
KELEIVIS 
DARBO ĮMONIŲ LAIKRAtTIi

ProiBMcrsto
Pietų Amerikoje 
Kanadoje

__ tuo__  »<*
Amerikoje ••••••«••••«•• • • *1.2*Pietų Amerikoje .....••• **• • l.*0
Kanadoje ...........................—.. 1.7*
Apskelbimų kainu klauskite lattlra. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalai* 
adresuokite:

KILJIVIB 
636 Broadvay, So. Boston 27,

KELEIVIS
SO .BOSTON, JULY-LIEPCS 24 DIENĄ, 1946 M.

“Entered as Se<ond Clas3 Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of Mareh 3, 1879.

THE TPAVPl-EP--------------- ----- jL- - L1TH11AMĮĄN WEEKLV

NO. 30
Keleivio Telefonas: 
SOUth Boston 3071

Liepos 29 Prasideda Platesnė 
Taikos Konferencija Paryžiuj
Dalyvaus 21 Tauta, Bet Spręs 4 Didieji — Mažosios Tau

tos Galės Kalbėti, Bet Nieko Negalės Išspręsti

Šią savaitę i Paiyžių ren-! 
kasi 21 tautos atstovai svar
styti taikos sutartis su Itali
ja, Bulgarija. Rumunija, 
Vengrija ir Suomija. Toje 
konferencijoje dalyvaus tos 
tautos, kurios prisidėjo gin
klais prie “ašies” valstybių 
Europoje sumušimo.

Bet del aiškumo reikia 
pasakyti, kad 21-nos tautos 
taikos konferencija nič nie
ko negalės išspręsti ir nu
tarti. Mažosios tautos galės 
tik kalbėti, pasakyti savo 
nuomonę, o visus sprendi
mus darys keturios didžio
sios valstybės. Kai didžio
sios kur negali susitarti, jos 
paklausys mažųjų nuomo
nės, bet sprendimas visvien 
pasilieka didžiųjų rankose. 
Todėl iš Paryžiaus taikos 
konferencijos galima laukti 
ne daugiau, kaip ir iš ketu
rių didžiųjų valstybių pasi
tarimų.

Kyla klausimas, kam “di
dieji’’ iš viso šaukia tą “tai
kos konferenciją”? Atrodo, 
Ua4 fii/lv.insiios valstybės no- 
ri pasirodyti, jog jos skai
tosi su mažosiomis tautomis, 
todėl leidžia joms suvažiuo
ti ir pakalbėti apie taiką, 
bet ant to pakalbėjimo di
džiųjų valstybių gerumas ir 
pasibaigs.

Paryžiaus konferencijoj 
iš naujo iškils priešingumas 
tarp anglų-amerikiečių iš 
vienos pusės ir rusų iš kitos. 
Varžytynės eis tarp tų dve
jų blokų. Mažosios tautos 
tų varžytynių nepašalins ir 
nesumažins. Jei Amerika ir 
Anglija atstovautų teisingos 
ir pastovios taikos reikalą, 
mažosios tautos jas neabe
jojamai paremtų. Bet ir A- 
merika ir Angljia klausimo 
taip nestato, jos tik derisi su 
Rusija del “įtakų sferų.” vi
sai užmiršdamos milionų 
žmonių laisvės reikalą.

OPA Aplamdytas 
Bilius

Kongresas baigia svarsty
ti naują OPA bilių. Kainų 
kontrolė bus atstatyta, bet 
labai apkarpyta ir aplam
dyta. Maisto produktai bus 
palikti be jokių “lubų’’ iki 
rugpiučio 20 d. Jei po to 
laiko valdžia norės, ji ga
lės įvesti kainų kontrolę ir 
maisto produktams.

OPA viršininkai sako, 
naujasis bilius yra daug ge
resnis. negu tas, kurį prezi
dentas Truman atmetė prieš 
tris savaites. Naujasis bilius 
palieka kainų kontrolę sky
lėtą, bet į OPA tinklą visgi 
bus įtraukta daugiau prekių 
ir valdžia galės su to biliaus 
pagelba sulaikyti kainų ki
limą.

Šį antradienį kongresas 
baigia svarstyti naują bilių 
ir jis tuoj pat bus pasiųstas 
prezidentui pasirašyti arba 
vetuoti. Ijš Washingtono pra
neša, kad prezidentas nau
ją OPA bilių greičiausiai 
pasirašys, todėl, atrodo, kad 
dar šią savaitę vėl pradės 
veikti OPA.

Ginčas su Rusais 
Japonijoj
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Stalinas “Valo” Rau
donąją Armiją

Iš Rusijos ateina žinios, 
kad Stalinas daro “valy
mą” raudonosios armijos 
viršūnėje. Daug generolų ir 
keli maršalai pašalinti iš 
aukštų vietų ir paskirti į že
mesnes ir mažiau svarbias 
vietas. Tarpe pasalintųjų y- 
ra maršalas Žukovas, kurs. 
sako, buvęs perdaug “drau
giškas” amerikiečiams ir 
anglams. .To vietoje paskir
tas maršalas Konev. Taip 
pat yra pašalintas maršalas 
Novikov, rusų karo aviaci
jos viršininkas. Jo viet^ už
ėmė generolas Veršinin.

Japonijoj iškilo ginčas 
tarp rusų ir amerikičieų del 
rusų varomos propagandos. 
Rusų komisija, kuri padeda 
prižiūrėti Japonijos okupa
vimą. ima iš japonų iždo 
pinigus ir tuos pinigus nau
doja propagandai skleisti 
tarpe japonų. Rusų propa
ganda yra nukreipta prieš 
Ameriką ir giria sovietų 
tvarką, kaipo geriausią pa
saulyje.

Generolas MacArthur ma 
no. kad rusai perdaug toli 
eina. Jie visai nesiskaito su 
tuo, kad Japonijoj yra ben
dra aliantų kontrolė ir kurs
to japonus prieš Ameriką ir 
Angliją. Rusai nori suorga
nizuoti Japonijoj stiprią ko- 
munisųt partiją, kuri butų 
Sovietų politikos įrankis 
Japonijoj. MacArthur žada 
uždrausti rusams taip elg
tis.

U 2 RAŠĖ SAVO AKIS 
DAKTARAMS

RUSAI IŠPLĖŠĖ MAN- 
DŽURIJOS PRAMONĘ

E. W. Pauley, prezidento 
Trumano atstovas, lankėsi 
Mandžurijoj. Korėjoj ir 
daugelyje kitų kraštų. Jis 
sako, rusai išvežė dau 
Mandžurijos pramonės ma
šinų į Rusiją. Korėjoj jis sa
kosi nepastebėjęs rusų va
gysčių. • ,

AMERIKIEČIAI MALŠINA RIAUŠES TRIESTE

Triesto uoste labai neramu. Nors gyventojų didžiumą tenai sudaro italai, 
Maskva nori, kad tas uostas butų prijungus prie komunistų valdomos Jugo
slavijos. Italai tam priešingi; todėl tarp jų ir Maskvos šalininkų įvyksta kru
vinų susirėmimų. Šis vaizdelis parodo Amerikos kariuomenę tenai malšinant 
riaušes. Trys amerikiečiai buvo komunistų nušauti.

Amerika Turės Ga- Bolivijoj Perversmas 
liūgą Aviaciją i Prezidentas Nušautas ir Pa

kartas ant Lempas Stulpo

Lenkijoj Uždarė 
Katalikų Partiją

Žydų Teroristai Išsprogdino 
Anglų Kariuomenės Štabų

Pakišo Bombą po Karišku Viešbučiu — Užmušė 93 Žmo
nes, Daug Sužeidė — Teroristai Pabėgo

—---------------------------------Palestinos valdžia skel-
Mirė Profesorius 
Aleks. Bogomolec
Žymus ukrainiečių medi

cinos mokslininkas, profe- 
j sorius Bogomolec, mirė Ru
sijoj sulaukęs 64 metų am
žiaus. Profesorius Bogomo
lec tyrinėjo, kaip prailginti 

, žmogaus amžių. Jis sakė, 
žmogus turi normaliai gy
venti 150 metų; jis buvo iš
radęs vaistus žmogaus am
žiui prailginti. Sako, profe
soriaus Bogomolec vaistais 
stiprino savo sveikatą bol
ševikų vadai Kalininas ir 
Stalinas. Kalininas nesenai 
mirė, dabar pasimirė ir pats 
tų vaistų išradėjas, nesulau
kęs 150 metų.

Rusijos valdžia nutarė iš
kelti mirusiam profesoriui 
iškilmingas laidotuves, nu
tarta įkurti jo vardu kelios 
stipendijos ir pagerbti ki
tais budais mirusį moksli
ninką.

Amerika turi pastatyti ir 
nuolat laikyti galingą karo 
aviaciją, daug moderniškų 
karo orlaivių ,kurie nuolat 
saugotų Ameriką nuo gali
mų puolimų iš oro. Tokį pa
siūlymą prezidentui padarė 
ekspertų komisija, kuri ty
rinėjo bombelių padarytus 
nuostolius Japonijoj ir Vo
kietijoj per praeitą karą.
Ta komisija sako, dabar 
svarbiau yra turėti galingą 
oro laivyną, nes staigus 
puolimas su atominėmis 
bombomis gali iš pasalų su- Mi ; vtra, 
daužyti pramonę ir miestus. ■ išmįJ
Todėl reikia nuolat turėti
daug orlaivių 
ruošus.

ir būti pasi-

Kinijoj Nebus Pilie
tinės Taikos

Karo veteranas E. Mac
Farland buvo nuteistas mir
ti už vienos mergaitės iš
niekinimą ir nužudymą. 
Praeitą šeštadienį jis mirė 
elektros kėdėj. Prieš mirti 
jis užrašė savo akis dakta
rams, kad jie jas išpiautų ir 
persodintų į vieno aklo 
žmogaus galvą. Daktarai 
taip ir norėjo padaryti, bet 
MacFarland giminės tam 
pasipriešino. Bandymas su 
akių persodinimu negalėjo 
Įvykti,

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

J Kiniją atvyko naujas 
Amerikos ambasadorius Dr. 
J. L. Stuart ir persistatė Ki
nijos vadui generolui Can- 
kaišekui. Ta proga ir pra
neša. kad Kinijoj pilietinės 
taikos jau nebelaukiama. 
Visos generolo Marshallo 
pastangos sudaryti taiką nu
ėjo niekais. Gen. Marshal- 
lui pavyko tiktai sutrukdyti 
nacionalistų karo veiksmus 
prieš kinų komunistus, bet 
is negalėjo paveikti Kini

jos komunistų, kad jie tai
kytus! su nacionalinė Kini
ja. Sako, generolas Mar
shall greit apleis Kiniją, o 
Kinijoj ne po ilgo laukiama 
didelių mušiu tarp naciona
listų ir komunistų.

GREIZERIS PAKARTAS

bia, kad žydų teroristai iš
sprogdino “Karaliaus Dovi- 
do” viešbutį Jeruzalėje, ku
riame buvo anglų kariuome
nės štabo buveinė. Jauni 

(žydai teroristai padėjo to 
viešbučio rūsyje stiprią bom 
bą, kuri sprogo ir išdaužė 
visą viešbutį. 93 žmonės žu
vo nuo sprogimo, tame skai
čiuje 14 aukštų anglų kari
ninkų. Daug žmonių buvo 
lengviau ar sunkiau sužeis
ti. Sprogimas įvyko pirma
dienį.

Žydų agentūra, Palesti
nos žydų atstovybė, tuoj po 
bombos sprogimo išreiškė 
savo apgailestavimo del to 
įvykio. Žydai sako, kad te
roristai yra neatsakomingi 
gaivalai, kurie veikia iš des
peracijos. Kokių žygių an
glų valdžia imsis, kad su- 
draudus tuos “neatsakomin- 
gus” gaivalus, dar nežino
ma. Anglai jau senai sakė, 
kad terorizmas Palestinoj 
turi būti išnaikintas. Jeru
zalės sprogimas privers juos 
imtis griežtesnių žygių prieš 
Žydų. teroristus, bet i Pales
tinos klausimo sprendimą 
tas įvykis greičiausiai netu- 

irės didesnės įtakos. Apie 
Palestinos tvarkymą dabar 
eina pasitarimai tarp anglų

Rooseveltas Nekal
tas-Bei Pearl Harbor

‘darLenkijos katalikiška 
bo partija” 
sustabdo savo veikimą. 
Krašte siaučia toks baisus 
bolševikų teroras, kad dar
bo partija sakosi neturinti

AdlįPraeitą savaitę Bolivijoj 
kilo darbininku ir studentų 
sukilimas prieš diktatorišką 
generolo Villarroel valdžią.

veikti. Todėl partija uzsida-įr mokytojų streiku. Vėliau, 
į kovą prieš valdžią įsitrau
kė ir dirbtuvių darbininkai. 
Valdžia teroru bandė nu
slopinti masių judėjimą, bet J 
tas nepavyko. Buvo daug 
aukų, bet maištininkai pra
siveržė į prezidento rumus 
ir ten nušovė patį preziden-

rumus ir įsmeie per
šautą, bet dar gyvą prezi
dentą pro langą, o paskui 
jį pakorė ant lempos stul
po. Laike maišto 2000 žmo
nių buvo užmušti ar sužeis
ti.

Prezidentas Villarroel 
buvo labai įsipykęs Bolivi
jos žmonėms, todėl jį ištiko 
toks liūdnas galas. Jis buvo 
nušautas ir pakartas sekma
dienio vakare. Bolivijoj tuoj 
susidarė nauja valdžia, kuri 
skelbia visuotinus demokra
tiškus rinkimus..

Gal Bolivi.i'« pavyzdys 
atbaidys kitus Pietų Ameri
kos diktatorius kurie iš Vil
larroel galo gali pasimokyti, 
ko susilaukia diktatoriai, 
kurie nori šąli valdyti be 
rinkimų ir be lemokratiskų 
laisvių.

RAUDOM PARAZITAI 
MORGANO PALOCIUJE

ro ir sustabdo veikimą. Už
sidarius darbo partijai, Len
kijoj lieka tiktai viena vie
ša opozicija, tai yra Micho- 
laičyko vedama valstiečių 
partija. M ikolaičykas sako, 
jo partija yra persekiojama 
ir uždaroma dalimis, jos 
veikėjai yra areštuojami, 
mušami, persekiojami, o 
partijos skyriai yra išvaiko
mi. Matomai, bolševikai 
Lenkijoj nori užsmaugti vi
sokią opoziciją.

Sako, Palestina Bus 
Padalyta

Anglija ir Amerika svar
sto Palestinos padalijimą į 
dvi dalis, žydišką ir arabiš
ką, su viena centraline val
džia. Žydų ir Arabų dalys 
valdytųsi savarankiai ir ga
lėtų tvarkyti savo vidaus 
reikalus, kaip jos nori. An
glija ir gal kartu su ja ir 
Amerika tiktai prižiūrėtų 
centralinės valdžios veiki 
mą. Taip sutvarkius Pales 
tinos reikalus, anglams at- 
pultų daug rupesnių, o žy 
dai ir arabai galėtų pradėti 
gyventi ramiai be savitarpių 
peštynių.

Maskvos valdžia nusam-l 
'dė milionieraus Morgano RUSIJA 
1 palocių prie Yorko sa
vo tarnautojam!* Wasbing- 
tone pasivaliukauti. Dabar 
iš New Yorko praneša, kad

Kongreso komisija, kuri 
tyrinėjo japonų puoiimą 
ant Pearl Harbor 1941 m. 
gruodžio 7 d. baigė savo . ...... ,
darbą. Ji paskelbė savo iš- lr amerikiečių Londone.
vadas. Daugumas komisijos 
narių (8 iš 10) sako. pre
zidentas Rooseveltas buvo 
visai nekaltas del Pearl 
Harbor katastrofos, jis pa
darė viską, ką galėjo, kad 
apsaugojus Amerikos inte
resus ir davė perspėjimą 
karo vadams Pacifike apie 
gresiantį pavojų. Kada ka
ras prasidėjo, prezidentas 
Rooseveltas ir jo vyriausy
bės nariai tinkamai atliko 
savo darbą.

Kongresmonas May
Atsisako Liudyti
Jau iš kelių kartų kong

resmenas A. May atsisako 
atvykti į senato tyrinėjimo 
komisiją pasiaiškinti del jo 
ryšių su karo pelnagaudžio 
Garsson bizniu. Atstovas 
May yra atstovų i-umų karo 
komisijos pirmininkas. Bū
damas tokioj įtakingoj vie-

Komisijos mažuma sako,|t0j kongresmonas A. May 
^■'.Padėjo Gassonui gauti iš 

valdžios karo užsakymus.ro vadams užtenkamai aiš
kų perspėjimą apie gresian
tį pavojų, o todėl ir Pearl 
Harbor buvo užkluptas iš 
netyčių.

VETERANŲ GINČAS DEL 
KARO LAIMĖJIMO

UŽ VETO TEISĘ

Iš Madison, Wis. praneša 
tokį nuotikį: Du karo vete
ranai, tankų dalies vetera
nas L. V. Myrvang, 21 me
tų amžiaus, sakė: karą lai
mėjo tankai Pėstininkas C. 
J. Kleven sakė: karą laimė
jo “mūšių karalienė—infan- 
terija.” Ginčai perėjo į muš
tynes ir pasekmėje Myr
vang buvo užmuštas. To 
liūdno įvykio pasekmes ty
rinėja policija.

Dabar pasirodė, kad Gars
son neturėjo nei dirbtuvių, 
nei kapitalų, o užsakymus 
gavo tiktai per kieno tai už
tarimą. Gassono biznį da
bar tyrinėja senato komisi
ja, bet A. May atsisako at
vykti į tą komisiją liudyti. 
Ar senatas jį privers tą pa
daryti, dar nežinoma.

UŽDIRBO M1LIONUS IŠ 
ŽMONIŲ KVAILUMO

Du pedlioriai. Goldman 
ir Marks, pardavinėoj “gar
siausius franeuziškus per- 
fumus” jų pačių Brooklyne 
padarytus. Sukčiai dirbo 
perfumus iš paprasto spiri
to, trupučiuko aliejaus ir

Karo laivyno sekretorius kvepiančių dažų, o parda-atsisakytiRusai nemano 
“veto teisės” Jungtinių Forrestal. po apžiūrėjimo' Juos gražiuose bute-

Tautų organizacijoj. Taip Bikini išdaužytų laivų, sa- kukuose su garsiausių fran- 
praneša iš sovietų šaltinių ko “Karo laivynai bus ir įlIZI?kų firmų pavadinimais. 
Amerikos laikraščiai. Tas ateitvie” Bet visas išva- , ZP1S Tiems labai gerai se- 
,-eiškia, kad Jungtinių Tau-
tų organizacija, kaip buvu-| j b d , , nų bet prae tą sestadienj

taip ir paliks bejėgė| " ,! Pakliuvo j policijos rankas
inkus. Dabar jis susilaukė piergaliai' šiukšlės. Raudo-! spręsti tarptautinius ginčusĮ “^2 Ra? sunkū^^r-lir —Urė kalėji™’ “?ar’ 
žsipelnytos bausmės. 15 nieii nuomininkai jau gavo ir visai negalės užsistoti uz At . sunkus- sar j sus žmones pirko tuos
ikstančin ymoni.i I—laikyti palocių silpnąsias tautas, kurios bus. vPotl Ja?y ai nelengva nu* "garsius perfumus ir var-

Lenkai Poznanėje viešai 
pakorė vokietį Greizerį. ku-jsovietu tarnautojai Morgą 
ris per karą išskerdė daug no gražų palocių stipriai ap-
lenkų. Greizeris buvo Poz
nanės viršininkas karo me
tais ir skerdė tukstantimis 
lenkus.
užs

nuo

šiukšlino, neprižiūri tvarkos; 
ir švarumo, visur mėtosi 
vodkes tušti buteliai, po- si.

tūkstančių žmonių žiurėjo,’ persnėiima - , . . ..... .
kai Greizeris buvo pakabin-l tvarkoje ir švariai, arba skriaudžiamos didžiųjų tau
tas ant kartuvių. kraustytis lauk- į tų.

skandinti
bombomis.

atomi n ė m i s tojo. kaip tikriausius fran- 
cuzi«kus kvepalus...
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AMERIKOS ATSAKO
MYBĖ

Iš Rumunijos šias dienas

riuose dirba CIO unijų na
riai jurininkai. Del pikietų 
laivai negoli išplaukti, jų 
negalima iškrauti ir pakrau
ti. Žodžiu, vyksta streikas. 
Bet tame streike darbinin-

grįžo rusų iš ten išvarytas 
*C. S. Monitor” korespon
dentas R. H. Markham. Jis kai nekelia reikalavimų nei 

dėl algų, nei dėl darbo su
tarčių, nei, bendrai, turi ka

tame laikraštyje plačiai ap
rašo rusų okupacijos tech
niką Balkanų šalyse, piešia 
rusų pastatytų bolševikų 
diktatūrų siutimą, rusų plė
šimus ir neišpasakytą pa
vergimą, kuriame tenka gy
venti Balkanų tautoms. ~ Jis 
sako, Balkanuose visi žmo
nės laukia iš Amerikos lais
vės. Ar Amerika nori, ar 
ne, ant jos šiandien gula at
sakomybė už pasaulio tvar
ką ir už tautų laisvę. Jei 
Amerika savo pareigos ne
atliks, ji leis milionus žmo
nių pavergti, bet už tą ap
sileidimą Amerika, kada 
nors turės ir atsakyti. Pa
saulio žmonės laukia iš A- 
merikos, kad ji atidarytų 
totalitarinio rusiško kalėji
mo duris milionams žmonių. 
Amerika gali tą padaryti. 
Bet jeigu ji to nepadarys, 
ji ne tik neatliks savo par
eigos, bet jos nesumaningi 
vadai blogai pasitarnaus ir 
Amerikos ateičiai.

Amerikos atsakomybė 
paeina ne iš amerikiečių Į-, 
sivaizdavimo ar kitų šalių 
žmonių noro, kad Amerika 
už juos užsistotų. Visai ne. 
Amerikos atsakomybė paei
na iš Amerikos galybės ir 
iš istorinių sąlygų, kokios 
susidarė po antro pasauli
nio karo. Amerika šiandien 
yra sprendžiama pasaulio 
jėga ir jei ji, turėdama jė
gą. leidžia pavergti milio
nus žmonių, ji už tai yra at- 
SakviTiinga, dargi jei Ame
rikos pilotiški vadai ir vi
sokie kvaili izoliacionistai 
ir labai norėtų nusimazgoti 
rankas dėl pasaulio Įvykių. 
Nuo Palestinos iki Indone
zijos. nuo Balkanų iki Suo
mijos, Amerika yra atsako
minga už visas neteisybes, 
kruvinas skriaudas, žmonių 
išniekinimą ir pavergimą.

kių nors reikalavimų i darb 
davius. Kova eina tarp uni
jų. Tai vadinasi “jurisdik
cijos” ginčas.

Privatus streikai unijų 
tarpe pasitaiko dažnai. Li
nijų bosai negali susitarti 
ar pasidalyti nariais — jie 
kelia streikus. Streikas pa
daroma tarpusavės darbi
ninkų kovos Įrankiu. Bet 
streikas daro nuostolius vi
siems gyventojams, o sun
kiame laike tokie nuostoliai 
kartais yra labai skaudžiai 
atjaučiami.

Jei prieš tokius streikus 
butų išleistas griežtas Įsta
tymas, vargu rastųsi bent 
vienas darbininkas, kurs 
tam butų priešingas. Jei u- 
nijų vadai nemoka susitvar
kyti, reikia policininko, kad 
tvarką padarytų.

FRANKO SUSIARTINS 
SU STALINU

SftZSTVi3« 3C. SOSTCN

JIEŠKO POŽEMIO SLĖPTUVIŲ GIGNKLUS DIRBTI

Karo Departamentas kreipėsi Į Amerikos požemio urvų tyrimo draugiją, 
kad ji surastų po žeme 50,000 keturkampių pėdų vietos ginklų dirbtuvėms, 
kuriu negalėtų paliesti atomų bombos, jei kiltų karas. Ši nuotrauka parodo 
vieną toki požemį Connecticutt valstijos kalnuose. Speleologų draugijos na
riai susirinkę tenai laiko susirinkimą. Įsidomėkit lempas prie jų kepurių.
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Gėda Musų Laikams
Anglijos skėtinis premje

ras Chamberlain paskilbo 
(retu Šukiu — “taika musų 
laikams.”

Tą šūki jis sugalvojo pa
teisinimui šlykščios išdavys
tės. Miunchene buvo par
duota Čekoslovakija.

Dabar turim kitą Šukį — 
“gėda musų laikams.” Ju 
goslavijos sostinėje Belgra
de buvo nužudytas serbų 
patriotas ir aliantų talkinin 
kas, generolas Draža Mi 
chailovičius.

užsakymų, kuriuos valdžia poracijas, tai pasirodys, kad chailovičius buvo vienas iš 
davė per karą, apie du treč- 10,000 žmonių turi savo nuo- žymesnių šio karo požemio 
dalius gavo 100 stambiųjų savybėje virš pusės visų ka? vadų. Vėliau Jugoslavijos 
korporacijų, o 10 didžiųjų! pitalų. Trys šeimos, du vyriausybė Londone Michai
ūkiškų milžinų gavo 301 < 
visų karo užsakymų, arba 
virš 60 bilionų dolerių!

1942 metais pusė visų ka-

Pont, Mellon ir Rockefeller lovičių paskyrė būti toje 
turi šėrų apie pusantro bi- vyriausybėje karo mimste- 
liono dolerių vertės ir kont- riu. 1943 metais apie Mi- 
roliuoja 15 stambiausiųjų chailovičių susigrupavo Ju

pitalų krašte buvo 205 stam- korporacijų. Paskui seka aš- goslavijos demokratiškos

Michailovičius — nauja 
Į auka raudonojo barbariz
mo. Jis buvo nužudytas vien 
dėl to, kad nenusilenkė 
Maskvai ir jos pakalikams 
Jugoslavijoje.

Ir, liūdna sakyti — Mi- 
chailovičą, kaip savo laiku 
Čekoslovakiją, pardavė tie, 
kurie rašė Atlanto čarterį 
ir nuolat kalbėjo apie Ke
turias Laisves..:

Gėda musų laikams!
Be “Didelės Atsakomybės”

Montanos senatorius Bur-

į Stalino Kolonistų Vergai
LAIC gavo tokių žinių iš 

Lietuvos:
“Vilniuje leidžiamo ‘Jau

nojo Valstiečio’ 4 nr. Ko
munistų Partijos Valstiečių 
Jaunimo Skyriaus vedėjas, 
P. .Gulbinas, paskelbė Ko
misarų Tarybos ir Komu
nistų Partijos Centro Komi
teto nutarimą, pagal kurį 
Lietuvos jaunimas Įpareigo
jamas dirbti ukius raudon
armiečių šeimoms, padėti 

[joms laiku apsirūpinti sek
liomis, sėklas išvalyti, patik-
rinti jų daigumą’

Tos “raudonarmiečių šei
mos” yra Stalino kolonistai 
Lietuvoje — aišku, klusnus 
bolševikų Įnagiai.

Lietuvos jaunimas dabar 
yra padaromas tų kolonistų 
vergais. Ar šitų pareigų ne
galėtų eit Amerikos lietu
vių komunistų sūneliai ir 
dukrelės?
Meluoja, Kaip Pasamdytas

Lietuvių komunistų “Lai
svėje” ir “Vilnyje” yra 
spausdinama Bimbos mali-

Ispanijos fašistinis dikta
torius generalisimo Franko 
rengiasi susibičiuliauti su 
generalisimo Stalinu. Apie 
tai Madride daug kalbama 
ir visi laukia, kad tuodu du 
kruvini bičiuliai susikalbės 
ir sudalys bendrą frontą 
prieš franeuzu, anglų ir a- 
merikiečių “plutokratijas.”

Generalas Franko pasi
mokė iš fašistinio diktato
riaus Perono, kurs padarė 
“drąsų’’ pasisukimą Į Rusi-; 
jos pusę ir tuoj gavo iš Sta-' 
lino pripažinimą ir biznio 
mainus ir diplomatinę pa
ramą. Kas šiandien bolševi
kų ir nusususių “bendrake
leivių” tarpe bepravardžio- 
ja Peroną fašistu, nors jis 
yra tikiu tikriausias fašis
tas?

Ji yia atsakominga todėl, hr kruvinas diktatorius Fran-į 
kad nuo jos noro pareina ko. Jis mano, jei Peronas!

biųjų Įmonių rankose. Per 
' karą tos stambiosios Įmonės 
dar labiau padidėjo. Keli 
tūkstančiai šėrininkų valdo 
visas stambiausias finansi
nes Amerikos korporacijas, 
o tos korporacijos turi spren 
džiamą svori visame šalies
ekonominiame 
Jeigu imti nefinan

ton K. Wheeler pralaimėjo! malienė, “Ką mačiau tary- 
nominaciją. Tos valstijos pi- by Lietuvoje.” 
liečiai savo kandidatu (se-j Bimba yra specialistas

tuonios mažesnės žuvys, ku- partijos ir buvo sujungusios 
rių “itakų sfera” apima mil- apie nelegali požemio par- 
žiniškus krašto turtus. lamentą visą jugoslavų tau-

Laisva imonė puikiai! tą, išskyrus bolševikus, 
skamba, bet kapitalų kon-, Anglija su-
vkTllbLVmetasi^ akffl‘^.su Rus«a- “ ...........  „„ ------------ ---- ? ...............
Tuos koncentruotus kanita- VU°I. ^us ,remiamas Anglija negautų pagelbos• §į.au’ negu vokiečiams rel
ine vicnAmonž anksčiau ar: priešinimosi vadas, Jozef ^are prješ fašistiniu agreso-į kėjo... Tai juos šiandien at-. ~į - - - „.. priešinimosi vadas, dozei

gyvenime, i lūs visuomene anksčiau at . komunistas, Mask-
įsmes koi-i vėliau turės kontroliuoti. yog tikimas agentas. Nu0

to laiko Anglijos, o vėliau 
1 ir Amerikos pagelba gink-Michailovičius

natoriaus vietai) pasirinko 
buvusi teisėją Leif Erickso- 
ną.

melagis. Štai, Chicagos “Vii 
nyje” skaitome:

‘Jaunų lietuvių būriai
Wheeler buvo izoliaci-; sunkvežimiais traukė žudyti 

ninkas. Jis darė viską, kad į žydus. Savanorių buvo dau-

___ prieš fašistinių agreso-j
rių ašį; jis buvo ir tebėraĮstovauja (Vokietijoj) Bieli- 
priešingas Amerikos bend-!niai Įr Krupavičiai”... 
ravimui su kitomis pasaulio) Tai begėdiško melagio 
tautomis. į zauna; tai šlykšti pastanga

Į lais, vaistais ir maistu pra-( Prakišęs nominaciją B.1 Maskvos naudai diskredi 
' rlalr, niaukti BrOZOViČlUl -

tas skriaudas, neteisybes ir 
pavergimą pašalinti. *Jei A- 
merika savo atsakomybės ir 

t. pareigos nenori suprasti, jei 
kėlių centų streikai ir OPA 

i skauduliai užima visą ame
rikiečių galvoseną, tas ne
mažina atsakomybės, bet 
tiktai rodo, kad Amerikos 
valstybės ir visuomenės 
priešakyje stovi žmonės, 
kurie tebegyvena užkampio 
gyvenimu ir atominių bom
bų amžiuje jaučiasi “atsi
skyrę” nuo pasaulio, žmo
nių galvosena ir atsakomy
bės pajautimas nepaaugo 
kartu su Amerikos vieta pa
saulyje. Tokie atsilikėliai 
yra pavojus ne tiktai toms 
pavergtoms tautoms, kurios 
laukia laisvės ir pagelbos iš 
Amerikos, bet jie yra pavo
jus ir pačiai Amerikai. R. 
H. Markham teisingai sako:

“Pasaulis negali būti pusiau 
vergiškas ir pusiau laisvas, 
kaip negalėjo būti Linkolno 
Amerika. Mes amerikiečiai ne
galime būti vieni laisvi, lygiai, 
kaip Europos žmonės negali 
būti vieni pavergti.”

galėjo, tai kodėl jis negali !l 
•Jei Musolinį ir vėliau Hit
leris galėjo bičiuliautis su 
Stalinu, tai Franko ir juo 
labiau gali. Stalinas. į savo 
sugulovų švarumą nežiūri,

Praeitą savaitę trečiadie-

, O ką darė Amerika ir An
glija, kad Michailovičių iš-— — ll— — ————O T — - jgeioejus: iiicru

sarmatai

Į dėjo plaukti 
(Broz-Tito), o apie Michai
lovičių pasidarė “tyla.” Di
džioji spauda apie jį nutilo, 
o apie “maršalo’’ Tito ka
riškus žygius buvo dedamaTų demokratijų ____________ _____ ________

reikia pasakyti, kad nei A- galybė melų. Vėliau Mask- 
merika nei dar labiau Ang-< va jr jos pastatytas Tito ap-

Wheeler pareiškė: “Daly
vavę šiose demokratų par
tijos nominacijose mane pa- 
liuosavo nuo didelės atsako
mybės ir sunkaus darbo”...

Right! Wheeler jau “pa- 
liuosuotas.” Jungtinių Vals-

tuoti lietuvius tremtinius. 
Tai bolševiko troškimas at
sigerti svetimo kraujo.

Maskva senai reikalauja 
tuos “fašistus” išduoti—aiš
ku, sušaudymui. Kvislingas 
Bimba šitą reikalavimą tei-

KEISTAS STREIKAS

Šias dienas Įvyko keistas 
streikas Vakaruose ir Ry
tuose. Vakaruose viena CIO 
jurininkų unija, vedama 
bolševikų, pastatė pikietus 
Coos Bay uoste prie laivų, 
ant kurių dirba A. Darbo 
Federacijos nariai unijistai.

Atsilygindami už tai A. 
Darbo Federacijos jurinin
kų unija pastatė pikietus 
New Yorke prie laivų, kū

... , - „ šaudė generolą Dražą Minės jis ir pats yra nesvarus. chailovfčių buvusį Jugosla-
jam by tik yra politinė nau
da. O naudos iš Franko ir 
Stalinas turėtų: jis prie Gib
raltaro turėtų savo sąjungi
ninką, kaip ji per karą tu
rėjo Hitleris. Apie Franko 
naudą netenka ir kalbėti: 
Stalinas jam palengvintų 
sėdėti ispanų tautai ant 
sprando ir padėtų jam atsi
ginti nuo nelabai smarkių 
demokratijų puolimų prieš 
jo kruviną režimą. Abu dik
tatoriai turėtų naudos. To
dėl Madride tokio pasisuki
mo ir laukiama.

KAS YRA “LAISVA 
ĮMONĖ”

Amerikoje daug kas vi
saip aukština ir garbina 
“free enterprise” arba lais
vąją Įmonę. Už “laisvą Įmo
nę” per karą karštai ir iš vi
sos dusios pasisakydavo ir 
Amerikos komunistų parti
ja, ta keista organizacija, 
kuri atstovauja Čia Rusijos 
patriotus ir amerikoniškus 
kvailius.

Kaip yra tikrenybėje su 
ta “laisva Įmone”? Taigi, 
ta laisva Įmonė Amerikoje 
jau senai nyksta ir ypač po 
antro pasaulinio karo jis vis 
labiau žada pavirsti į praei
ties prisiminimą. Karas nu- 
tukino ne laisvąją įmonę,

lija ir piratu .nepajudino? 
kad nekaltą savo sąjungi
ninką išgelbėjus nuo bude
liu. Gal demokratijų vadai

gavo Angliją, už savo judo- 
šystę Anglija negavo to, ką 
Stalinas buvo žadėjęs jai 
duoti. (Stalinas buvo priža-

galvojo taip: išdavus visą dėjęs Churchill’ui, kad ang- 
bus pripažintajugoslavų tautą ką čia jau 

bekvaršinti sau galvą dėl 
vieno generolo... Kuomet 
bolševikai šaudė Michailo
vičių, galingos Amerikos 
Valstybės sekretorius rodė 

veidą dėl

lų “Įtaka”
Jugoslavijos dalyje). Vė
liau rusai bandė anglus iš
stumti ir iš Graikijos, bet 
anglai tam su ginklais pasi
priešino, o dėl Jugoslavijos 
anglai nusileido ir išdavė

n i Belgrade bolševikai šfu- Je;...... ,i Michailoviciaus vardas 
betgi paliks šio karo istori-

vios “četnikų” vadą ir Ju
goslavijos vyriausybės karo 
ministeri.

Kai Belgrade ėjo Michai- 
lovičiaus ir kitų kaltinamų
jų “teismas,” Amerikoje ir 
Kanadoje susibūrė 600 bu
vusių karo lakūnų, kuriems 
Michailoviciaus kareiviai iš
gelbėjo gyvybę ir reikalavo, 
kad Jugoslavijos valdžia 
juos leistų liudyti tame liūd
name teisme. Jugoslavijos 
valdžia neleido.

Amerikoje buvo susida
riusi “tyrinėjimo komisija,” 
kuri apklausinėjo liudinin
kus ir sekė visą tą Michai- 
lavičiaus bylą. Ta komisija 
sako. Michailovičius buvo 
nekaltas, o Belgrado teis
mas buvo tik pasityčiojimas 
iš teisingumo.

džiaugsmingą _ _ o__ _______  ____
“taikos progreso Paryžių- jugoslavų tautą Rusijai, 
ie! š ; t /■ •-

Bet ir vėliau Amerika dar 
ilgą laiką turėjo savo kari- 

joj? Jis bus simbolis jugo- ninkus prie gen. Michailovi-
slavų kovos prieš nacių o- 
kupantus ir prieš rasų pa
statytą diktatorišką lėlių 
valdžią Jugoslavijoj. Mi
chailovičius simbolis A- 
merikos ir Anglijos vadų 
menkystės. Tokie vadai, ku
rie savo sąjungininkus be
gėdiškai apleidžia, neužsi
pelno jokios pagarbos.

MichailoviČiaus vardas 
liks kaip simbolis ir jugo
slavų vėlesnėse kovose dėl 
pasiliuosavimo iš bolševikų 
diktatūros. Kova prieš bol
ševizmą ir Balkanuose nėra 
baigta, visoks laisvės troš
kimas ten dar nėra išnaikin
tas, kova eis toliau. Toje ko
voje nekaltai sušaudytas 
Michailovičius bus gal di
desnis bolševikų priešas, ne

čiaus ir iš arti sekė jo nely
gią kovą prieš nacius ir ita
lus. Michailoviciaus jėgos 
kovojo, kiek galėjo, bet be 
galingųjų valstybių para
mos jo jėgos nusilpo. Kai 
rasai atėjo Į Jugoslaviją, jie 
kartu su Tito partizanais 
pradėjo medžioklę ant Mi
chai lovičiuas. Kova 11 die
ną jis buvo sugautas, o lie
pos 17 d. sušaudytas.

tijų senate nebus dar vieno Slna Ir sav° trigrašį pride- 
izoliacininko, ir niekas jo da.

Gėda, Bet Maža Bėda 
Komunistų “Rojus” Miza

ra savo “Laisvėje” šitaip 
skundžiasi:

“Gėda. kad Brooklyne ir 
Bostone mes nepalaikome 
savo radijo pusvalandžių.”

Well, kad ir gėda, bet 
maža bėda. Nei Brooklynas,

rior miiinJ^ Bostonas tų pusvalan- r • 7% mi*\°-!džių nepasigenda.
linui, kurio liokaju?Mo^ jo^pTsv^ndr
tovas sabotažuoja taik, Eu- Egį fe-
roP°Je- , Įba šitaip:

Ar musų vyriausybes) ----- r

nepasiges.
Amerikos Bekonas Stalinui

Bostono dienrašty “Tra- 
veler” vienas jo bendradar
bis rašo:

“Musų vyriausybė nese
nai pirko milioną svarų ge 
riausio bekono ir ji pasky
rė rusams“

Taigi, taigi

Aukšti Amerikos kariš- kutŲ buvęs gyvas ko-
kiai. kaip pulkininkas R.;k.iame nors diktatūros kale- 
McDowell, kurie buvo su Jime-
Michailovičiumi ilgą laiką 
Jugoslavijoj, sako, tą patį:
Michailovičius nebuvo “na
cių” koliaboracionistas, jis 
kovojo už Jugoslavijos ne
priklausomybę. Užtat jis ir 
buvo sušaudytas, nes dabar-

Generolas Michailovičius 
pagarsėjo tiktai antro pa
saulinio karo eigoje. 1941 
metais balandžio mėnesį, 
kada naciai užpuolė Jugo
slaviją, Michailovičius bu

tinė rasų pastatyta Jugosla-Įvo pulkininkas armijoje
vijos diktatūra Michailovi- 
čiaus asmenyje norėjo paša
linti savo politinį priešą. Mi
chailovičius žuvo todėl, kadąjl

bet stambiąsias korporaci? buvo priešingas bolševikų 
jas. Iš 200 bilionų dolerių diktatūrai

i

Kaip tik naciai okupavo Ju 
goslaviją, Michailovičius 
pasitraukė su nedideliu 
vienminčių buriu Į kalnus 
ir pradėjo organizuoti pože
mio kovą prieš nacius. Mi-

Draugų Talka
Aukų “Keleivio’’ namui 

išpirkti prisiuntė šie drau
gai: A. Matulis iš Brookly
no — $10; Mrs. Mary Zo
kas iš Grand Rapids, Mich. 
— $1; F. Stanaitis iš Brook
lyno — $1; A. Žekonis iš 
Toronto, Ont. Kanadoje — 
$1.

Visiems , aukavusiems 
draugams tariame širdingą 
ačiū.

MAIKIO TĖVUI PO 
PENKINĘ

Prisiuntė šie draugai: P. 
Gaigalas iš Cambridge, J. 
Warekois iš Rhineland, 
Wis., K. Krutulis iš Benton,

žmonės mano, kad bekonas 
duos geresnių pasėkų, ne
gu davė Chamberlaino skė
tis?

Amerikos diplomatai yra 
prasti tradesmanai. Cham- 
berlainas šėrė Hitlerį tik 
svetimu labu. Mūsiškiai gi 
šeria Staliną savo labu ir 
nežiūrint to, kad šis kanda 
jį šeriančią ranką...

Something is rotten in 
Denmark!
Pamatė Šapelį—Gvoltas

Brooklyno komunistu 
“Laisvėje” skaitome:

Užkimo ‘tavorščius’ Gry 
bas, užkimo ir “prafesorius’ 
Kubilius — so what? 
Klaidžiojantis Pranašas 

Viename komunistų laik
raštyje skaitome tokia izo- 
liacininkų maldelę:

“Juo daugiau tūli kong- 
resmanai Įrodinėja reika
lingumą duoti Britanijai 
paskolą, tuo geriau Įrodo, 
kad nereikia duoti tos pa
skolos”...
. Bet paskola jau duota, 

staliniskas izoliacininkų 
pnetelis vėl nusipranašavo.

Anglija, ypač darbiečių 
valdoma Anglija, komunis
tams yra kaulas gerklėje. 
FJies tą paskolą agitavo 
Wheeler, agitavo ir komu
nistai.

“Generolas Eichelberger 
uždraudė jankiam plėšt ir 
mušt japonus. Gengsteriški 
tūlų amerikonų žygiai”...

Faktas faktu — okupaci
nės armijos vyriausybė su- p 
draudė tuos armijos vyrus, rra*a*bo* Naujoj Anglijojkrivio norraroi' nl/v^-,,' _ t Woniz\i^.i A__ !•' •kurie negerai elgėsi. Bet ar 
komunistų “Laisvė” kada 
nors rašė apie sovietų armi
jos gengsteriškus žygius 
Austrijoje ir kitose okupuo
tose šalyse?

Ne, ji nerašė! Priešingai, 
tuos gengsterius “Laisvė” 
teisino!

Reiškia, “svetimoje” aky
je pamatė šapalėlį ir—gvol
tas! Bet...

“Savoje” akyje tie kvis-
111., J. Paulauskas iš Middle-Pbigai nemato nei rąsto, 
boro, Mass., F. Eininges iš Aišku, kodėl: jie ukazais 
Aurora, III. apžlibo!

<» t

Naujojoj Anglijoj • yra 
i uošiamas prakalbų maršru
tas “Naujienų” redaktoriui 
drg. P. Grigaičiui. Rašant 
siuos žodžius, jau yra paim
tos svetainės So. Bostone ir 
Norwoode. Bus paimta sve
tainė Worcesteryje ir kitoj 
vietoj.

Drg. Grigaitis čia bus 
tarp rugsėjo 1 ir 5 dienų. 
Jis, beje, dalyvaus LSS su
važiavime.

Svečias dar kalbės Brook
lyne, Philadelphijoj ir Pftte- 
burghe. St. Strazdas.
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Gyvenimas KAS SKAITO, RAAO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne2___ *
Hillmano Mirtis

Liepos 10, kaip 8 iš ryto 
jau pasklido per radio ži
nios, kad mirė Sidney Hill- nistams. Jis komunistams 
manas, Amalgameitų Unijos; jokių simpatijų nerodė. Dar 
prezidentas, gimęs Žagarė-:nepriklausomybės laikais S. 
je. Lietuvoje. Reikia paša- Hillmanas rengėsi Lietuvo- 
kyti, kad daugelis musų lie-f je, Kauno mieste, įsteigti) 
tuvių kriaučių apgailestavo .seniems žydams prieglau- 
Hillmano kaipo didelio žmo J dos namus. Kaip į Lietuvą 
gaus darbo unijų judėjime. įsiveržė bolševikai, apie se- 
Bet buvo ir tokių “galvo- nelių namų statymą Kaune 
čių,” kurie nerado ir mirų- reikalas užsikirto ir jis da- 
siam žmogui išreikšti tinka- bar, rodos, visai nebuvo 

programoje pas Amalga- 
meitus padėtas.

Palyginus Sidney Hill- 
maną ir tulus musų lietu
vius lietuvybės klausime, tai

jaučiasi labai gerai.
F. Stanaitis (senis) vo- 

Tiesa, Sidney HillmanasI Įjojosi po saulės spindulius 
dabartiniuoju laiku lyg bu- w‘,,,ia nnc n u -
vo pasukęs į simpatijas So
vietų Rusijai, bet ne komu-

vas; atostogavo sti savo šei-' mis gana puikus, bet musų LSS suvažiavimo proga su
ma Laukaičių faunoje. Jis Kivyta nepnpiatę$ prie į(a. rU0g įj,. p Grigaičiui Broo- 

liško maisto, negalėjo ta-klyne prakalbas.

Tar Byčiuje” pas p. Kūpa 
vičių. Sako, labai puikiai

puikia proga pasinaudoti 
Kelias dienas pabuvęs par
vyko namo. Bet kur kas da
bar geriau jaučiasi įr abudu

praleido atostogas ir iš to su žmona kasdien važinėja 
džiaugsmo paaukojo dolerį į pamarį paplaukioti. Kaip 
“v” namo morgičiaus išpir- Kivyta taip ir Kivytienė 

mėgsta jurų maudynes.
J. Jonaitis vakacijų pro-

‘K’
kimo fondan.

F. Spūdis su žmona man-
dravojo po Pennsylvania 
valstiją. Buvo Minersville, 
Pottsville, Philadelphijoj ir 
kitur. Visur darbai eina ge-

Del geresnio susimobiliza- 
vimo nutarta pabaigoje šio. 
mėnesio turėti dar ekstra! 
LSS 19 kp. susirinkimą.! 
Taip pat nutarta persimesti! 
po žodis-kitas klausimais:j 
“Kodėl musų nariai prade-! 
jo atšalti nuo lankymo kuo-; 

... pos susirinkimų?” 
ga be jokios atvangos kas-' Išklausytas pranešimas iš 
dieną plaukioja Coney Is- platinimo brošiuraitės “Juo-;
landė.
musų

-Tenai labai daug 
kriaučių maudosi-

rai, žmonės gyvena neblo- Kaip kurie jau neatrodo lie- 
gai. Sako kur pasisukome J tuviai, bet kaip indijonai.._ * a * • • < f V t- I I .—v — F“ ' » • . -V 1

tokia žymi sporto ir veiklos gelžkelius, sprogdino vo- 
organizacija, kaip Atletų kiečių ginklų sandėlius, kar- 
Kliubas nupirko 20 tikietų tais užpuldavo ir atskirus 
ir jie mano dar ir daugiau vokiečių burtus. Karas tarp 
nupirkti (gera butų, kad tas lenkų požemio ir vokiečių 
kliubas savo busą sudary-jėjo visą laiką ir jis buvo la- 
tų). Taip pat tikietai neblo-įbai žiaurus.
gai platinasi Brooklyno vi-į j<a(ja rusai pradėjo stum- 
suomeneje, kuri mėgsta tj vokiečius atgal ir rusai
linksmai laiką praleisti.

Be to visko, mes turime priėjo prie Varšuvos, lenkų 
požemis Varšuvoje padarė

gerai sutvarkyti busų orga- sukjiimą prieš nacjus ir bu

mą žodį.
kriaučių 54 skyriaus val

dyba, pirm. J. Glaveskas ir 
sekr. A. Žilinskas pasitarę 
su delegatu J. Buivydu, pa
siuntė Hillmano žmonai se-j Hillmanas buvo daug pa- 
kamo turinio telegramą; itriotingesnis Lietuvos at-

,, " žvilgiu, negu tūli iš musuDear Mrs. Hillman!
Our Local 54 A. C. W. of A. 

wish to express our deep sor- 
row over the loss of your hus- 
band. Sidney Hillman 
great man and leader in all la- 
bor movemerrts. Not only A. C.
W. of A. members lošt their 
great leader būt workers all 
over the world lošt a great or- 
ganizer and leader.

Please accept our deepest 
sympathy in your moment of 
great sorrovv.

In the name of Local 54 A.
C. W. of A.:

Pres. J. Glaveskas.
Sec. A. Žilinskas.

lietuvių. Jis visur save skai
tė “Lithuanian subject.” O 
tūli mūsiškiai net gėdinasi 
užsirašyti save lietuviais, 

was- a užsirašo rusais, lenkais ir tt. 
O net kaip kurie viešai lie
tuvių tarpe veda agitaciją, 
kad Lietuva butų valdoma 
Sovietų Rusijos.

Užtat į Hillmano paka- 
sines atvyko iš Baltimorės 
lietuvių kriaučių delegaci
ja. Taip pat teko matyti iš 
Bostono lietuvių kriaučių 
delegaciją. Apstus būrelis 
ir brooklyniškių kriaučių 
dalyvavo pakasinių dieno
je. Tas parodo, kad lietu-

Taip pat kita telegrama ?iai. kliaučiai įvertino tą,
pasiuntė J. Patofskiui, kurij^ ^1° kraštą
skamba sekamai: j Lietuvą, mylėjo darbinm-

jkus, nes jis ir pats buvo
Dear Mr. Potofsky!
Please accept our deepest 

sympathy i n this moment of 
šofrow Over tne iOSS of ©U” 
great organizer, leader, and 
President Sidney Hillman.

We know and understand 
that you and members of the i 
General Board feel as we do 
over our great loss.

We urge the General Board 
members through Brother Po-* 
tofsky to offer the greatest 
monument for our beloved Sid
ney by carrying out his ideas 
and keeping unity in our orga- 
nization. Keep up the fight for 
better living conditions.

These were Sidney’s aims and 
principles.
jin the name o? I.ocal 54 A. C. 

W. of A.,
Pres. J. Glaveskas. 
Sec. A. Žilinskas.

Apart tų dviejų telegra
mų. musų lokalas dar nupir
ko labai gražų raudonų ir 
baltų rožių vainiką. Musu

darbininkas: organizavo

visur buvome priimti ir vai-i 
sinti ko puikiausiai!

F. Milas-Milašauskas su 
savo žmona ir dviem dukre
lėm irgi ilsėjosi Pennsylva
nia valstijoj pas uošvius. 
Bet kuomet Frenkis išgirdo, 
kad mirė Hillmanas, tai 
kaipo lokalo Pild. Tarybos 
narys ir Joint Trade Execu- 
tive Boardo atstovas, parsi
skubino į Hillmano laidotu
ves, atiduoti paskutinį pa
gerbimą savo unijos vadui 
ir prezidentui.

P. Tiškus su žmona, LSS 
Vykd. Kom iždin. ir šiaip 
veiklus brooklynietis, ato
stogavo Smith Town L. I. 
pas Walter ir Oną Balvo- 
čius. Jie jau keli metai iš
vyksta atostogų pas Balvo- 
čius. Balvočiai tai seni 
brooklyniečiai, bet jau de- 
sėtkas metų kaip gyvena ne
toli Smith Tovvn. P. Tiškus 
jau kuris laikas negaluoja, 
serga. Kiek teko patirti, po 
atostogų jaučiasi kiek ge
riau.

J. Kivyta, kriaučių 54-to 
skyr. Pild. Tarybos narys

Ch. Herman buvo išvykęs 
pas savo uošvius su žmona 
į Kanadą ir ten sakosi la
bai linksmai laiką praleidę. 
Ch. Herman, tai yra J. Her
mano sūnūs, Chalis tarna
vo Dėdės Šamo armijoje, 
buvo Vokietijoj. Ten jis su
sitiko daug pabėgėlių iš Lie
tuvos. Jis labai užjaučia iš
retintus lietuvius, kad jie 
turi sunkų vargą vargti ir

zas Stalinas.” Pasirodo, 
kad jau veik pusė jos par
duota. Numatoma, kad po 
kriaučių vakacijų “Juozas 
Stalinas” eis daug sparčiau, 
nes dabar išvažinęję kriau
čiai, tai negalima jų suvai
kyti.

LSS kp. Korespondentą*.
—o—

Iš Lietuvių Gimnastų Kliu

nizavimo reikalą ir tikietus. 
Tam sutvarkymui ir dar ki
tiems reikalams yra šaukia-

vo užėmęs veik visą miestą. 
Rusai stovėjo antroj Vislos 
pusėj. Tada įvyko šitoks da-

juos. kovojo su jais, užtat i buvo išvykęs į Monticello, 
ir paskutinėje valandoje S. i N. Y. poilsiauti kartu su ita- 
Hillmanui išreiškė gilia pa- lais kriaučiai* MonticeUoie
garbą, dalyvavo jo laidotu
vėse. Ilsėkis, broli Hillma- 
ne, Amerikos žemelėje.

T. Radasta.

italai kriaučiai turi puikų

bo Susirinkimo
Liepos 12 d. buvo Lietu

vių Gimnastikos Kliubo su
sirinkimas. Apart visokių 
reikalų kliubas nupirko LSS 

negali į savo tėvynę Lietu- 19 kp. išvažiavimo 20 tikie- 
tų. Buvo vienas, kuris prie
šinosi pirkimui tikietų. Bet 
geras žodis pirm. J. Pranc- 
kevičiaus, D. Averkos, P. 
Kyriaus, adv. Briedžio ir ki
tų, sužadino, kad reikia ti- 

I kietus pirkti ir nupirko.

va grįžti.
Vyt. Katilius.

Iš LSS 19 kp. Susirinkimo 
Liepos 12 d. buvo LSS 19 

kuopos susirinkimas. Susi
rinkimas buvo šauktas atvi 
rutėmis, bet musų narių ne-; Bravo, A. L. Gim. kliubas!
daug teatėjo, mat. vis tos 
atostogos... Nors kuopos iš
važiavimas į Great Neck į- 
vyks rugpiučio 3 d. LSS su-

Domininkas Klinga buvo 
Gimnastikos kliubo sekreto
rius. bet šiame susirinkime 
kliubas išrinko į D. Klingos

važiavimas irgi ne už kai- vietą naują sekretorių.
nų, o musų draugai pavė- 
siauja kur po medžiu kieno 
nors farmose ir nevažiuoja 
namo dalyvauti kuopos su
sirinkime. Ju taiD reikia, o
jų nėra.

Nors nedidokas

L. G. K. Narys.

Atydai Socialistų
Kaip jau Brooklyno vi

suomenei yra žinoma, LSS 
19-tos kuopos išvažiavimas- 

skaičiusi piknikas įvyks rugpiučio 3
susirinko, bet vistiek grieb- dieną, Kasmočiaus darže, 
tąsi priemonių platint išva- Great Necke. Kad tas išva
žiavimo bilietus. Išrinkta ir žiavimas bus sėkmingas, tai

Kur Brooklyniečiai Pra
leido Atostogas

J. Glaveskas, kriaučių lo
kalo pirmin., LSS Vykdo
mojo Komiteto pirmirt. ir 
LSS 19 kp. sekret. buvo iš
vykęs į Montreal, Kanadą 
pas savo brolį Joną Glaves- 
ką. Apie 30 metų kaip ne
buvo matęsis su savo broliu 
Jonu, kuris po pirmojo pa
saulinio karo atvyko iš Lie
tuvos į Montreal. Sako. pa
simatė, pasikalbėjo, kaip du 
broliai, ilgai ilgai nesimatę. 
Montrealietis Glaveskas lin
ktelėjęs truputį prie bolše
vikų, kaip ir žuvęs jo brolis 
Lietuvoje nuo bolševikų 
kulkos, Pijuslokalas yra daug re’ikalu tu- kulkos’ FlJus Glaveskas. 

rėjęs su velioniu Hillmanu Sako’. Jiedu Montreale ne
kalbėję apie politiką, o tik

vasarnamį. Nors vasama- trijų draugų komisija, kuri nėra abejonės, nes jau net

LIETUVIAM REIKALINGA 
JŪSŲ PAGALBA!

Ugnies karas pasibaigė, bet nuo karo nukentėjusiems lietuviams 
vis dar reikia kovoti už savo gyvybės išlaikymą. Šiandien didžiau
si jų priešai yra: badas, stoka pastogių, sveikatos reikmenų ir kitų 
kasdieniniame gyvenime reikalingų daiktų. Jų ginklas prieš tuos 
nelygius priešus kovoje už būvi yra Jusu aukos BENDRAM AME
RIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDO VAJUI, kurios skiriamos su- 
vargusiems lietuviams. Kiekviena minutė brangi, kiekviena auka 
neįkainuojama.

AUKOKITE
Karo nuvargintiems lietuviams šelpti per 

BENDRĄj; AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDĄ
štai tik dalis to. kas būtinai reikalinga karo nuvargintiems lietuviams gelbėti:

ir veik visuomet musų pusėn 
būdavo tie reikalai išspren
džiami. Hillmano asmuo 
mums lietuviams yra dide
lis nuostolis. Jis visur ir vi
suomet save užsirekomen
duodavo “Lithuanian sub
ject.” Pas jį Rusija tik tiek 
primenama, kad jis ten bu
vo persekiojamas, kalina
mas. Po rusišku jungu ir 
šiandien kitaip nėra: Lie
tuvos patriotai kalinami, 
šaudomi.

VVORCESTER, 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 

W0RCE8TKR, MASS.

taip sau apie “svietiškus” 
reikalus... Juozas Glaveskas 
mano, kad Jonas montrea- 
liškis esąs “smart” vyras.

K. Pačėsa buvo išvykęs į 
Liberty, N. Y. pas Motiejų 
Menderį ant ūkės poilsiau
ti. Sako, labai gražiai laiką 
praleido.

F. Reinhartas. Zorlando 
dirbtuvės darbininkų pirm., 
buvo išvykęs į Buffalo, N. 
Y. pas savo pažįstamus: J. 
Navicką, A. Radzevičių. E. 
Reinhartą, V. Kasparaitį ir 
J. Reideri. Iš Buffalo Rein
hartas nuvyko į Rochesterį, 
Niagara Falls ir iš ten į 
Binghamtoną pas savo fren 
tus. Čia kiek paviešėjęs iš
vyko ant ūkės į East Branch, 
N. Y. pas G. Bender, kuris 
turi virš šimtą akrų farmą. 
Ten poilsiavo ir dabar jau
čiasi, kaip naujas vyras.

Cb. Cherka buvo išvykęs 
į Coxseck, N. Y. pas Wm. 
Laukaitį, kuris turi gražią 
farmelę puikioje vietoje. C. 
Cherka yra kriaučių Pildo
mosios Tarybos narys ir 
Joint Trade Boardo atsto-

KONSERVUOTAS MAISTAS:
Kūdikių maistas, pienas, mėsos ekstraktai, 
produktai.

DRABUŽIAI:
Bet koki dar dėvėtini drabužiai 
vaikams, kūdikiams; avalynė ir

daržovės, vaisiai, sriuba, žuvis ir kiti

(nūn apsiausto iki panėiakų) vyrams, moterims, 
patai vnė.

MOKYKLŲ REIKMENYS:
Sąsiuviniai, rašomoji popiera, paišeliai (paprasti ir 
dažai, popiera paišybai, rašalo milteli-’ ir t.t.

{VAIRIOS KNYGOS:
Vadovėliai (gimnazijoms ir pradinėm* mokykloms), apysakos, eilės, moksliškos 
knygos, žodynai, lietuviškos maldakn><ės ir kitos.

VAISTAI:
įvairių (nevartotų) vaistu, vitaminu, •'•"dažų. 
dantims pastos, šepetukų.

SPORTO ĮRANKIAI:
žaislų, įvairių sporto įrankių, žukliavmto priemonių, basketbolo reikmenų vyrams 
ir moterims, sporto drabužių (uniformų), sviedinių ir sviedinukų, sporto reikme
nų plaukiojimui, bėgimui ir t.t.

(VAIRIŲ KITŲ REIKMENŲ: , , . . .. .
šukų, adatų, siūlų, skustuvams peliukų, skustuvų, guzikų. šepečių ir kitų daiktų, 
reikalingų kasdieniniame gyvenime.

VISAS DOVANAS NUO KARO NUKENTĖJUSIEMS 

LIETUVIAMS ŠELPTI SIŲSKITE:

LITHUANIAN RELIEF WAREHOUSE
101 Grand Street. Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVercreen 8-6203

spalvoti), trintukai, kreida.

chirurgijos instrumentų, muilo.

mas LSS 19 kp. susirinki-;lykas; Kaip tik rusai išgir 
mas liepos 30 d., 8 vai vak., Į kad Varšuvos žmonės 
Piliečių Kliube, -.80 Lmon sukilo prieš vokiečius, rusai 

sulaikė puolimus prieš na
cius! Per 63 dienas Varšu
vos sukilėliai mušėsi prieš 
nacius, o rusai žiurėjo ir 
nieko nepadėjo. Rusai leido 
[naciams išskersti 200,000 
lenkų Varšuvoje. Varšuvos 

i sukilimas buvo žiauriai nu- 
Įslopintas, o Varšuvos mies-

_____ tas buvo visai paverstas į
Dabar Lenkija daug mi- griuvėsius. Naciai tą pada- 

nima spaudoje dėl ten vyks-1 ė su rusiškų judošių laimi- 
tančiu antisemitinių riaušių, lnimu-
dėl keistu “rinkimu” ir dėl °abar Lenkija yra rusų 
panašių dalvkų. Todėl no- okupuota. Rusai pastatė Len 
riu parašyti, ka girdėjau a- kijai valdyti savo lėlių val-
pie Lenkija iš* lenku pože-het n,sM armija ir 

NKVD būriai yra vieninte-

Ave.
Bukite visi nariai be išsi

kalbėjimo. •
J. Glaveskas, Sekr.

PHILADELPHIA, PA.

Bor-Komorowskio
Pasiklausius

mio vado. gen. Bor-Kom- 
rowskio, kada jis lankėsi 
Philadelphijoje.

Ėjau jo paklausyti todėl, 
kad suprantu lenkiškai, o 
mano šeimos dalis prieš šį 
karą gyveno Varšuvoje. Pa
ti Lenkija ant žemėlapio y- 
ra Lietuvos artimiausias kai 
mynas. Norėjau išgirsti, kas 
ten darosi.

lė tos valdžios atrama. Len
kijos valdžioje sėdi šeši Ru
sijos piliečiai. NKVD žan
darai, kurie faktiškai valdo 
taip, kaip Maskva nori. Po 
visą Lenkiją siaučia okupan 
tai.

Lenkų požemis dabar tę
sia kovą prieš okupantus. 
Ta kova yra nelygi, baisiai

Kalbamas susirinkimas į-kfuy!na’ žiauri. Nacių Vte
vyko didžiulėj operos svetai- sumušta, bet Lenki-
nėj, kur yra 5,000 sėdimų 
vietų. Salė buvo perpildyta. 
Paderewskio vardo choras, 
kuriam vadovauja lietuvis 
Grigaitis, gražiai dainavo.

ja po karo neatgavo savo 
nepriklausomybės, lenkų 
tauta neturi laisvės, joje šei
mininkauja rusiškas oku
pantas. Kraštas ir dabar y-

buvo visokių sveikinimų ir Pjčsiamas. gyventojai ba-
kalbų. Man buvo svarbu iš
girsti, ką pasakys gen. Ko- 
morovvskis. Štai labai trum
pai suglaudus, ką jis sakė. 

Kaip tik kilo karas ir vo-

dauja, visokios ligos pade
da okupantams gyventojus 
naikinti. Toki yra padėtis 
Lenkijoj. Todėl tik turint 
galvoje esamą padėtį gali-

kiečiai užpuolė Lenkija, vo-i?111 suprasti, kodėl Lenkijo- 
kiečiams į talką Lenkiją Je ramumo, kodėl žmo-
mušti atėjo Sovietų Rusija. 
Lenkija buvo perblokšta ir 

Į pasidalyta. Vokiški naciai 
savo okupuotoj Lenkijos da
lyje tuoj pradėjo lenkų nai
kinimą. Per penkis metus 
vokiečiai Lenkijoj išžudė 6 
milionus žmonių. Žudė kon
centracijos stovyklose, šau
dė. marino badu priversti
nuose darbuose. Visą kraš
tą plėšė, o gyventojams pa
likdavo tiktai tiek mažai 
duonos, kad krašte siautė

nės po karo negali laisvai 
dirbti ir kurti tokį gyveni
mą, kokio jie nori.

J. Rutkauskas.

PATERSON, N. J.

Vajas Rūbams Rinkti

Liepos 11d. parapijos sa
lėje įvyko mažas bet pavyz
dingas BALS 86 skyriaus 
susirinkimas. Pirmininkavo 

bartas? Lenkų" Uuta'buvo P- T[einK' je^etonavo p.
Jokubavičius. Kalbėjo Jo
nas Valaitis, kap. P. Laba
nauskas, svečiai iš Europos, 
p. Mikuckis ir Romanas.

Nutarta skelbti platų va
jų tūbams mieste ir apylin
kėj rinkti. Intensyvus vajus 
šiam mieste numatytas per 
visą rugpiučio mėn. Tam 
tikslui numatoma gauti a- 
merikiečiii radio ir spaudos 
talka.

į BALF seimą Nevv Yor
ke išrinkti du delegatai: Jo
kubavičius ir Adomavičie
nė. Nutarta suruošti kokią 
nors pramogėlę, kad dele
gatai galėtų į seimą nuvežti 
bent šimtinę dovanų. Čia 
pat vietoje parinkta aukų. 
Surinkta $52.00 nupirkti 
kenčiantiems Europoj mais
to ar reikiamų rūbų.

Rep.

Italijos Prezidentas
Italija turi pirmą respub-

sistematiškai nacių naikina
ma, lenkų kultūra slopina
ma. Daugelis žmonių pra
džioje bėgo į itisu okupuo
tą Lenkijos dali. bet tokie 
pabėgusieji greit pamatė, 
kad nuo vilko bėgdami ant 
meškos pataikė.

Rusų okupuotoj Lenkijoj 
masinio žmonių naikinimo 
ant vietos nebuvo, bet užtat 
rusai išvežė apie 2 milionus 
lenkų į įvairius prievartos 
darbus Rusijoj. Vežimas at
sibuvo baisiose sąlygose.
Labai daugelis išmirė gyvu
liniuose vagonuose vežami 
į tolimus Rusijos kraštus, 
kiti mirė nuo sunkių darbų 
ir bado stovyklose, ypatin
gai mirė, kaip musės, jauni 
vaikai ir kiek silpnesnieji 
žmonės.

Kada vokiečiai užpuolė 
Rusiją, visa Lenkija atsidū
rė nacių rankose. Naciai siu- 

.to ir šeimininkavo visame, 
j krašte. Lenkai iš pat pra-1 likos prezidnetą. Juo išrink- 
I d žios pradėjo organizuoti! tas Neapolio žymus advoka-
nelegalę priešinimosi armi 
ią prieš vokiečius. Jie vienu 
laiku toje nelegalėje pože
mio armijoj turėjo 400,000 
vyrų

tas de Nicola. Jis jau ir per
ėmė savo naujas pareigas. 
Parinkimas pirmo preziden
to iš Pietų Italiios daug pri- 

; sidėjo prie nuraminimo mo-
Lenkų požemis prieš na- narchistų judėjimo pietuo- 

cius kovojo sabotažu: ardė; se, kur jie yra labai stiprus.

1 t i i
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—Maike. aš sužinojau di- žmonės skaitė ir dyvijosi,

■-5 • y i A • f į Iš 60,000 francuzų, kurieFrancuziška A merika
----------------- ' milionus. gyvena Kanadoje,

Dabar Amerikoje yra vie- sumušta, anglai karą laimė- o virš pusantro i 
s milionas 700 tūkstančių jo ir Francija atsisakė nuo vena Jungtinėse

nematysime. Iš kui* gi tie lonijų liko tik nežymus Ii- nadiečiais,” o Amerikoje 
franeuzai Amerikoje atsira- kučiai. Vėliau franeuzai at- jie vadinasi Amerikos fran- 
do? Taigi, kad jie nėra at-gavo iš Ispanijos Naująjį euzais.
eiviai, kaip kiti imigrantai Orleaną ir Louisianą, Mis-j Ginklai nusvėrė, kad 
iš Europos šalių. Amerikos sissippi slėnio žemes, bet Šiaurinė Amerika bus ang- 
franeuzai yra tikri Ameri-’1803 metais turėjo tas že-
kos gyventojai, kaip senieji mes “parduoti” Jungtinėms 
ateiviai anglai, arba kaip ) Valstijoms už keliolika mi

liškai kalbanti šalis. Karuo- 
prieš franeuzus 18-ame

pietinėj ir centralinėj Ame- lionų dolerių. Taip susmuko 
rikoj yra ispanai ir portu- francuzų kolonizacija A-
galai.

Franeuzai į Ameriką pra-
merikoje. Bet ji paliko žy
mius pėdsakus. Kur šian-

dėjo vykti dar anksčiau už dien stovi Amerikos plieno 
anglus. Pirmieji franeuzai iramonės centras, Pittsbur- 
atvyko į Kanadą 1535 me- gh’as, ten senovėje stovėjo 
tais. Tais metais franeuzas irancuzų tvirtovė Duųuesne. 
Jacoues Cartier nusileido Galybė miestų palei Missis- 
šv. Lauryno upe ir paskelbė sippi upę ir šiandien turi 
Kanadą Francijos kolonija, franeuziškus vardus: De- 
Vėliau į Kanadą pradėjo troitas, Baton Rouge. St. 
keltis gyventojai iš Franci-, Louis. Naujasis Orleanas ir 
jos kaimų ir miestų. Kartu galybė kitų miestų yra fran- 

! su jais Francijos valdžia euzų įkurti.
siuntė valdininkus, karei- Kada Napoleonas parda
vus. Palengva franeuzai vė Louisianą Amerikai, ten 
apgyvendino plačius Kana-Į gyveno apie pusę miliono 
dos plotus, apkrikštijo ir su-

se
amžiuje ypatingai pasižy
mėjo vienas Anglijos kara
liaus karininkas. Jurgis Wa- 
shingtonas, tas pats, kurs 
13 metų po francuzų nuga
lėjimo ėmėsi vadovauti A- 
merikos kolonistų armijoms 
prieš Anglijos karalių. Fran
cuzų nugalėjimas atidarė 
duris į Amerikos nepriklau
somybę.

K. S.

Skandalas Del Karo 
Kontraktų

‘Popierinė Imperija” Ant 
“Draugiškų Pamatų”

dėlę naujieną.
—Kokią?
—Vienas komunistas man

sakė, kad Sovietų mokslin
čiai pradėjo stebuklus da
ryt. Sako, venas išrado to
kias liekarstvas. ką pailgi
na žmogaus amžių. Esą, jei 
tų liekarstvų suvarysi po

' kad didžiausius išradimus 
i padaro vis ruskiai. Ale pra
eina keli metai ir žmonės 

1 viską užmiršta. Užmiršta, 
ba iš visų tų didelių išradi
mų išeina tik piššš. Piš išė
jo iš tų “monki-glends," piš 
iš tos varlės, ir piš iš tų 300 
metų aisbaksy. Dabar išro-

franeuzino Kanados indijo 
nūs ir traukė į vakaras to
liau. 1673 metais franeuzai 
Joliet ir Marųuette patrau
kė ištirti Mississippi upę ir 
daplaukė iki dabartinės Ar- 
kansas valstijos, o 1682 m. 
franeuzas De la Šalie išty
rė visą Mississippi upę ir 
prijungė neaprėpiamus plo- 

s tus palei Mississippi upę 
prie Francijos.

Tuo pat laiku franeuzai 
kolonizavo ir pietinę dabar

franeuziškai kalbančių ko
lonistų. Šiantlien tiktai Nau
jame Orleane dar galima 
užtikti daug franeuziškų pa
vardžių ir kai kurių fran
cuzų tradicijų. Bet francu
zų kalba Naujame Orleane 
ir visoj Louisianoj jau iš
nyko.

Kada franeuzai užleido 
anglams Kanadą, ten tuo 
laiku buvo apie 80,000 fran
euziškai kalbančių kolonis
tų. Vėliau anglai daug fran
cuzų iš Kanados išvaikė, vi-

Washingtone iškilo dide
lis skandalas dėl karo kon
traktų. Neturtingas biznie
rius Garsson su keliais to
kiais pat plikais sėbrais ka
ro metu gavo ant 78 milio
nų dolerių karo užsakymų. 
Atstovų ramų karo komisi
jos įtakingas narys, Kentuc- 
ky kongresmonas A. May. 
padėjo Garssonui gauti už
sakymus ir buvo nuolatinis 
tų apsukrių plikių užtarėjas 
ir globėjas.

skūra kokią paintę. tai gy-l do..kad! toks pat pg bus.ir, Jungtiniį Vafstijy te_ ši'^UHninkai'. pįrkįiįį;ka.: Dabar kilo įtarimas, kad
yensi iki 160 metų. Jis sa- iš tų ritoriją. 1699 metais fran-l reiviai ir Saip “nereikalin- Garsson darė nešvarų biznį,
kė ir to išradėjo pavardę,) kūnų įsileidęs sau po skūra cuz?ąJ - g.enviHe - - -
ate aš užmiršau.

—Aš žinau, tėve. Tai bu
vo rusų gydytojas Bogomo-

Bimba tikėjosi rinkti aukas 
per 150 metų.

Išrodo, kad tėvas turi.

apžiurėjo 
dabartinio New Orleans 
vietą ir 1718 metais prade

1- -įec.
—Ai' tu žinai jo adresą?
—Žinau, tėve.

’ —O kui ?
—Po žeme.
—Kaip tai po žeme?
—Jis jau nebegyvas, tė

ve.
—Ar tai Stalinas ir jį su 

šaudė?
—Ne, jis mirė paprasta 

mirtimi.
—Tai kiek jis turėjo me-) 

tų?
—šešiasdešimts keturis.

'—Tai kibą jis nejuzino 
savo liekarstvų?

—To aš tikrai nežinau, 
tėve. Bet žinau, kad tie. ku-

gerą atmintį, jei kiekvieną! 
nišų išpustą burbulą atsime- J^Vlon'i^=7

Iš pietų ir iš šiaurės fran
cuzų kolonistai Mississippi 
upe susijungė ir buvo apsu
pę anglų apgyventas kolo
nijas iš visų šalių. Aštuonio
liktojo amžiaus pradžioje 
niekas nebūtų galėjęs pra
našauti. ar Amerika kada 
nors bus angliškai ar fran
euziškai kalbanti šalis. Dau
giau šansų buvo. kad ji bus 
francuziška. Bet įvyko ki
taip.

nL
—Ant to, Maike, aš esu 

staršas generolas. Bet vieno 
daikto, vaike, ir mano razu- 
mas negali suprasti. Aš ne
galiu išfigeriut. kam tie 
burliokai tokiais humbugais 
giriasi. Nejaugi jie bemato, 
kad svietas iš jų. atsipra
šant. išradimų juokiasi.

—Rusai, tėve, yra tingi
niai. svajotojai ir lengvati
kiai. Jų inteligentija gyve
na tuščiomis fantazijomis. 
Prie to daug prisideda deg
tinė. Jie skaito apie garsius 
pasaulio mokslininkus, apie 
didelius išradėjus, ir patys 

nors

šiaip "nereiKaiin-{
gi” žmonės buvo išgainioti. Senatas 
Iš viso Kanadoje pasiliko 
galų gale tiktai 60.000 fran
cuzų kolonistu. Bet tie ko-*. *.«xaaii t L-zv. au.IVIIJSKH peusi::n.v iy iivioiij-
ko. Jie buvo valstiečiai žem
dirbiai. Žemės jie turėjo ik- 
valiai. Todėl tie 60.000 
žmonių pradėjo daugintis, 
ir šiandien, po 180 metų. 
jų jau yra apie 5 milionai 
žmonių. Iš 60.000 žmonių, 
per palyginti trumpą laiką, 
priaugo iki 5 milionų žmo
nių!*

Tie franeuzai kolonistai 
žemdirbiai nei savo kalbos, 
nei papročių neatsižadėjo.
Jie liko franeuzai ir šian-

ne mėgino jo išrastais vais- norį ųuo nors pasižymėti, 
tais pailginti sau gyvenimą. Kultūringas pasaulis nenori 
V'g1 jau žeme. \ ienas is į tikėti, kad rasai galėtų ką 
jų buvo Kalininas. Sovietų < nors rimta. sukurti, todėl jie

Aštuonioliktame amžiuje dien vartoja savo kalbą, tu- 
tarp Anglijos ir Francijos 
ėjo kruvini karai visose pa
saulio dalyse. Tai buvo pa
saulinis karas, nes mūšiai ė-Į Kanados franeuzams pasi
jo Indijoj, Amerikoj, toli
miausiose kolonijose ir vi
same tuomet žinomame pa

n savo mokyklas, o Que- 
beco provincijoj jų kalba 
vra valstybinė kalba. Kada
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KOMUNISTAI SAUDO LENKUS *

Lenkijos žmonės sukilo prieš komunistų diktatūrą 
ir pradėjo savo priešus mušti. Norėdami šitą faktą ap
temdinti, komunistai paskelbė, kad Lenkijos “fašistai 
skerdžia žydus.” Ši nuotrauka parodo vaizdą Kielcų 
mieste: ginkluoti komunistai sugulę prie kalėjimo šau
do į žmones, kurie nori paliuosuoti suimtus savo drau
gus. Kielcuose per tuos sumišimus buvę 40 žmonių už
mušta ir keli šimtai sužeisti.

Įdomus Dalykai
ATEITIES GINKLAI darius dieną. Su tų- spindu

--------- ; lių pagelba. su tam tikrais
Amerikos Valstybės sek-: aparatais. galima matyti 

retorius sako, Paryžiuje bu- nakčia, kaip ir dieną. To- 
vo padarytas koks tai “pro- dėl tie spinduliai bus nau-
gresas” taikos darbe. Bet 
niekas į tą “progresą” ne
nori perdaug tikėti. Dabar 
žmonės daugiau tiki į viso
kius mokslininkų pasigyri
mus apie naujus karo gink-

dojami karo vežimuose, or
laiviuose. parašiutininkų bū
riuose, kad kareiviai galėtų 
ir nakčia kariauti matyda
mi, kaip dieną.

Bandymai daromi Ir vio-

respublikos vadinamas pre
zidentas.

—-Nu. tai kaip tas išeina?
—Išeina taip, tėve, kad 

tie Bogomoleco vaistai nie
ko neverti ir kad jis nebu
vo toks mokslininkas, kaip 
bolševikų laikraščiai apie jį 
rašo.

—Jes. Maike. aš visada 
sakiau ir sakysiu, kad ge
resnių liekarstvų už mano 
gyvatinę niekas nepadarė ir 
nepadarys. Tik man navat- 
na, kam tie ruskiai viso
kiais niekais giriasi. Atsi
menu, keliolika metų atgal 
kažin koks Varnas ar Vo- 
ronovas apskelbė svietui, 
kad suradęs kokią ten “mon 
ki-glend,” ką seniams jau
nystę sugražina. Kitas rus- P1?. ~"la 
kis Maskvoj gyrėsi sutvėręs 
nauią gyvybę savo liurbato- 
rijoj. Užmušęs rusišką utė
lę, pačirškinęs ant balanos, 
ir pasidariusi gyva varlė.
Kitas maskolių pustagalvis 
žadėjo parodyt svietui da 
didesnių dzivaliongų. Jis sa
kėsi užsidarysiąs į aisbaksį 
ir išbusiąs sušalęs 300 me
tų, nelyginant kaip ta Egyp- 
to faraono dūšia. Paskui 
vėl išeisiąs ir busiąs toks 
jaunas, kaip buvo 300 me-

stengiasi visokiomis sensa
cijomis atkreipti į save dė
mesį.

—Na. o kodėl gi ruskiai 
yra atsilikę nuo kitų tautų?

—Apie tai yra visokių 
nuomonių, tėve. Rusų rašy
tojas Gorkis kaltino gamtą 
dėl jų atsilikimo. Rusija la
bai didelė šalis, jis aiškino. 
Rusas išeina į neapmato
mas lygumas ir jaučiasi jo
se prapuolęs, bejėgis. Todėl 
jis ir nesistengia su aplin
kuma kovoti. Jis tik mel 
džiasi ir geria, geria ir mie
ga. Vienas rasų poetas pa
rašė poemą: “Ką tu miegi, 
mužikėli?!” Aš. tėve. irgi 
tikiu, kad prie rusų atsiliki- 

daug prisidėjusi jų 
alies gamta.

—Maike, tu daug žinai 
ir aš norėčiau daugiau tavęs 
pasiklausyti, ale pasimaytsi- 
me kitą sykį. ba dabar gerk
lė išdžiuvo, tai reikia eit pa
vilgai.

Tautosaka

Duoną taupyk rytojui, ne
darbą.

darė ankšta Kanadoje, jie 
pradėjo keltis gyventi į 
Jungtines Amerikos Valsti- 

saulvje. Tame kare anglų) ;as. Maine ir New Hamp- 
apgyventos kolonijos A-)shire valstijose įsikūrė daug
merikoje kariavo kartu su 
Anglija prieš francuzų ap
gyventas kolonijas. Ameri
koje karą nulėmė nei ang
lai. nei franeuzai. bet... in
dijonai. Tada šešios indijo- 
nų “tautos" susijungė su 
^nglų kolonistais ir padėjo 
:iems sumušti franeuzus.

francuzų žemdirbių, o ve 
’iau ir miestuose jų skaičius 
pradėjo augti. Tokių kana- 
diškų francuzų dabar Ame
rikoje yra 1.700.000 žmo 
nių. Jie kalba savo kalba, 
turi savo laikraščius, mo
kyklas. bažnyčias ir visai 
nemano ištautėti. Ir kodėl

paskyrė komisiją 
visą tą popierinį biznį išaiš
kinti. Prasidėjo liudininkų 
apklausinėjimai. Paaiškėjo 
daug ir labai keistu dalykų. 
Senato komisijai pirminin
kauja senatorius Mead iš 
New Yorko.

Garssono atstovas Wa- 
shingtone gyveno “kaip ku
nigaikštis.” jis siųsdavo sa
vo bosui fantastiškas apy
skaitas. vien “kelionės išlai
doms” jis įrašydavo iš karto 
po 15.290 dolerių. Tas pats 
atstovas Washingtone da
lindavo įtakingiems žmo
nėms brangias dovanas...

Kada senato komisija 
pradėjo tyrinėjimą, Garsso
no atstovas New Yorke pa
siuntė tai komisijai telegra
mą, kurioje kaltina visą tą 
komisiją “antisemitizmu.” 
sako visas tas skandalas iš
kilo, kad pakenkus žydams.

Bet senato komisija tokių 
jžbaidymų nepabijojo ir ty
rinėja toliau tą nešvankų 
skandalą. Kas iš to išeis dar 
•unku pasakyti. Bet daug 
lepuikių dalykų jau paaiš
kėjo. o dar daugiau laukia- 
na.
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lūs, kurie bus pavartoti at- i lėtiniais spinduliais, kurie 
einančiame kare. Mokslas! taip pat paprastai akiai yra 
nestovi ant vietos ir tukstan-; nejžiurimi. Kokiam tikslii 
čiai mokslininkų dirba be i jie bus naudojami kare. dar 
pertrakio laboratorijose ty- nežinoma, bet mokslininkai 
rinėdami budus, kaip ateity tikisi ir tiems spinduliams 
lengviau išžudyti daugiau; duoti darba busimame ka- 
Jieprietelių, Dabar kalba a-1 re. ■ ' :
pie tokius naujus ateities Kartu su tais' maloniais 
ginklus: ; j pažadais eina tobulinimas

Biologinis karas, arba pa- visų senųjų ginklu. Žodžiu, 
vartojimas visokių nuodų iri “progresas” daromas visai 
bakterijų. Amerika jau sa- rinitai.
kosi turinti galingas nuo-
dus, kurie gali išnuodyti 
priešo žemėje visokią gyvy
bę ir net augalus.

Kosminiai Spindeliai Tai Yra medžiu, kurie nesi- 
viMi naujas dalykas. Moks-įtenkina maišu, iš žemės.

MEDIS, KURS VALGO 
MĖSĄ

tų atgal. Amerikos peiperiai Gera audėja ir tvoroj suau- 
iada daug apie tai rašė, o džia.

<•

R SEKMADIENIAIS VA
RO MALKŲ KIRSTI

1763 metais Francija buvo jie turėtų ištautėti

TIKISI SUSILAUKTI 300 METŲ

Ar pažįstat šitą vyrą? Tai George Bernard Shaw, 
plačiai žinomas Anglijos rašytojas ir ekscentrikas. Ji
sai nevalgo mėsos, negeria svaiginamų gėrimų ir šio
mis dienomis jam sukako jau 90 metų amžiaus. Bet tai 
menkniekis. Jis pareiškė reporteriams gyvensiąs iki 
susilaukrias 300 metu

Ncw York (LAIC)—Lie- 
uvoje leidžiamas komunis- 
ų laikraštis “Jaunasis Val
stietis” nr. 4 praneša, kad 
Rudaminos valsčiaus kom- 
aunuoliai Visniavecki, 
pec, Aleksiejev ir kiti “su- 
rganizavo” sekmadieninę 
omjaunimo talką, kurion 
uvo suvaryta 60 jaunuolių 
u arkliais. Jiems buvo įsa- 
yta vežti malkas į mokyk- 
as. Esą. buvo privežta 180 
kietmetrių ir dabar malkų 
išteksią iki mokslo metų 
pabaigos. Panašios talkos 
įasitaiko ir kitose vietose, 
lavyzdžiui. Paberžės vai.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais niekam nereikėjo at
iminėti sekmadienio poilsio 
ir visos mokyklos buvo mal
komis aprūpintos, o dabar 
— net ir šventėmis Lietuvos 
valstiečiams neduodant ra
mybės. vis vien visko trūks
ta.

lininkai sako. kosminiai 
spinduliai yra visai nauja ir 
dar neužtenkamai ištirta 
gamtos jėga. Bandymai su 
kosminiais spinduliais jau 
senai daromi, bet kol kas 
jų dar nėra pavykę paga
minti. Dabar statomos mil
žiniškos elektros stotys su 
šimtais milionų voltų įtem
pimo pajėgumu kosminiams 
spinduliams gaminti. Iš ko
sminių spindulių laukiama 
didesnės griaunamos galy
bės, kaip iš atominių bombų.

Elektrikiniai Šautuvai.
Jau yra pagamintas elekt
ros šautuvas. arba armota. 
kurioje sviedinys yra išme
tamas su elektros pagelba. 
V okiečiai turėjo pasidirbę 
elektrinį šautuvą, bet jis dar 
nebuvo ištobulintas. Ameri
koje panašus “šautuvas” ar 
armota bus stengiamasi var
toti karo laivuose, kur gali
ma turėti daug elektros. E- 
lektrikinis šautuvas išmeta 
šovinį su nepaprastai dide- 
iu greitumu, todėl toks šo
vinys yra labai pavojingas 
tankams, karo laivams ir 
gali griauti pastatus ir su
stiprinimus daug lengviau, 
kaip kitokie šoviniai. Elek- 
trikinės armotos šovinys le
kia su greitumu 6,000 perlų 
per sekundę...

Šviesos Spinduliai. Jau 
pradėti bandymai su šviesos 
spindulių pritaikymu karo 
tikslams. Taip

Paprastai medžiai maitina 
si per savo šaknis, bet kai 
kurie medžiai geriau mėgs
ta valgyti mėsą. Tokie me
džiai vadinasi “muselių gan 
dytojais.” Jų lapai susideda 
iš dviejų dalių, kai muselė 
ar koks nos vabaliukas nu
tupia ant to lapo, atskiros 
lapo dalys užsiriečia ir pa
gauna musėlę arba vabzdį. 
Kai jau auka pagauta, me
džio lapai išleidžia rūgštį, 
kuri suėda įkliuvusios aukos 
kūną. o lapas savo auką su
geria kartu su ta rūgštimi.

Mėsėdžiai medžiai auga 
Carolinoje, Pietų Ameriko
je ir kitose šalyse. Jų yra 
įvairių rusių ir įvairiais pa
vadinimais. Kai kurie mės
ėdžiai medžiai turi savo la
puose ilgas lyg ir kojytes. 
Kai musėlė nutupia ant la
po, tos kojelės pagauna au
ką į savo tinklą ir paskui 
lapas auką virškina.

MEDIS PO ŽEME

Kasykloje, 4000 pėdu po 
žeme. išaugo lemono medis. 
Jau 13 metų, kaip tas medis 
auga, pasiekė 5 pėdų aukš
čio ir visiškai be saulės. An
gliakasiai medeliui apšvies
ti įtaisė dvi elektros lempu
tes. kurios ir dega ties tuo 
medeliu. Ar be elektros 
šviesos medelis galėtų aug- 

vadinami ti, nežinia. Medžio lapai y- 
infra-raudoni” spinduliai, »ą tamsiai žali ir jis atrodo 

kurių paprasta akis nebega- visai sveikas, nors saulės vi
li pagauti, bet kuriuos apa-Įsiškai nėra matęs. Taip pra- 
ratai pagauna, jau naudoja- neša “N. Y. Times” liepos 
mi tam, kad iš nakties pa- 18 d. j

l l
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Italija Nesutinka
Italija negali sutikti, kad 

Triesto miestas ir uostas bu
tų atskiri nuo Italijos. Jei, 
tas butu padaryta, Italijos 
respublika neišsilaikytų, sa
ko italų ministeris pirminin
kas. Italija paaukavo 600,- 
000 žmonių Triesto miestui

Anglijoj Racionuoja Duoną
Nuo liepos 21 d. Anglijo

je jvestas duonos racionavi- 
mas. Prieš tai protestavo 
parlamente konservatoriai, 
o kepėjai visame krašte no
rėjo atsisakyti duona daly
ti. Bet valdžia ir parlamen
to dauguma užgyrė raciona-

išvaduoti per pirmąjį pašau-; vima. Duona racionuojama 
Kilį karą. {todėl, kad Anglija yra pa-

.................ti d
Švedija Moka

Švedija sutiko atiduoti 
aliantams 77 milionus dole
rių vokiečių turto Švedijoj, 
tai yra apie 74% viso vo
kiečių turto tame krašte. Už
tat Amerika “atšaldo” 206 
milionų dolerių švedų turto 
Amerikoj. Virš to, švedai

siėmusi statyti duoną badau
jančiai Europai.

Rusai Kaltina
Rusu spauda rašo, kad Į 

Amerika nori įsistiprinti Ki 
nijoj ir sukurti ten militari- 
nes bazes ir jų pagelba vieš
patauti visuose Tolimuose 
Rytuose. Tokius kaltinimus 

gražina belgams 8 milionus Iškėlė N?w Times, Mask- 
dolerių aukso, kurį vokic-|yos,?.alt,zl°? leidžiamas lai
miai pavogė Belgijoj ir pas- ^in^ts anglų kalboje.

ČIA JVYKO ŠIURPI TRAUKINIO NELAIMĖ

Netoli nuo Lewistono miestelio, Pennsylvanijoj, nakties laiku nušoko nuo 
bėgių traukinys su miegamais vagonais. Vagonai nusirito pakalnėn ir suvirto 
viens ant kito. Šitoj nelaimėj sužeisti 25 asmenys.

Pavojingos Ligos Reumatiški Skausmai

kui pardavė Švedijai.

Rusija Atšaukia
- Rusija atšaukė iš Kana

dos 17 savo ambasados tar
nautojų, kuriuos Kanados 
policija išvardijo, kaipo 
dirbusius šnipinėjimo dar
bą. Tų tarnautojų Kanados 
valdžia negalėjo traukti at
sakomybėn, nes jie yra dip
lomatiškos tarnybos nariai 
Todėl Rusija juos atšaukė.

Brazilija Atvers Duris
Brazilijos vyriausybė su

tinka įsileisti apsigyventi 
100,000 išvietintų žmonių 
Europoje. Brazilija stato 
tiktai vieną sąlygą, kad 
Jungtinės Tautos duotų 
transportaciją žmonėms iš 
Europos iki Brazilijos atga
benti.

Atleido 5 Unijistus 
Tarnautojus

sovietų propaganda Stalinas...Plėšikas 
LOTYNŲ AMERIKOJ

Karo departamentas at
leido iš darbo penkis tar
nautojus iš Aberdeen kariš
kų bandymų lauko. Visi at
leistieji yra CIO unijos na- 

t riai. Karo vyresnyvė sako,
Atomų Pranašystė . jie buvo atleisti ne todėl, 

Dr. K. T. Compton, Ame- kad jie yra aktingi unijis-
likos mokslininkas prana
šauja. kad per penkis metus 
laivai jau dus’varomi ato
mine energija. Tą savo pra
našavimą Compton padarė

Francija Sutinka
Francijos vyriausybė su

tinka su Amerikos Valsty
bės sekretoriaus J. Byrnes 
siūlymu sujungti visas Vo- Bikini salose, po atominės
kietįjcts dalis į vieną ekono
minį vienetą. Franeuzai ti
kisi. kad Saaro sritis bus 
atskirta nuo Vokietijos ir 
prijungta prie Francijos.

bombos bandomojo išsprog
dinimo. Jis sako. kur kitur 
atomų energiją greitu laiku 
nebus galima naudoti, bet 
laivai bus varomi.

tai, bet dėl to, kad jais ne
galima pasitikėti. Aberdeen 
bandymų lauke atliekama 
daug slaptų kariškų bandy
mų, todėl karo departamen
tas nori apsisaugoti nuo ne 
visai patikimų tarnautojų. 
Unijos sako, kad tarnauto
jai buvo atleisti todėl, kad 
jie veiklus unijistai.

Visokios Naujienos
Z • 1 ’ L i

Atvyko is Europos 
Lietuviui

TITOV—VADOVAUJA 
ŽEMĖS ŪKIO DARBI
NINKAS LIETUVOJE

Liepos 15 d. iš Rremer- __ ___
haven, \okietijoj. atvyko niuje leidžiamas “Liet. Ko- 

1‘Vann» Tlasher sumunistu Partijos Centro Ko- 
$68 keleivių. Jų tarpe buvo; miteto.‘LTSR Aukšč. Tarv- 
16 lietuvių.

N«w York (LAIC)— Vil-

RUSIJA NEATIDUODA 
AUSTRIJAI TURTŲ

Rusai nutarė paimti į sa
vo nuosavybę visą vokišką 
turtą Austrijoj. Jie tą tur
tą ima “už reparacijas.” 
Austrai sako, kad vokiečiai 
per 7 metus vogė ir nusavi
no Austrijos pramonę, ban
kus, žemes, o dabar rusai 
nori paimti tą nacių pavog
tą turtą, kaipo “vokiečiu”

| bos Prezidiumo ir Liaudies tortą už reparacijas. Ameri-
Tarpc atvykusiųjų lietu-, Komisarų Tarybos Orga- 
/ra Juozas. Vl.ad^bva' nas” Tiesa. nr. 42 įdėjo N. 

ir Valerija Grigaičiai. Vai. TJtov’o straipsni apie pava- 
Gngartiene. Lietuvos gen. ^,-in cėta Tit™ w4> 7TSRrngartienė, sietuvos gen 
konsulo Budrio sesuo, tmvo 
Kaune žinoma operos dai
nininkė ir konservatorijos įo pavaduotojas 
mokytoja, o jos vyras J. Gri 
gaitis b,
teisėjas. Amerikon

sano sėją. litov yra ZTSR 
Žemės ūkio darbuotojų prof 
sąjungos komiteto pirminin-

Iš to straipsnio atspindi
buvo Vyr. Tribunolo: iiu^na Lietuvos ūkio padė-

.. . 2TĮZO tis. Pavyzdžiui, Traku ap-
Mato Miluko penkių asme- skriytje, Lentvario ma’šinu- 
nų seunyną. Milukai po pir-stoties darbini„. 
mo_ pasaulinio karo buvo J kams gjų metų vasario mė- 
Eri2? Lietuvon ir ten gyve- nesyje nebuvo išmokėtas 
no. Kiti atvykusieji yra V.v-. pCrejb(S vasaros uždarbis.
Uutas Jucevičius su sesute, Apskritai, darbininkams lai Kcat.riPP o-vdvtma Milda', r -Bcatriče. gydytoja Milda 
Budrienė, Koste Štarienė su 
šešių metų dukrele Irena. 
Elena Petrokaitė ir Alber
tas Musteikis.

Visi atvykusieji išsiskirs
tė po gimines ar draugus. 
Tik A. Musteikis laikinai 
sustojo Nevv Yorke. kol iš
siaiškins apie savo tėvų gi
mines Lavvrence, Mass.

ku neišmokamas atlygini 
mas, jie negauna jiems pri
klausančių pramonės gami
nių ir maitinimas šlubuoja. 
Del to nenuostabu, kad jie 
neatlieka iš jų laukiamo 
darbo.

KOMUNISTAI PAGAVO 
SEPTYNIUS MARINUS

šiaurės Kinijoj komunis
tų banda iš 80 žmonių pa
gavo 7 Amerikos kareivius 
ir nusivedė juos į nelaisvę. 

New York (LAIC)—Vii-1 Marinų vadovybė Kinijoje 
niuje leidžiamo “Jaunojo: bando suimtuosius kareivius 
Valstiečio” nr. 4 Komunis- išvaduoti. Paskutinės žinios 
tų Parti jos Valstiečiu Jauni*-Į sako, pagautieji 7 marinai

TURI DIRBT LAUKUS 
RAUDONARMIEČIAMS

mo Skyriaus vedėjas P. Gul- 
binskas paskelbė Komisarų 
Tarybos ir Komunistų Par
tijos Centro Komiteto nuta
rimą, pagal kup Lietuvos 
jaunimas, be kitų dalykų, 
įpareigojamas padėti įdirb
ti ukius raudonarmiečių šei
moms (ypač kurių vyrai žu
vę kare) — padėti joms lai
ku apsirūpinti sėklomis, sėk
las

buvo paliuosuoti.

ISLANDIJA DEDASI 
PRIE UNO

SLA seime Pildomoji Ta
ryba pranešė, kiek SLA na
rių mirė per 1944 ir 1945 
metus. Pagal paduotus skai
čius 1945 m. mirė 274 SLA 
nariai, o 1944 m. mirė 286 
nariai. Kur sekretorius pa
duoda mirimų skaičių pa
gal amžių, ten jis suskaito 
1945 metais 288 mirimus, o 
kur pagal ligas, ten tiktai 
274 mirimus. Atrodo, kad 
SLA nariai kartais miršta

Deksnio Galinga 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, ate tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMEN’T. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-7)

DEKEN S OINT.MENT CO.
P. O. Box 666. Ne w ark 1, N. J.

REIKIA MUSMIRIŲ IR 
ŽOLIŲ ŽINOVO

Pajieškau tokio žmogaus, kuris pa-

Ispaniškai kalbančiuose Straipsnis Kurio Laisvė
kraštuose Pietų ir Centrali- , es
nėj Amerikoj labai padidė-Į. lJ"!nunlsW . . 
jo sovietiška propaganda.' pa1,.‘11*' ’.asine<..a ° ... ■-J'

kreinta prieš Vmerik/ir ii vė gavo iš j° straiPsnE kurs
dalies prieš Anglija Propa- betgi tame ,alkrastyję nel)a' dalies pi įes An iia. l opą si , Tame straipsnyje
ganda eina per spauda ir... -J „ i. u.J.,

j- Czv „ • -r‘ • i Laisves skaitytojai butųradio. Sovietą, nesigaili pi- ♦ i.:„ ,1..• , • . , j , galėję perskaityti tokiu da-mgų ir triūso, kad sukėlus k . 1 J
Pietų Amerikos kraštus
prieš Jungtines Amerikos “Jeigu Lietuvos piliečiai.

be jokios priežasties. Jiems žįsta augalus bei laukų žoles, kaip 
pakyri gyventi ir jie pasi-1 ski,rpPvas arba šaltekšnis, ir man

traukia iš gyvųjų tarpo...
Pagal ligas lietuvių miri

mas per praeitus du metusi 
atrodo šitaip:

1911 1945!
Širdies liga 84 96!
Vėžio liga 24 36*
Plaučiu uždegimas 25 14
Smegenų kraujapludis 28 14

Paskui jau eina kitos, 
mažiau pavojingos ligos.
Pasirodo, kad didžiausias 
lietuvių priešas yra širdies 
liga, paskui eina vėžio liga.
Ir širdies ir vėžio ligos 1945 
metais pakirto daugiau lie
tuvių, kaip 1944 metais.

reikalingos 
turite, duokit maa žinoti, o bus ge
rai užmokėta. Jei nepertoli, aš pats 
nuvažiuosiu pasiimti. (31)

KRANK JONĖS.
■1024 S. Montgoniery St., 

Chicago 32, III.

REIKALINGAS BAKEK1S

Reikia kepėjo, kars moka kepti 
lietuviškų duonų. Užmokestis geras. 
Darbo sąlygos, kaip visur. Kreiptis 
laišku: (31)

BAKERY.
•17 Arthur St., Broekton, Mass. 

Arba telefonu: Broekton 711.

Petronėlė Lamsargiene

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo,

I Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius

_______: .1 .. nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerųPagal ajTlzių pernai dau- patalinių i: busit patenkinti. (34) 
PET. 1. a:m s a kg i enk.

1811 S. Water St., Philadelphia, Pa.
giausiai SLA narių mirė su
laukę 55 metų. net 20 žmo
nių. Sulaukę 60 metų mirė 
19 žmonių, 59 metų — 17 
žmonių, 66 metų — 16, 61 
— 15 ir t.t. Vidutinis visų 
mirusiųjų amžius siekia 59 
su puse metų.

• Sk.

PAJIESKOJiMAI

Valstybes.

redinas išteisintas

vidujinių ir išlaukinių šalies 
priešų suskaldyti, pasidavė 
Stalino rėmėjams, tai dar 
nereiškia, kad tie žmonės 
pasidavė Stalinui geru no-

Teroras Bus Suval
dytas

Pajieškau savo draugės, kuri vadi
nasi Anna Youchunas, seniau gyve
nusi Detroite. Aš mačiausi su ja 
Brooklyne. išvažiavusi iš čia vėliau 
ji rašė važiuojanti Chicagon. ir nuo 
to laiko nieko apie ją negirdėjau. 
Norėčiau, kad ji atsišauktų šiuo ad
resu: (31)

BLADAS ZARUBA,
460 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

Seattle, Wash. prisiek u-,™. jje darė todėl, kad 
šiųjų teismas isteisino rusų! kito kelio jiems nebuvO:
laivyno leitenantą Bėdiną. bėgdami nuo vieno diktato- 
kurs buvo kaitinamas sni- riaus pateko kita...
pmėjimu Amerikoje. J r

“Ar jus Juozą Staliną va
dinsit maršalu, premjeru ar 
kaip kitaip, jis visuomet pa
siliks ekspropriatorių vadas, 
plėšikas ir kriminalinis nu
sižengėlis...”

K. Pilėnas rašo ir dau
giau panašių dalykų “Lais
vės” redakcijai, bet “L.” 
skaitytojai jo pasisakymo 

pačią dieną, kada Jugosla- neskaitys. Juos skaitė Ro-

bandė nupirkti iš vieno A- 
merikos inžinieriaus vieno 
karo laivo planus. FBI ji >u-
o-avo kui iia nanil'ktUS hla-» J--'-- j------ -
nūs nešėsi namo. Prisieku
siųjų teismas betp jį ištei
sino. Redin po teismo dėko
jo teismui už “bešališką“ jo 
bylos išsprendimą.

Redin buvo išteisintas tą

Giminės Vokietijoj pajieško šių A. 
. ... . ... trterikoj ir Kanadoj gyvenančių as-

AngilJOS premjeras Att-'menų: Matulio, kilusio iš Vabalnin- 
’ ko valsčiaus; Petro Jokubkos, kilu

sio iš Vabalninko vai., ir Auksty- 
kalnytės Kostės iš Vabalninko vai.. 
Radžgalių kaimo. Pajieškomieji pra
šomi atsiliepti į mane:

MRS. A. AUKSTULIS.
1712 E. 4th St.. Brooklvn. N. Y.

lee sakė parlamente, kad 
Anglija nepakęs * teroro 
Palestinoj ir neleis, kad 
smurtas paveiktų Palesti
nos klausimo sprendimą.

Palestinos žydai sako, 
jie tariasi, kokių priemo
nių imtis prieš anglų areš-
tnc ii- Irratas

ka ir Anglija protestavo 
prieš šitokią rusų grobimo 
politiką, bet nišai dabar 
pranešė, kad jie nesutinka 
atsisakyti nuo “vokiečių 
turtų” Austrijoj.

Austrijos vyriausybė sa
ko, rusai perima apie 75% 
Austrijos pramonės į savo 
rankas.

KOMUNISTINIAI DVA
RAI LIETUVOJE 
(SOVCHOZAI)

vijos cetniKų vadas, gene-' 
rolas Michailovičius. buvo!
nužudytas Belgrade be jo
kios kaltės.

us Mizara ir to užteko.

Pajieškau dėdės Jono Valterio, ki
lusio iš Antaniškių kaimo. Šiluvos 
valsčiaus. Raseinių apskrities. Seniau 
gyveno N'ewark, N. J.

M. PLUŠČAUSKAS.
162 Jame^on AveiUlC. .. 
Toronto Ont., Cunada'.

Pajieškau brolio Pelekso Grinskio. 
kilusio iš Panevėžio apskrities, Ku
piškio valsčiaus, Braskuškio kaimo, 
kitąsyk gyvenusio Boston apvlin- 
kėj. O mano žmona. Uršulė l.apei- 
kytė, iš Starkonių kaimo. Viešint*) 
valsčiaus, Panevėžio apskrities, pa
jieško pusbrolių Jono. Kosto ir Ur
šulės Jurėnų, kilusių iš Paketurių 

tai butų gerai ir jai ir man. Platės-Į kaimo. Kupiškio valsčiaus: Išpeikiu 
nių informacijų duosiu per laišką. | iš Duoniunų kaimo. Kupiškio vals- 
Aš esu kilęs iš Ylakių valsčiaus. Į čiaus; Šimkūnų iš Laitelių kaimo ir

MOTERIS AR MERGINA

Apie 50 ar 55 metų moteris ar 
mergina, kuri nelabai turi kur gy
venti. kad tik butų be šeimos, gali 
gaut kambarį pas mane nemokamai. 
Aš dirbu sunkiai dirbtuvėj, todėl na
mą prižiūrėti neturiu laiko. Jei at
sirastų tokia moteris ar mergina.

SLAPTAS BUDAS 
KEPTI DUONĄ ro

JAPONIJA BUVO SU
MUŠTA BE ATOMŲ

Japonija buvo sumušta o- 
bombardavimais. Atomu

bomba pagreitino Japonijos 
Vienas Anglijos duonke-: pasidavimą, bet militariniai 

pis surado slaptą būdą. S Japonija buvo sumušta dar 
kaip kepti duoną/ kad ji į prieš 1945 metų lapkričio 1 
tris dienas butų šviežia. <>!d. Dideli oro bombardavi- 
savaitę laiko butų dar vai- mai buvo visai palaužę da
goms ir gardi. Tas duonke-'ponijos priešinimąsi. Todėl
pis sako. jis vartoja visose

FRAKAS BUMŠA.
P. O. Box 102.

So. Ashbumham. Mass.

(31)

NAMAS IR 20 AKRŲ 
PRIE EŽERO

Sanvaičių iš Laičių kaimo. Viešintų 
valsčiaus. Panevėžio apskrities. Pra
šom jų pačių arba juos pažįstančiųjų 
pranešti jų adresus, už tai busiu la
bai dėkingas. (40)

JONAS GRINSKIS,
38 Robinson St.. Toronto, Ont.. 

Canada.
Parsiduoda bizniavas namas su 20 

akrų žemės. Vieta įrengta saliunui. 
reikia tik laisnį išimti. Prie didelio 
kelio, ] m vii'* nuo miesto, ežeras 
prie pat durų, 13 botų ir 5 kempės: 
keturios po 5 ruimus, o viena 1 rui
mų. Visos išnomuotos, atneša po $20 
rendos kas savaitė. Be to, yra 4 kar
vės, 2 veršiai, I arklys. 16 ančių ir 
2OO vištų. Stuboje gazas ir vanduo

APSlVEDUnAl

ir be atomu bombos ir be Namas 10 kambarių, žemė visa apsė-
mil- rusų pagelbos Japonija bu-Ncw York (LAI4’)— Ko-, kepyklose vartojamu.1 

munistų partijos organas! tus, tas pačias mieles, bet tų greit pasidavusi. Taip 
“Tiesa.” .leidžiamas Vilniu-:jo paslaptis yra kepime bu- praneša prez. Trumanui
je, įsidėjo straipsnį J. Gu-jde. Jis sutinka save “pa- specialinė tyrinėjimo komi- 
tausko, kurs yra Mariampo-įslaptį” perleisti valdžiai. sija
lės Žemės Ūkio darbuotojų 
profsąjungos komiteto pir
mininku. Iš straipsnio aiš
kėja, kad profsąjungos ko
mitetai valsčiuose ir apskri
ties komitetų nariai įsipar
eigojo nuolat lankyti tary
binius ukius. kad prižiūrėti, 
kaip eina darbai

Islandijos parlamentas 
svarsto klausimą apie prisi
dėjimą prie Jungtinių Tau
tų organizacijos. Neabejo
jama, kad parlamentas pa
sisakys už prisidėjimą.- Is_

išvalyti, patikrinti jųjandija per karą buvo oku- 
daigumą. Toliau, jaunimas i puota anglų ir amerikiečių, 
įpareigojamas rinkti gele- Dabar ii yra nepriklausoma, atgal”
zies laužą, pristatinėti ang
lis į kalves, vyri virves ir t.t.

Islandija turi 
ventojų

1$ ALASKOS f.
NEW YORKĄ

I New Yorką atvyko iš A-! 
laskos tolimo užkampio An-I 
chorage viena eskimosė mer1 
gaitė, vardu Gloria. Ji atvy
ko ištekėti už buvusio karei
vio McMullen, su kuriuo su
sipažino karo metu. Mergai
tė pasiėmė ant kelio tiek pi
nigų. kad užtektų grįžti, jei1, 
“jaunasis pasirodytų ne toks 
gražus, koks jis buvo prieš 
tris metus.” Atnaujinus pa
žintį, jaunasis mergaitei pa
tiko ir juodu susituokė, o 
pinigus atsivežtus “grįžti 

jaunieji dabar lei-

NAUJA
DIDESNE
ALGA!

120.000 gy- džia medaus menesiui 
saldinti Rrnoklyne.

pa-

Kareiviai Dėdės Šamo 
naujoj taikos meto Re- 
guliarėj Armijoj dabar 
gauna aukštesnę algą. 
negu bet kada pirma. 
Pavyzd-. Eilinio karei
vio alga pakelta 50^ c • 
O tai tie vienas dauge
lio patrauklių dalykų 
Armijos karjeroje. Jus 
galite ist^L jei turit 18 
iki 34 metų įimtinai 
(17 su tėvų leidimu). 
Gaukit visus faktus ir

skaitmenis apie nau
jus algos pakėlimus vi
siems Armijos laips
niams arčiausio! jums 
J. V. Armijos Rekru
tavimo Stotyje.

A O0OO >09 ro» YOU

U. S. Army
CHOOSC THIS 
PBOFCSSIOH HOWI

55 Tremont Street. 
Boston, Mass.

ta ir daržovėm prisodinta. l^tbai 
puiki vieta bizniavam žmocui. Kai
na tik $10,00<». Del platesnių žinių 
prašau rašyti žemiau paduotu adre
su. arba telefonuoti. (34)

MRS. ANTOINETTE KAPTEIN. '
P. O. 106. Schuyler f,ake. N. Y. i 

Tel. Richfield Springs 23-F-23. *

Pajieškau sau jryvenimn draugo, 
kad butų rimt.as, ne pirtuoklis, blai
vo budo. ir ne gyvanašlis. Aš esu tik
ra našlė. Prašau tiktai rimtų vyrų 
atsiliepti. Mano adresas: (31)

MRS. S. M..
000 W. 20th St.. Chicago. III.

Norėčiau gauti sau vieta ar šei
mininkę ar už draugę, nes mano vy
ras mirė ir vienai nuolaidu gyventi. 
Daugiau žinių apie save suteiksiu 
laišku. Tik jauni neatsišaukit. (30)

MRS. M. R..
1170O llallor St., Plymouth, Mieli.

LENGVAS RUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLU KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunama* “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Vasaros Miškas
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"Keleivio” Knygos

Saulelė lenkės. Buvo jau 
pačiame dangaus pakrašty-' 
je; taip aiškiai švietė ir žiu
rėjo i visas žemės kerteles,, 
kaip kad butų dar neatsi
džiaugusi jos gražumu per 
dieną. Debesėliai giedrus, 
balti iš viršaus, rausvi iš a- 
pačios, auksuoti, didesniais 
ir mažesniais būreliais ap
stoję saulelę, pamažu lydė
jo pakalniui. Aukščiau dan
gus puikiai žydravo. Rytuo
se, priešais saulę, spoksojo 
mėnuo saulabrolis, išblyš
kęs, tartum nusigandęs. 
Žvalgėsi, pašokęs džiaugda
mos, jog nepavėlavęs pa
keist Įkandin saulelės. Ji ap
stoję debesėliai visai balti. 
Iš būrio atsirado ir tokių, 
kurie drąsiai braukė jam 
per veidą. Vėjelis miške u- 
žė palengva, linguodamas 
nulinkusias eglių šakas, su
po kaip kūdikius, norėda
mas nakčiai užmigdyti, ša
kotų beržų lapeliai auksu 
jau pamarginti, mirgėdami 
prieš saulę ir virpėdami, kai 
kurie leidosi žemėn. Rud
galvis baravykas, pavėsyje 
pasistiepęs, stovi ant vienos 
kojos, tarytum gano gelto
nąsias voveruškas, kad ne
išsisklaidytų iš būrio; pie
nių ir rudmėsių nebesuval
do — tos išsisklaidė po vi
są beržyną. Kitas jo brole
lis netolimais išblyškusia 
galvele kyšo iš po kiminų 
apkloto. Čia pat raudonavo 
ir musmirio galvelė. Tankes
niame eglynėlyje pasibėręs 
garbanotas bruknynėlis; 
raudonos kekės jų uogų 
slapstėsi po tankiuosius la
pelius. Norint kartais butų 
tylus oras ir be kokio vėjo, 
miške visada girdėti kaži 
koks ūžesys, kaip kokia ne
permanoma kalba arba ne
paprasta daina. Kitam ji 
linksma, kitam skurdi ir 
graudinga, bet kiekvienam 
siekianti ligi giliausių šir
dies jausmų.

Petras ėjo keliukais, ne
pabodamas jokių grožybių, 
nes jo galvoj maišėsi Įvai
rios mintys ir paveikslai. .. 
įsižiūrėjęs Į medžio stiebą, 
ėyo arčiau, nežiurė'daTn'ės 'Į 
žemę. Užmynė raudonmar
gi musmirĮ. antrąja koja su
traiškė voveruškų kupsteli. 
Priėjęs prie ąžuoliuko, ap
kabinęs plaštaka bandė pa-

NAŠLAIČIAI

San Fiancisco mieste buvo toks atsitikimas: šeimy
na vai du Canada pasigamino šutinio iš sugedusios mė
sos. Pavalgę vakarienės, tėvas su motina užsinuodijo 
ir mirė, bet jų du vaikučiai, kurie to maisto neragavo, 
išliko gyvi. Netekę tėvų, našlaičiai verkia.

purtinti. Užsivertęs žiurėjo 
aukštyn, akimis matavo stie 
bo ilgumą. —Sveikas, kaip 
geležėlis! Ponui dar neuž
tektų trirublinės, kur tau... 
Kitą pamatė kumpą. Taip 
pat nenuleisdamas akių. 
priėjęs mėgino aukšti ir 
drūti; rodos, kiaurai per
matydamas visą medi. mąs
tė: Iš tokio puikiausios pa
važos, tai pavažos!

Pasibaidęs zuikelis šoko 
iš tankmės. Cimbalis vijosi 
cypdamas, kol užmatė. Nu
sigandusi šuns voverėlė, 
kaip žaibas, uodegą paputu
si, Įšoko i medi. Varna su
krankė čia pat ties galva, 
plasnodama iš vienos viršū
nės i kitą. Petras nieko ne
matė nei girdėjo, vedžiojo 
tik akimis nuo vieno me
džio iki kito. apmąstydamas 
kiekvieno spalvą, kainą, di
dumą ir vertę. Beskirstvda- 
mas, besidžiaugdamas me
džiais, ne vieną uogelę su
myniojo, ne vieną grybeli 
sutrypė. Kol mišką perėjo, 
saulelė jau užkrito. Jos tik 
pėdsakas bešvitėjo. Nuo ly
do vų debesėlių auksas ny
ko, rausvumas bluko — de
besėliai pilkėjo. Žvaigžde
lės, nedrąsiai mirkčiodamos 
kur-ne-kur spyktelėjo. Ap
skritas mėnuo kaskart švie
siau spindėjo, net debesys 
nubalę atsitraukė Į šąli. Pa
miškėje plauniukas apsiklo
jo balta migla. Už kalno 
kaminai vėmė pilkus durnus 
stulpu i aukštą.

Žemaite.

DEŠIMTS DIENŲ ŽIAUG- 
CIOJO IR PAGIJO

Louis Rodstein iš Los An
geles buvo gavęs nemalonią 
ligą: jis žiaugčiojo be per
traukos per 10 dienų. Del 
žiaugčiojimo jis negalėjo 

(nei miegoti, nei pasilsėti, 
i Pagaliau, liepos 10 d. pas ji 
I atėjo koks tai daktaras ir ji 
i pagydė, nors visi gudriau
sieji Kalifornijos daktarai 
I nieko jam negalėjo padėti, 
i Tas nežinomas daktaras, sa
ko, pavartojo koki tai slap
tą vaistą prieš žiaugčioji- 
mą. bet koki, to niekas ne
žino.

AMERIKOS JAUNIMAS KOVOJA SU BADU

Amerikoj yra 17 jaunimo organizacijų, kurios stengiasi pagelbėti badau
jantiems kitų šalių žmonėms. Šiomis dienomis Washingtcne Įvyko tų organi
zacijų konferencija, ši nuotrauka parodo prezidentą Trumaną sveikinantis su 
konferencijos delegatėmis.

Vaizdelis iš Tremtinių Gyvenimo

AmerikieCių drabužiais apsivilkę lietuviu našlaičiai Danijoj

Aukščiau paduotoj nuo-i kūčių sužaloti turi ant sa 
traukoj matosi lietuvių naš-!vo kūno žaizdų žymes, 
laičių grupė su savo moky-į
toja. Jie gyvena demokrati-'
nėj Danijoj, kuri yra sutei
kusi daugeliui Lietuvos pa
bėgėlių svetingą užvėją.

Šitą nuotrauką mokytoja 
yra prisiuntusi draugei A- 
nelei Liutkuvienei i Bridge-

ivvater. Mass. Jos adresą ji čių žuvo toje kelionėje, bet 
rado “Keleivyje. ; kitiems navvko laimingai

Prie šio atvaizdo mokyto- pasiekti Daniją. Musų per- 
ja yra pridėjusi ir laišką, į gyvenimai ir dabartinis gy- 
kur, tarp kita ko, ji rašo: venimas, tai lyg ir kokia 

Gavau iš Tamstos laiš- fantastinga pasaka, kuri ga-į 
ką, kūno nesitikėjau taip. H sudrebinti kiekvieną. šir<
greit sulaukti. Tas nepa
prastas Tamstos širdies tau
rumas mano apsiniaukusio 
gyvenimo valandoje suteikė 
man dideli džiaugsmo spin
dūli. Pabėgėlio gyvenime' sams ir žuvę. Mes buvom
gauti tokių širdingų žodžių 
ir susitikti prietelių, tai ne
paprastas reiškinys...”

“Mes gaunam iš tėvynės 
labai jaudinančio turinio 
laiškų. Nei vienas iš ten ne
kviečia savo artimųjų grįž
ti atgal. Rašo, kad daug 
kaimynų išmirę ar išvažia
vę labai toli... (Reikia su
prasti, kad jie ištremti — 
Red.).

“Tamsta nori, kad aš pla
čiau parašyčiau apie save, 
todėl mielu noru paaiškin
siu. Aš esu lietuvė. Daug e- 
su savo tautai dirbusi ir 
daug su ja pergyvenusi. Ma
no tėvas buvo knygnešys. 
Aš esu mokytoja. Pradžios 
mokykloj dirbu dvidešimt 
šeštus metus, esu baigusi 
mokytojų seminariją. Šian
dien irgi dirbu su musų pa
bėgėlių vaikučiais, nes Ny- 
mindegabo stovykloje vei
kia lietuvių pradžios mokyk 
la su 5 skyriais. Prisiunčiu 
ir tos mokyklos nuotraukė
lę, su savo skyriaus vaiku
čiais. Čia yra lieveik visi 
našlaičiai, netekę kas tėvo, 
kas motinos, o kai kurie ir 
abiejų tėvų. Visi mes čia e- 
santieji esame perėję ugnį 
ir vandenį. Daugumas vai-

“Niekas negali Įsivaizduo
ti, pats to nepergyvenęs, 
kaip mes ėjom kruviną ka
ro kelią iki pasiekėm Dani
ją. Beveik visi buvom imai-
syti Į karo frontą ir kartu tUoti laiška savo žmonai: 
su juo kentėm visas kan
čias. Daugybė musų tautie-

kitiems pavyko laimingai

di. Aš netekau savo vyro ir 
16 metų sunaus. Jie liko 
Vokietijoj ir dabar neturiu 
apie juos jokios žinios. Grei
čiausiai jie bus patekę ru

pakliuvę Į patį baisiausi ka
tilą, tai yra Į Dancigo ap
supimą. Dangus čia maišė
si su žeme. vandeniu, ug- ?akė generolas 
nim. žmonių krauju ir la
vonais...

“Šiame paveikslėly, kurį 
čia pridedu, visi mes, mo
kytoja ii- mokiniai, esame 
aprengti geraširdžių Ame
rikos lietuvių suaukotais rū
bais, už ką mes tariam 
jums, brangųg broliai ir se
serys, iš musų mažų krūti
nių džiaugsmingą Valio!!!”

Graži moteris patinka 
akiai, o gera širdžiai; viena 
yra gražus daiktas, kita 
brangenybė.

Bonaparte.

0T KNYGA! Didysis Lietuviškas 
SAPNININKAS

Nauja, virš 300 puslapių knyga.k 
kurioje yra išaiškinta daugiau.

kaip 504)0 sapnų |
Nustatyta kaina yra $2.00, bet 
“Keleivio” skaitytojams tik $1.00

Užsakymus adresuokit taip: i;
KELEIVIS *

636 Broad»ay. So. Boston 27,
Mass.

GUDRIAI APMOVĖ

i Viena žinių agentūra pra
neša iš Romos šitokį atsiti
kimą:

Į vieną deimantų krautu
vę atėjo vyriškis italų gene- 

1 rolo uniformoj ir atsivedė 
kareivį tarną. Išsirinkęs už 
1,700.000 lirų (apie $17,- 
000) deimantų, generolas 
kreipėsi i krautuvės savinin
ką ir sako:

“Žinai, tamsta, aš užmir
šau pinigus namie. Bet jei
tamsta malonėsi parašyti
mnn<» -žmonai rnštpli aš mokslą. Jei nori žinoti, kasmano žmonai lasieu, as nu- cimdo įvairiausius nuo*
siųsiu kareivi, kad ji duotų 
jam reikalingą sumą. Aš 
tamstai padiktuosiu...” li
tai sakydamas generolas pa-

I kėlė savo dešinę ranką 
A~ ri išrodė nutraukta iki ai

Lril_ rv v<—

kunės.
“Štai,’’ tęsė jis toliau.” aš 

netekau rankos per karą ir 
dabar negaliu rašyti.”

Ir generolas pradėjo dik-

“Brangi Džiokonda!...”
“Tai Įdomu!” pastebėjo 

krautuvninkas. “Mano žmo
nos vardas taipgi Džiokon
da.”

Generolas diktavo toliau:<a£ <
Duok šitam kareiviui 

2,000,000 lirų. Man tuojau 
reikia pinigų užbaigti svar
bu reikalą. Tavo Carlo.”

“Keista,” sako krautuvi
ninkas. “Mano vardas irgi 
Carlo!”

idomus supuolimas,” at-

Kareivis risčia išbėgo su 
laišku ir netrukus gryžo su 
pinigais.

Generolas atskaitė 1,700,- 
000 lirų krautuvininkui už 
deimantus, o likusius 300,- 
000 lirų ir deimantus susi
dėjo Į portfelį, atsisveikino 
ir išėjo.

Vėliau paaiškėjo, kad čia 
buvo gudriai sugalvota ap
gavystė. Tas laiškas buvo 
nuneštas krautuvininko 
žmonai, ir ji tuos pinigus 
padavė, nes po laišku buvo 
pasirašęs jos vyras.

AK BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, Kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butą galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnas, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis gale,'
aus prastoj savo arko,
Iš kur ėmėsi tiek v 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ........................................... Zfle.
TABAKAS.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
1909 m., pust 63......................... 26c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

:tę po visą žemes 
galėjo tuos gyvu- 
irkoj sutalpinti ? 
ranaens, kad visą

Sis veikalas trumpais ir 
faktais parodo, kaip iki šiol keitės) 
draugijos formos, ir kodėl turės bat) 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 
NIHILISTAI

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

Parašė kun. M. Valadka. Knyga---------------..— .----- ---------
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų (3) Klaida; (4, Korekta. Jose nuro-
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.28

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS, 

ši knygelė aiškina proletariato fl-

irius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
r.aojama. Kaina ........................ 28c.

Dovana
Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia lovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.
Užrašyk savo draugui 
“Keleivi.” Tegul jis 
lanko jj per 52 savai
tes į metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.
“Keleivis” kainuoja 
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

LBJUI-t B B 9B-B-. ■ČITM'B KO.8

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugelio spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Popieriniais apdarais $1.00 
Audimo apdarais $1.25

Kiekvienas tirėtą papooM savo knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžtaugs. Pinigua geriamta 
«iąst “Money Orderia.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prillpyt ui3 centus markę.

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

UĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir delko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Delko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Situos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 16c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 28e.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? S) intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsais Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ................................... 10a.

KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

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

DŽIAN BAMBOS ŠFYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 26c
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) N* 
nžsitikintis Vyras; (2) žydinti Giria; 

>rekt
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... 16c
ALKOHOLIS IR KŪDIKI AL

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikis) kada nor» 
būti kūdiki)} tėvais, būtinai turėtą 
perskaityti šitą knygutę. Kaina lOe
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23. gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 2Be 
SOCIALIZMĄ 6 IR RELIGIJA.

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

Šioje knygoje telpa daugybė nao- 
‘ ai gražių ir juokingų monolo 

deklamacijų. Visokios temos-
jų, labai gražių ir juokingų monolo 
gų ir deklamacijų. Visokios temos- 
darbininkiškos, revoliucionieriškca 
tautiškos, humoristiškos ir laisvam* 
niškos. Visos skambios, visos geros 
Tiška visokiems apvaikščiojime™*. 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 28e
KUNIGŲ CELIBATAS, 

fti knygelė parodo, kodėl Romos
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijot 
nupuolimas, šia knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 

i jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
i terja, dukteris ir mylimosios nepa- 
i pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
i kun. Geo. Townsend Fox. D. D., su
lietuvino Ferdinand de Šamogitia.
Kaina ........................................... 28e
KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

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

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma

pamokinantisLabai įdomus ir 
skaitymas. Kaina 26c
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

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

“Keleivi*,” 636 Broaduray, 
Seatb Boston. Mass.
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Kaip Gyvena Pabėgėliai
“Keleivio” skaitytojas d. i linga ar ne, pirkdavo ir siųs 

A. Kataržis iš Detroito pri- davo Į “turtingą Rusiją”... 
siuntė mums laišką iš vie-J Pradėjo žmones areštuoti, 
nos pabėgėlės Danijoje. Ja-į kalinti, o 1941 metais N. K. 
me aprašo pabėgėlių gyve-{V. D. su tūkstančiais auto- 
nimą ir prisiminimų, kurie ( mobiliu Į vieną naktį areš-

KELZiy SC B v3T G i f 

plaka lietuvio širdis, kuri nori|o kita dalis teko Vokietijoj... ... ___ — Kn. „„„ „mo liotllVi

Pusiapls SepcbUM

r%

gali būti įdomus ir kitiems 
laikraščio skaitytojams. 
Laiške tarp kitko rašo:

. .. Jus uždavėte man 
klausimus apie mano gyve
nimą ir bolševikus. Klausi
mai yra labai platus, apie 
tai galima butų kalbėti visą 
dieną ir tai neužbaigtum. 
Pasistengsiu, kiek galėsiu 
Tamstai atsakyti.

Musų pabėgėlių gyveni
mas skaitomas irgi gyveni
mu, bet koks jis yra! Prie 
pat kranto Vokiečių arba 
Šiaurės juros, vidurinėj Jut
landijos dalyje, ant smėly
no stovi vokiečių kareivi
nės. Tų kareivinių kamba
riuose mes gyvename po 18 
ir po 20 žmonių. Turim eiti 
gulti 11 vai. P. M., jeigu 
kas atsigula vėliau, yra bau
džiamas. Vyrai, moterys, 
vaikai, visi gyvena kartu. 
Čia yra riksmas vaikų, čia 
barasi kas minutę moterys, 
čia smarvė iš pypkių, oras 
sunkus... vienu žodžiu, kaip 
gyvatraistis. 8 vai. iš ryto 
einame parnešti kavos, bet

tavo tūkstančius... pasodino 
į prekinius vagonus ir išve
žė, kaip galvijus... Nežiūrė
jo į ašaras, plėšė ir* draskė 
šeimas, kad niekas nežino
tų vienas kito likimo.. O 
naktimis prapuldavo žmo
nės, kurie visai nekaltai 
NKVD rūsiuose surasdavo 
mirtį šuviu į pakaušį. Nie
kas nebuvo tikras del savo 
gyvybės, nei miesčionis, nei 
ūkininkas, niekas nebuvo 
tikras, kad sugrįš iš darbo 
arba pasivaikščiojimo na
mon. Kiekvienas net savo 
draugui bijojo pasisakyti, 
kas yra ant širdies, nes vi
sur ir visuomet galėjo iš
girsti NKVD (politinės po
licijos) ausys... Nors ir blo
giausiai buvo, bet ten turė
jai girti “saulę” Staliną ir 
“geriausią tva'rką'

Kas gi iš musų gali ap- 
kęsti tuos rafinuotus (gud
rius) žmogžudžius, kas iš 
musų nori gyventi tame nuo
latiniame pavojuje, kas no
ri gyventi be ateities savo 
šeimai, be tikslo! Bolševi-

padėti į bėdą pakliuvusiam Ue- esantiems lietuviams 
tuviui. Bludenz randasi vii-

Ta proga radę jūsų adresą
prie mums tekusių drabužių, 
nuoširdžiai dėkojame Tamstai 
už auką ir prašome priimti nąu- 
sų kolonijos vardu nuoširdų a- 
čiu. Taip pat prašome musų 
vardu perduoti padėką United 
Lithuanian Relief Fund of A- 
merica valdybai už tokį milži
nišką organizacinį darbą.

lietuvių.

Apie1

Nuteisė Vuikų
Žudyt n jų

Gvatemaloje teismas nu
teisė mirti tūlą Jose Micu- 
laks už 14 vaikų nužudvma.

( Mįculaks vaikus privilioda-
x i vo ū‘ paskui juos žudydavoVirs to Mrs. Koncevicie- į , nrisim^n

Tas siurblys kompanijai
virs LO nunvc—v A kaštavęs, su įrengimu, 225,-

nė eavo laiška iš Dabėgėlės Žmogžudys prisipažino nu- 000 dolerių. Jis, iš tikrųjų, 
a !?.«• fuoirT- ’ žudęs ketunus vaikus, bet

’ buvo įrodyta, kad ii? iš viso 
nužudė 14 vaikų. Teismo 
sprendimas žmogžudžiui 
jau įvykintas.

A-nės, kuri rašo šitaip: 
Prieš kurį laiką buvo dalijo-

mos mums Amerikos lietuvių 
dovanos. Man kaip tik teko jū
sų dovana — juodas žieminis 
paltas su mufta, prie kurių ra
dau jūsų adresą. Už šitą dova
ną aš Jums širdingai tariu a- 
čiu, nors šiuo laišku noriu pa
reikšti Jums dėkingumą, nes 
kitokiu budu Jums padėkoti ne
galiu.

VĖSULO nuostoliai

nemanykite, kad kava toki, kai ne tik iš lietuvių, bet ir
kaip jus geriate... 12 vai. 
pietus, kurie susideda iš ga
baliuko mėsos, pusė žmo
gaus pirito dydžio, kokių 
3 ar 5 bulvių ir souso, nuo 
kurio... Kitą dieną duoda
ma tiktai sriuba, bet apie ją 
geriau nekalbėsiu. 4 vai. po 
pietų duodama toki porcija: 
dešros gabaliukas 20 auksi-

iš savo žmonių padaro vien 
tik robotus... žmogus pas 
juos pavirsta į darbo gyvu
lį... Aš manau, jus girdėjot, 
kaip bolševikų politinė po
licija, norėdama priversti 
žmogų prisipažinti nors ir 
prie visai nesamų prasižen-' 
girnų, žmogų kankina: per 
ištisas savaites neduoda

nių dolerių dydžio, sviesto miegoti, kas 15 minučių ža- 
trupučiukas, sūrio gabaliu- dina ir ragina prisipažinti 
kas piršto dydžio, pieno pu- PPe nežinomų jam apkalti- 
sė literio ir penkis kartus: nimų, arba stato prie šie
pei’ savaitę duoda po vieną' Pos maisto, be vandens 
kiaušinį. To davinio turi už
tekti vakarienei ir pusry
čiams prie kavos. Gyventi 
iš tokio maisto per mažai, 
o mirti — perdaug. Kas dar 
turi, tai išsiparduoda savo 
daiktus ir prisiperka mais
to. Kas neturi, tai turi būti 
taip, kaip yra.

Iš tos musų stovyklos be 
raštiško leidimo pasišalinti 
negalima, o jei leidimas ir 
yra, tai kur važiuosi? Juk 
reikia pinikų, o jų nėra. Tai 
tokiu budu dienos praeina 
be jokio džiaugsmo, tik su 
viltimi, kad gal bus geriau, 
arba baukštomės., kad pasi
baigs Raudonojo Kryžiaus 
globa ir busime išduoti bol
ševikams. Apart to, klima
tas čia, mums neįpratusiem, 
labai biaurus. Šiandien bir
želio 15-ta. turėtų būti šil
ta, o čia biaurus šaltas vė-

Milžinas Siurblys
Prieš šešius metus Rea- Ta milžiniška struktūra 

ding Railroad Iron & Coal užima 30x25 pėdų ruimo. 
Co. įrengė arti Kulpmonto
ant Susųuanna Coal Co. že
mės, prie kasyklos vadina
mos Scott Collery, kuri jau 
neveikia, milžinišką siurblį 
(pump).

atlieka stebėtinai didelį 
darbą. Jis per minutę laiko 
iš 465 pėdų gilumo kasyk
los ištraukia 5,650 galionų 
vandens.

Siurblio elektros motoras 
į yra 600 arklių jėgos. Daro 
per minutę 11,000 apsisuki
mų.

Tas milžinas
Iš . Gvatemalos respubli

kos, Centralinėj Amerikoj,
praneša, kad .en smarkus1 mas tik 15 valandų į parą 
vėsulas išlaužė 380,000 ba- su dviem pakaitom prityru- 

... , - ,r PanP medžių ir pridarė siu mekanikų darbininkų.
. a pabėgėlė gyvena Vo-: krašto ukiui milžiniškus, Anot inžinieriaus pasakoji- 

kietijoj, Hebscne, o Bludenz* nuostolius. GvHvCmHiu dnu- mo, iis °iili veikti žiemos yra Austrijoje. Taigi Mrs. giausiai eksponuoja bana- m«u vi.4 mėnZsj

operuoja-

Koncevičienės dovanotos 
drapanos pasiskirstė, dalis 
nuėjo Austrijos lietuviams, rankose.

laiko be
nų, o visas eksportas yra1 sustojimo. Vasarą gi to pa- 
Amenkos United Fruit Co. daryti jis negalėtų, nes mo-

Susideda iš šešių skirtingų 
dalių, sujungtų atlikti vie
nam darbui — traukti van
denį iš požemių.

Jei neskaityti elektros a- 
parato, jis visas pabudavo- 
tas iš geležies ir plieno.

Devyni dideli sparnai, va
dinami “ašmenys”, sudaro 
lyg grąžtą ir kelia — pum
puoja vandenį aukštyn į 
viršų 14 colių diametro dū
da ir paleidžia į didesnę. 
20 colių diametro ryną, iš 
kurios paskui vanduo gur
guliuodamas išsilieja į upe
lį, vadinamą Coal Creek.

Tas milžinas siurblys kaip 
ir daugelis kitų dalykų, pa- 
budavotas ne iš karto, nes 
jo dalys yra patentuotos 
net 23 kartus. Jį pagamino 
ir čia pastatė Parrlers Ma- 
nufacturing Corp. iš Los 
Angeles, Calif.

Viskas veikia automatiš-

įrengimų, jeigu tokios įstai
gos nebūtų pertoli viena 
nuo kitos.

Tai vienatinis toks dide
lis siurblys kietųjų anglių 
rajone. Jis pastatytas kaipo 
pavyzdys išbandymui, be 
jokio garantavimo. Kaip jau 

! minėjau, jis dirba jau šešius 
metus, o taisyti dar nieko 
nereikėjo, apart aliejavimo, 
kuris atliekama kartą į 15 
valandų.

J. D. T.

Bolševikai Apie Katynio 
Žudynes

Rusai įteikė Niurember- 
go karo kriminalistų teis
mui “labai slaptą” doku
mentą, kurs esą įrodo, kad 
naciai išskerdė virš 10,000 
lenkų karininkų Katynio 
miške, netoli Smolensko.

Kaip teismas žiūrės į tą 
dokumentą, dar nežinia. 
Atrodo, kad su tuo doku
mentu bolševikų valdžia 
nenusimazgos. Visos Ka

toras greičiau įkaista.

tynio žudynių aplinkybės 
kai. Vienas žmogus galėtų rodo, kad bolševikai išžu- 
operuoti dešimt panašių dė lenkų karininkus.

Raportas Jums Apie

Padėti su Telefonais

★
ir miego ir stovėk kol pri
sipažinsi... jei nuvirsti, tave 
muša. Tokiais ir panašiais 
budais bolševikų policija iš
gauna “prisipažinimus,” o 
paskui “kaltininkus” veža 
nakčia ir šaudo, o žmona 
gauna pranešimą, kad nu
baustas 10 metų be teisės 
rašyti laiškus...

Ir vokiečiai sušaudė tūks
tančius nekaltų žmonių, nai
kino inteligentiją, apvogda
vo miesčionis ir ūkininkus, 
išsiųsdavo įtariamus į kon
centracijos stovyklas, pri
versdavo dirbti jų karo lai
mėjimui visus, kurie bent-

vartojo tuos pačius prie
spaudos budus, kaip ir bol
ševikai, o po laimėto karo 
turėjo planus lietuvius iš
tremti ir apgyvendinti Lie
tuvoje vokiečius. Kaip vo-

1* 1

HOLU
ORDERS FOR SERUKE 
ARE BEIRO FILLEŪ IR

ŪRE3TER 
BOSTŪD^

k Per pirmus penkis mėnesius 1946 m. 51,000 naujų telefonų 
buvo įvesta Didžiajame Bostone Tai buvo pustrečio karto dau
giau, negu pereitais metais per tokį pat laiką. Todėl daug žmo
nių, kurie laukė telefonų po 2 ar 3 metus, dabar jau turi įvestus.

Telefonų pareikalavimas karui pasibaigus padidėjo daug dau
giau. negu buvo numatyta. Pavyzdžiui, ofisai, kurie rodos turė
jo gana telefonų bent iki 1960 m., dabar jau nebeiasiverčia. To
dėl nežiūrint į daugybę naujai įvestų telefonų, tūkstančiai vis 
dar laukia telefono įvedimo iš priežasties visokių trukumų me
džiagos ir įrengimų.

jas pučia iš juros pusės, be kiečiai turėjo planą užka
riauti pasaulį, taip ir bolše
vikai turi tą patį tikslą. Vie
ni ir kiti musų mirtini prie
šai...

Su aukšta pagarba, ....G, 
Nymindegab, Danija. 

1946 m. birž. 15-16 d.

PRIETAISŲ TRUKI M AS
Per kelis metus telefonų prietaisai ci

viliniam vartojimui nebuvo gaminami. 
Todėl kai kurių musų centralinių pajė- 
gumas buvo išsemtas prijungimais, ku- 

1 " 1 rjuos mes dar-me su prietaisais iš musų
sandėlių. Dabar prisidėjo tūkstančiai 
naujų telefonų prie virš miliono anks
čiau buvusių ir visi tie telefonai daugu
moje yra aptarnaujami prieškarinių skai
dančių. Kadangi pareikalavimas vis au
ga, tai kai kuriose musų centralinėse pa
pildomi prijungimai negali būti šiuo tar
pu padaryti.

NE VISUR GALIMA APTARNAUTI
Kai kuriose vietose mes negalime tuoj 

pat įvesti naujų telefonų, dargi ir nau
jiems bizniams negalime padaryti to pa
tarnavimo. Tai&foat ne visuomet galime

tyti pakeisti, nepaprastai padidėjęs pa
reikalavimas naujų telefonų, pramonės 
augimas, bendrai padidėjęs naudojimasis 
telefonais ir nedideli pasikeitimai musų 
senų vartotojų tarpe, visa tai padarė, kad

. ’Tnaujus, ar papildomus telefonus tik iš pa-patarnauti ir musų seniems Kostumerranr, 'lengva galima Įvesti.
Boston

Brighton
Girde
Commonwealth
Kenmore

Dorchester 
Cambridge 
Roxbury 
SomerviHe 
So. Boston

palto šalta. Orą čia pasikei
čia į dieną keletą kartų: lie
tus, pragiedrėjimas, vėjas, 
tas viskas taip ir maišosi. 
Mes visi galvojam apie sa
vo tėvynę Lietuvą, kaip ge
rai butų ten būti ir ruošti 
savo ir savo vaikų ateitį sa
vame krašte.

Bet musų vargšė, kraujais 
apipludusi Lietuva randasi 
bolševikų naguose. Kas jų 
nepažįsta, tas gali juos gir
ti, bet kas bent vieną dieną 
yra matęs, kas tie bolševi
kai yra, tai tokiam žmogui 
geriau numirti, negu važiuo
ti į tą “laisvąją šalį.” Jus 
paklausit kodėl? Paklausy
kit:

1940 metų vasarą bolše
vikai peržengė Lietuvos sie
ną, kaip jie sakė “išlaisvin
ti Lietuvą ir duoti jai lai
mingą gyvenimą.” Stepių 
ordos su tūkstančiais tankų 
ir desėtkais tūkstančių ka
reivių užėmė musų tvarkin
gą kraštą. Pradėjo pirkti iš 
krautuvių, kas tik papuolė: 
laikrodžius, medžiagas, val
gomus produktus... Užėję į 
krautuves paklausdavo, ko
kiam tikslui tas daiktas rei
kalingas, ir ar jiems reika-

Pabėgėliai Dėkoja
Mrs. Koncevičienė, So. 

Bostone, gavo iš pabėgėlių 
laiškų, kuriuose dėkoja už 
gautus rubus. Mrs. Konce
vičienė į paaukotus per 
BALF rubus buvo įdėjusi 
savo adresą, dabar pagal tą 
adresą pabėgėliai prisiuntė 
jai padėkos laiškus. Iš Blu- 
denzo lietuvių kolonijos ra
šo tos kolonijos valdyba:

Didžiai Gerbiamoji:
Nesenai gavome per musų R. 

Kryžių drabužių, kurie suauko
ti musų giminių, pažįstamų ir 
visai nežinomų, bet jautrią šir
dį turinčių Amerikos lietuvių. 
Tai buvo didelė džiaugsmo die
na. kai ne viena motina guodė
si galėsianti iš Jūsų suaukotų 
rūbų apvilkti sūnelį ar dukrelę. 
Tai buvo didelė parama lietu
viams tremtiniams. Tikrai jau
tėme, jog ten už Atlanto irgi

★

KAS YRA DAROMA?
Viskas, kas tik yra galima, yra daro

ma, kad pagerinus padėtį visose penkio
se valstijose, kurias mes aptarnaujame. 
Planai jau yra baigti padidinti įrengi
mus beveik šešių šimtų centralinių ofi- 
sų. Įrengimų gamyba vyksta 24 valandas 
per parą. Įrengimai yra siunčiami ir kai 
kuriose vietose padidinimo darbas iau yra 
pradėtas. Nauji pastatai ar perstatymai 
jau vykdomi, arba jau yra suplanuoti 20 
vietų. Vien šiais metais mes nutiesime 
1400 mylias tinklo vėlos ir 300 mylias 
kabelio. Musų inžinieriai gamina pato
bulintus Įtaisymus, kad pagerinus patar- 
navima telefonais.

MUSŲ POLITIKA
Mes perkratinam misų pajėgumą pa

tarnauti kai kuriose vietose, tikėdami, 
jog geriau yra aptarnauti kad ir ne visai 
tobulai didesnį skaičių žmonių, negu pa
likti kai kuriuos visai ue telefono patar
navimo.

kurie keliasi į naujas gyvenamas vietas. 
Jie irgi turi palaukti.
O KAIP SU BOSTONU?

Daugumas vietų Bostono Metropolijoj 
neblogai stovi su telefonų aptarnavimu. 
Visos žemiau išvardintos vietos dabar
turi mažiau, 
kiančių naujų

kaip po 300 
telefonų:

žmonių lau-

Arlington Dedham Quincy
Bei mon t Hingham Randolph
Boston HuU Reading

Devonshire Hyde Park Stoneham
Hancock Lexington Wakefield
Hubbard Lincoln Waltham
Liberty Medford Wellesley

Braintree Meh-ose Weymouth
Brookline Milton Winchester
Canton Needham Winthrop
Chelsea Newton Woburn
Cohasset Norwood

Kitos vietos, kur daug darbo reikia
atlikti centraliniuose ofisuose, ir kur rei
kia atlikti lauktinius darbus, turi nuo 
300 iki 1000 laukiančių žmonių. Tokios 
vietos yra:

KAIP TELEFONAI ĮVEDAMI?
Laukiantieji aplikantai gauna naujus 

telefonus pagal 1942 m. taisykles. Pir
miausiai atsižiūrima į visos bendruome
nės reikalus. Tie aplikantai. kurie rūpi
nasi viešąja sveikata, saugumu ir gerbū
viu, yra pirmieji eilėje. Veteranai, kurie 
atidaro naujus bizniaus, kiti biznieriri ir 
ligoniai eina antroje vietoje. Paskui, ka
da tokie skubus aplikantai yra patenkin
ti, ateina eilė kitų aplikantų, kuriems te
lefonas įvedamas iš eilės.

Kur centralinių ofisų įrengimai pave
lija, ten užsakymus išpildome pagal tu
rimas galimybes, nežiūrint kad kartais 
reikia pirma dar atlikti įvairius laukuti
nius darbus.

Boston
Bowdoin
(apitol
lafayette
Richmond

Charles(own 
East Boston 
Everett

Jam. Plain 
Re ve re 
Watertown

Kai kuriose vietose neišvengiamos ap
linkybės padarė, kad laukiančiu yra dau
giau. kaip po 1000 žmonių. Musų įren
gimai, kurie dar prieš karą buvo numa-

KADA KOSTUMERIAI ATSISAKO
Kada negalima patenkinti pareikala

vimų, tada naujiems aplikantams prisiei
na ilgiau laukti. Telefonai pasiliuosuoja 
ir tada. kai senieji kostumeriai atsisako 
nuo telefonų. Tas įvyksta diena iš die
nos del visokiu priežasčių. Kaip tik se
nieji kostumeriai atsiseku, telefonų pa
tarnavimas yra perleidžiamas kitiems, 
kurie laukia ir tame reikale prisilaikoma 
bendros telefonų įvedimų tvarkos.

NEW ENGLAND TELEPHONE A TELEGRAPH COMPANY

Ad. No. SO-9 Greater Boston

i
I



£l^2eK^3»^^^a=3====S=====J===±=3========E=S========

Vietinės Žinios
i— -

Bostono Eleveitoriai Dirba 
su Nuostoliai*

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 30, Liepos 24 d., 1946

Baisu* Sprogimas Onsete ;_____
Praeitą ketvirtadienį per 

pietus Cape Code, Onset 
miestelyje Įvyko baisus ga
zo sprogimas. 9 žmonės li
ko vietoje užmušti, 75 žmo
nės buvo sužeisti ir penki 
namai visai sugriauti. 25 
žmonės buvo sunkiai sužeis
ti ir turėjo pasilikti ligoni
nėse. Nuostolių padalyta 
150.000 dolerių.

Baisus sprogimas Įvyko 
Cristie’s SPA restorane, kur 
jau anksčiau buvo pastebė
ta, kad gazas iš paipų plin
ta po namus. Gazas buvo 
uždarytas, bet matomai na
me buvo daug gazo susirin
kę ir jis dėl kokios tai neiš-1 
aiškintos priežasties sprogo.

Lankėsi Dainininkas 
Pranas Stankūnas

Bostone lankėsi iš Brook
lyno dainininkas F. Stankū
nas. Jis buvo čia atvykęs a- 
tostogų proga, pabuvo kele
tą dienų ir pirmadienį išvy
ko porai dienų Į Cape Code,! 
o vėliau grįš per Providen- 
ce namo. Lankydamasi Bos
tone praeitą sekmadienį dai
nininkas gastroliavo Lietu
vių Radio valandoje, padai
navo porą dainų. Kiek teko 
girdėti, klausytojai buvo la
bai patenkinti dainininko 
pasirodymu per Bostono ra
dio. Svečias buvo užėjęs į 
musų redakciją, apžiurėjo 
įstaigą ir atnaujino pažin
tis. Kadaise F. Stankūnas 
yra ilgoką laiką gyvenęs 
Bostone.

RADIOPIKNIKAS
------Įvyks------

Nedėlioj, Augusto 4-tą, Vose’s Pavilioti 
MAYNARD, MASS.

Rengia LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJA

BOVRDINI. Mac'kas dalyvaus piknike

Programa bus sekanti: Puiki $100.000 vertės I. J.
I ox kailių paroda; dainuos Stulginskų visa šeimyna iš 
YVaterbuny. Conn.; gražuolių kontestas. rinkimas “Miss 
Lithuania of N. E.'*; dainuos Keistučio ir Birutes Kadio 
C horas vadovaujant V. Minkienei; gros Jono Dirvelio 7 
muzikantų populiari orkestrą.

Dovanos bus: §200 1. J. EOX KAILINIS KOLTAS, 
YValnut Veneer 2-piece Bedroom Sėt, Porcelain Top Break- 
Jast Sėt. 54 piece Dinner Sėt. §20 Permanent Wave, Teapot 
Electric Kitchen Wall Clock, §7.50 Walnut Smoking 
Stand. 6 piece Genuine Leather Military Sėt.

Bušai važiuos 12-tą ir 1-mą vai. pp. iš So. Ik ks ton n 
Pil. Kliubo, E ir Silver Sts, So. Bostone. 1-mą vai. pp. iš 
Cambridge Pil. Kliubo, 823 Main St.. Cambridge. Iš Mon- 
tello—12-tą vai. per pietus, iš Zinkevičiaus Market. 17 
Arthur St. Iš Norwoodo — iš Lietuvių Svetainės, St. 
George Avė. 1 :15 pp. Iš VVorcesterio—iš Liet. Pil. Kliubo 
Svetainės, 14 Vemon St. 1:15 pp.

Automobiliu važiuojant iš Bostono ir visų Bostono 
priemiesčių, važiuokit į YValtham. tada imkit kelią No. 117. 
Iš VVorcesterio ir apielinkių miestų, taipgi iš Conn. ir R. I.. 
važiuokit per Marlboro. Mass. miestą, keliu No. 20, tada 
j Maynard. Iš vakaru: Lovvell. I^awrence. Haverhill, Maine 
ir N. H., važiuokit per Ix>well iki Chelmsford No. 27 ke
liu į Mavnard. «

Profesorius, Kurs Nemoka 
Skaičiuoti

Po Bostoną vaikšto žmo
gus. kurs kartais save vadi
na kunigu, kartais profeso
rių. Jo pavardė yra Kubi
lius. Kas jis, iš tikrųjų yra, 
galas jį žino.

Liepos 4 d. tas žmogus 
atėjo į lietuvių masinį mi
tingą So. Bostono High 
School svetainėje, pasiklau
sė kalbų ir kai buvo pradė
ta rinkti aukos, jis išėjo pro 
duris.

Iš lietuvių mitingo kuni
giškas profesorius nuvyko į 
bolševikų pikniką, į kurį 
specialiai iš New Yorko bu
vo atskridę orlaiviu Rojus 
Mizara su žmona. Kalbėda
mas į žmones M izara sakė: 
“Profesorius Kubilius mane 
informavo, kad So. Bostoi$> 
lietuvių mitinge buvo šinfr 
tas žmonių... O Michelsonas 
kalbėjo už karą prieš Rusi
ją...”

Vadinasi. Kubilius “infor 
mavo.” Lietuvių mitinge bu
vo 600 žmonių, o Kubilius, 
“profesorius ir kunigas,” 
suskaitė tiktai vieną šimtą. 
Kada S. Michelsonas kalbė
jo, profesorius jau buvo iš
vykęs iš salės. Michelsonas 
kalbėjo ne apie karą, bet a- 
pie A. Lietuvių Tarybą. Bet 
kunigužis nuvažiavo pas 
bolševikus ir apsimelavo. 
Matyti tas murzinas žmoge
lis norėjo pasirodyt bolševi
kams esąs “smart” bendra
keleivis, bet jis įrodė tiktai 
savo pliuškystę. B.

Teko girdėti, kad Bend- 
Šiais metais per pirmus rojo Amerikos Lietuvių Fon 

šešius mėnesius Bostono! do. Bostono skyriaus narių 
miesto eleveitoriai dirbo su j susirinkimas kviečiamas 
stambiais nuostoliais, nors' rugpiucio (August) 2 d., 
keleivių jie turėjo visus pen-j penktadienį. Susirinkimas 
kius milionus daugiau, kaip išvarstys siuntimą delegalų į 
prieškariniais metais. Pus-į BALF seimą, kurs įvyksta 
mečio nuostoliai siekia 412,- per Labor Day New Yorke
550 dolerių. Nuostoliai pa
eina iš padidėjusių algų ii* 
visokių išlaidų.

Šipjardo Streikas be 
Unijos Leidimo

East Bostono šipjardc su
streikavo pusantro tūkstan
čio darbininkų. Šip jardų 
darbininkų unija buvo prieš 
streiką, bet darbininkai pir
madienį nutarė tęsti streiką 
ir be unijos pavelijimo iki 
jų reikalavimai bus paten
kinti. Darbininkai sako. 
streikas kilo dėl neteisėto 
paleidimo iš darbo 15 dar
bininkų.

Pagavo Tris Jaunus 
Plėšikus

Sekmadienio vakare poli
cija sugavo tris jaunus plė
šikus nuo 21 iki 24 metų; 
kurie sekmadienį apiplėšė 
du senus smulkius pirklius 
ir atėmė iš jų 60 dolerių. Da
bar policija nori išaiškinti, 
ar‘tie plėšikai nėra padarę 
ir daugiau plėšimų Bostone 
ir apylinkėse.___________

Parėmė Lietuvos Žmones

Mrs. A. Liutkuvienė iš 
Bridgevater, Mass. pridavė 
į Bostono BALF 17-tą sky
rių kelių bridgewateriečių 
narines duokles į skyrių. Už
simokėjo po 1 dolerį Mrs. 
M. Tarnui, Antanas Bubin. 
Ant. Gailunas. Mr & Mrs. 
Kavaliauskai ir Mrs. V. šar- 
kiunienė. Mrs. K. Kucburs-- 
ky užsimokėjo $5 penkieihs 
metams. Pinigai priimti į 
vietos BALF skyriaus kasą.

BALF Susirinkimas

ir numatoma apsvarstyti 
platesnio vajaus pravedimą. 
Susirinkimas įvyks Piliečių 
Draugijos svetainėje.

Metinis Piknikas

Rugpiucio 4 d. Lietuvių 
Radio metinis piknikas May 
nardė. Vose pavilijone ža
da sutraukti daug žmonių. 
Kaip kasmet, ir šis p-nų 
Minkų pikniką.' keta būti la
bai įvairus, bus dalijamos 
dovanos, dalyvaus daininin
kai, štukoriai ir. bendrai, 
publika nenubodžiaus. Pik
niko vieta yra graži. Dau
giau žinių apie tą pikniką 
vra skelbime.

Pirkėjų Streikas

Jei pirkliai nori nulupti 
nuo pirkėjų devvnius kai
lius. pirkėjai streikuoja ir 
nesiduoda lupami. Pirkėjų 
streikai jau iškilo daugelyje 
Amerikos miestų, kur mais
to ir kitų dalykų pabrangi
mas skaudžiai atsiliepė į 
vartotojų kišenes. Pirkėjų 
streikas dabar plinta ir po 
Bostoną. Labai daug žmo
nių susilaiko nuo pirkimo 
visokiu daiktų ir laukia, ka
da vėl pradės veikti OPA 
ir kontroliuoti kainas.

Elektra Užmušė Vaiką
Roxbury berniukas Wm. 

Murphy, 14 metų amžiaus, 
pirmadienį žaidė su vaikais 
prie elektros laidų. Vaikai 
užmetė ant elektros vėlų 
lazdą ir negalėjo jos nu
krapštyti. William pasilipo 
elektros stulpu tą lazdą pa
siekti ir prisilietė prie elekt
ros laidų. 4,000 voltų įtem
pimo elektros srovė jį is kar
to pritrenkė, jis nukrito že
mėn ir mirė. Pastangos jį 
atgaivinti nepavyko.

Meniška* Vagis
Harry Krivickis, paveiks

lų pirklys iš Detroito atvežė 
į Bostoną nemažai gražių 
paveikslų parodyti ir par
duoti. Pirmadienį pirklys 
pastatė savo automobilį 
gatvėje ir nuėjo į restoraną 
valgyti. Tuo tarpu nežino
mas vagis įsilaužė į mašiną 
ir pavogė 10 gana brangių 
paveikslų $2.875 vertės.

Pabėgėlių Padėka
P. J. Tuinila. žinomas So. 

Bostono darbuotojas, gavo 
iš Švedijos nuo pabėgėlių 
laišką, kuriame dėkoja už 
gautą siuntinį knygų. Laiš
ke rašo:

Aukštai Gerbiamai Tautieti! 
šiuo turiu pranešti, kad iš

Jūsų aš gavau knygų siuntinį 
pilnoje tvarkoje.

Už atsiųstas knygas, už Jū
sų rūpesčius savo tautiečių ge
rovei. reiškiu Jums savo ir sa
vo šeimos vardu širdingą ir gi
lią padėką.

Mes busime laimingi, jeigu 
gyvenimas bus toks geras ir 
suteiks mums progos už visa tai 
Jums atsidėkoti.

Širdingai linkime Jums nepa
ilstamos ištvermės darbe dėl 
musų tautiečių ir dėl Lietuvos 
gerovės.

Su gilia pagarba.
P. Kregždė.

Bostone jau prasideda ir 
organizuoti pirkėjų streikai. 
Cambridge šimtai veteranų, 
studentų, kurie turi gyven
ti iš 90 dolerių mėnesiui, 
buriasi ir veda agitaciąj už 
platų pirkėjų streiką, jie 
pradeda pikietuoti stambią
sias krautuves ir turgus, ra
gina žmones susilaikyti nuo 
pirkimo.

Dabar laukiama, kad 
OPA atnaujintas bilius įves 
vėl kainų kontrolę, o tada 
ir pirkėjų streikai savaime 
atpuls.

Pirks Gaisrų Gesinimo 
Laivą

Majoras Curley pasiūlė 
miesto tarybai skirti 100,- 
000 dolerių nupirkti vienam 
laivui. Laivas bus nupirktas 
iš Karo laivyno už 25,000 
dolerių, o vėliau reikės iš
leisti apie 75.000 dolerių, 
kad tame laive įrengus gai
sro gesinimo priemones. 
Laivas saugos nuo gaisrų 
uostą ir palei uostą esamus 
sandėlius. Miesto taryba 
taip ir nutarė, tam reikalui 
ji paskyrė 100.000 dolerių.

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterim* Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš- 

kreiptis raštu pas: (30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

List INSURANCE COMPANt
oš Boston. Massa c mum t t s

GUY W COX 
Cho i r mo n of tho Beord

PAUl F. CIA»K Prosidont

Jūs, žinoma, greit a t šaky si t: “Taip, suprantama”.

Daugumas tėvų nori, kad vaikai baigtų mokyklą. Bet 
daugelis vaikų nepabaigs, nes buvo užmiršta pasirūpinti apie 
tai, kas gali bet kam atsitikti. Gyvybės apdrauda gali jus ap
saugoti nuo tokių netikėtinumų. Jeigu jūs dar neturit tokio 
užtikrinimo, kad jūsų vaikai galės baigti rinokslą, mes norėtu
me jums parodyti, kaip tai padaryti nedidele kaina.

Ar jūsų Vaikas
pabaigs Mokyklą?

RADIJO PROGRAMA

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

1— Muzika
2— Birutės Radio Trio
3— Pasaka apie Magdutę.

Po programos parašykite 
savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu- W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

THIS WEEK!
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Baigiasi Skandalinga Byla
Bostone eina prie galo 

skandalinga byla, kurioje 
vienas karo veteranas kalti
namas tuo, kad piaustė ii* 
degino viename viešbutyje 
jauną 18 metų merginą. By
la tęsėsi per 19 dienų, o 
laikraščiai plačiai rašė apie 
dvejų ištvirkėlių “pegyveni- 
mus’’ viešbutyje.

VAISTAS AZIVA
(Nr. 601074)

’ šis vaistas yra geras nuo nu- 
sideginimo saulės arba ugnimi, 
taipgi nuo nusišutinimo. Nusi- 
pirkit tuojau, kad reikalui pasi
taikius turėtumėt namie. Nusi
deginus ar nusišutinus. reikia 
sumirkyt AZIVOJ skepetaitę ir 
dėti ant žaizdų. Kartoti, kol su
stos skaudėti. Trinti nereikia. 
Bonka $2.00.

295 Silver St., ant 1 floro.
So. Bostone. (31)

BORIS BEVERAGE CO.
220 E Street, South Boston

Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Bro*dway 
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0949
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mas*.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKĄ-
.. Ofiso Valandos: nuo 2 iid 4

ir noo 7 ild S

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1820

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir S-8 

Nedėtiomis ir šventadieniais: 
noo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU, arto Central ■«.

CAMBRIDGE, MASS. -

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyriikn organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dien* 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON. MASS.
TeL Common aealtk 4979

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
40 SCOLLAY SQUARE. Rasai 27 

BOSTON. Tlef. Lafayette 2*71 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AT 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BRO A D WA Y,

SO. BOSTON. MASS. 
TcL COUth Ecstoa 461$ __J




