma“t‘jiję’griežwi|,kAika-l ,P«r daugelis ameri-
vo kongreso priimtą įsta- svajojo apie perto-
tyma. Prezidento kritikai,' musxL miestų. Sak , Kuomet anaa
lūdJs. daug kas pritaria. laS, S ‘pa. ..

Amerika buvo pasimoju- rūkusias dirbtuves. cfuosi-Į^iau na™° (^ier? mulal 
si per du metus pastatyti me kiekvienam amerikie- ~Paaiskmo farmens
iki 3 milionų naujų namų. čiui šviesų, sveiką ir priei- _______________ J~ 1 •
Statyba turėjo eiti griežto- narna kaina butą. Dabar pARSIDUPDA HOTELis
je valdžios priežiūroje, musų svajones išgaravo. ...
kontroliuojant statvbos me-1 Gerai, jei susirandi butą, Iari>riuoda1IJ°.te isJ T“ >,zn,u’ 
džiagos kainas ir finansuo-'kad ir kokiame Uuže, o Bar and Gnll.tr,jų Ubų namas 
jant veteranų namų sta ty- apie ateities “pikčerinius” su daug kambanV’ 7 garažai, 
mą. Deja, iš to nieko neišė- miestus ir dabar galima
jo. Statyba, tiesa, eina. bet tiktai svajoti.

Agentą* Melavo

Kaimynas eidamas pro 
šalį pastebėjo kitą farmeri 
ant kiemo triusianties apie 
naują automobilį. Užkalbi
nęs jį paklausė:

—Kokios arklių jėgos ta
vo karas?

—Kuomet pirkau, agen
tas sakė, kad 50 arklių jė
gos. Bet kuomet andai su- 

parve-
S

Nacių Žmogžudžiai
Iš Graikijos pranešama,! Amerikos karo teismas) 

kad visoj didelėj Graikijos svarctvti bylą auks-
saloj Kretoj nebėra jokių ‘1 SS karininkų jų taiųie 
partizanu ir gyvenimas ten geneiolų, kūne
pasidarė noimalus. Parf- kaltinami nužudę ar davę 
zanų būriai ypač smarkiai įsakymą nužudyti daugiau.

Kretoj Ramu

veikia prie Bulgarijos, Ju-'ka,P v,e"« mlllon? z™onI« 
goslavijos ir Alban ios pa-i^H,. Eul'°P°? knistuose.

-- U- !Aukštiems naciu budeliamssienių, nes iš tų šalių parti-

Nori Važiuoti į Alaską?

ji nėra toki plati, kokios 
reikia, o namų kainos dabar 
iškilo i padanges ir žmonės 
kaltais nedusta net ir gal
voti apie įsigijimą naujų 
namu. Tik statybos medžia-

Nuomininka*.

PAJIEŠKO J Iii A!

vištynė ant didelio ploto žemės, 
prie vieškelio, prie upės, netoli 
ežero, gera vieta dėl vakacijų 
ir keleivių, per 17 metų lietu
viai biznieriai. (28;

United States Hotel 
Main st., Valatie, N. Y. 
Tel. Valatie 13 R.

Daugelis amerikiečių pra- neįsikurs! ir nieko neišeis iš 
deda žiūrėti į Alaską. kaip gerų sumanymų ir puikių 
į “pažadėtąją žemę”. Jie planų. Buk pasii-uošęs dirb- 
mano, kad užtenka ten nu- ti visokį ir‘net pati juo-įmi£ 
važiuoti ir rasi žemių platy- džiausiąjį dalbą!

Paieškau brolių Jurgio ir Juozo 
Dabricku. kilusiu iš Oškabaliu kai-

jauny šeimų vis laukia ir Į“? ’ P P"'“
negali sulaukti naujy na-, UNR^^Š^.«i

Musų naujasis kongresas
bės, rasi girias pilnas viso-' , . .
kių žvėrių, rasi derlingą „ Alaskoje yia labai ma-
dirbą, žuvų pilnas upes ^Vra^šdklo^o Ti U11^a &aaina V1S9 °lzm- ue- n
ežerus, o jer laimė patar-į Jau y*a !sdal\to&, o jei . Qp* m;rė ir liko na- N

.. Inaim tai p-ali rasti ir auk- imsb zemes gabalą kiek to- al- / m,ie. 11 llRo Pa £ a-lnaus, Ui gali lasu n auk di_ laidota. Bet kaip su nuomo- »
delio vargo įsikurti. Jei ne
bijai jokio darbo, jei gali

zanai viTgau™ ^irtSsT mirties, bausmė.
• u • i • UN “PM’prOvy*”

Hawajų Valstija Jungtiniu ,Tautu diplomą .
Iš 28 kartų Havajų salos laį ir tarnautojai reiškia di- so... 

kėlė reikalavimą, kad joms delio nepasitenkinimo dėl Ne pirmą kartą Alaska 
butų pripažinta valstijos Princeton universiteto mok- vilioja žmones. Iš kelių kar- 
teisės Jungtinėse Amerikos slininkų (A. Einšteino ir tų amerikiečiai traukė bu- 
Valstvbėse. Dabar Havajų kitų) posakio, kad UN nie- riais į Alaskos šaltas platy- 
salos laimėjo: atstovų n1- ko nepadarė taikos reikale, bes, bet kiekvieną kartą jie 
mai nubalsavo pripažinti ttkt žada nasiprovvti ir no- grįždavo nusivylę. Atrodo,Hauajy saloms į teisę ir;rf ;k?Xmčo 1 d iškepti kad ir dabartinis “Alaskos paaiuaiyu ukiu ko,ont 
laukiama, kad senatas tam sutartį atomų energijai' kaištis” greit atvės ir po vi- o “ lengvatikiu turistu, 
irgi pritars. Amerikos vė- kontroliuoti. " ' są Ameriką pasklis iš Alas-

nori būti geras visiems. Jis 
kritikavo OPA, sakė, ta įs
taiga gadina visą bizni. Ge

Assembly Centre
D. P. Camp Mate n be rg 
(16) Kassel-Obeiswehren 
Germany Hessen, U. S. Zone.

Pajieškau savo broli Antanų 
Navickų ir brolio vaikų Alfonsą Na
vickų iš Lietuvos paeina iš Kazlų 
Rudos. Taipgi paieškau savo drau- 

■ n i • fiės Adelės Puidokos paeina išmis? Jei nuomu kontrole Mariampolės. Busiu dėkinga už su- 

panaikinti, o namu statyba JįgJ*TUi,"’“ 
Marytė Navickas/Krkd'Vo-vHo’o n,-ik Volin 61S vėžio greitumu, tai kas. Marytė Navickas (29)dtrbt. kasyklose, pne kelių bus, Ko«gresas nedrįso », emu Dem.a, Mki,. 

nuomų kontrolę visai pa-'statymo ar prie kitų sunkių
darbų, Alaskoje gali “prisi- nuomų Konuoię vlcai paįešk-au savo pusbrolio Kazio Ra-
foilrvrt;” lr Vario r>nrc rroli naikinti, bet kad namų sa- moškos sunaus Jono kilusio iš Villti-

vininVni orontii mirę čjnki miestelio Kauno ap., 1921 metais MninKai gautų nois ŠIOKĮ ^tarnaujant Lietuvos kariuomenėje 
toki pasitenkinimą, kongre- k»wu laiškų iš Loweii, Mass. su $5

irnčp V riti envininlrai ir P*1- Lietuvos Bankų, Kaune. Paies- , Sa^ Įia^.e, Kad SayminKai ll jonas Ramoška sūnūs Prano, kas

taikyti” ir kada nore gali 
pasidalyti tikru kolonistu.

liava turės 49 žvaigždes.
Žuvo $200,000.000

kos grįžę nusivylę “kolonis- 
itai” ir keiks tą gražių pa-

Jei Alaskoje Upės tekėtų nuomininkai gali “laisva žinote maloniai prašau pranešti šiuo
pienu ir medum, aplink tas:valia” susitarti, pakelti nuo- ^^Ramoška, .% Leadale ave.^29* 

Toronto, Ont., Canada.

tonas.

PARSIDUODA
Daug rašomu (portable) ma

šinėlių, vartotų ir nevartotų. 
J. Z. Pociūnas (43)

4325 S. W. 13th st.,
Miami s4, Fla.

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

nejsisteigs Dievo Karalystė.
ALIK ARMIN,

3444 Mass. St., Gary, Ind.
(Skelb. 5-8)

Paieškomas Jonas Virbickas kilęs 
abalninko vai., Biržų apskr. ir, 

Amerikon išvykas prieš pirmų pa- i 
kara. Paieško sesers sūnūs >

Renmatišldjkaosin< i
Deksnio Galinda Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingų šilimų, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimų ir tir
pimų. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 

• 16-oz $5.00. (29-7)

Ar nuomininkas turi »,u° adresu:
~ , - K- Balčiūnas,uz savo butą. 15

Prašau rašyti 1
laivus, Kurių Denaras talpu-,zos saioj užsimušė, japonų Alaska yra ateities žeme. „0 jaikOj sunkaus darbo, ir lia”? 
mas yra 170,000 registruotu spauda dabar rašo, kad jis Kaip Švedija, Norvegija, gaĮvbė rupesniu Tik leng-'mokėti 
tonų. Lenkija dabar turi vežėsi su savim 200 milionų Danija ir Suomija, taip ir Matikiai mano ten greitai nuošim

uostų. mozos saloje. |n- daržovėms auginti. Ien kieto įyžtumo vargą
—^==!yi-a girių platybės popieros! vargti. ~ ;f.

Kl • • J gamybai. Yra upių elektros!
nrpcnnnfipnril YY ^jstotims ir žvejybai. Yra ir] Jei Amerikoje rastųsi 
U I C O U V II VI *3 11 V 1 J VI į aukso žemėje. Yra visako. žmonių perteklius (ko čia 

1________ į Bet jei žmogus ten nuvyks-
BALTIMORE, MD. !tų Sąjungos 6-os kuopos.ta. jis nieko nesuranda ir

------- - Į reikale noriu paaiškinti se-
Atvažiuoja Dr. Lažaunikas kantį dalyką. Daugelis Pitts 

burghiečių manęs pasitei-

nuoš daugiau už savo butą. 
Nuomininkas gali nesutikti. 
Bet jei jis nesutinka, tai po 
1948 metų vasario mėnesio 
galo, jis gal bus priverstas 
mokėti dar brangiau už sa
vo butą. Namo savininkas

Memminjen, D. P. Camp, Airport 
Germany, Bavaria, U. S. Zone.

Paieškomas Albertas Rckis. Ieško 
K. Rekytė, po vyrų Kirminicnė. Pra
šau rašyti šiuo adresu:

K. Kirminicnė 
Muetzelburg

Litauischcs Lager by Flcnsburg 
(24) Schlcswig-Holstein

Germany, British Zone

nėra), tai Amerikos valdžia 
imtųsi planingai kolonizuo-

Įreikale noriu paaiškinti se- turi pradėti gyventi “hard ti Alaskos platybes. Pir-
nuomų kontrolei ateinan
čių metų pavasarį, jis galės 
gauti už savo butą daug 
aukštesnę nuomą, o todėl 
koks reikalas prašyti 15

kiame daktaro Uzaumko, nokinti nori Sauti Alaskoje žemės, tvta į lotus, pagal tinka- ]948 me(u ^alo? Nuomi.
kurs seniau nepriklausomoi įmanėme I)aug žmonlų įvyksta gar- mįausią ūkių dydi paskui ninkas ir^ abej()ja. Tiesa.
Lietuvoje buvo veterinan- kad me. visai n nemanėme jajvjaįs kiti atvažiuoja į butų statomos elektros rto-į : turėti kad ir bran- 
jos daktaras. Bebūdamas Mrs. V. J. Kolicienę paša- naujuoju -Alcan” keliu, tys ant Alaskos upių ir po- ffenaU lUmi
Vokietijoj jis numatė, kad ’1.r’b organizacijos. Ji pa- j<l s Arnę,-jka pastatė peripieros dirbtuvės prie tų 
Amerikoj, kaipo veterino- L -iau kii- j.yra - Amerikos į Alaską1 elektros stočių. Taip butų

per Kanadą. L. Pucket pa- vykdoma planinga milži- 
sakoja, kad i jo ofisą atei- niško krašto r kolonizacija, 
na žmonės, kurie sakosi Bet Amerikai tokio reikalo

way . .miausiai žeme butų ištirta
Alaskos žemės tvarkyto-, (kas dabar daroma) ir vi-

Pajieškau giminių ir draugų. Trys 
broliai — Antanas, Adolfas ir Al
fonsas Jarai — yra tremtiniai ir gy
vena Vokietijoj. Musų tėvai buvo 
abudu kriauklai Šiaulių mieste. Jo- 

gali tikėtis, kad pasibai igUs'nas ir Agota Vanagaičiai iš Doman- 
- tų kaimo, diaųllų parapijos. Giminės

ar tėvų draugai prašomi atsiliepti.
Pajieškau taipgi kaimyno Jono 

Žagaro. Girdėjau jį gyvenu? Det
roite. Prašau attriliepti ar jį žinan
čiųjų man pranešti.

Ir pajieškau- brolio Antano Luko. 
Jisai 19S5 metais gyveno West- 
lork. Altą., Kanadoj. Kas iš kana
diečių jį žinot, prašau man pranešti, 
busiu labai dėkinga?. (30)

X LUKAS,
16 Hooper Rd.. Dedham. Mass.

rius sunkiai galės gauti dar- ris laikas. Man, kaipo orga 
bo, todėl pradėjo studi!Uot'1n.lzac.,J°s sekretorei, ^en^a 
chemija ir per pora metu siuntinėti pranešimus LSS 
gavo chemiko diplomą. Jis,^ kuopos nariams apie 
atvyksta su savo žmona ir'susirinkimas ir parengimus, 
dukrele Stase, kuri Heidel-į^ »sada siųsdavau pakyieti- 
bergo universitete studi.ia-jnn.ls Mrs. \ . J. Koltcie- 
vo dantų gydvma ir, rodos,(nei, kaip ir visiems kitiems 
gauna ten ‘ dantistės diplo-į nariams. Kadangi Mrs. V. 
ma IJ. Končiene paskutiniu lai-

Lietuvoje Dr. A. Lažauni-'^u į susirinkimus nesilan
kąs kuri laika turėjo valdis- kė. tai man teko suėjus ją 

’ ’ • 1 — pasiteirauti, kodėl ji neat
vyksta į mitingus ir teko 
paprašyti užsimokėti nari-

matę gražius AlAskos pik- nėra, o todėl apie Alaską

ką tarnybą. Jo pareigos bu
vo kovoti prieš gyvuliu li
gas, duoti ūkininkams pa
tarimas, kaip apsaugoti gy-'P« duokles. Ji man paais- 
vuliu sveikata ir auginti^'1™, kad į mitingus neatei- 
sveikus gyvulius. ina ^ėl. giynai asmeninių

Atvyksta jis į Baltimoi-e,ĮPnęzascių ir kad savęs ne- 
kur keta apsigyventi pas įkaito organizacijos nare. 
M re Ona Makauskienę. j Mrs. V. J. Kolicienės nuro- 

Savo laiškuose Dr. I.a-/Lvtos asmeninės^ priežastys 
žaunikas aprašo įdomius, visuomenei mažai tebųtų 
savo prietikius iš pirmos įdomios, todėl jas aplei- 
bolševiku okupacijos laikų. džiu. o apie faktą painfor- 
Kai atvyks, tikime iš jo iš- muoju musų prietelms.
girsti daugiau Įdomių paša-į R ję Siurmajtįenė.
kojimų apie Lietuvos ir lie
tuvių pergyvenimus po sve- ------------------------------------
timųjų jungu. j “Keleivis” visada yra gera

Jonas Makauskas.
___________ i dovana draugams ir pažį.sta-

PITTSBURGH, PA.

Vietas Paaiškinimas

gesni butą. bet užtikrintą
,Kal"' •ka'1’ » “‘I"*1 ’">

laukti 1948 m. kovo pirmos pažįstamų b Šiaulių apskr.. Ubiškės

Aš Ona Draz4auskaitė vv*-u
Elijes paieškai! savo pusseserės ret-

čerius propogandos knygų- kalbama devynios galybės, 
lėse ir susiviliojo ten at-įbet dar nieko tikrai rimta 
vykti. Padengus kelio išlai- nedaroma, kad tą kraštą 
das pas kai kuriuos “kolo- “atidarius’’ kolonizacijai, 
nistus” lieka kišenėje po Todėl Alaskoje, kur gali 
keliasdešimts dolerių. Pra- maitintis mažiausiai 15 mi- 
gyvenimas Alaskoje yra lionų žmonių, gyvena tiktai 
dvigubai, brangesnis, kaip 75,000 žmonių, iš kurių 
čia namuose. Darbų ten yra apie 30,000 čiabuvių, eski- 
mažai. Jei nori pradėti že- mošų ir indijonų. minta 
mę dirbti, turį pirktis įran- daugiau ar mažiau iš viso
kius, turi turėti atsargos kių federalinės valdžios pa- 
maistui. turi atsiraityti ran- šalpų ir “privilegijų”, o 
kovės ir sunkiai dirbti per daugelis kitų gyventojų yra 
eilę metų. O jei nori greit vienaip ar kitaip susirišę 
pasidaryti didelių žemių sa- su iždo pinigais (kariškiai, 
vininku, pasiturinčiu me- aerodromų ramyba, kelių 
džiotoju ar bendrai turėti girių apsauga, žemės 
“gerą gyvenimą”, tai be- tvarkymo ofisai, uostų prie- 
matant nusivilsi ir džiaug- žiūra ir tt) J
sies jei galėsi grįžti namo..į TikllJ A,a?{tos koionisty.

Pirmas patarimas ' norin- kurie minta iš savo prakal
tiems vykti į Alaską yra to ir nelaukia valdžios če-'

ir tada mokėti gal daug 
brangiau už tą patį butą.' 
Sunku apsispręsti ir vienam 
ir kitam, nes niekas neži-j 
lio, ar panaikinus federali-i 
nę nuomu kontrolę neatsi-1 
ras valstijų nuomų kontro-’ 
lė. Dėlto niekas nėra tikras,1 
o dėl to žmonės ir svyruoja.!

Kiek atrodo iš pirmųjų 
pranešimų po visą Ameriką 
nuomos kyla. Daugelis nuo
mininkų susitaria su savi
ninkais dėl nuomų pabran
ginimo, nes, iš tikrųjų, na
mų savininkai daugelyje 
vietų negali suvesti galų su į 
galais. t

Nuomų maišalienė tęsis ir 
ateityje. nežiūrint kai pi 
kongresas darys su nuomų 
kontrole. To reikalo spren
dimas yra statvboje. Jei na
mų statyba butu vedama 
olaningai. po griežta val
džios priežiūra, skatinant

Prašau atsišaukti šiuo 
(28)

1,ouis Elijes 
Rt. 1. Box 124 B

Oregon City, Oregon.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Newark 1. N. J.

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingaiusis vaistas ner
vams bei šilumą teikiantis sti
mulas raumenų veikimui. Pa
ragvajų Arbata nesudaro ne
migo ir sloginamo jausmo, l>et 
atgaivinas išsekusias jėgas tų. 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway.

So. Boston 27. Mass.
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Darb as
Uraniakyliit kuharo ir 

Gsuomenėe mokslų fur- 
nalų •■Parbų”.

“Darbų” leidžia Lietu
vių Darbininkų Draugija. 
South Bostone.

“Darbo” pirma? nume
ris jau pasirodė ir gau
namas musų įstaigoje.

“Darbo" metinė prenu
merata vienas doleris. 
Pav ienė kopija—25 eent.

! miems. Užsakykit jį savo arti- 
miesiems!

. . , « . kooperatyvus, miestų statv-
toks: Būtinai pasiimk pini- kio mėnesio gale. yra labai bą ir atskiras šeimas, butų!
gų ant kelio grįžti namo! mažai. Jų mažai todėl, kad krizis butų pašalintas. Bet
Jei tikrai manai pasilikti Alaska yra rustus kraštas, o kongresas panaikino viso-
Alaskoje, turėk pinigų at- pasakų salis. kia statybos medžiagos
sargos bent porą trejetą: Každaili*. kontrolę, o todėl atidarei
tūkstančių dolerių! Jei vi-'-----------------------------------plačiai duris pelnagau-!

butu
Lietuvių Socialdemokra-,

sai jokių atsargų neturi, ne- Biznieriams geriausia vie- džiams pasinaudoti „v.v«, 
važiuok iš viso, nes visvien j ta pasiskelbti .“Keleivyje.” trukumu. Aukštos kainos

Lžsakjmus ir pinigus 
siųskite sekamu adresu:

DARBAS 
636 Broadwa y 

So. Boston 27, dfctss.

amtiimi. jnnntn

NUO UŽSISENĖJUS1V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ'

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. ji« 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pasalinti 
tų niežėjimą ir spaudėjimą šertų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGŪLO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS? 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirsi- fi 
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order j 

LEGULO. Dept. 2.
4847 W. 1 «th Street, i 

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. Hth SU Cicero 30. UL

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”
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SKANDALINGA ŠITOS ŠEIMOS ISTORIJA

Moterų Skyrius 'Keleivio’ Knygos
DELKO REIKIA ŽMOGUI j MONOLOGAI IR

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

GERT IR VALGYT? DEKLAMACIJOS

Bukime Originalios
Yra moterų, kurios turi laiko, žiūrėk, jau pasirodo, 

įgimtą gabumą visame būti 
Jos niekuomeoriginalios

I lčllAU} Z* 1 Lt I V ii 9 JdLl ii VV*V (
i ir jų kopijos visose krautu-' 
t vėse. Tąsyk pirkusio? “ori-

•_ 4" M *______ ’ I

ėjimas
bėlaičiu

lpnuma

Valgyt ir gert reikia dėl to, kadi šioje knygoje telpa daugybė nau- 
I norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.1 jų, labai gražių ir juokingų monolo- 
. Bet dėl ko gi norisi? 1 >el ko be vai- gų ir deklamacijų. Visokios, temos: 
Į gių žmogus silpsta? Ir deiko vienas darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
‘ muistąs duoda daugiau spėkų, kitas tautiškos, humoristiškos ir laisvama

niu .i iu ? Deiko žmogui reikia euk- niškos. Visos skanibio.-, visos geros, 
ri.us, i.iusk.;.-- ir kitų panašių daly- Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
k j ? Rodei jam reikia riebalų? ši baliams, koncertams ir t.t. Antra 
tuo:, klau. imas . u pra.-i liktai, is šios pagerinta laika. Kaina .......... 25c
! n . uiė . Paraše Dr. G-inuJos
kaina tik ..................................... 15c DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
FU It? QTDilPQVIAl i Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne-C. -r.. IK . IKAIKSINIAI j gu Amerikoj munšaino. Šioje kny-

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, j goję telpa net 72 "Džian Bambos 
daugybė straipsnių, judkų ir tt. j-py čiai.” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c i moristiški straipsniukai .ir juokai.

! Antra pagerinta laida. Raina 25c.
KURGI VISA TAI NYKSTA?

fasonas — visuo- lauja. kad savo apranga
skirtumeisi nuo kitų? 
jau reikia pačiai savo ga
bumų jieškoti. Aš pažįstu 
vieną moterį, kuri tikrai yra 
gabi originalumu. Nusipir
kus kad ir nebrangią suk
nelę ar skrybėlaitę, ji tuoj 
ją paįvairina, pridėdama 
kitokią apykaklę, guzikus, 
sagutes, kitokį diržą ar kitą 
mažmoži, tuoj drabužį pa
keičia, padaro jį individua
lų. Ji visuomet atrado sko
ningai ir nuo kitų skirtingai 
pasipuošusi.

Yra ir tokių moterų, ku
rios nieko negali sugalvoti. 
Jos labai mėgsta kopijuoti 
apiėdalą, plaukų sutaisvmą 
ir net namų papuošimą nuo 
kitų, o ypač nuo žymesnių 
moterų. Jei tokia moteris 
pamato kokią nors veikėją 
ar šiaip pagarsėjusią mote
rį gražiai ir tinkamai sutai
sytais plaukais, ji nuėjus į 
grožio salioną tuoj prašo, 
kad ir jai taip sušukuotų, 
visai neatsižvelgdama, kad

met būna originalumas, 
skirtingas stilius. Jų plau
kai visados kitaip sušukuo
ti. Jos visuomet skiriasi nuo 
kitų moterų. Ir jos visuo
met galvoja kaip padaryti 
tą, ko dar niekas nėra pa
daręs. Arba, kaip įsigyti tą, 
ko dar niekas iš pažystamų 
peturi. Jos žino kad tik 
daikto retenybė didina jo 
vertę ir atkreipia kitų aki.
To, ko visur pilna, niekas 
nepaiso. Paimkim sukneles.
Tos, kurios mašinom šim
tais kerpamos ir vienodos 
mados tūkstančiais siuva
mos. nėra jokia retenybė.
Jų visos krautuvės pilnos.
Jas galima gan pigiai nusi
pirkti, bet kartu bile kur ir 
bile kada kitą moterį su to
kia pat suknele galima su
tikti. Tas abiem moterim 
padaro nemalonumo ir “su
gadina” visą vakarą. Bran
gesnių suknelių prisiuva 
mažiau, bet dažnai pasitai
ko kad ir brangiai užmokė
jus už suknelę ar skrybėlai- toks plaukų fasonas jos vei-

Kairėj matosi Virgil Medlin su 2 metų savo mergaite, kuri buvo rasta sunkiai

jiedu ruošęsi ro kudinio nusikratyti.

dui gali netikti, arba kadtę, sutinki kitą moterį su 
lygiai tokia pat. To išvengti 
negalima. Tik tada gali būt 
tikra kad tu tik viena turi 
tokią, _ jei pati moki pasi- mačiusi kitą su kitokia!

kus. Parsinešus namo ji sa
vo kaiminkom didžiuojasi, 
kad tokia ir tokia veikėja 
lygiai tokią nešiojanti. Tai 
nėra jokia garbė, pamėg
džioti kitas. Plaukų sutaisy-' 
mas ar suknelė proto nepri-, 
dės. Inteligentė moteris ski-' 
riasi nuo kitų savo protu ir; 
gabumais. Daug geriau pa
sekti jos visuomeninę veik
lą ir stengtis gabumais su 
ja susilyginti, bet ne jos in
dividualų aprėdalo skonį 
pamėgdžioti. Iš to bus dau
giau naudos ir garbės.

Taigi, visos puoškimės 
sulyg savo figūros, veido ir 
skonio, pasirinkdamos sau 
tinkamą spalvą ir madą. ne- 
sistengdamos pirkti tokią.

tas gali nepatikti tai, kurią ^°^ia jau tun musų pazys- 
ji pamėgdžioja. Taip pat; temos. nežiūrint kas jos be- 
ji elgiasi ir su aprėdalu. Pa-į butų.
mačiusi kita su kitokia1 IaiP

siūti. Tiesa, krautuvės gan 
brangiai parduoda origina
lius fasonus, bet po kiek

skrybėlaitė ar suknele, ji 
bėgioja po krautuves, kad 
ir sau lygiai tokią nusipir-

PIKIETUJA VESTUVES

pat yra daug protin-
moli rvzx»*O vvvnl/v510U vuiuti pvi ą gciw inmr-
rijos ir gerai pasiutu sukne
lių, negu pilną šėpą visai 
prastų. Daug geriau atrodo 
kad ir sena, bet geros mate
rijos ir gero darbo sukne
lė, negu visai nauja, o pigi.

Visų moteių silpnybė yra 
ta, kad jos nori gerai atro
dyti. nori būti gražiau ir 
geriau pasipuošusios už ki
tas. Ištikrųjų gi moteris ge
riausia išrodo ta, kuri moka 
apsirengti originaliai ir 
skoningai, nors jos veidas 
ir nėra gražiausis. Jos iš
vaizda visuomet patraukia 
praeivių akį.

PILVIŠKIAI
Šešupė ir Pelvė Pilviškius globoja.
Abi susitikę tarytum myluojąs.
Jos puikiai išrodo nakties tamsumoje,
Kai vanduo blizgėdams palengva vingiuoja

Per lankas Šešupės numinti takai, 
Pakrantėm vijoklių marguoja žiedai;
Ten sekmadieniais rinkdavos jaunimas, 
Numylėtais Pilviškiais visi vadinom.

Į vakarus matos lyg mažos giraitės —
Tai Telšių šilely žaliuoja pušaitės.

Ter. Višakis bėga palikęs šilus.
Kapsų—Zanavykų skirdamas laukus.

Višakio pakrantes supa aikštynai;
Daugybė paukštelių čiulba maloniai;
Toliau gi matyt laukai vasarojų.
Kur Zanavykų sodybos kaip gojai.

Pilviškius pirmasis karas sunaikino:
Išdegė miestelis, tiltus išsprogdino—
Paliko tenai vieni tik griuvėsiai,
Žmonės nuliūdę—vargas ir puvėsiai.

Bet vos tik laisvę lietuviai pajuto.
Tuojau Pilviškiai statytis sukinto:
Šešupę ir Pelvę papuošė tiltais,
Pilviškių miestelį atstatė naujai.

Antrasis karas daug baisesnis buvo.
Girdim, jog Pilviškiai vėl ugny žuvo...
Ar įstengs Pilviškiai vėl atsistatyt,
Ar teks numylėtus Pilviškius matyt?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius ? Šį intri
guojant; politiškai-ekonomiškų klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................. 10c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Tovvnsend Eox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina ........................................... 25c

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS*

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka.' 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kairia . ..*..................

skaitymas. Kaina ...................... 25c
jų visai atmeta. Mokslas mano, kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. It 
ši knyga parodo, kodėl taip mano
ma. Labai įdomus ir pamokinantis

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina ___ $1.25

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.<X>

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- 
įašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 

j įaike pirmojo pasaulinio Karo. Ttro- 
I se raštuose ji gražiai aprašo, gra- 
į žiai pajuokia ir gražiai pagiria ma- 
I sų gyvenimo būdą ir musų papro- 
j čius. Knygoje yra paveikslas su gar-

I' sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- 
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro- 
las žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau 
riai nužudė vokiečiai laike šito ka'

Vartrrv I ro- Tai didelė knyga, 128 puslapių,▼ L/umc. su »arsjaįs raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................. 50c

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina .................... ............. $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
30d puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina................................................ 25c

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilr.a argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20c

LIETUVIŲ KALBOS . 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
t. i Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 

paveiKs-1 tinkamai išmokti savo tėvų kall>a,

Vyrų Rojų# Rapo Saloje

Ramiajame vandenyne geresnį ir skanesnį valgi. 
:yra Rapo sala. Tai yra tik- Dažnai, tik ką atvykusius 

Taigi, motėm. visos ’ras rojus! Prieš karą vyrus žmonos peni kaip 
stengkimės būti originalios. saloJe S™*10 beveik vienos mažus vaikus. Vyras guli

z nre.__ i— -- j§sjtjesę? pQ medžiu e mo_

teris deda jam į burną duo
nos medžio arba bananų 

kie “šventi gyventojai” su! minkšt urnos gabaliukus.

stengkimės būti originalios. sai0Je gyve™ oeveiK vienos 
Nepamėgdžiokime viena ki- moterys. Tiesa, ten gyvena 
tos. Kapse. keliatas vyriškių, bet jie

_________ ' laikomi retenybe, kaip ko-;

VALGIAI visokiom

Padažas salotoms bei 
. daržovėms

o senimas irgi dažnai nori pagilint
i savo raštišką lietuvių kalbos žinoji- 
. mą. Šita gramatika yra tinkama vi- 
• siems, kas nori gerai lietuvių kal-

..... - , , ba išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.Labai Įdomus senovės filosofų da-; Kajna tik ................ ........^..00
leidimai apie žemes išvaizdą. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra i vei izv 11 i irTi tut' ic knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo- t, I t V ISK.A!“>

- - - - ŽODYNAS

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

gijom.
specialėm privile-l Vyrui lieka tik juos kram 

'tyti ir praryti.

LLOYD TAFT AND HIS BRIDE AFTER THEIR WEDDING

Rapo sala priklauso Fran- 
euzijai. Visi salos gyvento- 

Duodant stalan salotų ar jai yra Australijos čiabu- 
maišytų daržovių, jas rei- vių “maori” tautelės. Jie2 ^2 j — —— • 4 I — _ i • * s •

dažu

tyti ir praryti.
Saloje gyvenantieji vyrai

pasižymi storumu. Moterys 
juos gerai maitina tam, kad 
jie kuoilgiau gyventų. Ta

kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.1 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c

KALENDORIUS 1947 M.
Dar galima gauti 1947 metų “Ke

leivio” ,kalendorių. Tai 96 puslapių 
knyga. Kaina ............................. 50c.

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1, 

Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi-
ia užtaisyti tam"tikru pa-'neturi jokio supratimo apie'*“ V-™J^kaifUf vis «S
azu (dressing). Padažą bet kokią civilizaciją. Jie '^i-i .P° saJ°je, nežinia p visokios prietarus, burtus ir tt. i5c
alima naHarvti šitokiu bu. irvvena atskirti nno nasau-l _ dėl, gimsta beveik tik lILnuniIC TD VmiVtlTgalima padalyti šitokiu bu- gyvena atskirti nuo pasau-l . . _ .

du: lio I iu sala beveik niekuo- }ien9s. mergaites. Lzgimus

CIO unijistai St. Joseph mieste pikietuoja bažnyčią 
senatoriaus Tafto sunui imant šliubą. Vaizdelio apa
čioje matosi pikietininkai, o viršffje—jaunoji pora 
išeinant iš bažnyčios. Unijistai nekenčia Tafto dėl
to, kad jis su senatorium Hartly suformulavo įsta
tymą prieš unijas. Todėl ir pikietininkų plakate pa
rašyta: “Taftas ir Hartly—negarbingi vardai.”

lio. Į jų salą beveik niekuo
met neužeina garlaiviai, nes 
ji yra šalv nuo juros kelių. 
Pirm karo Rapo sala buvo 

: žinoma kaip “Moterų Sa
la”. Motely s tenai atlieka 
visus darbus, stato bakū
žes, medžioja, reik alui 
esant kariauja ir užlaiko 
visą šeimą. Vyrai, išnaudo
dami savo “šventų asabų” 
padėtį, ištisą dieną nič-nie- 
ko nedirba. Vyrams lei
džiama tik meškerioti, nes 
žvejojimas tinklais ir že
berklais yra moterų užsiė
mimas. Tas darbas vyrams 
skaitomas persunkus. Kar
tais vyrai siuva primityviš
kus rubus ir audžia iš įvai
riaspalvių augalų kilimus 
namams papuošti. Tai visas 
jų darbas. Svarbiausia gi 
vyrų užduotis, tai “vyriškų 
pareigų” atlikimas. Atlikęs 

Ištempk drapaną virš tas pareigas vienoje seimo- 
puodo su garuojančiu van-ije, vyras eina į kitą ir tt.. 
deniu, suvilgyk vandeniu; Tokiu budu saloje atsiran-, 
suterštą vietą ir uždėk lę- da ir naujos kartos. Taip 
mono sunkos. Išplauk ir vėl keliaudami nuo vienos 6ei-į 
kartok, iki dėmė išeis. [mos pas kitą, vyrai gauna;

1 Skardinę tirštos tomeičiu 
sriubos.

■2 Puoduko valgomo aliejaus.
’•» Puoduko uksuso.
’z Puoduko Sherry vyno.
1 šaukštukas druskos.
1 šaukštukas paprikos.
1 šaukštas cukraus.
1 šaukštas Worcestershire 

soso.
1 Skliatelė česnako.
1 Sutrintas svogūnas.

Sudėt viską į kvortinį 
stiklą su dankčiu, uždaryt 
ir sukratyt. Laikyt šaldytu
ve. Šitoks padažas gerai 
tinka ne tiktai salotoms ir 
kitoms daržovėms užtaisyt, 
bet ir juros žuvims, vėžiams 
ir tt.

Geležies rudis.

beroiukui. visoj saloj būna 
didžiausia šventė. X.

IŠGIRDAU GIRUŽĖJ
Kai aš ėjai; per kiemeli.
I aukštą svirneli.
Ir išgirdau sakalėli 
Giružėj alduojant.

Vai tu sakai, sakalėli,
Tu gražus paukšteli.
Kad aš tave įviliočiau 
I savo sodelį.

Tai aš tave, sakalėli, 
Girdyčiau vyneliu.
Tavo raibas plunksnužėles, 
Barstyčiau aukseliu.

Viliok, viliok bernužėli 
J savo svirnelį.
Ne mane, raibą paukštelį.
Bet jauną mergelę.

Žalios girios, žalia liepa 
Tai mano svirnelis,
Po liepele šaltinėlis.
Tai mano vynelis.
Ant liepelės rasužėlės,
Tai mano aukselis.

Liaudies Daina.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų ' 
perskaityti tą knygutę. Kaina 10c

Dažnas nori pasižiūrėti, 'Kaip tas 
at kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. ' $3.90

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
laibai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
nas. Kaina ................................. 10c
LYTIŠKOS LIGOS

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 23c

Keleivis,” 636 Broadvvay, 
So. Boston 27. Mass.

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.” 
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedalyti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Praeitį Prisiminus
1940 METU VASARA

I.
Darbo valandoms pasi-Jnuoja nuo 10 iki 20 litu po- 

baigus, grįžau namo prie-Į ra, o vidutinės rūšies eilutė;

Į uždirba 6 ar 7 litus dienai, 
I dar sunkiau. Pusbačiai kai-

miesčio autobusų linija. 
Šituo laiku autobusas bu

vo pilnas žmonių, kurie kas 
dieną juo grįždavo iš darbo 
Kauno fabrikuose bei įmo
nėse ir pakeliui dalindavosi 
dienos įspūdžiais.

Nors arčiau visų šių žmo
nių nepažinojau, bet važi
nėdamas su jais kasdien tuo 
pačiu laiku į darbą ir iš 
darbo, žinojau, kad jie visi 
darbininkai ar smulkus tar
nautojai, kuriems Kauno 
butų kainos buvo peraukš- 
tos ir jie todėl gyveno Pet
rašiūnuose.

Tomis dienomis naujų įs-

apie 80 ar 100 litų. Norom 
nenorom tenka imti prekes 
išsimokėjimui ir tuo budu 
mokėti už stambesnius pir
kinius dalimis per kokius 3 
ar 6 mėnesius. “Ogi priva
tus pirkliai lupa iš musų 
aukštesnes kainas, negu 
jos bus nustatytos, įmones 
ir prekybas nacionaliza
vus.” ♦ ♦ ♦

Praėjo pusė metų. Rinki
mų komedija jau senai pra
ėjo, Lietuvai švietė “Stalino 
konstitucijos saulė” ir po 
jos spinduliais daug kas bu
vo pasikeitę.

pudžių bei pasikalbėjimams! Kartą pamačiau autobu- 
temų netruko, nes kaip tik se vėl tą patį geležinkelių

KELEIVIS, SO. nūSTGtf

POTVINIU1 GRESIANT tėt. Jis man daug padės:laukiame, kada baigsis mu- “didysis mėsos turgus”, nie- 
mano vargingame gyveni- sų vargai ir mes grįšime į ko negalėjau atsakyti. Ga
me. Lauksiu nuo Jūsų laiš- laisvą tėvynę... Likę Lietu- las žino, kur tas garsusis 
ko... Stasė.

prieš sąvaitę, Lietuvą už
ėmė pusmilijonis raudono
sios kariuomenės, o jos pa- mąstęs.

dirbtuvių darbininką, kuris 
dabar sėdėjo tylus ir susi

sodinta “Liaudies vyriausy
bė” ruošėsi pertvarkyti visą 
krašto gyvenimą. Laikraš-

Tuomet prisiminiau mano 
bendrakeleivių pasikalbėji
mą iš prieš kelių mėnesių il

čiai ir radijas nuolat skelbė ; pamėginau mintimis sude- 
viliojančias žinias apie bu-i rinti anų laikų darbininko 
simus rinkimus, apie lau-j svajones su tikrumoje Įgy- 
kiamą darbininkų atlygini-' vendintais darbininko sąly- 
mų kėlimą, apie imonių bei gų “pagerinimais.” 
krautuvių nacionalizavimą i j0 atlyginimas tul.gjo pa

Pietų Illinojaus gyventojai pila maišus smėlio, kad 
apsisaugoti nuo gresiančio Mississippi upės potvinio. 
Per 100 metų su viršum ta upė nebuvo taip patvinus, 
kaip dabar.

Laiškai iš Vokietijos
‘Pasiųskite į Rojų’

ir, ryšium su tuo, kainų pre 
kėms atpiginimą.

Visi autobuso keleiviai 
priklausė nepasitur i n č i ų 
žmonių grupei, todėl naujos 
žinios, liečiančios jų kuk
laus biudžeto pagerinimą, 
visus įdomavo ir jaudino.

Tačiau daugelis iš jų pa
sikalbėjime nedalyvavo ir 
tik atydžiai klausėsi kitų

i didėti nuo 20 iki 40 nuoš. ir 
dabar jis galėjo gauti apie 
270 rublių mėnesiui. Butų 
kainos dabar atpigo keliais 
rubliais, bet maistas pa-

Likę Lietu- las žino, kur
voje žmonės vargsta dau- “Meat Market” randasi, 
giau. negu mes čia. Teisin- Dar blogiau buvo, kai ma- 

“Svarbiausiai Tai Pa- gai, dėde, rašai, kad mes ne klausė parodyti, kur toki 
valgyti” įvargšai. Jus klausiate, ar ar kitoki gatvė randasi. Bo

Draugas Andrius Mišių- mes gauname tuos rubus, stono “down town” yra tik- 
nas iš Scranton. Pa. mums kuriuos ten pas jus renka, ras tinklas gatvių gatvelių 
prisiuntė laiškų nuo savo Dauguma rūbų jau atsiuntė ir gal tik policininkai visas 
giminaičio, kuriuose tarp į Europą ir išdalino juos jas iš atminties žino... 
kitko rašo: Vargstantiems žmonėms. Ž i- Pasitaikė įr Lietuvių

Stovėjau lietuvių mažai 
lankomoj miesto daly. Bet 
per dieną pasitaikė susitikti 
keletą lietuvių. Pirmiausiai 
į Raymond gaišiąją krautu
vę nužygiavo dvi lietuvės, 
garsiai tarp savęs lietuviš
kai kalbėdamos. Pakišau 
dėžutę ir sumurmėjau ma
no maldelę, bet jos nė 
krust! Rankom mosikuoda- 
mos ir ką tai karštai disku- 
tuodamos nužygiavo pro 
šalį.

Kiek vėliau priėjo stora 
Ieidė, puikiai apsirengusi 
ir klausia: “Ar nebusi lie
tuvis”. Sakau: “Taip”. Pra
dėjom kalbėti, paaiškinau, 
kad po visą miestą darome

geriau pavalgyti, tai pasi-
“Keleivio” skaitytoja taisyčiau. Bet ką padalysi, 

Mrs. Chesnes iš Clevelando vistiek aš esu laimingesnis, 
mums prisiuntė gautą laiš-; negu likusieji Lietuvoje...
ką iš \ okietijos, kuriame Daugiausiai čia pas mus 
viena tremtine rašo: būna tai jei lietuvis Vo-

Brangioji... Jūsų g»ai- kietijoj parašo į Amerika 
nėms Lietuvoje norėtume
patarti laiškų nerašyti, nes

brango dvigubai ar trigubai i tuo jiems nieko negalėsit
ir tuo budu turėjo jam kai
nuoti bent 120 rublių mėne-

padėti... Mat, pas bolševi
kus kiekvieną žmogų, kuris

siui. Pora pusbačių dabar jgauna laišką is užsienių, 
kainavo mažiausia 80 rub-jseka ir itaria. Ir nelaimė
lių, tuo tarpu kai vidutinė

pasakojimų ir žinių komen- eilutė apie 600 rublių, 
tarų. Karstai diskutavo 4 ar Į Tuo budu. norėdamas 
5 asmenys, kurių tarpe bu-; rengtis taip kaip anksčiau, 
vo ir autobuso kondukto-i jįs turėtų dabar tam reika- 
rius. Vieni iš jų džiaugėsi lui skirti bent 200 rubliu 
busimomis reformomis, kiti mėnesiui. O kur dar įvai- 
abejojo ar naujai vyriausy-, rios smulkios ' išlaidos, ku-;

Brangus dėde ir dėdiene, noma, pasitaiko prie dalini- 
Mes gavome jūsų antrą mo visokių netikslumų, mat 
siuntini... esame labai jums kiekvienas nori vis sau ge- 
dėkingi už siuntinius ir resni rūbą. Ir aš gavau pal- 
džiaugiamės, kad juos lai- tą, o žmona batukus. Mie- 
mingai gavome... Jus esate las dėde,... svarbia u s i a 
tokie geri ir nelaimėje pa- mums tai pavalgyti... Bu- 
dedate. Mes jau priprato- čiuoju daug kaitų, 
me prie vargo ir kantriai i Alb.

Gatvėj be Kepurės
Birželio 28 dieną Bosto- įvykių”. Per dieną besto- 

no lietuviai išėjo į gatves vint gatvėje trys žmonės 
aukų rinkti išvietintiems man tvirtino, kad “su JUO” 
lietuviams. Išėjau ir aš. nebus galima susikalbėti.
Man davė gražią dėžutę, Tas “JIS”, tai musų geras 
davė raikštį ant rankovės, pažįstamas Stalinas. Vienas
pasakė kur eiti ir pasiuntė; ukrainietis karštai linkėjo, ... V1-_va Gavau, anmss

bPal
J " matė mano raikštį, perskai-

Teko susidurti ir su vie- tė ir priėjęs klausia: “Artu 
nu “jo” draugu. Priėjo ga- lietuvis?” Sakau, “taip”, 
na jaunas vyrukas ir klau- Pradėjo kalbėti lietuviškai, 
šia: “Ar jums patinka Lie- Pasisakė buvęs Germanijoj 
tuva, kaip ji dabar yra”, ir matęs didelį žmonių 
Aš jam paaiškinau, kad skurdą. “Tu. negali išmany-

į platų miestą 
joti.

Nuvažiavau į 
vietą ir einu prie mano “ga
nyklos”. Žiuriu, mano kai
mynai jau barškina apituš- 
čias dėžutes, jau kolektuo- 
ja. Stojau ir aš į kišenių 
tuštinimo darbą.

Pradžioje jaučiausi

giminei laišką ir pa
prašo ko nors prisiųsti, ta- 

i da nebegauna nei laiško 
nei nieko kita!

Linkiu Tamstai ir šeimai 
daug laimės... P. R-

savo

tam, kuris gauna kelis laiš
kus iš užsienio. Toks jau 
gali būti apkaltintas, kad 
jis yra užsienių šnipas. To
kį suima ir išveža.—dinfirs-
ta be žinios Tamstoms, gy- Hudnu laišku » 
venantiems laisvoje Ameri
koje, sunku ir suprasti, kaip

nei
šiaip nei taip. Rodos, “kaip man, kaip lietuviui, Lietuva ti, kaip jie skursta” — sakė 
ubagas” atkiši savo skardi- * ’ 1 " 1 J ‘ ’
nę ir prašai almužnos. Bet
greit tas jausmas visai pra
ėjo ir pasidariau lyg tik
ras ekspertas. Kai pasto
vėjau gatvėje porą valan- 
! du, jau iš tolo maždaug 
Įgalėjau atspėti, kurs praei
vis duos nikeli ir kuris tik

visada yra brangi, bet kad jaunas veteranas. Baigda- 
aš nekenčiu jos pavergėjų, mas pasikalbėjimą pasirau- 
Mano vyrukui šitas paaiški- sė po kišenę ir kiek sužve- 

' nimas nepatiko ir jis man- jojo “čenčiaus” Įmetė į dė- 
dagiai man pasakė, kad n i- žutę.
kelio neduos...

Jaunos Mergaitės Per
gyvenimai

Mrs. Ona Gaigalienė iš j galvą liūdnai papurtins... 
Detroit. Mich.. "Keleivio” | Yra Vuokių Žmonių

į Gatvėj bestovint ilgesnį

Kur
Visi

Franklinas Gimė?
Rinkėjo Darbas Įdomus
Aukų rinkėjas gatvėse.

bei bus leista tvarkytis taip, rios dabar irgi bent dvigu-Įtai gali žmonės taip daryti..
kaip ji to norės ir kaip bustai padidėjo?
naudinga Lietuvos darbi
ninkijai. Šių pastarųjų nuo
mone, iki šiam laikui irgi 
nebuvo taip bloga, nes nors 
politiniu žvilgsniu kraštas 
ir buvo virtęs kaž kokia de
mokratijos kreatura. tačiau 
medžiaginiai jis darė aiškią 
pažangą. Visi darbininkai, 
kurie tik nebuvo tinginiais 
ar girtuokliais, turėjo gali
mybės pavalgyti, apsireng
ti, išmokslinti vaikus, o iki 
senatvės užsidirbti sklypui

Nebuvo jau tų visų lupi
kų privačių pirklių, neliko

iMums širdį skauda, kad pas

•nuo vienos 
jaunos mergaitės tremtinės, 
kuri kukliai aprašo savo 
pergyvenimus iš karo lai
kų. Susirašinėjimas užsi-

amerikiečiai žino, kaip ubagas ar pedliorius, 
ar bent galėtų žinoti, kad mato visokio svieto. Jo dar- 
Benjamin Franklin gimė bas yra labai margas. Ten- 
Bostone, sename name ant ka susidurti su gerais ir su 
Milk streeto. Mano “ganv- mažiau gerais žmonėmis.

buvo netoli nuo i Kiekvienas aukų rinkėjas 
gimtojo namo,(turi papasakoti labai navat- 

iš savo patyri- 
le patyrimai yra

ir nameliui
ie įsigyti

Šitokiems

laiką tenka pamatyti viso- mosi vieta” 
kių žmonių. Yra tokių jaut- Franklino
rių žmonių, kurie lyg ir ne- šalia “Old South Meetingjnų dalykų i 
drįsta praeiti pro šalį nieko House’’ muzėjaus. Vasarą ijmo. Kai kurie 
nedavę. Yra ir tokių išpui- Bostoną suvažiuoja daug! visai nemalonus, kai kurie 
kusių, kurie jaučiasi lyg už-, turistų. Kaip visur pašau- linksmus ir geri prisiminti.

Man bestovint gatvėje ma- 
užkalbino du įsitraukę 

skustuvėlių “Uncle Eph”
rodėsi, kad labai puošniai j Iš muzėjaus išėję, kai kurie pedlioriai. Aukos jie man 

jokiu. nori aplankyti ir Franklino nedavė, bet vienas davė 
gimtąjį namą. Bestovinti penkis skustuvėlius “Five 
man netoli muzėjaus, išėjo for 5c.” Paėjęs kiek toliau, 

vienas apsimąstė, grįžo at
gal ir dar davė man du pa- 
kiukus skustuvėlių, kartu 

nuomonę, kad 
irgi kada nors

Jus yra dar sumulkintų m; e paaukotą megs- 
zmonty. kurie trems bandi- .:nllka_ ,irip k„rin buvo ,lr£r.

ir begalė visokių teisių po-Įlystės iš galvos išgaruos.Brangioji...
darbi-!Greičiausiai jie ir patys ten syti mažą biskį is savo pra-;apsirengusios leidės jokiu 
lijonai! padžiautų savo odas. Įeities. Aš esu kilusi iš... vi-1 budu nenori gaišti laiko ir

’ ‘ 'sai netoli nuo Jurbarko, gi-.ieškoti piniginėj nikelio.

pienuje, tačiau šitas 
ninkas ir dar du milijonai i padžiautų
tokių pačių, jau buvo beje-i R •- T t klausėte 
giai ką nors pakeisti. 1 Kaip lamsta klausėte,.. .. x . . , muši 1925

Savaime suprantama, kad I^siunčiami ^pagelba S™
šitam žmogui, 
daug tikėjosi 
santvarkos,

metais, esu dar'Taip pat ir išdidus ponai iš muzėjaus vyras penkiom' 
gyvenimas buvo'1 ’ 1 ’ ’ ’ ‘ ‘ rbei kunigai praeina pro!moterim vedinas ir tiesiai 

ubagą be kepurės” jo net,prie manęs. Nespėjau aš at-nems
per BALF, tai taip vra.

kuriuos sGąu- ia1ką"‘lankia;i"mokyklą'iki 
dabai bmo,k(?Jate per BALF. tai pada- t0 ,<k0; kada teko apleisti

hjo Vokietijoj gyvenan- musu rnvlima krašta. Vo- 
tiems lietuviams. Daug ne- kibiai ~

kuris tieki- toks rustus ir audringas 
dėl manęs. Lietuvoje visą

kur nors prie-. ypatingai skaudu, tačiau 
nei pasiskųsti nei pagalbos

išvedžiojifnams sulaukti nebuvo iš kur.
energingai pasipriešino vie-Į Kalbėti apie savo mintis, 
nas jaunas geležinkelių! o tuo labiau autobusuose,' 
dirbtuvių darbininkas, ku-.žmonės jau atprato, nes 

daugelis po tokio nasikal- 
ne-

ris pasirodė neblogas kal
bėtojas, mokąs savo mintis 
aiškiai ir įtikinančiai išdės
tyti.

Jo žodžius tuomet gerai 
įsidėmėjau ir atsimenu dar 
šiandien.

“Kas iš to, kad esame pa
valgę, apsirengę ir kada 
nors turėsime kokią lūšną? 
Dirbu po 8 ar po 10 valan-Į 
dų kasdien ir gaunu 
190 ar 220 litų mėnesiui. Už 
kambarį moku 30 litų. už 
maistą 50 litų mėnesiui. Rū
bams ir avalinei, 
būti gerai apsirengęs, turiu 
kas mėnesį atidėti bent po 
40 litų, o smulkių išlaidų 
susidaro irgi mažiausia 30 
litų mėnesiui. Tuo budu 
man lieka vos keliosdešimts 
litų, iš kurių galėčiau atei
tyje ką nors susitaupyti. 
Bet aš gi nebusiu amžinai 
vienas. " Kol turėsiu šeimą, 
gal mano uždarbis jau bus 
didesnis,

bėjimo—išnykdavo ir., 
grįžo.

Pabėgėlis.
(Bus daugiau)

JUOKAI
Visai Suprantama

Viena kostumierka pasi- 
apie! skundė patarnautojai res- 

'torane, kad jai paduota ar
bata yra visai skysta. J ši
tą skundą patarnautoja at- 

jei noriu sakė šitaip:
—Poniute, ir tamsta bū

tum skysta, jei tamstą kas 
25 kartus išmaudytų karš
tame vandenyje...

Šiušių Krautuvėj
Į avalynės krautuvę įėjo 

jauna moteriškė ir atnešė 
atgal ką tik nupirktas šiu
šės. Ji sakė:

—Prašau priimti tas šiu- 
bet gi ir išlaidos,šes atgal, aš su jomis visai 

padidės. Turėdamas šeimą negaliu vaikščioti. Parda- 
gal galėsiu taupyti po 40 ar(vėjas pažiurėjo į ponią ir 
50 litų mėnesiui, bet tuomet(sako:
lėks atsisakyti pramogų ir J —Poniute, žmonės, kurie

nesiteikdami pastebėti.
Aukso Kvoteris

kišti mano dėžutę, kaip jis 
mane klausia: “Kur čia yra

Jei surinktus pinigus ga- "■‘"laskuriamegiĮnė Fran- 
khnas?” Parodžiau jam na-limamane paėmė pne aukavusiuju 

apkasų kasimo ir 
laika kartu su

tuvių buvo likę be drapanų, 
tai dėkui Amerikos lietuviu
jautrioms širdims, kad jie ienky per die-

saiCIO 11 dirhavnm lau-nuoapgynė mus 
bado...

Su meile Jums dėkingi,
A. K su seimą

“Nebegauna Laiško”
“Keleivio” skaity t o j a s 

drg. S. Eismontas iš Lewis- 
ton, Me. prisiuntė mums il
gą laišką nuo savo giminai
čio iš Vokietijos. Laiške pa
duota daug labai liūdnų ži
nių apie giminių likimą

visą
dirbau 

rusu ir

bUtS Ski^inS'; -A i«^
vienas mano gautas kvote-
ris turėtų būti iš gryno auk
so. Man bestovint gatvėje 
priėjo apdriskusi, sena mo
teriškė, sulinkusi, susikup-

nas ir naktis dirbavom lau 
kuose šlapiuose apkasuose.
Maistas buvo labai blogas,; jr k sumurmėjo,
gaudavom tek. duonos ku- Aš jai paa|kinau kari ren.
n buvo maišyta su medžio 
piuvėnom ir runkelių sriu
bos į dieną pusę literio. 
Maniau, kad mirsiu, bet 
Dievas vis saugojo mane. 
Daug žmonių lietuvių, len
kų. rusų, italų ir prancūzų 
pakorė tame lagery, kur aš 
gyvenau. Pakorė daug ir 
mergaičių, už menkiausiLietuvoje, ypač apie vieno, _ 

grįžusio iš Amerikos gimi-j dalyką į vieną dieną pakar- 
riaičio (16 hektarų žemėsįdavo 11 žmonių... Kiekvie- 
savininko) nelaim i n gu s.ną dieną kentėm šaltį, ba- 
prietikius prie bolševikų, dą ir šlapi, kaip šunes. visi 
Dėl suprantamų priežasčių “:1 x:
tas asmeninio pobūdžio į-
domias žinias turime aplei
sti. Laiške tarp kitko gimi
naitis sako:

Apie save nieko daug ne- ną daug musų žmonių liko

eidavom dirbti, ir nežino
jom ar grįšim gyvi, nes aš 
dirbau visai arti prie fron
to, kui* patrankos kaukė ir 
šūviai lėkė. Kiekvieną die-

reikšdamas 
aš, tur būt, 
skutuos...

Vienas iš Rinkėjų.

turiu rašyti. Vargstu griu
vėsiuose. Per karą daug te
ko kentėti. Bolševikų lai
kais Lietuvoje apie tris mė
nesius gyvenau miške, nes 
norėjo mane į Sibirą išvež
ti... Vokiečių laikais taip

nušautų laukuose nepalai
dotų paukščiams. Bet Die
vas man padėjo ir karui 
baigiantis pabėgau iš lage
rio ir patekau į Daniją, kur 
dabar gyvenu... Esu lageiy- 
je ir gyvenu iš to, ką gaunu 
iš Raudonojo Kryžiaus, ku- 

duoda maistą. O rūbų

jai paai
ku aukas pabėgėliams Eu
ropoje ir jau norėjau eiti 
toliau, nes aš pats nebuvau į 
pasiryžęs jai jokios išmal- Į PraeLviai 
dos duoti. Bet ji sustojo ir 
pradėjo raustis po savo 
rankinuką. Ilgai ieškojo, 
kokius tai skudurus vartė 
po krepšiuką ir pagaliau iš
traukė kvoterį, įmetė į dė
žutę ir sako: “Daugiau ne
galiu”. Pasakė ir nuėjo...

Kiek vėliau pats priėjo 
pilkos išvaizdos žmogelis, 
greitai įmetė pusdolerį ir. 
nieko nesakęs, nuėjo sau.
Turėjau vytis, kad jam 
ženkliuką prisegti. Atrodė, 
kad jam pųsdoleris yra la
bai sunkiai gaunamas, bet 
atidavė jis jį lyg sarmaty
tųsi tiek mažai duodamas...

Politika Gatvėje
Kai kurie žmonės. įmetę 

nikelį ar dešimtuką, nepa
sigaili su rinkėju persimes
ti žodį kitą. Vienas pareiš
kia nuomonę dėl karšto

ėjęs. jei nebuč pabarškinęs 
mano skardinę ir priminęs, 
kad ir aš noriu. Davė porą 
dešimtukų ir pasisakė esąs Amerika pardavė Kinijai 
iš Oklahoma, lankosi Bos- 130 milionų šovinių iš karo 
tone. Nuėjo, pasiėmė savo sandėlių likučių ir leidžia 
moterų būrį ir patraukė į kinams pirkti Amerikos fa- 
Franklino namą. brikuose tiek karo orlaivių,

Franklino namą parodyti kiek jie nori. Bet kreditų

PARDUODA ŠOVINIUS 
KINIJOS VALDŽIAI

___ _____ pat teko nukentėti, nes teko
visų tų malonumų, į kuriuos'pas mus perka savo šiušės, būti kalėjime ir koncentra- .tis .
ir mes, darbininkai, turime niekada nevaikšto, jie va- cijos lageryje. Šie pergyve- tai biski ką gavome iš A- oro, kjtas paklausia, kokie
* • -- " 'žinėjasi su automobiliu... nimai išgėrė daug sveika- merikos lietuvių, tai taip ir tie pabėgėliai vra reikalin-

----------------------------------  tos, todėl dabar visą laiką pragyvenu... gi pagelbos, o kaikurie ne-
Biznieriams geriausia vie- sergalioju. Jei butų" geros Aš Jums nuoširdžiai dė- iškenčia nepareiskę savo

kad šiaip darbininkui, kuris ta pasiskelbti “Keleivyje.” gyvenimo sąlygos, gaučiau kojų už dolerį, kurį atsiun- nuomonę ir dėl didžiųjų

teisių.”
Kalbėtoją parėmė kon

duktorius, kuris priminė

lengva, bet kai manęs keli ginklams pirkti Kinija ne
klausė, kur yra gauna.

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietuvių yra išblaškyti po visą pasaulį. 
TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintų 
(iš savo gimtojo krašto išmestų) lietuviu, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai, jūsų pažįstami. Jie nori su Ju* 
mis susižinoti, susirašyti.

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja,
—skelbia jų prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia hios tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus.
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlykščia “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmoniškų terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos“ periodą.

Skaitydami" NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių j 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicagoj metams $8.00; ui Chicagos ribų kaina metams $6.00; 

šešiems mėnesiams — $3.25.
SIŲSKITE ČEKI ARBA MONEY ORDERI ADRESU;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, UL

l
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AUKŲ RINKIMO TALKA Joseph Sareika. Pranas 
BOSTONE Marcelin Trainavičiutė

________ Į Ljutkevičienė. Eugene
Surinkta auku $3,243.21 JosePh Casper. Jr.. Mary 

______ man, Roland Martinkus,

Lingis.
Ona

Roche.
Yag-
Anna

MIRĖ JONAS PAŠA
KARNIS

Bitelis Mieste Nėra Pa- 
teida ujamos

NUSIŽUDĖ VINCAS 
JENKINS

Lankėsi Dainininkas F. 
Stankūnas ir Ini. Vilkaitis

Renkant aukas nuo karo Kleponis, Stasys Jakutis, 
nukentėjusiems lietuviams Susiulis, I’eter and Diek. 
sušelpti, birželio 28 d., vie- lish American 
tinis Bendrojo Amerikos Markelionis. Louis 
Lietuvių Fondo skyrius bu-.1>atv,nskas-
vo sukėlęs gražią talką 
nuoširdžiu darbininku, ku- lls- Anita

Birželio 29 d. South Bos- Aną sąvaitę Bostone prie Šios sąvaitės pirmadienio Praeitą sąvaitgalį Bosto-
tone mirė Jonas Pašakar- Massachusetts subway sto- naktį nusižudė lietuviams ne lankėsi dainininkas Fra-
nis, pažangių idėjų žmo- ties nusileido į meduką gerai žinomas Vincas A. |nas Stankūnas iš Brookly-
gus, serbas “Keleivio” skai- spiečius bičių. ' Keleiviai į Jenkins, kuris gyveno su no ir inžinierius Laimutis
tytojas ir Lietuvių Darbi- pradėjo baukštytis ir pa-1 šeimyna prie 18 Tremblett' Vilkaitis iš Waterbury, 
ninku Draugijos narys. Gy- šaukė policiją. Bet ką gali į st., Dorchesteryje. Jo mo- Conn. Svečiai pabuvo Bos-
veno ant W. 6th st. policija padaryti su bitė-iteris rado jį miegamajame tone parą dienų ir išvyko

Jis buvo gimęs 1892 me- mis? Laimei pasitaikė vie- kambary nusišovusį. Pa- namo.
tais Raudėnuose, Šiaulių nas policininkas bitininkas, šaukta policija nugabeno -—------------------------------

, Į Southern Mortu- NAMAS PARSIDUODA 
KUl OUS pHcimytHc?.

Ar Manai Taisyti Namą?s
kreipkitės pas mus,—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sųuare 
Hardicare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broad* ay, So. Bostone 
Tel. SOLI 4148

rie gatvėse darė rinkliavą. 
Kaip jau “Keleivyje” -buvo 
pranešta, gatvėse buvo su
rinkta tą dieną virš trijų 
tūkstančių dolerių. Čia pa
duodame aukų rinkėjų są
rašą ir kiek kas pinigų su
kėlė.
Amelia Tataronytė $136.02 
Veronica A. Šimkienė 91.69
M. Gailienė ............... 75.95
Antanas Matjoška .... 75.28 
(iš tos sumos $40 surinko 
iš Kingston Clothing Co.
darbininkų.)

Ona Venienė .... ......  58.00
Steve Valkavičius .... 55.09

Nuo $40 iki $50 surinko:

n,la'apskrityje. I Ameriką atva- D. P. Newhook, kuris pasi- lavoną 
žiavo 1910 metais. Mirda- dėjo revolveri į šalį, biteles aiy, 1

Po' mas paliko dideliame nu- suėmė į krepšį ir nusivežė skrodimas.
;.J 'liūdime žmoną Mariją, su- namo į savo daržą. Kelei- Velionis 

. Vta nu Juozą, kuris dabar lan- viai lengviau atsiduso
l levteius.: ko Ra(H<; gch()ol ir dukterį Į * --------------

Sophie Heiman. New Yor-! 
ke gyvena jo brolis Frank;
Pash ir Shirlev, Mass. gy-

. u O - v,,, vena sesuo —ivisada baigdavosi sekmin
sy Antho-ny Benzaviciąs Mild- kienė S3'- Buv0 nesvkį areštuotas
red Wilcmski, Petronėle Virbic-i y ‘ — nm notmncVi, Lnlnmin Pro_ » .... j **

kienė, Anna Balčius,
kauskas, Jennie Karlona

Sharko, 
George

Elvira S. Averka. Amelia Vai 
Drainienė, J. Lukas.

Alfonsas Svilas, Amelia Alek-»
na. J. Balkus, Dolores Namak-

lickas
vern.

Murket, Columbus Ta-

REIKALINGOS SLAUGĖS
(Nursės). Turi būti R. N., tin
kamoms pastovus darbas ir ge
ros sąlygos. Paduokite pilnas 
žinias raštiškai. Tamstų apli
kacija- bus konfidencialiai už
laikoma. Kreiptis šiuo adresu: 

D r. I). Pilka.
546 Broadvvay,

So. Boston, Mass.

So._ Bostone, ant Thomas Parko, j 
metu sav’ni®kas parduoda 2 šeimynų, įm» 

.. . ‘ 6 kambarius, 16 metų medinį namų.savo laiku prigu- Daugiau sužinot galima telefonu:
Vaizbos SOL’ 2473, (2V)

buvo 50
amžiaus,
Įėjo prie Lietuvių 
Buto ir kitų organizacijų.Lankėsi Redakcijoj

Atostogų”prosą Bostonan v*?okbiis biz.niais ir
urvkt.rfn mtKtn lui. spekuhaętjomis. kurios ne-atvyksta nemažai musų lai-: - ,

kraščio drangų iš tolimes- a 
nių lietuvišku kolonijų. Pra- * '

v į?b 'bintoku^Dn;^ "nariai tj1? TŠ’V'VS T’t“81 
*»• „6d„v« nAnrini na. Mrs. V. Baika is E. Roches-

Laidojant velionį L. Dar-

Pajieškau Kambario

Buvo Šaunios Alb. Waley- 
kos Vestuvės

Albertas Waleyko, Stel- 
los Jonuškienės sūnūs ir N. 
Jonuškos posūnis birželio 
28 d. susituokė su Doris 
Anestaite iš Milfordo. Tuoj

jam atidavė paskutinį pa 
tarnavimą. Laidotuvėse da- „
lyvavo Juozas Taurinskas. lr *ml'« .
V. Barauskas, V. Noraitis, P?s. ■"*>>? Koxbury ir pas 
J. Sarapinas S. Einigis ir Cambridge.
M. Kunerauškas. Dalyvavo . D™?*5. Juozas Pr°nc- 
gražus burvs pažįstamu ir kus Ls Chicagos buvo atvy- 
giminiy. Palaidotas Naėjos &
Kalvarijos Kapinėse.

ter, N. Y. Ji su dukrelėmis 
lankėsi

ir baudžiamas, 
mo priežastis kol 
paaiškėjusi, policija

Pajieškau Yanaioj vietoj švie
saus kambario pas našlę ar šei-

XT , mą be vaikų, South Bostone. Nusizųdy- esu rimtas vyras jr ne 
as neia tuoklis. Priduokit savo adresą i 

apie “Keleivio” ofisą, 636 Broadvvay
tai nieko nesako. Tikroji jo 
pavarde buvo Jankauskas. ;žau raidėrais. c. E_

Buvo Gražu* Sandaros 
Piknikas

(28)

BORIS BEVERAGE CO.

po vestuvių jaunieji išvyko 
į Niagara Falls. Vestuvėse 

Karolina Auskelis, M. Michel- dalyvavo daug giminių iri 
sonienė, Anna Valkavičienė, pneteliu.
Uršulė Saduskienė, Julia Bar- ------------------
tusevičiutė.

Nuo $30 iki $40 surinko:
Jonas Virbickas ($34.26 iš 

Boston Instrument Co. darbi
ninkų), Marta Latvinskienė, V.

Draugas J. Akstinas 
L&nkėsi Bostone

Kasmet vasaros metu

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo vieta.” 

Receptus išpildom, kaip Daktaro 
nurodyta. Spumoni Ice-Cream’as, 
vienas iš geriausių vestuvėms.
Receptus paimam iš namų ir 

vaistus pristatom

FINI BROS.
Registruoti Farmacistai

290 Broadway.' Tel. ŠOU 2754
Čia parduodamas ir “Keleivis”

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

kios rūšies alų baliams, vestu

Bostone ir padarė plačią 
kelionę po Kanadą. Sešta- 

• dienį drg. Pronckus išvyko 
atgal į Chicagą. Išvykda
mas drg. Pronckus paliko 
ant “K.” namo išpirkimo 
$5.00.

Musų kaimvnas F. Shugž-
Bostono Lietuviu D?eniš^a, bHV0 1 T
proga plaukė auku iš atski- lakc'« ®‘®“aaJ'nt> lauktas-
rų aukotojų, kuriu pavardės) ji Pallko namo
dar nebuvo paskelbtos: tonaui $2.

Po $25 aukavo: So. Bostono x- • — r D
Lenkų Piliečių kliubas. Boston. Svečią* tt Easton, P*. 
Beer Company, James Stri-i šeštadieninių įstaigoj
gunas- lankėsi svečiai iš Easton,

Po S10: VVilliam Andnunas. pa “Keleivio
Antanas Asmanskas. Stanlev

J. T.

Aukos Bostono Lietuvių 
Tag-Day Proga Tremti

niams Šelpti

Į viėtinį BALF skyrių

žukevičius, Stefanija Averkie- “Keleivį aplanko diauga> 
nė, Irene Yurėnas, Ona Ivaškie- J. Akstinas iš Pa\\tucket, 
nė, Josephine Savickienė, V. P- I. Praeitą savaitę s\e- 
Balčiunas, \Villiam žemaitis, Čias iŠ Pawtucket_ \ėl mus 
John Audick, Jr., Eva Firevi- aplanke ir atvežė laikraš- 
čienė, Jonas Vasiliauskas. Mag- Čiui dvi naujas prenumei a- j v 
dalena Bakuniutė. Loraine Zu- tas. Drg. J. Akstinai Ji a 

V. Yankus, M. Karčiaus- senas musų laikraščio prie- 
telįs ir platintojas jau nuo 
1905 metų. Iki 1919 metų 
drg. Akstinas gyveno Na
shua, N. H., o nuo to laiko 
gyvena Pawtucket. R. I.

skaity-
. tojai Mr. ir Mrs. Stanley 

Chase. Jonas Gegznas. Jurgis, >fOntromai, jų duktė Jen- 
Kropas. Dr. J. L. Pasakantis. nje jr sunu? Stanley. Jiė at- 
Petrauskai. Mgr. Fulton Shee - . _ .

Praeitą sekmadienį San
daros pirmasis apskritis tu
rėjo labai gražų pikniką 
Lake Chauncey parke. Da
lyvavo virš *600 žmonių. 
“Aušrelės” choras iš Wor- 
cesterio sudainavo kelias 
daineles, o iš Chicagos at
vykęs Mikas Vaidyla, “San
daros” redaktorius ir A. L. į 
Tarybos iždininkas, pasakė 
Įspūdingą prakalbą. Mitin
gui pirmininkavo Kostas 
Jurgeliunas. Piknike kal
bėjo ir inžinierius Valiliaus- 
kas iš So. Bostono.

Buvęs.

RADIJO PROGRAMA

vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatų z
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BKOADH'AY,
SO. BOSTON, MASS.

379 W. Broad*ay,
Tel. SOL’

So.
4649

Boston

poms, 
kienė, Rita

Nuo $20 iki $30 surinko:
Mary Palilonis, Augustus 

Sanda. Eva Norkunienė. E.
High-Vincunaitė, S. Šmigels- ____________
kienė, Delia Dvareskas, J. Ple-
kavičius. Antanas Stigas, Ąn- Viltrakių šeimyna automo 
gėla Vakauzienė", G. Šapalienė, biliaus nelaimėj
J. Overka, p-nia Benzevičicnė. e - e . delytė, pp. Grimai, Dr. Paul J.
Petronėlė Svilienė. Sophie O’- - Jaunųjų -V iltrakių šeimy- įjakmauh, Jonas Jankauskas 
Halloran, Ruth Contons, Anna ną ištiko skaudi nelaimė. Į Jennie Karlonis. P. Kiburis. 
Yankus. K. Stakutienė, Lillian Grįžtant jiems iŠ Floridos Į Antanas Klinga. Dr. Pauline 
Romskiutė. M. Ausikaitė. Fran- Massachusetts, ties ėst. Luzackas. Dr. .Joseph Mikalo- 
ces Paniutė, Anna Petrušis. Palm Beach užėjo labai njs Alexander Mizara. Eve'yį 
Bronė Budreikaitė, Aldona Bur- smarki liūtis. Kelio nešima-i Norkunienė. Joseph Plekavi-i 
dūlis, Gl&dys Alekna. Wanda tė. Bet Viltrakis važiavo. pįus> Ignas Radzevičius. šv.J 
Griganavičiutė, S. Griganavi- Jo automobilis atsimušė Į Pranciškaus Tretininkų Broli 
čius, Third St. Cafe, Strand tilt<
Cafe. kad

tr

vartkunaS.
nan. Kazys Vileišis. Boris Be-
verage.

$8 aukavo Narragansett Ber- 
wery Co.

Po $5: Jonas Akunevičius, 
Peter Andrušiunas, VV. Anesta, 
P. Baltrušiunas, Alexander 
Bernotas, Blinstrub's, V. Bra- 
tenienė, M. Gailienė. F. Gren-

vyko į Dorchesterį pas Juo
zą Janusą porai dienų pasi
svečiuoti. Draugai MOntPO 
mai turi 4O.ekerių farmą 
prie Easton. Pa., jų duktė 
Jennie yra mokytoja 
Churchmen Business Col 
lege, Eastone, o sūnūs Stan
ley dar lanko Eastono High 
School.

P1CKWICK ALE 
Bonkom ir blėiinėm.

Haffenreffer & Company. ku- 
gamina PICKVVICK ALE,

praneša, kad jos alaus galima 
gauti kvortinėm l»onkom ir 
blėšinėm po 12 uncijų. Tos blė-

Nuo $10 iki $20 surinko:
Veronica Lavanauskaitė,

B. Lissell. Ona Tilenis. 
Neviera. Barbara Tamošiūnas

lto atramą tam smarkiai, ja. petr„nelė Svilienė. A. Valat-į šįnĮs uždaromos gopturėliais ir 
ad jaunoji Jozefma V i - kienė, A. Valentienė. MichaeRias galima atidarai taip pat 
•akienc pramušė savo gal-: venis, Kleb. P. VirmauskisJ,^ai kaip ^kas. Sako-

va priešakinį automobilialis Tamošius Yakavonis. John’ Zab ma^t'ad’lus mėgėjams tos
Mbina stlk1^’/ ° I'rana? J- k!s, W. Zugevičiai. St. Neviera.. blėšinės patinka.

savo krutinę sulaužė aut >- j. Voega. I). Olseikai. V. Moc*. ___________
- m- — mobiliaus vairą. Jiedu ve- kanetris P Steckis p Powi-' - n.t .Mary Ktepoma, Ona AhšavK.n- .&j £udikį knrisS7 ' ' ' '• low i Mirė DakUra.

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
uėldienį iš W0RL stoties, 
956 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Arministas Richard 
Barris iš Dedham.

2. Dainininkė Dr. Amelia 
Rudokiutė iš So. Bostono.

3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius; o skelbibus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
uay, So. Boston 27. Mass.

Steponas Minkus

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wikox- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radijų ir Radijo- Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas

Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broad»ay

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

M est Rosbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nao 7 iki 8

546 BROADWAY
| . 80. BOSTON, MASS.
♦ Telefonas: SOUth Boston 1820

tė, Adolfas Dabrickas. D. Rum- 
skas. Stephen Contons, Jr.. An- 
<lrew Yuga, Antanas Norvaiša.
J,.nas Januškis. Marijona Kris- supįaustvta stiklais
taponas, Helen Žukas, Nellie ___ ;
Pechulis, Arine Gedaitis, Moni
ka Bartusevičiūtė, Julius Sake- 
vičius, Antanas laurutis, Ade
lė Veržinskaitė, F. Martinkus.
J. P. Tuinila. Birutė Svilienė. 
p. lligh. J. Januškevičius. F.
Baliukonis. E. Marcinkus. An
tanas Sapalis. Helen Uždavinis.
“Darbininkas”, Jonas Baltušis.
Gilbert Gailius. Ona Valienė. R.
Stakutis, K. Adomkervičius. A..
Grabijoliutė, Stella Zemauskas.
Betty Janulis, Blanche Patarš
kas. M. Kilmonytė. Ruth Matu
lis, Joseph Višniauskas. Agota 
Grinkaitis. Hilda Baltis, Char
les Protaps. So. Boston Cafe.
So. Boston Lith. Cit. Ass’n.

Mažiau $10 surinko:
p. švagždys, A. Audickienė.

Ona Marcinkus, A. Neveraitė.
Raymond Ivaška. Elizabeth 
Janulienė. Fr. Steckis. Aldona 
Končius, Albinas šmaižis. Al
bertas Musteikis, Claudia Cha- 
ke, Jonas Petrauskas. Mary 
Prakapas. Katrina Geležinienė 
Evelvn Lukas. Helen Barevi-

taip pat buvo sužeistas. Mo- Po Pauj Bushman. Su
tina su kūdikiu dabar guli sys Petrulis. 
ligoninėj; jos galva taip

Podcri*
Leo J.

Praeitą sekmadienį stai- 
$2.50: A. čaplikienė. ga mirė daktaras Leonas J.

................ Po $2: J. Andreus. Ona Ge-,Poderis (Podder), kurs gy-
reikėjo susiūti sesiose vie- gužįenė, Antanas Ivas. Peter veno 180 Huntington avė. 
tose. Pats Viltrakis irgi su- jokubėnas. Ketvirtis and Son. Velionis paliko žmoną Re- 
žeistas, bet jam gulti ligo- jake Matikas. Francis Pleką vi-1 giną ir sunu Leoną.

A. Waleyko.

kad
vie-

ninėj nereikėjo.
Stoughton e. netoli nuo

Bostono, Viltrakiai turi gra
žų ūkį, o Floridoj. Miami 
mieste, turi nusipirkę na
mą. Dabar gryžo iš tenai Į 
savo ūkį pas tėvus ir toj 
kelionėj įvyko katastrofa.

Dorchesterio Lietuvių Kliu
bo Susirinkimas

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Kliubo narių -susirin
kimas įvyks liepos 11 d., 
penktadienį, kliubo patal
pose. 1810 Dorchester avė. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai kviečiame dalyvauti. 

Lankėsi Draugai Umbrazai 

Bos-Praeitą pirmadieni 
tone lankėsi draugai 
-Umbrazai iš Ozone Park, 
L. I., N. Y. Jie buvo atvykę

cius. A. vvaleyko.
Po $1: Antanas J. Alekną. S.

Butkus, Dr. M. Casper. Peter 
Chapas, DiMaggio Bros.. Adam 
Grinevičius, Joseph Kalinaus-

Svečiavosi Skaitytojai
Wm. ir Emily Ališauskai, 

biznieriai iš Brooklyn, N.Y.
i a i tz jų sūnūs Jonas Marcin-kas. Dr. Anthony L. Kapochy, kus ?u žmona Radiją jr 

Karbauskas. James vaĮkučiais iš Bridgeport. 
v v , L Marcclonicnc, P. Conn ]j|n|(ėsj atos_
M.kalauskas letcr Motcjunas. Užsisakė “Kė-
Joseph Petchhel. Spectra Souml i į.P i* ® ,

Mamertas
Keulėnas.

System Sav. (W. Butkevičius1 
ir W. von Schwabe). Alexandcr 
Waliackas. Marijona Žilinskie
nė.

leivį” ir apžiurėjo musų įs
taigą.
13 Metų Vaikas Pasmaugė 

Moterį
Trylikos metų berniukas. 

Lankėsi svečiai ii Kanados. Raiph Duchacek, iš Ash-
--------- lando šį antradienį policijai

Mis. Magdalena Wikis iš• prisipažino, kaip jis pa- 
Hamilton, Ontario ir jos se-'smaugė Mrs. Dorothy Swen- 
suo^Mrs. Petronėlė Čypas šen, 40 metų moteriškę, ku- 
su sunumi Petim iš Paris, riai jis pristatydavo laik- 
Ontario. Jos atvyko pas raščius. Tą žiaurią žmogžu- 

M. brolį Stanley Wallant, dystę vaikas papildė praei- 
Brockton, Mass. Svečiai ap- tą penktadienį. Kada jis nu
žiūrėjo “Keleivio” patalūas ėjo pasiimti mokesnį už

.

čius. Mary Tamulaitienė. Paul su sunu ir marčia aplankyti ir mašinas ir palinkėjo viso laikraštį, bet nužudytos mo- 
Bushman, Silver Cafe. Boris giminių Gardner. Mass. ir gero. terš lavonąs buvo atrastas
Beverage Co.. Peter Sank. V.J. buvo užsukę į “Keleivi”. Šį pirmadieni musų įstai- tiktai po poros dienų. Vai- 
Sinkevičtus. C. B. Gudaitis. Jay Išvykdami svečiai paliko goję buvo apsilankęs <irau-|kąs verkdamas sakosi neži- 
Scully. Antanas Kazlauskas, p. “K.” namui išpirkti penki- gas J. Kilimonis iš Mont-1 nąs. kodėl jis papildė žmog- 
Grybas, Frank M žardeskas, į nę realo, Kanadoje. ižudystę.

Geri Amerikos Grynakraujai. Minimum Suma $2500 

Pradžia 2:00 popiet Doubles Kairias 1:40 P.M. 

Subatos Įdomybės
THE BETSY ROSS STAKES 

Sudėta $10.000
Dvcigės Kumelaitės, renjri Furlongai ir_ pusė 

EI—B. & M. ir Bušai iki Galo
Daug Karams Vietos Dykai

1

K ■ : FA."”'
___ -A- J

CASPER’S BEAUTY SALON
1047 Dorchester avė., 
Dorchester 25, Mass.

Kviečia visas moteris ir mer

ginas užeiti dabar ir gauti 
vėliausios mados Pcrmanent 
Waves nupiginta kaina.

Tel.: GEN 3668
Valandos: 9 iki 6 

Masteikienė

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(RĖPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU, arto Csatrai B*. 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. ŠOU 2805
DAKTABĄS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St„ Kimhal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO, BOSTON, MASS. 
TeL SOUth Boston 4618




