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Kongresas Didele Dauguma
Priėmė Darbo Bilių

-
Prezidento Veto Liko Atmestas — Darbininkų Unijos 
Dėkoja Prezidentui Už Jo Pastangas — 1948 Metų Rin
kimuose Darbininkai Palaikys Prezidentų Trumanų —

Darbo Bilius įsigalėjo.

šį pirmadienį baigėsi ko- Attlee Smerkia Dik-
dtntorpdė“nS darbo'eS-i taturų Režimus
liaus. Kongresas tą bilių ------ — x
buvo priėmęs didele balsų Anglijos ministeriu pir- 
dauguma, bet prezidentas mininkas C. Attlee kalbėjo 
bilių vetavo ir birželio 20 d. praeitą šeštadienį mainerių 
grąžino jį be parašo atgal susirinkime. Jis griežtai pa- 
į kongresą. Atstovų rūmai smerkė Rytų Europos rusų 
tuoj pat ėmė tą bilių iš nau- pastatytus režimus ir sakė, 
jo svarstyti ir 331 balsu kad Rytų Europos kraštuo- 
prieš 83 bilių iš naujo prie- se žmogaus teisės yra pa- 
mė. Senate kova ėjo ilgesnį mintos ir kad taip vadina- 
laiką. Kai kurie senatoriai mos demokratinės valdžios 
buvo pradėję “filibusteriau- tuose kraštuose yra tik išsi- 
ti”, arba kalbėti ilgiausias tyčiojimas iš demokratijos, 
kalbas prieš bilių, kad užtę- Attlee apgailestavo, kad 
sus jo svarstymą ir sukėlus Anglijoj yra žmonių, kurie 
krašte ūpą prieš bilių. Kai save vadina dargi socialis- 
kurie senatoriai, kaip re- tais, kurie tokiems Rytų Eu- 
publikonas Morse iš Orego- ropos režimams pritaria ar 
no, kalbėjo virš 10 valandų bent bando juos pateisinti, 
prieš tą bilių. Kiti senato- Attlee pabrėžė, kad kiek- 
riai irgi tęsė nepabaigia- vienas žmogus, nežiūrint į 
mas kalbas. Pagaliau buvo jo įsitikinimus, turi turėti 
sutarta balsuoti ir šį pirma- visas pilietines teises.
dienį senatas vėl pasisakė ---------------
už bilių 68 balsais prieš 25. Kongresas Svarsto 
b^TakvoalSvX^S Afejaus Eksportą
o po prezidento veto tiktai . ---------
vienas senatorius persimetė Amerikos kapitali štai 
į administracijos pusę ir parduoda daug aliejaus į 
balsavo prieš bilių. Rusiją. Kongrese iškilo

Darbo bilius dabar įsiga- klausimas, kodėl Amerika 
Įėjo ir darbininkų unijos leidžia gabenti aliejų į Ru- 
turės veikti pagal to biliaus siją, bet vyriausybė atšakė, 
nuostatus. Unijos galės veik kad aliejaus pardavimas 
ti, bet jų laisvė bus žymiai Rusijai yra normališkas 
suvaržyta. Prezidentas Tru- biznis, o virš to vyriausybė 
man, atmesdamas tą bilių po birželio 30 d. nebeturės 
sakė, jis yra nukreiptas nė įgaliojimų kontroliuoti 
prieš unijas, jis padidins aliejaus išvežimą. Kongrese 
industrijoj kovas tarp dar- į kai . kurie . atstovai reiškė 
bininkų ir darbdavių ir bi- pasipiktinimą dėl kapite
lius vers vyriausybę kištis į Kstų gobšumo, kad jie dėl 
visus kilančius ginčus. pelno gabena aliejų į Rusi- 

Senatorius Taft. republi- jų, kaip jie prieš karą ga- 
konas iš Ohio. per radio beno aliejų ir geležį į Ja2 
gynė tą bilių ir sakė, kad poniją.
jis įneša tvarką į unijų vei- ---------------
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Dideli Protestai Prieš Naująjį 
Darbo Kontrolės Dilių

Kelios Dešimtys Tūkstančių Mainerių Išėjo į Protesto 
Streiką — Darbo Federacijos Pirmininkas Skelbia Kovą 
už Atšaukimą To Biliaus — CIO Unijų Vadovybe Kvie

čiama į Posėdį Aptarti Kovą Prieš Naują Bilių.

Iowos valstijoj dideli potviniai apsėmė daug farmų ir laukų. Čia matyti van
dens apsemtas faunas palei Missouri upę, kuri buvo patvinusi iš dviejų kar
tų. Šiais metais potviniai pridarė Amerikos farmeriams paupiuose didelius
nuostolius. . minės Amerikoj yra reika

------------------------------------------------------------------------------------------------------------S-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . lingi pagelbos, to Amerikos
Rusų Atstovas Išbe- Socialistų Posėdžiai Tarsis Dėl Pagelbos plaukiai Ameri

go iš Posėdžio Ziuriche be Pa
sekmių

Maisto Pakietai Prezidentas Truman, at-
v. . A • , mesdamas naują darbo bi- 

niunciami Amerikon nų sakė, jis sukeis krašte 
--------  visai bereikalingas kovas

Amerikos muitinės pra- tarp darbininkų ir darbda- 
neša, kad paskutiniomis są- vių. Kaip tik kongresas pie
vaitėmis iš Graikijos ir ki- ėmė bilių didele dauguma, 
tų badaujančių Balkanų darbininkų unijos tuoj pra
šaliu žmonės pradėjo siųsti dėjo protestuoti prieš tą įs- 
į Ameriką savo giminėms tatymą. šį antradienį kelios 
maisto pakietus. Jau tuks- dešimtys tūkstančių maine- 
tančiai tokių pakietų pasie- rių, Mainerių unijos narių, 
kė Ameriką. Bendras atsių- išėjo į protesto streiką, 
stų pakietų svoris siekia iki Streikuoja 10,000 mainerių 
160,000 svarų. Daugiausiai Alabamos kasyklose, 8,000 
maisto pakietų ateina iš—Pennsylvanijoj, 1,000 — 
Graikijos. Kodėl žmonės į Virginijoj ir kelios mainos 
Graikijoj mano. kad jų gi- West Virginijoj.

Darbo Federacijos pirmi
ninkas W. Green sako, kon
gresas padarė didelę klaidą 
priimdamas naują bilių ir

Jungtinių Tautų militari- 
nėj komisijoj, kuri svarsto
įkūrimą tarptautinės poli-i -• . , . . , T-
cijos tvarkai palaikyti, eina rlJ0J' bu? “flr??ke Eu™- 
kivirčai tarp rusų kitų šalių po? ®?c,aĮlst?'.. 'r T sa''ų 
atstovų. Komisijoj daly vau-.aptaltI , ^nąimo loter
ija generolai, admirolą"! ir'nacl,’r'a|o a^nvmimo Riau
kia aukšti kariškiai. Praei- T- Po k. "'’ pa:

sitanmų atstovai įssiskirste

Ziuricho mieste,

IS Amerikos ką, kur jokio maisto truku- Darbo Federacijos unijos
______ mo nėra. Atrodo, kad kas tuoj pat pradės akciją, kad

Paryžiuje šį penktadienį tai veda propagandą už bilius butų atšauktas.
| susirinks Anglijos, Franci- maisto siuntimą į Ameriką. CIO unijos taip pat'griež- 
jos ir Rusijos užsienių rei-Sveica- -— d..--------------- t tai pasisakė prieš naują bi

tą penktadienį, komisijai 
beposėdžiaujant, rusų at
stovai išbėgo iš tos komisi
jos, nes jiems „ nepatiko 
“procedūra”. Jie sakė, jei 
jus nedarote, kaip mes no
rime, tai mes eisime pasi
vaikščioti į gatvę, o jus pa
silikite vieni.

Gromyko sako, kad rasų 
atstovai pabėgo

kalų ministeriai tartis dėl 
Europos ekonominio atsta
tymo ir dėl galimos pagel
bos iš Amerikos.

Amerikos Valstybės sek
retorius G. Marshall iškėlė 

kad Europos 
valstybės pačios

Išsprogo Laivas SUh^:. 0 ši penktadienį CIO 
unijų vadovybė renkasiGazolinu

Los Angeles uoste praei
tą sekmadienį įvyko baisus 
sprogimas. Laivas “Mar- 

išdirbtų kay’’ su trimis milionais ga-

Washingtone, kad aptarus, 
kaip geriau vesti kovą prieš 
tą bilių.

Formanų unija, kuriai 
naujas bilius draudžia vesti 
kolektyvines derybas dėl

nieko nenutarę. Buvo tik t 
išrinkta komisija, kuri stu- valstybės
dijuos Internacionalo at- ;£avo atsistatymo' programą" Honų gazolino išsprogo į darbo sąlygų, Kreipiasi į 
gaivinimo galimybes.. Amerika tada salėtu lene. 14 žmonių buvo už- teismą, kad paskelbtų nau-

Nepasisekimo priežastis yjau j?uropaį padėti. Pagal mušti vietoje, keletas buvo ją bilių nekonstituciniu.
buvo ta, kad į pasitarimus t sumanymą praeita savai- sužeista ir sprogimas prida- Fabrikantų atstovai nau-
ntvvkn socialistiniu nart.iin wVo naritarimal tarp rė daug nuostolių uosto į- ją bilių sveikina, kaipo “di-

anglų ir francuzų, o šią są- rengimams. Iš viso nuosto- delį žingsnį industrijos
atvyko socialistinių partijų 
atstovai iš Lenkijos, Rumu
nijos, čechoslovakljos

kimą ir apkarpo unijų bosų 
sauvalę.

Darbo biliaus priėmimas ______
turės didelės politinės įta- Chicagiškis Simon Brown, 
kosi Utb metų piezidento krautuvės savinin-
nnkimus. Unijos dabar ne- sumanė tikrai apsi-
abejojamai pasisakys uz oti nuo vagių. jis pa_ 
perrinkimą prezidento Tru- samdė yieną 62 metų
mano į piezidentus^ seka- prank Bell ir jį uždarydavo 
Tuam terminui. Ginčas dėl vakarą j krautuvę, kad 
biliaus žymiai pablogino jįg saUgOįų krautuvę nuo 
prezidento santykius su re- ya •
publikoniska kongieso dau- gį pirmadienį S. Brown 
£uma- atėjo į Chicagos policiją ir

pasiskundė, kad jo sargas 
dingo iš krautuvės. Jis iš-

____ piovė duryse skylę ir pro ją
Amerikos armijos dakta- išlindo su 500 dolerių šei- 

rai pataria žmonėms per mininko pinigų, su daug 
karščius eiti į orą ir dirbti snapso ir ciganetų. Dabar 
saulėje< o ne slapstytis pa- policija gaudo tą sargą.
vėsyje. Jie sako, nuo saulės ---------------
karščio greičiau numirsi KAŽKAS NUŠOVĖ GAR- 
pavėsyje, kaip dirbdamas SŲ GENGSTERJ
saulėje. ---------

Daktarai dar sako, kad Beverly Hills, Calif. pra

GERAS SUMANYMAS 
PRIDARĖ NUOSTOLIŲ

ne visam Vengrijos bet tie atstovą,
laikui. Jie vėliau vėl grįš į tlk 15 ''a‘fio:
komisiją. ' Tikrenybėj juos pastate Į

' socialistų partijų vadovybę 
17‘u** rusų durtuvai, o ne tų kraš-

ItallJOS Valdžia Ga-m darbininkų valia. Tie ra- 
rų remiami “socialistai” 

_____ priešinasi Internacion a 1 o
Italijos parlamentas 274 atKaiYi?i"’ui- Kol. Maskvos 

balsais prieš 231 nubalsavo l,.oka'aI bus kviecami , so- 
išreikšti pasitikėjimą nau- p,allst« P.^tarmus, tol is 
jai de Gasperi vyriausybei, n,«k° neišeis.

lr vaitę ir Rusijos atstovas da- Hų priskaitoma už 10 milio- tvarkyme” ir kaipo išpildy- 
lyvaus pasitarimuose dėl nu dolerių. Sprogimas buvo mą aiškaus mandato.
Europos ekonominio atsta- toks baisus, kad jis buvo Darbininkų organizacijos 

jaučiamas kelias mylias yra pasiryžusios naują bilių 
apie Los Angeles uostą. Po pasitikti s u didžiausiais 
sprogimo kilo didelis gaiš- protestais ir kadangi admi-

tvmo.

vo Pasitikėjimą
GERA JUROS ŠUNŲ 

MEDŽIOKLĖ ras ir per kelias valandas 
uostas buvo nesaugus. Ne- 

Kanadoje į Halifax uostą toli nuo sprogusio laivo

nistracija irgi pasisakė prieš 
naują bilių, tai kova dėl to 
biliaus bus ilga ir suvaidins 
nemažą vaidmenį ateinan
čių metų rinkimuose.

praeitą sąvaitę buvo atvež- randasi aliejaus perdirbimo 
ta 20,000 juros šunų kai- fabrikas, kur buvo 16.milio- 
liai. Juros šunų medžioklė nų galionų aliejaus, bet 
vyksta palei Nevvfoundland fabrikas buvo apsaugotas SNIEGO AUDROSE 2U-
pakraščius ir šiais metais nuo gaisro ir tuo budu is- 
medžioklė buvo sėkminga, vengta didelės nelaimės.
Jurų šuniukų kailiai yra --------------
naudojami kailiniams siūti
ir iš iu išdirbama visokie

KAIP APSISAUGOTI 
NUO KARŠČIO?

kuri yra pirmoji Italijos vy-l T7 • r/ ir
riausybė be komunistų ir be V engrūl IrOltina
socialistų. * De Gasperi vy- Ameriką ir Angliją
riausybė susideda beveik iš _____
vienų krikščionių demokra- Perversmininku valdžia 
tų, bet už ją parlamente Vengrijoje išleido “baltą 
balsavo demokratai ir deši-'knygą” kurioje ji kelia kal
niosios partijos. Komunis- tinimus prieš Ameriką ir
tai ir socialistai balsavo Angliją. Sako. Amerika ža-
pnes vyriausybę. fjėjo duoti piniginę pagel-
__________ _____ ba nuverstajam ministeriu
BRITy KOLUMBIA NORI pjrrriininkui \agy, kad iis

ISVIETINTŲJŲ galėtų laimėti busimus rin-
Britų Kolumbijos provin- ^rn\ls ^ei}g! ioje, o Angli- Amerika jau yra parsiga- 

cija Kanadoje siūlo Kana- ]a sluntusi į Vengriją savo benusi iš Vokietijos virš
dos valdžiai atidaryti pla- šnipus ir kui-ciusi sąmoks- tūkstančio vokiečių moksli-
čiai duris išvietintiems žmo- lūs „Vengrijoj. Baltoj kny- njnkų, kurie dirba prie įvai-
nėms Europoje, kad jie ga-.?°J . ven?’4 bolševikai kariškų išradimų ir ban- 
lėtų vykti į B. Kolumbiją ir * ,b.ia areštuotųjų žmonių 4ymu vokiečių moksli
na VnrKc n-; “prisipažinimus ir visi tie

odos išdirbiniai. Iš jurų šu
nų aliejaus dirbamas mar
garinas, o jų mėsa yra per
dirbama į žemės trąšas.

VOKIEČIŲ MOKSLININ
KAI AMERIKOS TAR

NYBOJE

VO 18 ŽMONIŲ

Nebraskos valstijoje pra- 
NEWFOUNDLAND JUN- eit3 sekmadienį siautė di- 
GIASI PRIE KANADOS delės sniego pūgos ir aud- 

_____ ros, dėl kurių žuvo 18 žmo-
Didelė Nevvfoundland do

minija Kanados rytuose yra 
nutarusi prisijungti prie

nių ir keli šimtai žmonių 
paliko be pastogės. Daug 
atostogaujančių žmonių bu-

ne pats karštis žmones va- eitą sąvaitę nežinomas pik- 
sarą kankina, bet drėgmė, padarys nušovė pagarsėjusį 
Jei oras yra ir karštas, bet gengsterį ir “gemblerių ka- 
jei jis nėra per daug drėg- ralių” B. Siegel. Paskutiniu 
nas, žmogus gali difbti ir laiku tas gengsteris gyveno 
jo sveikata yra gera. Bet turtuolių ir mūviu žvaigž- 
karštas ir drėgnas oras daž- džių tarpe ir nežinia kuo 
nai nuverčia žmogų. Dėl vertėsi. Policija spėja, kad 
drėgmės ore žmogaus ku- ir dabar jis dalyvavo viso-tus. 
nas negali atvėsti išprakai- kiuose “raketuose” ir kad jo'

čia kurtis žemės ukyje. Bri- prisipažinimus 
tų Kolumbija turi platybes prisipažinimai kaltina 
žemės ir labai mažai žmo- meriM m Angliją, 

ji galėtų priimti visus
išvietintuosius žmones iš 
Europos. Bet Kanados val
džia delsia, kaip ir Ameri-

. ninku dirba EI Paso, Texas 
valstijoj prie rakietinių 
bombų tobulinimo. Pir
miausiai tie mokslininkai 
parodė amerikiečiams, kaip 
rakietines bombos dirba- 

Kongreso priimtas taksų mos ir dabar jie daro ban- 
kurs sumažina mo- dymus su tomis bombomis 
4 bilionais doleriu

TAKSŲ BILIUS LIKO 
PALAIDOTAS

Kanados, kaipo atskira Ka- y° atkurk na° susisiekimo 
nados provincija. Nevv- kalnuose. Audros siaulė Ne- 
foundlando parlamento at- braskoj ir kaimyninėse val- 
stovai dabar atvyko į Ka- stijose, bet daugiausiai nu- 
nados sostinę susitarti galu- kentėjo Nebraskos valstija, 
tinai dėl prisijungimo sąly-

T e L SURASTI SKIEPAI PRIEŠ
Nevvfoundlandae buvo VAIKŲ PARALYŽIŲ

Britų dominijonas, bet įsi-į ______
painiojo į finansinius sun-Į Iš Raltimorės, John Hop- 
kumus ir kurį laiką buvo uniVersiteto praneša, 
valdomas Londono, paskir- ^ad ^en mokslininkai sura- 
tos komisijos. do skiepus prieš vaikų pa

ralyžiaus ligą (polio). Kol 
kas vaistai buvo išbandyti 
tiktai ant beždžionių įr jie 
visai apsaugojo gyvulius

SAKO, RUSŲ ATOMINĖ 
DIRBTUVĖ IŠSPROGO

Kun. B. Hubbard, pagar- nuo vaikų paralyžiaus ligos, 
sėjęs “ledynų kunigas”, gy- Daktarai sako, tų vaistų su

kos kongresas, kurs labai bilius,
nenoriai svarsto Stratton kesčius 4 omonais noieriu ir jas gerina, 
bilių ir niekaip negali apsi- prezidento buvo vetuotas ir Rusija irgi turi pasam- venęs ilgą laiką Alaskoje, radimas priartina mus vie- 
spręsti įsileisti į Ameriką grąžintas kongresui per- džiusi ar prievarta išvežusi sako, kad Rusija turėjo ną žingsnį arčiau prie nu-
400,000 žmonių per 4 me- svarstyti. Praeitą sąvaitę į Rusiją daug vokiečių mok- prieš metus laiko pasista- galėjimo vaikų paralyžiaus

kongrese neatsirado dvejų slininkų, kurie dirba Rusi- čiusi atominės energijos ir gal jau visai netoli lai-
trečdaliu daugumos už tą joj prie įvairiausių karo gamyklą, bet ji išlėkė į orą. kas, kada skiepijimu gali-

tavimu, todėl drėgnas oras konkurentai jam bus palei- Remkit biznierius, kurie bilių, o todėl bilius liko at-ginklų gaminimo ir tobuli- Iš kur kunigas gavo tas ži- ma bus žmones apginti nuo 
kenkia sveikatai. > dę kulipką į galvą. skelbiasi “Keleivyje,” mestas. nimo. nias, jis nepasakė. tos ligos.
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SOCIALISTO KLAUSI- 
MAI ALIEJINIAM 

LIBERALUI

Veltos galvos 
Henry Wallace 
kritikuoja Trumano užsie
nių politiką, grasina Įkur- 
siąs “trečią partiją” ir prisi
spyręs reikalauja, kad Tru
manas važiuotų Į naują Jal
tą pas Staliną ir “gelbėtų 
taiką”, kaip amžinatilsi 
Chamberlainas gelbėjo tai
ką savo laiku.

Socialistų vadas Norman 
Thomas pasiuntė Wallace 
atvirą laišką, kuriame jis 
stato eilę klausimų ir prašo 
Wallace pasiaiškinti. Pir
miausiai jis klausia:

“Ar jus atmetate teoriją, 
kad komunistinis totalitariz
mas. panaudodamas raudoną
ją armiją ir panaudodamas 
savo kitą armiją pavydale 
tarptautinio komunistinio ju
dėjimo, siekia nenuilstamai, 
kantriai ir su pasiryžimu vieš
patavimo pasaulyje?

“Jei jus tą teoriją atmetėte, 
tai kaip jus išaiškinate Rusi
jos taktiką Korėjoj, Mandžiu- 
rijoj, Balkanuose, Vengrijoje, 
Austrijoj ir Vokietijoj, arba 
komunistų partijų taktiką 
šame pasaulyje?“

choslovakiją. Dėl cechų pa
saulis nestojo j karą, bet vi
si tada suprato, neišskiriant 
nė Chamberlain’o, kad ka- 

liberalas ras darosi neišvengiamas, 
smarkiai Po Vengrijos Įvykių visiems I 

darosi aišku, kad einama 
prie karo su Rusija. Adolf 
Berle, buvęs Amerikos Val
stybės sekretoriaus padė
jėjas sako, kad Rusijos ag
resijos stumia pasauli i ka
rą ir tautos jau žiuri i busi
mo karo kanuolių vamz
džius. Jis sako:

VI-

Dėl Wallace “taikos pro
gramos’’ N. Thomas mano. 
kad galima kritikuoti Tru
mano programą, bet Wal- 
lace nieko nesiūlo geresnio 
ir jis klausia:

“Ar jus matote skirtumą,— 
išskyrus rasizmo klausime— 
tarp komunizmo ir fašizmo 
totalitarinės taktikos? Ar jie 
nėra lygus savo žiaurumu ir 
laisvės paneigimu?

“Ar jus užginčijate, kad 
Stalinas turi tiek pat vergu 
prievartos darbo stovyklose,

“Politikieriai apie tą viešai 
nekalba, bet jie tą žino, kaip 
tą žinote jus ir visi kiti 
žmonės... Ateina laikas, kada 
agresorius nebegali sustoti... 
Jis yra varomas vidujinio di
namizmo. Jis turi arba viską 
laimėti, arba viską pralaimėti. 
Likusis pasaulis turi arba jam 
pasiduoti arba gintis nuo jo. 
Mes artinamės prie šitokios 
padėties’’.

A. Berle šitaip kalbėjo 
Ladies’ Garment Workers’ 
unijos konvencijoj Cleve
lande. Žinoma liberališka 
publicistė Dorothy Thom
son dėl dabartinės padėties 
irgi sako:

“Nėra jokio klausimo, kur 
link musų krašto ir Sovietų 
sąjungos užsienių politika ei
na. Ji eina i karą. Pasaulis 
pasidalija į du bloku. Aplink 
Sovietų sąjungos rubežius Eu
ropoje ir Azijoje vyksta kon
solidacija (Įsitvirtinimas) ga
lingiausios pasaulio jėgos, ko
kią tik naujųjų laikų istorija 
yra mačiusi”.

Rusijos galybė Įsitvirtina 
palei visus Rusijos parube- 
žius ir Įtraukė Į savo sienas 
šimtus milionų žmonių, ku
rie busimame kare gali tu
rėti lemiamos reikšmės.

KELIAUJA APLINK PASAULI

VL-Uį.--'i;

so nuo Amerikos. Jei Ame
rika ryžtųsi, tie žmonės at
gautų savo laisvę. Jei Ame
rika žiūrės tiktai Į Arabi
jos aliejaus šaltinius, tie 
žmonės liks pavergti ir bus
totalitarinės diktatūros Į- . .

įjungti Į rusišką karo maši- Biliona* Dolenų Baloje 
ną. Wallace ir kiti liberali-Į Amerika neteko apie

Kas Savaite
bi-

tam medyje. Dabar ir “ke
turių vėjų’’ poetas Tysliava

niai ir neliberaliniai dolerio liono dolerių. Dalykas yra n®tUH ko sakyti įepubliko- 
Ipatriotai tų žmonių laisve1,toks: :nav.Su. - r ’• »»
nesirūpina; jie kartais ste-Į Rusų okupuota Vokieti- ' , . . a ne_ra ,zall°

Ina, kai rusai per daug atvi- jos zona buvo užversta A-l- nera u; republiko- 
rai stiprinasi Rytų Europo- merikos okupacinės vyriau- nlskos kalves balto pie- 

sybės markėmis. Tas bever-,no —
tęs markes rusai keitė Į A-'Tos Girnos—Be Miltų 
merikos kareivių laikro-' Viename tautininkų laik- 
džius ir kitką, kas buvo ga- raštyje pasirodė tokia ži- 
lima pirkti. O kareiviai tasįnia:
markes keitė Į Dėdės Šamo “Lietuvai Vaduoti Sąjun- 
dolerius, kol galėjo keisti, ga sutinka Įeiti Į Tarybą.

Pasėkoje — federalės vy-'^.- ^ikaįUa ,C*avalande 
riausybės iždinė netekusi dr. Padalskis ...
virš 900,000,000 dolerių.
Rusai turi Amerikos laikro
dėlius, kareiviai gerus dole
rius, o Dėdė Šamas — jam 
liko bevertės markės...

Šito labai skandalingo

je, bet iš jų stenėjimo tiek 
tėra naudos, kiek iš Walla- 
ce pieno. Ne stenėjimais ir 
skundais, bet drąsia ir ryž
tinga politika galima Rytų 
Europos žmonėms grąžinti 
jų pavogtą laisvę.

H. Wallace, nežiūrint į 
jo garsius žodžius ir taikius 
plepalus, yra gryniausias 
dolerinio liberalizmo atsto
vas Amerikoje. Jis supran
ta reikalą dėl aliejaus lieti 
kraują. Jis ir Rytų Europo
je siūlo reikalauti iš Rusijos 
“prekybos laisvės”, arba 
laisvės Amerikos kapitalis
tams varyti ten bizni ir pel
nytis. Bet jis yra visai abe
jingas žmonių laisvei ir de
mokratijai Rusijos paverg
tuose kraštuose, 
liberalams, kaip Wallace, 
doleris yra jų “Dievas Tė
vas”, o pelnas jiems vra ju 
“dvasia švenčiausia.” Jei 

sutinka neliesti

Tas pat laikraštis tačiau 
užrekorduoja sekamą: “Cle- 
velandas dar nieko neat
sakė”....

Vis dėl to, jisai mano, 
kad jei sukasi girnos, “gal

* —M. : <■ :

Didelis keleivinis orlaivis, koks parodytas paveikslo 
viršuje, birželio 17 d. pradėjo pirmą komercinę ke

Priešinimasis rusų agresi-
i,- , • u-*! • v , j ‘joms begali būti tiktai lai-klek jy Hitleris bet kada yra ko klau«ma?
tnroioc F Kon vt'riin'ic naikina ’turėjęs ? Kad Stalinas naikina! 
mažas Baltijos tautas taip 
pat. kaip Hitleris jas siekė su- “ 
naikinti? Kad Stalino diktatū
ra yra atsakominga už masi
nes milionų žmonių, vyrų, mo- apie 
terų ir vaikų deportacijas ka- mą”. Kartą “pats” Stalinas 
rui jau pasibaigus, tiek ar net aiškino rusams, kas tai yra 
ir daugiau, kaip Hitleris kad tas “apsupimas’’ ir štai ką 
buvo išvaręs žmonių iš namų jis sako: 
karui einant?

PAGRINDINIS FAKTAS’

Rusijoj daug kalbama 
“kapitalistini apsupi-

Amerikos karinė vyriausy- j 
bė paskolino rusams savas 
markėms spausdinti plokš
teles. Sako, kad tai buvę 
padaryta su žinia buvusio 

Tokiems i iždinės sekretoriaus Mor- 
ghentau. ,

Tie Į balą numesti pini
gai buvo jūsų ir mano, ku
rie mokame pajamų mokes- 

rusai sutmKa nenešti alie-inius.
jaus ir biznio laisvės , Liūdna Smurto Sukaktis 

įWallace sutinka duoti Mas-j Tai buvo 1940 metų bir- 
kvos diktatūrai progą engti kelio mėnesį — Lietuvą už- 
pavergtus milionus žmonių ‘pUOlė diktatorinės Rusijos 
Rytų Europoj. Tai yra šlyk-;raudonoji armija, 
štus biznis, nuogo kapitaliz-j Praslinko septyni kraujo

“dylo” paslaptis yra tokia:} *r miltų • .......
Tos girnos (tautininkai)

rno dolerinė moralė, bet 
Wallace’ui

,ir ašarų metai. Tūkstančiai 
tas neskanus ijetuvių buvo išsiųsti šiau- 

biznis yra “kova už taiką”. rgg Rusijon. Vienus sušau-
■dė žiaurusis čekistas, antri 
mirė nuo katorginio darbo

lionę aplink pasauli. Orlaivio kelionė parodyta pa- [aliejumi ir 
veikslo viduryje. Orlaivis pakyla New Yorke ir, ap- [begėdiškai išduodami mi- 
lėkęs pasaulį atskrenda Į San Francisco, iš kur ke- [lionų žmonių laisvę, jų ap-

Wallaciniai liberalai pa
saulio vertybes mieruoja . , ,

biznio laisve”, ir £ . į • , • •,Tai buvo jokių ribų neži
nantis smurtas, baisi netei-

leiviai, jei nori gali reguliariniais orlaiviais skristi į 
New Yorką. Orlaivis gali gaoenti 44 keleivius ir pa
daro per sąvaitę kelionės 24,426 mylias kelio. Pa
veikslo apačioje matyti pirmą komercinį orlaivį, ku
ris prieš 20 metų pradėjo reguliariškai lekioti tarp 
Key West, Floridoje ir Havanos miesto Kuboje.

Dėl Wallace siūlomo Tru
mano pasimatymo su Stali
nu, N. Thomas klausia:

“Turint prieš akis Tehera
no, Jaltos ir Potsdamo patyri
mus, kodėl jus tiek daug vil
ties dedate Į asmenišką pasi
matymą tarp Trumano ir Sta
lino?”

Į šituos klausimus Wal- 
lace viešai dar nieko nėra 
atsakęs. Bet jei jis ir atsa
kys Į N. Thomas klausimus, 
atsakymo jis visvien ne
duos, nes Wallace’ui trūks
ta ryžtumo sakyti visą tei
sybę. Kada Wallace lankėsi 
Rusijos Sibire, jis turėjo be
gėdiškumo susirinkusiems 
NKVD budeliams kalbėti 
apie “asmeninę laisvę” Ru
sijoj ir pasakojo, kad žmo
nės, gimę Sibiro platybėse, 
negali nebūti asmeninės 
laisvės šalininkai! Toks 
žmogus, kurs taip gali veid
mainiauti, su teisybe elgia
si, kaip su politikos Įrankiu 
—jis ją arba iškelia, arba 
paslepia, kaip tai tinka Į jo 
kromelį. O todėl ir pažan
gaus judėjimo priešakyje 
toks žmogus butų tik nesu
sipratimas ir viso judėjimo 
nelaimu.

“Pas mus priimta plepėti 
apie kapitalistinį apsupimą, 
tačiau nenorima giliau pagal
votu koks tas daiktas — kapi
talistinis apsupimas. Kapita
listinis apsupimas — tai ne 
tuščia frazė, tai labai realus 
ir nemalonus reiškinys. Kapi
talistinis apsupimas—tai reiš
kia, kad yra viena šalis. Sovie
tų Sąjunga, kuri Įvedė pas 
save socialistinę santvarką, ir 
yra, be to, daug šalių—bur
žuazinės šalys, kurios ir toliau 
veda kapitalistinį gyvenimo 
būdą ir kurios apsupa Sovietų 
sąjungą, laukdamos progos, i 
kad užpulti ją, sudaužyti ją 
arba, bent — pakirsti jos ga
lią ir susilpninti ją... Sovietų 
valdžia laimėjo tiktai vienoje 
šeštoje pasaulio dalyje... pen
kios šeštosios pasaulio dalys 
yra kapitalistinių valstybių 
valdyme... Sovietų sąjunga 
yra kapitalistinio apsupimo 
apystovose”.

Šitaip Stalinas pasakojo 
apie “nemalonų” faktą, kad 
Rusijos diktatūra valdo tik
tai šeštą dalį pasaulio, o to
dėl jis Įsako visiems bolše
vikams :

NIEKAS NEKALBA, 
VISI MANO

BET

“Reikia atsiminti ir niekuo
met neužmiršti, kad kapitalis
tinis apsupimas yra pagrindi
nis faktas, kuris nustato So
vietų sąjungos tarptautinę pa
dėtį”.

Vengrijos

Aliejus ir Laisvė
Praeitą sąvaitę Amerikos kurio niekas nėra ragavęs, 

taip vadinamų liberalų va- arba lyg tos “keturios lais- 
das Henry Wallace sakė vės”, kurios nuskendo Juo- 
spaudos atstovams, kad A- dosiose Marėse prie Jaltos 
merika ir Anglija kariaus miesto. Dabar Wallace apie 
prieš Rusiją, jei Maskva pieną vaikams nebekalba, 
bandys užgriebti Turkiją ir; jis taikos į prezidentus, to- 
prisibriauti prie Arabijos'dėl byloja apie aliejų ir ža- 
aliejaus šaltinių. * Henry Ida dėl aliejaus šaltinių pa- 
Mallace Įspėjo Rusiją ne-Įleisti Į darbą karo laivyno 
kisti savo ilgu pirštu prie!galingąsias armotas, 
Amerikos aliejaus! ! Reikia su „

Grasindamas Rusijai A-!lace, kad aliejus yra labai 
merikos karo laivyno armo-1 
tomis. Henry Wallace sakė, 
kad. jo manymu, Rusija ne
norinti siekti Arabijos alie
jaus,., Bet, jei Rusija tikrai __
nenorėtų siekti aliejaus šal-isų civilizacija. Todėl 
tinių, tai koks butų reikalas įprantama, kad Wallace siu- 

“Įspėti” ir koks butų rei- lo dėl aliejaus nesigailėti

sisprendimo teisę ir demo-, 
Įęratiia, Tain darydami do
lerio liberalai blogai pasi
tarnauja Amerikos žmo
nėms ir pačiai Amerikos at
eičiai. Jie skambiais žo
džiais pridengia aliejinį pa
triotizmą, bet nenori su
prasti žmonių laisvės svar
bos.

jau keli metai kaip sukalio
jasi, bet miltų nebuvo ir dar 
nėra.

Vargiai jų sulauksime. 
Dinastijos patriotai nori tik 
komanduoti, o ne koope
ruoti.
“Nebijome Atombombų”... .

Tuoj po bolševikų pučo 
Vengrijoje kitos Balkanų 
valstybės, Bulgarijos, ko
munistai ėmė ruošti “masi
nes demonstracijas.” Lyg 
tos lėlės, per virvutę šokina
mos, jie šaukė: “Mes nebi
jome atominių bombų! Mes 
ginsime darbininkų tėvynę 
ir laimėsime!”

Tai buvo nusigandusių 
bailių riksmas, aišku, Mas
kvos padiktuotas. Kada 
Maskvos tėtušiai atlieka 
naują “kiaulystę” ir nėra 
tikri dėl savo kailių, jie tuoj 
užsuka saviškes “šeine-ka- 
tarinkas” užsieniuose.sybė, bet —

Kada lietuvio kraujas bu
vo liejamas — tuo pat laikui Jei Maskva nesiliaus, ji 
Amerikos ir Anglijos demo-j tikrai gaus ko užsitarnaus, 
kratijų vadai vedė slaptus Bet tada bus naujas “spek- 
pasitarimus su musų “di
džiuoju talkininku” ir rišo 
save slaptais pasižadėji
mais Teherane, Jaltoje ir
kitur.

T . , ... . Parceliuodami tautų lais-
Imant praktiškai, tie 120, • ateitį, tos demokra-

milionų Europos žmonių, ;tiu Ia^tingaios t^jau čiul- 
kunuos Wailaee ir visa a je Atlanto Carteri
“praktiška ’ Amenka ati- a ie keturias Laisves... ' 
duota Rusijai, tie žmones. .
per S ar 10 metų sudarys 10 i P- Cvirka — Donosčikas 
milionų kareivių prieš A-l Musų draugų dienraštis 
meriką ir duos keliasde-!Chicagoje, “Naujienos”, ga 
šimts milionų darbininkų

taklis”: ir bulgariški ir kitų 
šalių maskviniai drąsuoliai 
ners — į “surpaipę”!
Tremtinių “Screeningai”

Išvietintų asmenų (dis- 
placed persons) stovyklose 
buvo daromi “screeningai”. 
Dabar paaiški, prie kokių 
apystovų jie buvo daromi.

Maskvos “demokratai” 
landė po stovyklas, fabri
kavo Įrodymus ir juos per
davė “screeningų” daryto-

svarbus dalykas. Aliejus 
varo motorus, laivus, orlai
vius. Aliejus yra viena iš 
svarbiausių pagrindinių ža
liavų, kuriomis remiasi mu- 

su-

rusų karo dirbtuvėms, ne
kalbant apie tų kraštų ūkiš
kus išteklius! Tegu ir galin
ga Amerika, bet visvien A- 
merikos patriotas negali ne
matyti to pavojaus savam 
kraštui. Tikras Amerikos 
patriotas negali būti abejin
gas žmonių laisvės reikalui. 
Laisvės išdavikai, kaip jie 
taikiai beplepėtų, kasa duo
bę Amerikos ateičiai ir A- 
merikos žmonių laisvei.

vo labai intriguojančią ži-!jams. Pasėkoje — daug ne- 
nią iš Europos. Jos auto- ’ 11 *

kalas Wallace’ui rūpintis kraujo, jei toks reikalas iš- 
dėl Turkijos likimo? kiltų.

Henry Wallace yra labai 
geros širdies žmogus. Ka
daise jis siūlė
vienam vaikui visame pa
saulyje bent po vieną kvor
tą pieno per dieną. Iš to 
“Wallace pieno” nieko ne-

Bet aliejus, nors ir yra 
_ ^svarbus. nėra viskas. Henry 

duoti kiek- Wallace mato ir užuodžia 
aliejų, bet jis nemato kitų 
dalykų, kurie yra svarbesni 
ir už aliejų. H. Wallace vi
sai nepastebi, kad žmonių

‘ŽODŽIO LAISVE” RU
SIŠKOJ VENGRIJOJ

išėjo, tai buvo lyg tas pa- laisvė yra svarbesnė už alie 
sakos “paukščio pienas”, 1U ’ Tipsa laisvė nė

sakė ir Hitleris, kada jis

jų! Tiesa, žmonių laisvė nė
ra Įkainuojama doleriais, 
jos negalima pasverti ir iš

, j- - , , -- jos doleriniai liberalai ne-skundėsi, kad vargše Vo- įali tikėtis tj k tei nuošim. 
kietija yra apsupta “judeo- |j * ti Bet
marksistų” ir “plutokratų”. v ISn laisvė vS svarbi 
Hitleris vedė Vokietiją iš Skalas ir rik nu^eo kaoT
iSmėd™r,”nuvJdeėriaideliUS tal,2™> atstOTai d°>eri° Pa’ 
laimejimus nuvede ją ! gnu-|triotai jr kvap0
vesiu krūvas ir besąlygini svaiginti plepiai nesupran- 
pasidavimą. Kur Stalinas te Pir j(£ n€.

vertina.

Vengrijos “laisvės parti
ja” šį pirmadienį Budapeš
te sukvietė viešą mitingą, 
kuriame turėjo kalbėti vie
nas demokratas atstovas. 
150 ginkluotų komunistinių 
mušeikų mitingą užpuolė ir 
norėjo jį išvaikyti, bet su
sirinkusieji klausytojai gy
nėsi ir kada jie išvarė ko
munistus iš salės, tada atėjo 
policija ir mitingą uždarė, 
o klausytojus išvaikė.

BUS TRYS NAUJI 
ŠVENTIEJI

Kur Stalinas 
nuves Rusiją iš “apsupimo” 
aišku ir be pranašavimo. Jis 

Reiškia pikti priešai ap-'eina Hitlerio agresijų, melų 
supa vargšę Rusiją ir tyko ir sukčiavimų keliais, o to 

“Kaukazo Aras”

perversmas gali 
suvaidinti pasaulyje tokį
pat vaidmenį, kokį suvaidi- “užpulti, sudaužyti, ar dėl ir
no 1939 metų pavasarį Vo- bent pakirsti jos galią ir skris ten, kur jau nutupė _
kietijos įsiveržimas į nu- susilpninti ją”. Berchtesgadeno ūsuotas ere- diktatūros režime. Tų mi-
ginkluotą ir apkarpytą Če- Taip sako Stalinas, taip lis. , lionų žmonių laisvė priklau-

nus, be kitko, sako:
“Visos jo (Cvirkos) mir

ties aplinkybės nutylimos, 
bet reikia manyti, kad ši 
lietuvių tautos išdaviką ga
lų gale pasiekė teisingumo 
ranka... Cvirka dalyvavo 
tautinės kovos arenoje ir 
kovojo jis — siundymais ir 
Įskundimais — svetimųjų 
okupantų pusėje”.

Žinios autorius dar sako, 
kad Petras Cvirka savo 
skundais pražudęs visą eilę 
žmonių — rašytojų ir kitų. 
Minimi H. Lukauskaitė, 
Kazys Boruta, Kazys Ja- 
kubėnas ir kiti.

Argi butų tiesa, kad Pet
ras Cvirka mirė “teisingu
mo rankos” pasiektas?
Mėsa Vėl į Medį

Mėsa vėl pabrango. Re- 
publi k o n ų pasaka, kad 
brangmečio ir trukmečio 
kaltininkas yra OPA, neiš
laiko vandens.

Kainų kontrolė senai pa
naikinta, bet gero nematy
ti, Priešingai, tik blogas.

Sako, kad skerdyklų ba
ronai savo mėsą siunčia Eu
ropos juodajam turgui. Ke
liami protestai: yra reikala
vimų. kad vyriausybė pra
dėtų tyrinėjimus.

Buvo ir lietuvių, kurie

Popiežius didelėse iškil
mėse paskelbė tris naujus 

Europoje yra 120 milionų katalikų šventuosius. Vie- 
žmonių, kurių laisvė yra nas šventasis duotas Portu- žavėjosi republikoniŠkais 

nu- panaikinta ir kurie yra pri-j gali jai ir du Italijai. Kano- pažadais ir piktu žodžiu, 
upė versti gyventi žiauriame nizacijos iškilmėse dalyva- palydėjo OPA. O kaip da- 

mvo 18 kardinolų ir 80 arki- bar? , 1 į
vyskupų ir vyskupų. Dabar jų mėsytė aukš-J

kaltų žmonių turėjo nųjcąjį- 
tėti, kaip “naciški šturmi- 
ninkai” ir kitokie.

Beje, “screeningų” dary
tojai irgi ne pėsti. Tuo pasi
rūpino makaroniškas libe
ralas, Mister LaGuardia. 
Būdamas UNRRA vedėju 
jis Į atsakingas vietas skyrė 
arba nesusitupėjusius libe
ralus, ar klusnius komunis
tų bendrakeleivius.

Gera nors tiek, kad tas 
padaras (UNRRA) gauna 
pastovų “vikeišiną” ir po
nai “screeningų” darytojai 
turės jieškoti naujų “džia- 
bų”. Tremtiniai jų tikrai 
nepasiges.
Audra—Šaukšte Vandens

Prezidentas Truman ve
tavo mokesnių sumažinimo 
bilių. Ryšyje su tuo jau mo- 
bilizuojasi republikonų par
tijos strategai ir jų spauda.

Republikonai bandys Įti
kinti piliečius, kad prezi
dento Trumano administra
cija yra pasišovus skriausti 
“common man’ą”, miesto ir 
kaimo rankpelnius. Tą jie 
darys, kad laimėti prezi
dentinius rinkimus.

O tikrovė bus tokia: ban
kininkai ir fabrikantai ne
gauna senai lauktojo kiškio 
pyrago, pavydale milionų ir 
bilionu dolerių. Tai jų nau
dai buvo sugalvotas ir per
varytas Tafto bilius.

St StnodM,

:nav.Su
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Naujienos iš Kanados

Is Wmntpe<o Socialistų rašęs, kad B. Budginas da- 
Veiklos jlyvaus C. C. F. Manitobos
--------  i Lietuvių parengime, tai ir

Kaip jau rašiau “Relei-;dalyvavo, bet atvyko tik po 
vyje”, gegužės 31 d. čia at-,vienuoliktos valandos i pa- 
sibuvo C. C. F. Manitobos rengimą tiesiog nuo trauki- 
Lietuvių Grupės vakarėlis nio. Taigi tame vakarėlyje 
dėl “Woodsworths House” (jam nė alaus stiklo nebete-. 
namo paramos. Parengimas ko paragauti, nes alus jau 
gražiai pavyko. Žmonių bu--buvo išgertas. Bet geriau 
vo prisirinkę daug ne tik iš(vėliau negu niekados. Tai; 
Winnipego ir St. Boniface, taip ir Budginas galėjo jau- 
bet ir iš artimų Winnipe >t> sties, nes vos Į musų svetai- 
priemiesčių ir tolimesnių nę įėjus, tuoj būrys lietuvių, 
ivianitobos provincijos vie-o ypatingai moterys, kaip 
tų, kaip tai iš Fort Whyte, musės, tuoj apspito Budgi- 
Starbuck’o ir net iš Mac- ną kalbinti ir visokių “cie- 
Gregor’o. Vakarėlis buvo kavaseių” klausinėti.
šaunus ir kultūringas. Šokių; --------
svetainėje stalai buvo gra-! Iš Budgino Prakalbų 
žiai papuošti. Draugė Gin-1 Apie Budgino prakalbas, 
kuvienė ir iš MacGregoro, kurios buvo labai įdomios, 
lietuvė ūkininkė Liaukevi- butų daug kas parašyti, 
čienė pristatė gardaus lie- Nes, kaip kalbėtojas Budgi- 
tuviško sūrio. Tik visa bė- nas savo kalboje, taip ly
dą, kad alaus permažai te- giai ir klausimų statytojai 
buvo. Todėl prisiėjo daug pasirodė labai sugabųs. 
žmonių įleisti be įžangos ir,Daugiausiai klausimų statė 
dėlto pelno mažai tepada-j Vidrukas ir Pūras, net ašt- 
rėm. Irias kritikas pareikšdami ir

Publikai besilinksminant,!mėgindami kalbėtoją “pa- 
C. C. F. Manitobos Com-Į klupdyti”, bet gavo tinka- 
monwealth laikraščio vy- mą atsakymą. Iš apie pus-

KADA JURININKAI STREIKAVO

Praeitą sąvaitę buvo kilęs prekybos laivą darbininkų streikas. Dabar tas 
streikas jau pasibaigė. Paveiksle matyti, kaip laike streiko ant vieno lai
vo Nevv orko uoste darbininkai pasiėmė sau tikras atostogas keleivių sėdy
nėse, o sumestos šluotos ir lopetos irgi gavo poilsio laivo viduryje...

Louise Wasilauskas

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš

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

Worcester,1 Sakalauskaitė Adelė, ištekėjusios Zanauskas Dora, gyv. 
pavardė nežinoma, iš Kreivėnų km., 9 So. Flagg st. 
v ižai nio parap. Žiauga Zenonas iš Kontaučių,

Sakirskas (Kajietanskas> Pranas, Telšių ap., gyv. Chicagoje ar New 
iš Darsūniškiu m., Kaišiadorių ap. Yorke.

1 Sakutis Juozas, iš Asteikių km., Zubavičius Juozas, iš Pumpėnų, 
į Kartenos v., Kretingos ap. Panevėžio ap., gyv. Chicagoje.

Salalienė - Smailytė, sesuo Uršu- Želvaitė Emilija, iš Židikų vai., 
lės Dragunienės. Mažeikių ap., gyv. Brooklyne.

Seliokas Jurgis ir Motiejus, iš Želvaitė (buv. Bagdonavičienė) 
Gudelių km., Vilkaviškio ap., gyv. Paulina, iš Mažeikių ap., našlė, bet 
Chicagoje ar Waterbury. rodos ištekėjo antrų kartų, gyv.

Seliokienė - Žvingilaitė Magdale- New Yorke.
na, iš Ožkasvilių km., Mariampolės Žilinskienė iš Pakuonio, gyv. Broo- 
ap„ gyv. Pittsburghe. klyne ar Bostone. *

Senkus Jurgis ir Petras, iš Šelmių Žlabytė Barbora, iš Dilbinų km., 
km., Vilkaviškio ap., gyv. Nevv Yor- Žagarės v., Šiaulių ap., gyv. Chica- 
ke. goję.

Silks - Labušauskaitė Barbutė, iš, žolynienė - Prusinskaitė Antani- 
Vilkaviškio ap., gyv. Waterbury. na, iš Vilkaviškio, gyv. Chicagoje.

Šimėnas Pranas, iš Surdegio-Su-J Žvingilą Jonas, Juozas, Mikas ir 
bačiaus. j Žvingilienė - Žvingilaitė Marija ir

Sindaravičiutė Uršulė, iš Semeliš-jos sūnūs, iš Ožkabalių km., Ma
tau, Trakų ap. iriampolės ap.

Sinušienė - Stepulaitytė Marija iš j A bartis Petras ir Rokas, iš Gargž- 
Veiverij, Mariampolės ap., gyv. Į dų vai., Kretingos ap., gyv. Nevv 

i Brooklyne, Huntington st. į Yorke.
, Skoldys - Stanevičiūtė Bronislava, t Aleknaitė Juzė, 

iš Kauno-šančių, gyv. Mahanoy City i Panevėžio ap.
Slavinskas Jonas, Juozas ir Vin-Į Ancikevičius Jenas ir Stanislovas, 

cas, gyv. Philadelphijoje, sūnūs Juo-1 iš Tytuvėnų vai., gyv. Chicagoje.

iš Raguvos vai..

zo Slavicko.
Sliesoraitienė - Peterikė Agnietė,

iš Garliavos vai., Kauno ap., gyv. 
' Chicagoje.
1 Stadeinikas Jonas, iš Mariampo

lės.
Stanevičius (Stanavage) Antanas

riausis redaktorius Charles 
Biesick pasakė labai rimtą 
kalbą apie C. C. F. organi
zacijos tikslą ir apie 
“Woodsworth’s House” na
mo Ottawoje nupirkimą. 
Publika gausiai plojo ran
komis. O tikros simpatijos 
dėl C. C. F. socialistų or
ganizacijos išreiškimui pa
žangesni lietuviai dar ir su

antro šimto žmonių, tik trys 
buvo įsikarščiavę: Povilas 
Yauniškis apibarė susirin
kusius, kam mažai aukų te- 
sudėjo. Lepeška apibarė 
Povilą Yauniškį, 
Radzevičius net kumščius 
sugniaužęs labai piktai api
barė kalbėtoją Budgrną, 
kam pastarasis pasiūlė sta- 
lincams nuvažiuoti į Lietu
vą ir persitikrinti koki ten 
“demokratija” yra

$25, gą. Mes Baltimore j tikime movų, Sokolovų ir panašių
Mary Fortiar §21, Priscilla sukelti musų valstijai pa- rusiškų žmonių Lietuvoje ___ ________
Dereskevich §20, Jean Bui- skirtą kvotą ir . jei pasiseks yra pilna visose valdžios is-: ir pe*ra® Kauno-šančių, gyv. >ia- 
nauskas §19, Rose Walukas ją dar ir perviršysime. taigose, policijoj, ūkio va- ha"°v Ckv Pa
§15, Nell Jenušaitis §14, Bet tokiuose darbuose, dovybėj ir net žemės ukv- 
Ruth Yusas $14, Doris Sle- kur reikia širdies ir pašiau- je, valstybės dvaruose ir 
zevich §14, Frances Bless-, kavimo, atsiranda ir darbo koperatyvuose. Tie atėju- 
will $13, Joseph W asiliaus- ardytojų. Netrūksta jų nė nai yra Lietuvos valdytojai, 
kas §13, Magdalena Stok- pas mus. Kai kurie žmonės, Juos pastatė rusiškas oku-

hanoy City, Pa.
Stangvilienė Sofija, gyv.

Mass.
Staniulytė Koste, gyvenusi Petra

pilyje, vėliau Kupiškyje, vėliau ište
kėjo už amerikiečio ir išvyko Ame
rikon.

Stankauskas Zigmas iš Masikvie- 
tiškio km., Vilkaviškio ap.

Stankevičius Vincas, iš Jakiškių

Norton,

nienė §12, Shirley Zanavich! Kurie save vadina net “pa- pantas. Tokiomis pavardė- kra., Pajavonio v., Vilkaviškio ap.
^19 CZi+o rVrnnloo 1 I an ytrrinir.” -C — __ •_ - -t • • I Jonas t/VV. Mao juozas §12, Zita Orantas.$ll, ir 
Valeria Stulpinas §10, Ki
tos surinko mažiau. Buvo ir 
tokių ką nei 50 centų nelai
mėjo.

Antar.avičius Jurgis ir Pranas, 
sūnus Motiejaus, kilę iš Suvalkijos, 
gyv. Baltimore ir Shenandoah.

Antulienė - Kardišaitė Agota iš 
Varėnos vai., Vilniaus apsk., ir vai
kai Jonas, Anelė, Marytė ir Ona.

Arlauskienė - Butvilaitė Marija iš 
Šiaulėnų vai., Šiaulių ap., gyv. Chi
cagoje.

Bačiulienė - Janulevičiutė Elena, 
iš Ukmergės ap.. ir Juozas Bačiulis, 
iš Ukmergės apskr.

Balnius Pranas, sūnūs Antano.
Balsienė, giminaitė ar pažįstama 

Agotos Hamancuskienės, gyv. Phila- 
delohijoje ar netoli.

Bandzetvicz (ar Bendžiush 
Simas. gvv. Waterburv.

Bauža ar Baužas Pranas, ve
žangiais”, kritikuoja šalpos mis žmonės vadovauja ir 
darbą ir sako, tegu lietuviai Lietuvos komunistų parti- 
grįžta iš Europos pas rusus jai, kur Ščerkabovai ir pa- 
ir ten jiems visko bus, jiems našus rusai yra bosai, o ke- 
nereikės vargti, nereikės rietas lietuvių atlieka ru-

stas iukevičius Jonas, gyv. Maha-jdes Anele Žigantaite. 
noy City. , , v Baziukas Bernardas, iš Duk-

’Staugaitis Pranas, ir jo sesuo što vai.. Ežerėnu-Zarazu arx.
Staugaitytė Ona, gyv. Chicagoj. 

Stiga Vaitiekus, iš Raudonėnų k.,
Raudonėnės vai.

Visiems aukotojams, dar-'trankytis po pasaulį be vie-(sams tiktai donoščiku ir įs- i 
buotojams ir mokytojai Al- tos ir be prieglaudos. Yra'kundėjų darbą. ‘
_ , , , et tokių . kvailą Žmon.ų, | Bet didžiausia baisumai Stravinskas An
Liaudanskienei uz tos die- kurie užsimerkę kartoja,«Lietuvoje nėra tie rusai at-j ^trTa^'ienė - n 

1-, nos ypatingą patarnavimą kad karo išgriauta ir rusųĮėjunai, kurių priviso tfevy-l
i-J Lietuvos tremtinių vardu apsėsta Lietuva yra “lai- nina o-nlvK^c Tiberi

Stonk-us Antanas ir Stasys iš Sa- Į visk 
int.ii naro n . crvv. Raltimorčie. !

gyv. Chicago ie.
Bendikienė - Draugelvtė Ale-

lė. kil. iš Paežerių vai.. Vilka-
įo an.. gyveno Floridoj, 

lantų parap., gyv. Baltimore je. J Bendžius (ar Bandzewicz)
Stoškus (Staškunienė) Kazimiera,'Simas, gyv. Waterburv. 

sesuo Aleksandros Samuolienės, gy- Blkinait® Liudvika. IŠ Ragu- 
veno Chicagoj, turi rūbų siuvyklų. Į VOS vai. Panevėžio ap.

Antanas iš Alytaus • Bramska Kostas. gyvenęs* 
Ne\v Yorke.

aukomis prisidėjo. Aukavo
sekamai: “demokratija” yra dabar, binai Yurkunas bei Uršulei net tokių

P. Kumpauskas §2. Po $1 j Radzevičius, mat, nenori
aukavo: J. Čekanauskas, L. i važiuoti ir jau... Prakal 
Balčiūnas, M. Vidrukas, J.;boms ir diskusijoms užsi s
Naruševičius, M. Zavads- i baigus vėl visi gražiai ir reiškiame nuoširdžios pade- minga”. ima yra
kas, V. Daubaras, V. Novo-'bendrai kalbėjosi. Keli opo-|kos žodį, nes tą dieną lai-; Jei tokie akli žmonės'mas; kurs žmogų paverčia i’ vartT Nlu^km., įjū-jMibvaukee avel ~
grodskas, A. Matulevičius, nentai, vos susirinkimą už-'mėta ir į BALF centrą pa- grižtų i Lietuvą, juos pasi-! RPh«ki djuhc/ o-nlviia 9t i b,vo val’ Mariampolės ap. , Drąugeliene -

i tiktų ant rubeziaus rusiški ima jam visas pilietines tei- « Prašaliu km., Plungės vai
Labdaringa Darbootė ! žandarai, o Lietuvos prie- sės ir reikalauja iš žmo- 

Rupesniu vietinių draugi 
jų čia įsteigta “Care” cent-

V, Dabasinskas,-A. MalelaJ darius, priėjo prie kalbėto- 
T. Juška ir K. Beniušis. jo Budgino pasisveikinti— 
Po 50 centų aukavo: P. Mi- pasikratė rankomis ir Bud- 
kalajunas, ir J. Radzevi-,ginui pasakė: “Tamsta esi 
čius. Po 25 centus aukavo:,maladec kalbėtojas”. Ir 
K. Žentelis ir V. Lepeška. Į daugelis Budginui dėkavo 
Viso suaukota §15.50. Iš už atvykimą prakalbos pa- 
vakarėlio pelno liko §20.00. sakyti.
Bendrai viso $35.50. • K, Beniušis

Pinigai priduoti C. C. F.
Manitobos sekcijos centrui' 
dėl persiuntimo į Ottawa 
“Woodsworths House” fon
dą.

Visiems aukotojams, ko
mitete pasidarbavusiems, o

WATERBURY, CONN.

.k znz\z^z
rusu atneštas rezi-

Striaukienė - Navardauskaitė Pau
lina, ir Striaukaitė Zofija, gyv. Eas- 
ton, Pa.

į CJy, r.in. iė k'anmt
Svirskas Jonas, gyv. New Yorke.

siųsta §1,345.61. ___ _ _
gyv. Brooklyne.

ooVuio iri to’n J* *----- ------Zy”"*’” — “—Šimkūnaite Viktė, ištekėjusi, ro-SaKyje, JOS taip vadinamoj ęaus aklos ištikimybės Mas- dos, už inž. Ivanovo, iŠ Kauno, ir 
v^x.v- yąldži°b pamatytų to- kvos viešpačiui. Didžiausia ** vaikai A,dona ir Vytukas 

ras, kurio vedėja Mrs. Nell k!us “^tuvius” nuo Pavol- Lietuvos baisumą yra ne- iT*“"
Jenušaitis raportavo kad g10/, , , girdėta sauvalė, kurioj Lie-. Siupiias stanisiova-s, sūnūs jono.
jau pasiųsta suvirš šimtas , Aleksandr Petrone So- tuvos žmonės turi gyventi.; simano^ ištekėjau pavardės neTmo- 
siuntinių. Todėl i»™tieji; ^''įfaįįetuv“ Dešimtimis tūkstančių lie-Jon,s is Slkinlų km 2y.
pasiųsti savo giminėms bei PirmininKo . pavaduotojas, tuvių ištremta į Sibirą be’gaičių vai.
pažįstamiems tremtiniamsPasv.eiKmtų matuskos jokios kaltės, be teismo, be' Snaabavjaus Kazys, is Gruzdžių 
maisto prašome kreiptis 872! “H^ėJimais.__ . . ., o kaltinimo. Užtenka kelių į ^špakienė - keieraitė Stefanija

Lietuvos Išlaisvinimo 
Veikla

Sekmadienį, birželio 29, 
Linden Park darže įvyks 

ypatingai moterims Urbo-,Waterbūrio Lietuvių Tary- 
nienei ir Zavadskienei už bos įdomus piknikas. Pra- 
sandvičių padarymą, o Gin- džia 1:30 vai. po pietų, 
kuvienei ir Liaukevicienei Į Programe dalyvaus jau- 
už lietuviškų sūrių suspau- nas kalbėtojas Bronius Bud- 
dimą ir bendrai visiems va-,ginas, d-ras Petras Kazlau- 
karėlyje dalyvavusiems, vie- skas ir d-ras Zina Kazlaus- 
nokiu bei kitokiu budu priri kas. Visi trys kalbėtojai yra 
parengimo pasekmingumo pabėgę iš komunistų žiau- 
prisidėjusiems, visiems ir raus teroro.
visoms C. C. F. Manitobos Taip pat dainuos šv. Juo- 
Lietuvių Grupės vardu ta- zapo parapijos choras vad. 
riu širdingą ačiū. komp. A. J. Aleksiui, ir nuo

Taip pat ačiū ir vietos,2 iki 8 vai. vakare grojant 
lietuvių kliubui už veltui iGluodenio orkestrai bus į- 
svetainės suteikimą. Įvairus šokiai.

Kazys Beniušis, Kviečiame netik water- 
C. C. F. Manitobos Lietu- buriečius bet ir iš apielin- 

vių Grupės organizatorius, kės miestų lietuvius patrijo- 
—o— Į tus į šį šaunų pikniką skait-

Budgino Atvykimas ' i lingai atsilankyti.
Kaip buvau per “Keleivj” Rinklia„ PiTyUo

Gegužės pabaigoje ru
pesniu Lietuvių šalpos Fon
do antrojo skyriaus čia įvy
ko BALF naudai Tag-Day. 

i Aukų surinko: Aldona Ma 
žukaitis $155, Marcella An 
drikis §134, Magdalena 
Kaniauskienė $129, Ona 
Bračiulienė $114, Ona Ra
dzevičienė §57, Marė Sa- 
bienė §53, Marė Stankevi
čienė §52, Alicė Černauskas 
$52, Petronė Stanikienė
$50, Ona Girdzijauskienė
§42, Stefanija Sapranas
$36, Nell Meškunas $31, 
Uršulė Žilinskienė $30, A- 
polonija Naujavičienė $28,

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai* 

gių ir Užkandžių
čia gaunama tr “Keleivis’* 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

Burgailienė. giminaitė Gruz
džio.Čižausk’ene. giminaitė Uršu
lės Juraitįenės - Arminaitės,

Docis (ar Pocius) du broliai
Svirojutė Adelė, ištekėjusios pa-įir.sesuę artistė, gyv. Chicagoj.

Tamošaitytė 
„ incas Drauge
le. kilę iš Paežerių vai.. Vilka-

Jviškio an. gvv. Brooklvne.

Bank st, nes tik už §10 per! ..,JakovT Siergiejeyič Sviš- žvalgybininkų “sprendimo”' Kruopi'’ v”
“Care” tarpininkystę gale- Clkov» . Lietuv os komunah- jęa(ą žmogus butu išvežtas į šreiderienė - šveinartaitė 

_____________ • Įmo ukin ministeris. ll?ms --- x__ iš Tauraeės. Philadelohij

Drpmrelis Pranas iš Paežerių 
vai.. Vilkaviškio an. spėjamai 
gvveno Brooklvne.

Friteas Benas oyv. Philadel- 
Dhii'oie. iš Raseinių ap.

Gaigalas Ka’imieras ir Stasys, iš 
Maišiogalos vai.

Gedgaudas (Gedgaudai), iš Že
maitijos, giminės Marijos Sausdara- 
vienės - Gedgaudaitės.

Grefaitė Marijona, iš Seirijų vai., 
Alvtaus ap., vienuolė.

Grefas Stasys, iš Seirijų vai., 
Alvtaus apskr.

Grincevičiutė Matilda, gimusi A- 
Jtyv- rperikoje, dirbo ligoninėje rodos Bos- 

tone.
Gurinskas Beleventuras ir Juozas,; 

iš Gražiškių vai.. Vilkaviškio ap. i I
Jaeckel Fridrichas ir sūnūs Gusta

vas, gyv. Chicagoie, Milwaukee avė.

Berta.
site saviesiams pasiųsti mai-!n^ moteris, ----- --------- 4Ukienė . simonvu Apolonija iš

sto dėl 30-ties gardžiu pie- Pa^vllpautų gražią damą stovyklą Rusijos gilumoje • siačkunų km., Biržų ap., gyv. ėhi- 
tų & H. P. apie “Volgą Motinėlę. . iir prieš tokį 1-,:-

kokią noiį _prievirtos darbi

BALTIMORE, MD.

Dėl BALF Rinkliavos
Kaip kitur, taip ir Bal- 

timorėj lietuviai daro rink-

‘ Šnipv.irj, rhmašauskienė - Lodžiutė Magda- '‘jakoia^^gim^si^Schastner Maria,
Dimitnj Ardalijonovic ząncarų sprendimą nėra jo-Įiena. iš Prienų, jos vyras Pranas 

Jefimov, Lietuvos saugumo ^1n „ ..
ministeris, juos pasveikintų 
su savo enkavedistais ir 
saugumo policininkais. 

Nikalai Andriejevič Liu

klO išsigelbėjimo. j* Tamaševičiutė Marija gyv. Chi
Sauvalė, skurdas, sveti-, cagoje. . .m,, • ! Tonkunaitė Elzbieta, is Gostomų_ atėjūnų V iespatavimas, km., Joniškėlio v., gyv. Philadelphi-

toki yra ta “laiminga” Lie- j°ie- .tuva, Į kurią tūkstančiai lie- °na> ,8tek'!JUR*os
tuvių iš Europos nenori ir
negali grįžti. Tie lietuviai 
geriau sutinka vargti ir 
skursti, negu grįžti į vergi
ją. Ar mes galime tuos lie

liavą lietuviams tremti- bimcev, statybinių medžia- 
niams sušelpti. Į darbą de- gų ministeris, juos pamvlė- 
dasi visi geros širdies ir su- tų savo naujai statomuose 
sipratę žmonės, kurie už- kalėjimuose.
jaučia savo tautiečių var-! Tokių Liubimcevų, Jefi- tuvius pa.IFkti^be 'pagSbos?

' Kas turi širdį, atsakys NĖ 
ir dėsis į bendrą šalpos dar
bą musu tautiečiams gel
bėti.

Jonas Makauskas.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

AMERIKOJE
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 

Organizacija Pasaulyje 
TURTAS SIEKIA VIRŠ $2rS00,00fl.(W.

Savo nariams ligoje pašalpą ir pomirtiniu apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $1'X).OO iki 
$3,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už ejrzamina- 
vimą apmoka Susivienijimas. s
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

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

MIAMž, FLORIDA.

Karštis siekia 90 laipsnių
Oras pas mus dabar labai 

gražus ir šitas, kasdien turi
me 90 laipsnių karščio. Iki 
šiol buvo lietingas sezonas. 
Iš pradžios lijo kasdien nuo 
ryto iki pietų, paskui nuo 
pietų iki vakaro, o ant pat 
galo naktimis. Dabar vėl 
gražu ir auga viskas kaip iš 
pypkės.

C. K. Braze.

TEISMAS

gyvenoi« Globelių km., šakių ap., 
Chicagoje.

Jakubaitis . ar panašia pavarde, 
krikštatėvis Broniaus Medelio, kuris 
buvo krikštyta® 1912 metai® Balti- 
morėje, lietuviškoje šv. Alfonso R. 
K. bažnyčioje, gyv. Baltimorėje.

Jesinskienė Bronė.
Juckevičienė - Sutkaitvtė Pranė, 

iš Sintautų-Šakių, gyv. Pittsburghe. 
^.■4, , i Kandrotas Julius iš Jėzno vai.,S.dlavos vai., Aiytaus ap.

Kardelis Liudvikas iš Rimšės v., 
Braslavės apskr.

Keturikis ar Keturakis Liudvikas, 
iš Žagarės - Skaisgirio vai., Šiaulių 
apskr.

Kirtiklis Antanas iš Mariampolės

iš Stiklių dv..
pa-
Vil-vardė nežinoma 

kaviškio ap.
Unikauskienė - Petraitytė 

7.ija iš Plokščių km.,
Raseinių ap.

Urbanavičius Jonas iš Siaudiniškės 
km.. Balotosios parap., Vilkaviškio 
apskr.

sorytė (Usoria) Vera, gyv. Det
roite.

Nasta-

Ant žemės gerovės nebus, kol n*yy*^’, 
nejsisteigs Dievo Karalystė.

ALIK ARMIN,
3444 Mass. St., Gary, Ind. ............

(Skelb. 5-8)Į„^”įi

Vaitiekienė - Vitritė Justina, iš 
Godelių km., ir Vaitiekus Jonas, Al
bertas.

VVaitulevičiutėse Marija ir Rožė, 
seserys Marcelės škėrienės, ištekė
jusių pavardės nežinomos.

•Valinčius Juozas, iš Priaulių km., 
Jonavos vaal., Kauno ap., gyv. Phi- 
ladclphijoje.

Valter Petronėlė, gyv. Chihcagoj.
Vanaitienė - Vačikauskaitė iš Bi- 

lionių km.. Laukuvos v., Tauragės 
ap.. gyv. Chicagoje ir jos vaikai.

Varčikas Kazys iš Motiejūnų km., 
Vabalninku vai.

Vasiliauskas Stanislovas iš Kar- 
mėliavos, Kauno ap., jo sūnūs Vy
tautas lakūnas, dirbo lėktuvų dirb
tuvės. ir sesuo Kazė Vasiliauskaitė, 
kurios ištekėjusios pavardė nežino
ma.

Vasiljevas - Vosylius Juozapas iš 
Vykonių km., Anykščių vai., Utenos 
apskr.

Velička Juozas, siuvėjas, ir Velič
ka Vincas kilę iš Pačtoriškių km., 
gyv. Brooklyne.

Venckus Ignas, iš Josvainių, Kė
dainių ap., ir jo vaikai Vladas, Elea- 
nora ir Tille. gyv. New Yorke.

Vezauskas. ar Vezaskas Ignas, 
brolis Verutės Gorodeckienės, Pfyv. 
Nevv Yorke ar Chicagoje, dirba ban
ke.

Vosylius - Vasiljevas Juozapatas, 
iš Vykonių km., Anykščių vai., Ute

apskr.
Klikna Vincentas iš Eržvilko vai., 

Tauragės ap.
Klikunaite Katrė, iš Miežiškių v., 

Panevėžio ap., gyv. Pittsburghe.
Klyvaitė Ermina, ištekėjusios pa

vardė nežinoma.
Kolka Tamošius iš Seirijų vai.. 

Alvtaus apskr.
Končienė - Leonienė, gyv. Harri

son.
Končius Adomas, gyv. Harrisone.
Kukauskas Juozas, Lietuvoje gy

venęs Vilkaviškio ap., gyv. New 
Yorke.

Kumfentas Fridrichas iš Kauno, iv 
sūnūs Vilius, gyv. Brooklyne.

Kumfertas Gustavas ir žmona 
Marianne gimusi TTSA. iš Šakių ap.. 
gyv. Chicago West.

TApienis Kazys.
Lapienis Kazys, sūnūs Prano, kil. 

iš Šimonių vai.. Panevėžio ap.
I>aučka, gyvenęs Chicagoje.
Leonienė - Končienė, gyv. Harvi- 

sone.
Luima Ignas ir Jonas, iš Biržų 

ap. gvv. Chicagoje.
Mackevičienė - Boguševičiutė Ja

nina. iš Kauno. gyv. arti New Yorko
Malonis Petras iš Mariampolės ap.
Mankevičienė - Povilaitytė Vero

nika, ii Jurbarko vai., Raseinių ap.. 
gyv. Chicagoje.

Merkienė - šindulytė Ona, gyv. 
Philadelphijoje.

- Guenthervtė Augustė.Mertineit
upaitis ir jo sesuo, spėjamai j- Tauragės, ir vyras Eduardas Mer- 

kil- iš Pasvalio v.. Biržų ap. tineit. gvv. Clinton. Mass.
Vyturys J., ir Vyturytė Anele, is . .

Raudonėnu km.. Raudonės vai. I Jieškomieji ar apie iuos žinantieji
Winkrelis Fridrikas ii Tauragės. ' maloniai prašomi atsiliepti :

in Pranas ir Zaprurskaite Conautate General of Lithuania 
vaikai Jono. 41 W. 82nd st., New York 24, N. Y.
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—Sveikas gyvas, tėve! skundžiasi 
Ar ne Į vestuves pasiren- šalpos.

negaunanti pa-

gę —Tai tu rokuoji, kad

Kaip žydus išžudė 
Lietuvoj

rė i žydų kapines. Kiekvie
nas turėjo išsipiauti po sto
rą lazdą ir sustoti vienas 
prieš kitą. Įsakė muštis laz
domis iki paskutiniųjų. Kas 
išliks gyvas, bus dovanota' 
gyvybė. Antraip visus su
šaudys..

Žydams nieko daugiau
Rudmarškiniams okupa- Egzekucija Vytauto 

vus musų kraštą, gal tik pir-' Prospekte,
mą kartą Lietuva pamatė’ Šią žydų egzekuciją vyk- nebeliko, kaip išsipirkti gy 
tokias masines žudynes, ne- dė viešai. Netoli Kauno ge- vybę savo artimo krauju, 
kalto kraujo upes.* Vos tik ležinkelio stoties. Vyt. Pro- Kautynės buvo kietos, be 
užėmus Kauną, naciai pra- spekte, kur vyko gyvas ju- pasigailėjimo. Sako, kad 
nešė, kad žydams nevalia dėjimas, j vieną garažą su- buvęs vienas vaistininkas, 
vaikščioti šaligatviais ir, vare 26 žydus. Garažo kie- j gelbėdamas savo gyvybę, 
privalo nešioti geltonas me sustojo ratu trosiniais muštynių metu užmušė du 
žvaigždes ant krutinės ir bizūnais, štangomis, paga-! žydus. Pasibaigus kauty- 
ant nugaros. Įsakymas gan liais apsiginklavę naciai, i nemis, iš 40 gyvų liko tik 
švelnus, nieko daugiau ne-'Rato viduryje lopeta ranko- šeši žydai. Jų tarpe ir vais- 
pasakąs, kad neišgąsdintų se stovėjo vyr. egzekuto- 
žydų ir kad jie nei«lakslytų. rius. Iš garažo išleido po 
j miškus. Fo to, Vii i jam no-, vieną žydą. šis bėga ratu, o 
Įėję ištuštino kvartalą i ku- egzekutoriai pagaliais ir 
rj Įsakė kraustytis žydams, štangomis mušė per galvą.
Kvartalą aptvėrė tankia, pečius, kol tas, apsipylęs 
spygliuota viela, išstatė sar- krauju, suklumpa. Tada 
gybinius su kulkosvaidžiais’ vienas paėmęs švirkštą api- 
ir automatiniais šautuvais, purkštė vandeniu. Nelai-

- , . . mingas žvdas. jei dar najė-'paeiną seniai klupo. Šautu-Dalis žydų, prieš užėmus sDrivalžj() kį]tis jr bulėmis nukelti vėl ėi„

ratu, kol nesuklumra prie 

vyr. egzekutoriaus. Šis, lo- 
Deta kirsdamas per galvą, 
ištaško jam smegenis. Už

tininkas.
Trečią dieną po pietų vi

sus žydus surinko ir, apsu 
pę iš visų pusių, vedė i Jur
barko šilą sušaudyti. Mir
ties procesija lingavo Į prie
kį lėtai. Vežimėliuose stu
miami maži vaikai, nešam' 
ant motinų rankų, vos be-

VANDENS “TAKSIUKAI” POTVINIUOSE

link, bet motorizuoti dali 
niai atkirto ir suvarė juos Į 
IX fortą. Atėmę brangeny
bes ir rubus, sušaudė. Šau
dė grupėmis po 200 žmo
nių. neišskiriant moterų, 
vaikų ir senelių. Grupę su
varė į didžiulę duobę ir k 
keturių kampų išstatytais 
kulkosvaid ž i a i s atidarė 
kryžminę ugnį. Jei kas po 
šaudymo išliko gyvas, ar 
sužeistas, tai vienas esesi-

jam
koių nuvilko i šalį ir iš ga
ražo paleido sekanti Žmo
nės. matę šiuos šiurpius 
vaizdus, alpo, bėgo šalin.

Egzekucija baigėsi tems
tant. Lavonus it pagalius 
sukrovė vieną ant kito Į

—O iš kur tu žinai, kad tremtinys turi eit i stovyklą, ninkas, batais brisdamas 
aš pasirengęs kur nors eit? jeigu jis nori gaut kokį pre- krauju, šuviu i pakauši da-

—Aš sprendžiu iš to. kad žentą iš Amerikos? baigė. Sušaudžius vieną
šiandien tėvo batai išrodo —Ne, tėve, kiekvienas grupę, sekė antra, po jos 
nuvalyti. tremtinys negali stovyklos trečia. Dvi dienas ir naktis

'—Jes, Maike, buvau pas lengvatomis naudotis, kad Kaunas girdėjo kulkosvai- 
šiumeikerį, kad biskį nušai- ir labai norėtų. Idžių tratėjimą ir nekaltų
nytų. Jis šveitė, šveitė, ale —Kodėl? __ Į žmonių pamišėliškus riks-
nelabai žymu, ba skūra jau —Todėl, kad UNRRA,
persena. * kuri tas stovyklas užlaiko,

—Reiškia, rengiesi kur visų neįsileidžia. Jeigu 
nors eiti, ar ne? tremtiny^ yra tarnavęs ka-

mus. Per tas dvi dienas na 
ciai sušaudė 10,000 žydu. 
Lavonus apipylė kalkėmis 
ir užkasė.

—Šiur, kad rengiuos, ale 
ne ant veselijos.

—O kur?
—Šią subatą, vaike. Bos

tono lietuviai rinks pinigus 
dėl relvfo, taigi reikės pri
žiūrėti parėtką. Na, o kas

riuomenej ar kitokioj val
džios organizacijoj, tai to
kiam stovykloje vietos nė
ra. UNRRA jo neįsileidžia.

—Veidim i n u t, Maike. 
Man neaišku, kaip čia tas 
gali but. Tu sakai, kad

Des Moines mieste dėl Missouri upės išsiliejimo na
mai buvo apsemti ir gyventojus teko gelbėti su lai
vukais. Užlietam Dės Moines miestui potviniai pri
darė nuostolių už 28 milionus dolerių.

MARGU MYN Al
Infra-Raudoni Stebuklai klausomybės tėvas turi 
Nematomi raudoni spin- daugiausiai miestų ir mies- 

duliai dabar plačiai yra telių pakrikštytų jo vardu, 
.naudojami pramonėj viso- Jo vardo miestai ir mieste- 

Mirti ėjo lėtai, klusniai, j kiems darbams atlikti. Dau- Rai randasi 34 valstijose, o 
giausiai tie spinduliai yra M innesotos valstijoj net du 
naudojami džiovinimui nu- kaimai vadinasi tuo pačiu 
dažytų daiktų, o taip pat Franklin vardu.
džiovinimui visokio maisto, i po Franklino seka Wash- 
Tuos spindulius galima jngtonas, kurio v&rdu Ame- 
naudoti ir namuose, kur yra pakrikštyta 31
reikia ką nors gieAai ls_,miestas ir viena valstija.
džiovinti. _ Prezidentai Cleveland, Lin-

Didelese dirbtuvėse, svie-1 cojn, iųac|json jr Monroe 
ziaj numaliavotas automo- kiekvjenas turj pO 26 mies- 
briis ar trokas yra įvežamas tus ir kaimus £akrikštvtus

jų vardais.
Amerikoje yra 31 mies

tas ir kaimas vardu Salem,

vo buožėmis pakelti vėl ėjo 
ir klupo. Moterys klykė, ro
vėsi plaukus, alpo.

—Mus sušaudyti veda! 
Gelbėkit! — aidėio klyks 
mai gatvėse, sužydusiuose 
soduose.

Mirties baimė uzgniauze 
pabėgimo jausmą.

Šile patys išsikasė duo
bes ir prasidėjo egzekucija

unkvežimi ir kruvinus, ne-iMažu?- vaikus . P14?4 moti:
aprašomai sudaužytus išve- ™m *s T- -|SU,v? “ -- - - J - kojų trenke į pusp Kuriežė Parodos gatve aukštyn. 
Dar šiandien akyse stovi tie 
perkreiptais veidais, krauju 
apkrešėję lavonai, kurie ve-
žąnt raičiojosi iš vieno galo

dar rėkė — traiškė bato 
kulnim arba persmeigė dur
tuvu. Gražiame, sakais kve-

i kita. — 1 us’ vn upėmis veue prie
Sadistinė egzekucija bai-idu°{*į-. T4vai. su. vaikais

bet mačiusiems nei^suslkab,no. ranko™s:. asa:
---- paplūdę bučiuojasigesi,

dils visą laika, kol bus jie:1- J ipaskutin} kaitą ir vėl su-
1 trata šūviai. Sužeist i e j i 
siuntė rudųjų vardu prakei-Vilniaus miesto ghette, 

kaip rašė okupacijos metu 
musų pogrindinė spauda.Vokiečiai tokiais barba

riškais veiksmais, ne tik pa
rodė savo tikrąjį veidą, bet 
ir atstume visą lietuvių tau
tą. Lietuviai kaip įmanyda
mi stengėsi nelaimingiems

* - , ... . ,, .... žvdams padėti, slepiant jigi geriau tą padarys, jeigu!tremtinių stovyklas užlaiko vaikus> sudarant sąjy?a;
ne aš? Taigi valuk to ir be- koks ten MLRNA. Jeigu pabėgti, pranešant apie* be-

piau nusainyt šiušius. Sa- taip tai kodėl mes darom sįartįnantj pavojų, remiam
kau. gal susitiksiu kokią ii- kolektas ir siunčiam jiems maistu, nors už \ai gręsė
gaplaukę, ar ką. Kaip tu ro- pinigus? i panašus likimas. Musu pū
kuoji? , -u tėvu. man tikras grindžio spauda

—Labai gerai, kad tėvą* vargas, kad kiekvieną daly-
nutarei nors svki prisidėti kėli reikia aiškinti iš pa- 
prie naudingo darbo. grindų. Tėvas turėtum žino-

—Ar tas darbas. Maike, tt kad žmogui reikia ne tik-
šiur naudingas? tal T val»1',relkla

.ir kuIturiniu dalykų. Pa- 
. —Taip, tėve. Tremti- vyzdžiui, jaunimui reika- 

niams šelpti reikia labai b’ngas mokslas. Tuo tikslu 
daug pinigų. Hamburge yra įkurtas Bal-

—Ale aš girdėjau. Ma’- tijos Universitetas, kur jau
ke. kad tremtiniai tos ai- ni lietuviai baigia mokslus, 
mužnos negauna. Mano Arba paimkim šitokį reika- 
frentas gavo nuo savo švo- - lietuviai nori suruošti 
gerkos gromata iš Juknos, vaidinimą, koncertą ar ką 
tai rašo, kad negavo iš A- nors panašaus. UNRRA ne- 
merikos jokio relvfo. nori tokiems dalykams pini-
tai tu dabar Uvirozvk. kaip gu duoti. Čia padeda ame-
tas gali but. kad mes ren-skiečių aukos, 
kam pinigus, o iie tenai —Vistiek, Maike. aš si? 
nieko negauna? Tik nemc- subatą eisiu prižiūrėti aukų 
]Uok. rinkimą, kad butų geras pa-

—O aš, tėvo. skaičiau ^^Tuo tėve rūpinas’ -v • • a a • • • - j • • -
dartg laišku, koriuose trem- RALp_o ’ Bostono skyrius ^esmes z-vdal virve™ nu-

griežtai 
pasmerkė šiuos nacių žy
gius ir perspėjo, jog lietu
viai nesusiteptų nekaltųjų 
krauju ir netaptų tautos iš
gamomis. Buvęs preziden
tas Dr. K. Grinius, kun. M. 
Krupavičius ir prof. J. 
Aleksa įteikė komisarui 
Rentelnui memorandumą, 
protestuodami prieš žydų 
žudymą. Už tai jie buvo* iš
tremti.

VII forte vyko panašios 
ekzekucijos. Gyvų išlikusių 
liūdini n k ų pasakojimais* 
žydus sugrudo į fortą, o ku
rie netilpo susodino lauke. 
Kas pajudėjo nušovė. Užė
jus nakčiai ėmė šaudyti. 
Šaudė visą naktį. Visur 
kraujas, lavonai, mirštan
čiųjų dejavimai, bet rud

in.ai dėkom Amenkos lie-.Bet rrjims jr t ,-tik. 
tuviams uz dybuzy s. „•/ ra)u visi lictuviai vra kvie. 
maistą ir kitokia pašalpa. darba„

—Bet gal ne visi gauna? Aš jr<ri eisiu.
•—Tas gali but. tėvo — ..—Na tai pasimatysi me 

visiems duoti nėra ir i* l-o. sią_snbatą. , alke. .______
štai pavyzdis: Vokieti:ni -r KAIP KAS JUOKIASI
Austrijoje yra apie 70 000 ---------
lietuvių, kuriems reik'd”'~a Jei naščiai anglui juoke

niršę sėte sėjo iš kulkasvai 
džių į susigrudusią minią. 
Išaušus rytui, įsakė keltis. 
Gyvus išlikusius mušė laz
dom. šautuvų buožėrms ir 
badė durtuvais. Atvažiavę 
anksti vokiečių pareigūnai, 
išrinko gražiausias mergai
tes ir išsivežė. Tik vėliau iš 
kelių pabėgusių mergaičių 
sužinota, kad ’as išnaudojo 
o po to nušovė. Išvengę 
mirt’ės fortuose, buvo su 

Te’

pašalpa. Tuo tarnu ed Ben- jis ’uok’^i tris kartus: vie 
dras Amerikos • na kart iš mandagumo, an-
Šalpos Fondas nėr keriiri- tra karta, kai iam iuoką
šių metų mėnesius ’*ra r’a- t apakini ir trečia kart ’ a-i varyti atgal į gbetta.. 
vęs jiems tiktai $20 71" da ’’s juok? supranta. Va-'atr‘nko stipresniuosius, < 
Tai mažiau da neg” 3n kietis juokiasi du kartuvaikus, senelius ir moterį 
centų ant žmogaus. to viena karta iš man^anum Kauno apylinkėse sušaudė
da reikia žinot? ir t? jr k?ta karta, ka? iam ”? Iš buvusiųjų 45.000 Kau-v
kad šita pašalna eina arkini, bet i?s iuoko tain7 ir phettoje žydu į Vokieti k
tiesiai kiekvienom ♦»..... nesupranta. Francuzas j”o- išvežė tik 4.000. Visi kič
niui, bet stovyklų ko^’^'*- kirsi tik vieną kartą; jis likviduoti. Dar prieš likvi- 
tams. Jeigu tremtinys jrcka tuoi parama ir ru~i- davimą atėmė v?sas bran-
na ne stovvkloje. bet dirbo juokia. Amerikinis, sako. genvbes, laikrodžius, išlupo 
pas ūkininką ar kitur. t?; visai nesiiuokia. Mat. iis tą auksinius dantis ?r išrengė.

į didelį kambarį, kurio pa
sieniais yra raudonų spin
dulių lempos ir per kelias 
minutes automobilis ar tro
kas yra visiškai sausas. In- pagal pirmąjį Salem Massa- 
fra-raudonais spinduliais chusetts valstijoj. Joje yra 
yra džiovinamas visokis'12 Bostonų, 16 Brooklynų. 

kimus. Silpnesnių nenrų, maistas. Tie spinduliai džio-111 Hollyvvoodų, 7 Detroitai 
nesulaukę eilės, isteriškai • vina daiktus labai greit ir ir tt. 
rėkdami bėgo prieš atsta-Įjie prasiveržia giliai į daik-Rnvn cnvarutu 14 flflfl ivHii

Prieš
naciai

kė žydams išeiti. Žydai pa- - • • ......_____________ javiniai, riksmai. Vaistinin-

tvs iš namų nėjo. Lzsiban- • - j u.- * i •badavo ar Wsi kanąliza- k- 
cijos vamzdžiuose. Užbari
kaduoti namai buvo su-
sprogdinti, o kurie slėpėsi 
kanalizacijos , vamzdžiuose 
prigirdė, paleisdami vande
nį. 10,000 žydų surinko ir 
išvarė dar b a m s Estijos 
kryptimi. Abejojama, kad 
jie butų pasiekę Estiją. Juos! 
sušaudė kur nors pakelyje. 
Taigi, iš Vilniaus ghetto gy
vų pasiliko tik 200 žydų.

Gelbėkit! Mus veda su
šaudyti !

Provincijos miestuose ir 
miesteliuose žydai buvo lik
viduoti iki vieno, nestei- 
jiant ghettų. Kaip pasako
ja mačiusieji, vieną iš tokių 
likvidavimų čia aprašysiu.

Jurbarko miestelyje vi
siems žydams įsakė susi
rinkti turgaus aikštėje. 
Ginkluoti vokiečiai apdau
žė juos, o rabiną atitempę 
už barzdos, įsakė apsireng
ti maldos rūbais. Giedam

rai. Jo norą išpildė.
Nutilus paskutiniam de

javimui. nutilo ir šūviai. 
Nei vienas gyvas nepaspru
ko.

Panašiu * budu sušaudė ir 
kitų miestelių žydus. Vie
nokiu ar kitokiu budu išžu- 

j dė beveik visus Lietuvos
žydus. Reikia manyti, kad 
Lietuvoje rado mirti per 
180,000—190,000 žydų. Ši 
nacių niekšybė visų kultū
ringų tautų, o ypač žydų 
tautos niekad nebus už
miršta.

Č. Spirauskas.

Murziniausias Miestas
Pittsburghas, Pennsylva

nijoj yra “murziniausias" 
Amerikos miestas. Jis yra 
aprūkęs, apskretęs, suodi
nas ir atrodo visai nevilio- 
jančiai akiai ir baltiems 
kalnieriukams.

Dabar Pittsburgho mies
to tėvai nutarė padaryti? 
“pagrindinį apsivalymą". 
Gubernatorius J. H. Duff 
pasirašė bilių apie fabrikų 
durnų “kontrolę”. Tas bi
lius privers fabrikantus su-

r tSi riSutOjHinS pa
našių pavadinimų gausu
mas sudaro nemažai galvo
sūkio. Jei žmo parašo laišk/i 
į Bostoną, tai kaip paštinin
kas gali žinoti, į kurį iš 12 
Bostonų laišką pasiųsti? O 
jei laiškas siunčiamas tiktai 
į Franklin, tai kaip pasi
rinkti vieną iš 35 Frankli
nų? Todėl svarbu yra visa
da parašyti valstiją, kurioj 
miestas ar kaimas randasi.

JUOKAI
Mandagus Graborius

Žmogus skambina laido
tuvių direktoriui ir sako:

X* V«K7 *71 A » VA kj A.CAVA XX^CAXX VVAV VX , —.

deginti savo dirbtuvių du-., —Prašom atvykti ir ari

tempė žemyn senos sinago
gos stogą, išdaužė vidų ir 
uždegė. Sudegus sinagogai, 
miestelio kirpėją Iciką Ka- 
pelavičių Įdėjo į karstą ir. 
nešant Nemuno link, daina
vo bolševikinių motyvų dai
nas. Komiškai, kartu ir tra
giškai atrodanti procesija 
rrisiartino prie Nemuno. 
Įmestas karstas į vandenį 
grimzdo, burbuliavo. Var
gais negalais kirpėjui pasi
sekė išsikrapštyti ir išplauk
ti į krantą. Rudieji niekšai 
juokėsi.

—Maudytis! — suriko 
vokiečiai.

Seni ir jauni su rabais 
brido į vandenį. Kas nėjo 
gilyn, gavo lazdų, mėtė ak 
menim
srovės pagauti 
Iškankinę ištisą 
paleido namo.

BALF Vajaus EigG
Iki birželio 15 d. Bendrai 

Arrierikos Lietuvių Fondas 
iau yra sukėlęs tremtinių 
šelpimui apie 75 tukstan- 
•ius dolerių. Tai dar labai 
toli iki užsibrėžtų ir būtinai 
reikalingu 525 tūkstančių 
dolerių, bet vajus išsisiu 
boja ir lietuviai visose kolo- 
įijose imasi širdingai už 
darbo, kad parėmus musų 
žargstančius brolius.

Pagal valstijas sukelta
sekamos pinigų sumos:

New York ....... $12,163
Pennsylvania .... 11,454
Amer. Vyskupai 10.000
Connecticut ....... 8,464
Massachusetts .... 7.393
Illinois ............... 7,326
Maryland ......   6,204
New Jersey .... 3,696
Ohio ................... 2,214
Michigan ........... 2,144
Rhode Island ..... 1,649
Wisconsin ........... 1.316
California ........... 1,119

duoti paskutinį patarnavi
mą mano mirusiai žmonai.

—Kaip tai, — -klausia 
graborius — ar nepalaido
jau tamstos žmoną prieš du 
metus?

—Tas teisybė, bet aš bu
vau ir vėl vedęs.

.—O, aš to nežinojau, svei
kinu širdingai.

mus, o ne leisti juos į mies
tą juodinti miesto namus ir 
gyventojų veidus. Pats mie
stas žada visus namus nu
prausti, išvalyti Allegheny 
ir Monongahela upes, ku
rios teka per miestą ir išva
lyti laužą, atmatas ir kito
kius nereikalingus daiktus 
iš kiemų ir patvorių. Jei ap
sivalymo programa bus į- ... 
vykinta, tai Pittsburghas po TA S’Ydna’ Pasaulis 
kiek laiko bus nusiprausęs!.. R*ospiai kalbasi apie 
ir nebeteks murziniausio u10 pasaulio marnastis ir 
miesto vardo liūdesius ir pagaliau vienas

“ako:
—Baisiai liūdna, kad ši-Paštininkų Galvosūkis

Amerikoje yra 35 miestai tame musų pasaulyje tiktai
ir kaimai pavadinti Frank-)^ yra. 1^imin^i’ kurie dar 
lin vardu, pagal Amerikos' • , . . . ,
nepriklausomybės kovų va- antra? _ b^k,?ėk tekiui
dą ir mokslininką Benja- 
min Franklin. Tas “nepri-

suruoštos rinkliavos — Tag 
Day. Hartforde sukelta per;tas pasakojo savo draugui, 
rinkliavą $1,500, Nevv Bri-Jkaip jį kaime užpuolė b^i- 
tain — $1,200 ir Waterbu- šiai piktas šuo, kurs biau-o.* 4 1 ’ •’ry — $1,345. Tag-Dav ruo 
šiamos ir kituose miestuose. 

Dabar yra laikas rinkti 
Kitos vaistuos sukėlė ma- aukas, aukoti ir siųsti pa

mingų yra?

Ar Šunys Tą Žino?
Vienas keliaujantis agen-

nai ant jo lojo ir nenorėjo 
niekaip nusiraminti. Į tą 
draugas jam sako:

—Tas visai nebaisu, juk 
’-ra žinoma, kad šuo, kursžiau tūkstančio doleriu. Į gelbą broliams Europoje 

nm7 Nemoką plaukti,'aukščiau paduotus skaičius Visos aukos prašomos siųsti labai loja, niekada nekan 
zės pagauti paskendo, ieina tik tos sumos, kurios tokiu adresu: 'da.

popietę, iki birželio 15 d. buvo gau
tos BALF centre.

isreng
šita menka pašalna re<ral? “džioką” jau esąs girdėjęs. Kai kur šaudė visiškai nuo- , 
jo pasiekti. Gali but. kad O kiek kartų juokiasi lietu- gus. Rubus vagonais siuntė Antrąją dieną, surinkę Connecticut valsti’oi tri- 
dėl to ir ta “švogerka”.vis? į Vokietiją. apie 40 stiprių vyrų, nuva- juose miestuose jau buvo

United Lithuanian RrlHf —Aš tą žinau, — atsakė 
Fund of America, Ine., pirmasis, — bet aš nesu tik- 

105 Grand Street. ras, kad ir šuo tą teisybę
Brooklyn 11, N. Y. žino.
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N ikare g ve s “Tautos Vadas” i “Narsus” Kvislingas
Amerika nutarė nepripa- Kiniečiai sušaudė vieną 

žinti Nikaragvos perversmi- japonišką kvislingą, vardu 
ninku valdžios, kol nebus Fu Shu-yue, per karą bu- 
išsiaiškinta su kitomis Pietų vusį prie japonų Chekiang 
ir Centralinės Amerikos provincijos gubernatorių už 
respublikomis, ar pervers- \ krašto išdavystę. Jį reikėjo 
mininkų valdžią galima pri- sušaudyti besėdint, nes jis 
imti į Amerikos respublikų tiek buvo išsigandęs, kad 
šeimą. Nikaragvos Smeto- negalėjo stačias stovėti, 
na tikėjosi greit gauti pri
pažinimą, bet apsiriko. Vokiečiai Bėga

Bavarijos valdžia skel
bia, kad iš rusų okupuotos 

tūkstančiai vo-
Lenkija Kryžkelė e

Lenkijos valdžios pirmi- Vokietijos 
ninkas J. Cyrankiewicz par- kiečių bėga į Vakarų Vo- 
lamente kvietė lenkų tautą kieti ją. Tie pabėgusieji vo- 
“aktingai bendradarbiauti kiečiai sako, jie bijo, kad 
su Sovietų Sąjunga” ir kar- juos mobilizuos į uraniumo 
tu jis mano, kad Lenkija kasyklas dirbti arba į rusų 
turėtų būti draugiška Ame-' organizuojamą vokišką ka
rikai ir Anglijai, iš kurių riuomenę.
šalių Lenkija žūt but norit 
gauti kreditų atsistatymui.

PREZIDENTAS SAKO: “NEPATVIRTINU’

Baltojo Namo tarnautojas Herbert Miller neša į kon
gresą prezidento nepatvirtintą darbo bilių. Kada 
prezidentas nepatvirtina kongreso priimtų įstatymų, 
kongresas turi juos iš naujo persvarstyti ir gali juos 
priimti iš antro karto tik dviem trečdaliais balsų.

dieną, kaip mes uždirbda- tai priprasta daryti. Krivūlei 
vom per sąvaitę. Mes vai- būdavo Kalas jos kelio, kada ji 
gėm gerą mėsą, o geru alų ateidavo j paskutinę savo pa- 
užsigerdavom. O dabar A-} skirties vietą, o Jūsų laikraš- 
merikos darbininkai valgo čiui tada yra galas, kada jis 

•visokias sriubas ir žoles ir;estii jau kuone į skutelius su
geria kavą su duona. Se- plyšęs.
niau mes kavą gerdavom Baigdamas rašyti, linkiu vi- 
tik iŠ ryto, eidami Į darbą, siems broliams lietuviams ge- 
o užsikąsdavom gerais kek
sais ar šinka. Anglių tonas 
tada Rainavo $3, o dabar 
kainuoja $15, svaras pork- 
čiapo kainavo 8 centai, o 
dabar 80 centų.

Mes mažai uždirbdavom, 
bet mes taupėm, mokėjom į 
spulkas, pirkom lotus ir 
statėmės namus, o dabar 
musų vaikai, sūnus ir anū
kai, uždirba į dieną po $10, 
o negali* nė šuniui 
nupirkti...

Kalbant apie uždarbius 
visai nesvarbu, kokį pinigų 

j skaičių uždirbi, bet svarbu.

riausios kloties visuose darbuo
se. Su pagarba,

Ant. Dėdinas,
Hanau, Germany.

PARSIDUODA HOTELIS

Parsiduoda Hotelis su bizniu, 
Bar and Grill, trijų lubų namas 
su daug kambarių, 7 garažai, 
vištynė ant didelio ploto žemės, 
prie vieškelio, prie upės, netoli 
ežero, gera vieta dėl’ vakacijų 
ir keleivių, per'17 metų lietu
viai biznieriai. (28)

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

1
Gerbiamieji keleiviečiai, i 
Pasimoku už prenumeratą.

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda narnas 4 šeimy- 

Taipgi užmoku ūž mano švoger- noms gyventi, garu apšildomas, 
ką. Viso pasiunčiu Jums $6.. maudynės, netoli nuo Sea Side, 
Paklausiau mano švogerkos. Park Bridgewater, Conn. Kaina
kokio prezento ji norėtų ant Re,ikia S3’000 »r-vnais
savo 65 metų gimtadienio. Ji Pinigais likusius ant mortge-

budos' man atsakė: “Man geriausiai ž,°- Rendos i mėnesį $7o. Ge
ras, drūtas namas ir įnvest- 
mentas. Kreipkitės pas: (26) 

J. Cesnutis,
206 Main st., Derby, Conn.

patinka “Keleivis”, tai man bus 
brangiausia dovana”. Taigi 
prašom siuntinėti nurodytu ad
resu Mrs. M. Lauksmin į Eli- 

ką už tuos pinigus gali nu- zabeth, N. J. Jau ir aš pats 
pirkti. Skaičiau, kad Lenki-. skaitau “Keleivj” 34 metus.

Taikos Angelas
Rusijos ambasado rius 

Puerto-Rikos Permaina i Washingtone, Nikolai No- 
Amerikos valdoma, ispa- vikov, smarkiai išbarė tuos, 

niškai kalbanti Puerto-Riko žmonės, kurie sako, kad ka- 
sala gauna daugiau sava- ras tarp Amerikos ir Rusi- 
rankiškumo. Atstovų rūmai jos yra neišvengiamas. No- 
priėmė vieną įstatymą ir vikovas sako, nėra priežas- 
pasiuntė jį į senatą. Pagal j ties, kodėl karas turėtų kil
tą įstatymą Puerto-Riko gy- ti. Panašiai kalbėio Rib- 
ventojai patys balsavimu bentropas, kada jis sakė, 
išsirinks sau salos gubema- kad tarp Anglijos ir Vokie- 
torių. Dabar gubernatorių * tijos karo nebus.
skiria prezidentas. ---------

--------- . Francijoj Neramu
Pagelba Turkijai Francijos automo bilių

Prezidentas Truman pa- dirbtuvių darbininkai Pary- 
skyrė Amerikos ambasado-‘.žiu j e padarė didelę eiseną 
rių Turkijai, Edwin C. Wil- prie parlamento, kur jie 
son, vadovauti amerikiečių demonstravo už uždarbių 
misijai Turkijoj. Tos misi-; pakėlimą. Francijos komu- 
jos pareiga yra skirstyti nistai po visą kraštą kelia
100 milionų pagelbą Turki- streikus ir neramumus, kad Relief Fund of America, 
jai taip, kad jos kariuome- nuvertus dabartinę vyriau- Ine., 105 Grand St., Brook- 
nė ir ūkis galėtų geriau at- sybę ir kad komunistų par-dyn 11, N. Y.
silaikyti prieš Rusijos spau- tija vėl galėtų grįžti į vai-; ---------------
dimą. x Idžią^ir šnipinėti Rusijos, Stratton BUiaUS

tremti- nant įvairių
įveikimą, kurios dabar tuo

Parduoda, Kaip Japonams
Amerika parduoda Rusi

jai daug gazolino orlai
viams vaęyti. Amerikos ka
ro aviacijos žinovai sako, 
parduoto gazolino rusams 
užtektų, kad pasiųstų į A- 
meriką burius orlaivių iš
daužyti Amerikos' miestus. 
Prieš šį karą Amerika par-

Greitumo Rekordas
Amėrikos

ioj dabar darbininkas už
dirba į dieną po 100 ar net 
po 200 zlotų, bet kas iš to, 
kad už čeverykus reikia 
mokėti 1200 zlotų, o siutą 
virš 1500 zlotų!

Su godone, S. Paražinskas, 
Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda r arma
Parsiduoda Farma ant kieto 

vieškelio ir busų linijos netoli 
Worcester. 217 akerių žemės 
įskaitant vaisinį sodną ir dar
žus ; prie upelio. Aštuonių kam
barių namas, naujas tvartas 
talpina 40 galvų bandą; tekan- 

ir elektra. Geros 
•pajamos iš pienininkystės. Kai
na $10,800 be galvijų, $5.000 
reikia grynais pinigais. Galima 
pirkti ir su gyvuliais bei visa 
padarine. Parsiduoda dėl se
natvės. Prašome rašyti, (27) 

John Katunas 
Wachusett Street,

Holden, Mass. 
Tel. Holden 2051

Gerbiamieji,
Gavau nuo Senio gromatą,

TA . . . , .- buk tai batai Seniui nuplyšę.Darbininkai turi laikytis siunfiu 6 jr tegu ke)iau.
ja pas mane, kaip jau keliavo tis vanduo 
per virš 20 metų.

Su pagarba,
Walter Welesko,

Muskegon Heights, Mich.

iš vieno. Be organizacijos 
ir vienybės, jie butų stum
domi kaip gyvuliai. Bet ka
da darbininkai streikais

auką lietuviams 
niams gelbėti.

Marijonos Domeikienės ir reikalu rūpinasi. Kada ko
jos sunaus auka yra švie- misija, dirbdama kontakte 
siausias pavyzdys visiems su ALT Vykdomuoju Ko- 
lietuvių tremtinių priete- mitetu, paruoš projektą, ke
liams. Įdomu, kas bus se- tina sušaukti platesnis pa- 
kantieji aukotojai? isitarimas.

Visas aukas siųskite ad-! Baigdami, dar kartą ra- 
rasu: United Lithuanian giname visas lietuvių orga

nizacijas ir pavienius asme
nis pasidarbuoti, kad Kon
grese bilius HR2910 praei
tų. Amerikos Lietuvių Ta
ryba yra įteikusi Atstovų 
Buto Judiciary Komitetui 
memorandumą biliui pa- 

> remti. Reikia dabar “bom-

bando gerinti savo gyveni-’ 
oi ganizacijų mą, kaltais gaunasi taię, j 

kad dėl tų streikų tik kai-: 
nos pakyla ir darbininkas’:
galų gale nieko nelaimi.

Kaz. Karčiauskas,

Skaitytojų Balsai

‘Keleivio” admis-Gerbiama 
tracija.

Malonėkite siųsti laikraštį 
Chicago, Ilk •ant metų į Vokietiją, į ameri

kiečių zoną L. Babarskui nuro
dytu adresu. Taipgi siųskite 
man ant metų “Keleivį” paduo
damu žemiau adresu. Už viską 
siunčiu money orderį $6.50. Su 
linksma širdimi lauksiu “Kelei
vio” bei Maikio su Tėvu. Viso 
labo velijantis,

Renmatiški Skausmai

Kelkime Balsą, Kad Jis 
Riitn Priimtas varduoti” -kongreso narius 

laiškais tt» telegramomis, 
kad jie skubiai veiktų, nes

raKieunių mo
torų varomas orlaivis pra
eitą sąvaitę sumušė pašau-? . Šituo laiku svarbus trem-__ _________  __________
lio greitumo rekordą. Jis tiniu atžvilgiu dalykas yra jajjį0 paliko nedaug iki i 
skrido 623 mylias per va- Stratton Bilius HR2910, Kongreso atostogų, 
landą. Senesnis greitumo k.UI?° £ur’nys Jau buvo pla- Amerikos Lietuvių Tarybas_ i___]_ ,_____ __ įr.-'ėioi oičL-intoc cnoiulnio i i . »> • - -

davinėjo ir japonams daug'kordas buvo pasiektas ang 
aliejaus ię geležies laužo. lų rakietinio orlaivio.

rekordas buvo 616 mylių čiai aiškintas spaudoje. A 
per valandą. Senesnis re- merikos Lietuvių Taryba 

darbuojasi, kad tas bilius 
butų priimtas, nes jisai ati

Vykdomasis Komitetas.

KorespondencijoS
daiytų duris į Jungtines A. 
Valstybes tūkstančiams lie- 

} tuvių, vargstančių Europos 
'stovyklose. ALT Vykdoma-! 
sis Komitetas prieš keletą!

Kas Mums Rašoma

WILKES-BARRE, PA.
--------- paėjo iš Lietuvos nuo Kel-

Smagus Piknikas mės. Lietuvoje turėjo šei- 
SLA ll5 kuopa rengia myną.

labai smagų pikniką, sek-;- Velionis buvo “Keleivio” 
madieni. liepos 6, Sans- skaitytojas ir mėgdavo tą

Kas Yra Vydūnas?
Gerbiamieji,

Skaičiau "Keleivyje” apie
i šia «ali 1926 metais jįsWaičių išsiuntinėio visiem rašytoją ir filosofą Vydūną, 
l šią sau ivzo metais, jis alt skvriamg>- kolonijų ko- bet turlu pnsipazmti, kad 

mitetams ir kooperuojan- į ™eko apie jį nežinau ir ne 
čioms su Taryba draugi
joms laišką, ragindamas jas 
rašyti ir telegrafuoti kon-

su tikras, ar kada nors esu 
apie jį girdėjęs. Norėčiau 
paprašyti, kad parašytumėt

Souci parke. Pradžia l vai. laikraštį skaityti. Man teko 
po pietų. - Į susipažinti su juo nuo I928f

Tą dieną čia suvažiuos metų ir dažnai susitikda-

greso nariams, kad jie bai- į plačiau, ką rašytojas Y ydų 
suotų už bilių. -

daug žmonių iš apielinkės 
kolonijų praleisti smagiai

Gerbiamieji!
Jau mėnuo laiko, kąip aš 

gaunu “Keleivį,” kurį man iš
rašė mano dėdė Juozas Ambra
sas, gyv. Canadoj.

Čia aš noriu nors trumpai, 
širdingai padėkoti pirmiausia 
savo dėdei, už man suteiktą 
gražią dovaną, t. y. už “Kelei
vį” ir jo kaiendorių, kuris man 
suteikia daug džiaugsmo. Aš su 
nekantrumu laukiu vis naujo 

j numerio, o jį skaitau ne vienas.
“Keleivis” pas mus stovykloje 
eina iš rankų į rankas, pakol 
visai suplyšta į gabalėlius, čia
jo visi laukia, o gavę nežino nei
knin r»n«iHnlvti Bronius Vaičiūnas, Germany, Frei
kaip pasidalyti. burg. Breisjrau, Erwin st 36/1, pra-

Sekantį karta Jums atsiųsiu šo atsiliepti dviejų tetulių po tėvais 
nuotrauką, kurioje Jus pama-|
tysit savo laikraštį, musų trem
tinių tarpe, kaip brangų daiktą.

Taip pat širdingai dėkoju aš 
redakcijai, kuri yra taip gražiai 
sutvarkius “Keleivį” ir kuris 
turėtų lankyti visus lietuvius 
be išimties.

Tad linkiu “Keleiviui” gy
vuoti dar ilgus metus ir kad 
jis liktų visų lietuvių mylimas 
ir skaitomas.

Su pagarba
Kaz. Ambrasas,

Sheinfeld, Germany.

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga

ilingai, ištarpins Reumatiškus skaus-

Imus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo. 
A. Gelgaudas, nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.

Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA
Daug rašomų (portable) ma

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

4325 S. W. I3th st.,
Miami s4, Fla.

Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-7)

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

PAJlESKOJlUtAI

nevėžio aps.; jų pavardės po vyrais 
nežinomos. Amerikon atvyko prieš 
pirmąjį karą. Jų pačių arba kas apie 
jas žino, prašome pranešti Broniui 
Vaičiūnui arba šiuo adresu: (27)

A. YUSKA,
65 Peabody st.: Gardner, Mass.

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

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broad way,

So. Boston 27, Mass.

Paieškau Petro ir Andriaus Jesu- 
laičių, kilusių iš Didvydžių kaimo, 
Vilkaviškio apskrities. Rodos, vienas 
iš jų gyvena Bostone ar apylinkėje. 
Esu jų pusbrolis.

Juozas Žemaitis,
Ried i. Innkreis, UNRRA Camp 701 

Uppcr Austria.nas yra parašęs ir kuo jis 
yra garsus ir, kaip Mrs. 
Liutkuvienė sako, svarbus 
musų tautai.

Gal ir sarmata prisipa
žinti, kad nieko nesu girdė
jęs apie Vydūną, bet paste
bėjau, jog mano padėtyje 
yra ir daugiau žmonių. 
Kaip tik aš paskaičiau “Ke
leivyje” apie jį, aš tuoj pa-

Paieškau savo pusbrolių Jur 
gio Kairio paeinančio iš Einiš- 
kių kaimo Raudėnų par. ir An- 

Keleivio” Administra-1 tano Kairio paeinančio iš Patei-

Šituo reikalu Amerikos 
Lietuvių Taryba veikia iš 
vien su Citizens Committee 
on Displaced Persons. ku
rio centras yra New Yorke, 
o skyriai — beveik visuose 
didesniuose Amerikos mies
tuose, ir su Centralinės bei 
Rytinės Europos Federaci
ja — Federation of Ame- . . .
rieans of Central and East klausinėjau kitų žmonių ir 
European Descent. Pasta-' pamačiau, kad kiti tiek pat 
roji šio mėnesio ll dieną aPie .U težino, kiek ir aš. 

Birželio 12 d. BALF Cen- sušaukė konferencijąWash-1 , Todėl butų gerai pasi- 
tras gavo stambią auką lie- ingtone ir surengė tą pačią, altyti laikraštyje plačiau.

vom. Apie jo mirtį sužino
jau tik dabar, kai nuvykau

laiką. Mat tą dieną baigiasi j jį aplankyti, tai jau radau 
mainerių vakacijos, tad visi “ ' m „i
norės sykiu su maineriais
pasilinksminti.

Parke yra visokių naujų 
atrakcijų, visoki pasivaži
nėjimai, didelis švarus prū
das maudymuisi. Taipgi vi
sokių valgių ir gėrimų.

Atsivežkit savo vaikučius 
duokit progos ir jiems pasi
linksminti.

Pelnas, jei liks, bus ski-' tuviams tremtiniams šelpti 
riamas labdaringiems rei-’—pilną tūkstantį dolerių! 
kalams. Šios didelės dovanos auko-

Nuoširdžiai kvieči a m e tojai yra Marijona Domei-

mirusį ir palaidotą. Tebū
nie jam lengva šios šalies 
žemelė.

F. Lesionis.

MARIJONA DOMEIKIE
NE IR SŪNŪS BALF’ui 

PAAUKOJO $1,000.

tės vienk. Raudėnų parap. Juos
nelauktai jau pasiekė' paieško Ieva Mockiutė-Januš- 

kienė kilusi iš Vazbučių kaimo 
Kuršėnų vai. Jie patys arba 
kas apie juos žino maloniai

Gerb. 
cija.

Visai
mane per Atlantą atkeliavęs,
pirmasis Jūsų siųstas “Kelei
vis”. Gavau ir Jūsų laiškutį, už 
viską labai ačiū, ypač, kad Jus prašomi parašyti šiuo adresu: 
ryžtatės, čia musų Vokietijoje j Mrs. Eva Jason, (26)
vargstančių DP stovyklose, ne-: 161 I Street, So. Boston, Mass.
užmiršti. Mes labai laukiame1 ---------------------------- ----- —-—
...... , Aš Zofija Andrikonaitė paieškaulietuViskos Spaudos is uzjurio ir savo pusbrolių Kazimiero, Jono ir
įa gavę, tuojaus išsidaliname ir Kajetono Kiabunų, kurie paeina iš 
. .. . , Kauno rėdybos, Kuncagalių sodžiaus,
leidžiame is rankų i rankas, ne- Jip patya arba ųas apjc juos žino, 
lyginant krivulę, kaip pas mus prašome parašyti šiuo adresu: (26) 
Lietuvoje kaimuose. Kad buvo 221 Third W. Detroit 1, Mich.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

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

LEGl’LO. Dept. 2.
4847 W. 14th Street.

CICERO 50. II.L.
Arba atvykite j vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St., Cicero 30. IU.

Su pagarba, S. M.
Ijawrence, Mass,

dieną vakarienę, pakvies- 
dama i ją keliolika kongre
so narių Stratton Biliui pa
remti. Buvo pakviesta ir 
lietuvių delegacija iš 8 as-'

Darbininkų Užtarėjai”
Darbininkai turi daug 

menų. Konferencijoi ir va- užtarėjų. Ne tiktai radika- 
karienėj dalyvavo visi Vyk- lai, bet ir klerikalai užstoja 
domojo Komiteto nariai, už darbininkus, ar bent sa- 
LAIC direktorius ir keturi kosi už juos užstoją. Taip 
kiti ALT nariai iš artimes^ nesenai kleiikalai pasisakė 
niųjų kolonijų. Sekančią prieš dabar kongreso iš- 
dieną lietuvių delegacija, leistą darbo bilių. 
pakvietusi ir Lietuvos mi-1 Kalbant apie visokius 
nisterį. p. P. Zadeikį, ture- darbininku “užtarėjus” aš 
io pasitarimą Washingtone noriu pasak.rti štai ką: 45 
daugiausia klausimais, lie- metai atgal mes uždirbda- 
čiančiais tremtinių teisių vom į sąvaitę nuo 8 iki 12 

ligoninėje išgulėjo apie du BALF’ui padovarfbjo $500,'gynimą ir jų įkurdinimą, dolerių, jeigu dirbdavom 
metus. Keli lietuviai ro mir. kitus $500 pridėjo jos su- Buvo susitarta sudaryti ko- 60 valandų. Bet mes tada 
ties parvežė iį i Lethbridge nus. misiją iš newyorkiečių pa- geriau valgėme, negu da-
ir ten gegužės 6 d. jis buvo Tai pirmoji lietuvių šei- ruošti projektą tolesniam bar darbininkai valgo už-
palaidotas. Velionis atvyko ma suteikė tokią stambią darbui šioje srityje, suderi- dirbdami baugiau į vieną į

SLA narius bei šiaip lietu-, kienė ir sūnūs, gyveną Du- 
vius į šį pikniką sykiu s i rand, III. 
mumis smagiai laiką pra-} Marijona Domeikienė yra 
leisti. ’ ' .nepaprastai geros širdies

SLA 115 kuopa, moteris. BALF’ui ir kitoms
---------------, * stambioms organizacijoms

Iii yra ne kartą aukojusi, ir 
vis stambias sumas. Ji nėra

--------- nei turtuolė nei biznierka.
Mirė Antanas Ozb nas Ji yra ūkininkė. Tik savo 
Gegužės 2 d. Calgary darbingumu su savo vyru, 

džiovininkų ligoninei mirė gražiai gyvena.
Antanas Ozbinas. kurs toie M. Domeikienė šį kartą

LETHBRIDGE, ALTA, 
CANADA.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdalytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4’’ x 5’/2” formano, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

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



Fu»'ta.pi» Šeštas

Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kaip palaikyt šeimoj laimę
Vieną kartą Paryžiaus nešdavot dėžę saldainių., 

laikraščiai buvo suruošę bonkutę kvepalų ar kitą ko-1 
ankietą arba savo skaityto- kią dovanėlę. Taigi bukitc- 
jams paklausimą, kaip pa- galantiškas ir džentelrr.o 
laikyti šeimoje santaiką ir niškas su ja ir dabar, kuo- 
laimę? Už geriausius atsa- met ji jau jūsų žmona, nes 
kymus buvo skiriamos ge- menkiausias dėmesys, kuri 
ros premijos arba dovanos, atkreipsite Į savo žmoną. 
Tūkstančiai skaitytojų atsi- įneš šviesos spindulį į jos 
liepė su Įvairių Įvairiausiais pilką kasdienybę. Visų ge- 
paaiškinimais. Štai vienas riausia apsauga nuo barnių 
iš tokių atsakymų, kuris lie- ir nesutikimų bus ta. jei sa-
cia moterį: 

“Svarbiausia šeimyniškų
vo dėmesio ir džentelmonis- 
kumo nemėtysite kitoms
moterims, o atiduosite savonesutikimu priežastis vra..__

žmonos apsėdimas. Nie-, yj ; . tarimai- 
kas taip neatsąldo vyro R . laikvti ^nlaik, h-
meiles, kaip susivėlę zmo-:,.p . *. , .
nos plaukai, nešvarus rūbai1 
ir numintais užkulniais ba- miJas“ 
tai.

Paryžiaus laikrašti-
Mot^is ^neprivalanti S laik>’tame konteste.

pamirkti kad ištekėjusi ii Butų žin£?ldu \sgn-sti nuo- 
. 1-L . *■ - .ruonę ir šio skyriaus skaitytom taip pat patikti vyrui,' - % reikiį d 

kaip patiko būdama mergi-: DaJ1*ikius ir muąu lietuvis- 
na. kuomet ji ji viliojo”. į X

Tarp daugelio kitų pata-Į taiką ir laimę.
rimų moterims, svarbioje 
vietoje yra Įspėjimas: “Nie
kuomet nekalbėti blogai 
apie tas moteris, kurios pa
tinka vyrui. Tokias moteris 
niekindama, žmona pasie
kia visai priešingų rezulta
tų, negu norėjo. Vyras jaus
damas kad anoji moteris 
bereikalo yra žeminama, 
tuoj reiškia jai simpatiją. 
Vedybiniame gyvenime mo
teriai dažnai reikalinga 
diplomatija: žmona neturi 
šmeižti bei kritikuoti kitų 
moterų ir niekinti jų gro

Štai
tus"

ži”.
Šie atsakymai buvo laik

raštininkų atrasti geriausi 
patarimai moterims ir už 
juos buvo laimėtos dova
nos. Gi vyrams pripažintas 
geriausis atsakymas buvo 
toks: •

“Ar atsimenat, kaip švel
niai kalbėjot ir džentelmo- 
niškai laikėtės su savo žmo
na, kaip buvote Į ją Įsimy
lėję ir stengėtės užkariauti

Kapse.

Kokius “Vais- 
Žmones Perka

Šio mėnesio pradžioje 
Amerikos Daktarų Draugi
ja turėjo suruošus Atlantic 
City’je Įdomią parodą, kur 
buvo rodomi visokie daik 
tai, kokius lengvatikiai žmo-Į 
nės perka savo sveikatai 
palaikyti.

Visi tie daiktai dabar jau 
uždrausti paštu siuntinėti ir 
kai kurie tų vaistų pardavi-
įietujui IIULCFM/I

1/alAuman

kaip apgavikai.
Vienas apgavikas parda

vinėjo “radijumo paduš- 
kaitę.” kuri neva gydžiusi 
visokias gerklės, plaučių, 
jaknų ir skilvio ligas, o 
ypač “moteriškas bėdas.’* 
Už šitą humbugą jis ėmė po 
$100. Valdžios ekspertai tą 
pagalvėli išanalizavo ir at

jos širdį? Jus niekuomet rado, kad jame nėra jokio 
nepykdavote ant jos. nebu- radijumo ir jokių ligų jis 
davot šiurkštus ir prie pro- negydo.
gos jus neleisdavote jai Kitas apgavikas pardavi- 
nešti sunkių ryšulių. Kai nėjo po $125 “radijumo 
besėdint kavinėj, jus nie-:paišelius.” Jis garsine juos 
kuomet neatsisakydavote kaip tikriausj vaistą nuo 
pradžiugint savo draugę reumatizmo, nuo aklosios 
viena-kita gėlele. Kai ei- žarnos Įdegimo, nuo aukšto 
nant ją aplankyti, jai nu- kraujo slėgimo, nuo silpno

PIRMOJI MOTERIS VALDO HELIKOPTERI

Graži Ann Kirk Shaw iš Southport, Conn. skrenda 
helikopteryje virs Nečv Yorko miesto. Mrs. Shaw yra 
laisniuota orlaivių pilotė, o dabar ji išsimokė valdyti 
ir helikopterį. Per karą ta jauna moteris t amavo 
WASP dalinyje. ,

KELEIVIS, SO. SOSTO*

LIŪDNOS VAIŠIŲ PASEKMĖS

Laivyno komandorius Robert Weiles (paveikslo vi
duryje) Alameda. Calif. mieste, nupirko ir parnešė 
savo vaikams “cream pie”. Kai vaikai pasivaišino, 
jie visi sunkiai apsirgo. Vienas vaikas jau mirė, kitas 
guli ligoninėj, o du čia matyti, vienas nešamas ant 
neštuvų, kitas stovi šalia jo (dešinėj) ir laiko tėvo- 
ranką. Šalia nesavo sunaus matyti verkianti motina. 
Ta liūdna šeimyna nutraukta prie bažnyčios durų 
laidojant mirusį sūnų. Tokios nelaimės nuo apsinuo
dijimo su netikusiu maistu pasitaiko gana dažnai.

ELDORADO
Yra pasaulis nuostabus, kurio neranda niekas,
Nors turi jį savy, kankinasi dėl jo.
Dėl jo aš viską žemėje paniekinau,
Norėdamas ten vieną valandą klajoti!

Yra ten namas mėlynom langinėm, vienišas;
Name gyvena palikti vaikystėje žaislai;
Giliai vidudienio tyloje miega mano dienos,
Ir budi vėjas palaužtais sparnais.

Ant stalo vaza užmirštų gėlių: paveiksle senas Noe; 
Išblyškusiam lange išpiaustyti balandžiai šalia jo; 
Kilnus pavasaris erdve su paukščiais atplasnoja,
Ir sutemų varpei išeina platumą klajot.

bulvių naikintojas. “Bet ei
nant Kongreso nutarimu, 
valdžia turi palaikyti aukš
tą bulvių kainą, kad parem
ti farmerius. O jeigu val
džia ims supirktas bulves 
dalinti žmonėms nemoka
mai, tai farmeriai tada ne
galės savų bulviu parduo
ti.”

Taigi, kad bulvių kainas! 
kelia ne “juodosios rinkos”) 
spekuliantai, bet paties' 
Kongreso ir valdžios suda
rytas “raketas.”

ANGLIJOS MOTERYS
EINA FARMER1AUTI

Anglijoj pradėjo mobili
zuotis “moterų žemdirbių 

! armija,” kurios tikslas yra 
eiti Į farmas dirbti. Kaip 
praneša British Information 
Service, moterys eina iš 
miestų Į»farmas tukstan- 

• čiais. Iki birželio 1 dienos 
i apie 30,000 miesto moterų 
įdirbo jau pas farmerius.

Audros ir potviniai šįmet 
pridarė Anglijos ukinin-' 
kams labai didelių nuosto
lių. Buvo sunaikinta 270,- 
000 akrų žieminių kviečių, 
4,000,000 avių ir ėriukų, 
30,000 galvijų ir daugybė 
mažesnių gyvulių.

Moterys kviečiamos pa
dėti Anglijos farmeriams 
savo darbu. Ir jos neatsisa
ko. Į farmas eina ne tiktai 
fabrikų darbininkės, 
krautuvių pardavėjos ir net 
judžių aktorės.

DAKTARAI UŽ GIMDY
MŲ KONTROLĘ

Tenai aš paimu ranka saulėlydi,
Ir seni vėją. tartum šunį, prie šalies vėduos,
O sienos laikrodi vėl prie savęs glaudžia kaip lėlę, 
žadėdamas jų nepalikti niekados.

Ten užkeikti ir mano begalinių, kaip sapnai, svajonių lobiai; 
Basi draugai, mergaitė, kas pavasarį atbėgdavus kieman 
Ten šimtmetis vėjas, rudenio lapus pagrobęs,
Kaip ištikimas šuo pareinant laukia 
Ir saugo juos, kad atiduotų man.

Tenai mane namų vaiduoklis senas sau ant kelių pasodinęs,
Kai tamsiaveidė sutema pareina iš toli.
Lyg sūnų rankom didelėm vėl apkabina
Ir prašo sunkiai vienumai jo nepalikt. -

A. Nyka NilimMs.

Nr. 26. Birželio 25 d., 1947 m.

NORA GUGIENĖ PRIIMA DOVANĄ

Norai Gugienei. nenuilstančiai BALF-o darbuotojai, 
buvo Įteikta nuo išvietintųjų lietuvių moterų plaka, 
kaip dėkingumo ženklas Amerikos moterims už tei
kiamą pašalpą tremtiniams.

Kaip ir iš ko kas daryt
KAIP GYDYTI SERGAN- j rogeno ir 2.4 nuošimčio po- 

ČIUS ŽOLYNUS. tašiaus.
Ar žinote, kad kiekvie

nas augmuo yra gyvas?
Jam reikalingas maistas, 
vanduo, oras, saulės šviesa,,, . 
ir suima, taip kaip ir zmo- • 
gui. Ir jeigu jis tų dalykų 
negaus, arba gaus nepakan
kamai, tai jis skurs, sirgs ir 
galės numirti.

Mokslas, kuris

Pasidarykit Bordo Mišinio 
Namie.

užsiima

Bordo mišinys (angliš- 
Bordeaux Mixture) 

vartojamas daržovėms ir 
kitiems augmenims purkšti, 
kad apsaugoti juos nuo vi
sokių ligų. Jis parduoda
mas baltos košės pavidale 
ir praskiedžiamas vande
niu. Bet gatavas jis bran
giai kainuoja, kai tuo tarpu 
namie galima pasigaminti 
jo visai pigiai. Taigi paduo
sime čia “sekretą,” kaip jis

Connecticut valstijos le- augmenijos tirinėjimu, yra 
gisliaturon yra mestas Įsta- gUracjęs, kad augmenų gy
ty™ sumanymas, kuriuo venimui reikalingi tam‘tikri 
reikalaujama legalizuoti toj cheminiai elementai. Jų yra 
valstijoj gimdymų kont- -įq Tris ju prjstato oras ir

ftomos kataliku dvasiški- !’etenka,ru:ipadaromas.. nomos Kauiimų uvasuiu p,ntls. Keturi jų randasi Nnsinirkit svnra ne<win ja prieš gimdymų kontrolę :r<ri • ^usipuKit svarą negesm-
stoia uiestu ir dabar kai o?16?’- r? Pakanka: tų kalkių (angliškai: un-stoja piestu, jr oaoar, Kai gst tng hkusius dažnai turi ąiai.Pfi ir cvnra vario
sesi daktarai katalikiškose nridpfi nat<? daržininke ar s,lak^a tone) ir svaią varioligoninėse pasisakė už mi- i 1• V - (1ąrzlmnkas a! druskos, kuria lietuviai va-ngoninese pasisaKe uz m. daržininke. Tai yra nrtrog- di “mėlinuoin akmenėinetąjį įstatymo sumanymą, ir dina meiinuoju aKmene-
kunigai pašalino tuos dak- ’ ’ lui” (angliškai ii vadinasi:
tarus iš ligoninių. i Nitrogenas reikalingas “copper sulphate”).

„ .. . į ... , , tam, kad augmuo turėtu Ištirpykit atskirai “ak-
Connecticut valstijos da - stipry stiebą ir gražius sul- menėlį” ir kalkes, paskui 

torų draugija sitokj totali- tingus |apus, . i viską supilkit į vandenį,
kiškų ligomniu elgėsi pa-, Fosforas akstina 
smerke ir vienbalsiai nuta- vaisius ir sėklas.
re remti bilių, kui is duoda Potašius išvysto stiprias ir Bordo mišinvs bus gata- 
daktarams teisę teikti iste- 5aknjs, - "'vas
k ėjusioms moterims patari- *‘ Iš to jau kiekvienam galiĮ §ituo

i mų ir nurodyti, kaip apsi- būt aišku, kad negali būt purkšti 
saugoti nuo nėštumo, kuo- yienos trąšos, kuri tiktų vi- bulves,

žiedus, kad pasidarytų apie 12 ga
lionų skiedinio, išmaišykit,

i

met to reikalauja moteries 
sveikata.

Kodėl skauda galvą?

siems augmenims, nes žolė, daržoves, 
'kaip ir visi lapai, geriausia 
'augs ant nitrogeno, kai tuo

mišiniu patartina 

tomeites, agurkus, 
kopūstus ir kitas

tarpu gėlėms ir vaisiams 
daugiausia reikia fosforo.

Kaip Planuoti Daržą.
Nors musų žmonės kone 

visi yra kilę iš ūkininkų, ta
čiau nevisi žino, kaip rei- 

daržovėms
Paprastai tam būna dvi: . . . . u ta u nevisi z, t

priežastys: arba užkietėję' Trąsas geriausia pirKti kja p}anuoti
llUvA/nzf/r.nz. V..1 ! viduriai, arba pavargusios* maišais po 100 svarų, nes daržą Toda nebus pr0naslungtono Vai- I akys. Gerai pritaikyti aki- taip įseis pigiau ir galima duot" šiuo ,.eikaIu 'ke|iatą 
džia Naikina Bulves,niai- paprastai, pasalina pasinnkti bet kokio sąsto- nurodvmu.

“ galvos skaudėjimą. Bet iei- to. Kas turi nedideli daržą, Palįnkįausis daržui že.
Pernai I^oje gerai'?1 kalti viduriai, tai reikia am vienuma,so užteks ke- & sklypas keturkam.

-j—v-1 - rr ----- • • iuos nahuosuoti. Jiems metams. nes tuornet ]engviau is-
Trąšų sąstatas paprastai vesti lysves.

regėjimo ir tt. Valdžios 
Bureau of Standards tą pai
šelį ištyrė ir pareiškė, kad 
tai gryna apgavystė. Jokio
radijumo jame nėra ir jis, .......- 5C,<»x .
negali nieko išgydyt. užderėjo bulvės. Farmeriai.JUOS Pahuosuotl

Nelabai senai buvo pasi- ^rūpino negalėsią visas
rodęs rinkoj radijo prietai- 3as parduoti. Bet jiems Į 
sas “liaukų atnaujinimui.” Pa?ajbą atėjo demokratų 
Tik sujunk ji su savo radi- valdžia. Ji pradėjo pirkti 
jo imtuvu — ir bematant ^>u}ves, kad palaikyti jų 
atjaunėsi. Užmokėjęs $1,- kalna. Ir pripirko jų tiek,
000, senis galėjo pavirsti kad dabar nebežino ką su 
jaunuoliu. Bet valdžia tiems j01™5 daryti.
išradėjams pasakė: “Liau- Šiomis dienomis pasklido 
kitės ir sustokit, nes eisit gandas, kad Washrngtono 
kalėjiman.” ponai pradėjo supirktas

bulves naikinti. Kongreso 
komisija maisto reikalams 
pasišaukė Agrikultūros De
partamento vadovybę pasi
aiškinti. Ir to departamento 
valdininkas S. R. Smith pri- 

_ Isipažino, kad Alabamoje
Nuo cukrinės ligos, nuo'supirktos bulvės buvo su- 

niežulio, nuo dusulio, nuo (naikintos, apliejant jas ke- 
paralyžiaus, nuo žemo ir,rosinu, kad niekas ncgalė- 
aukšto kraujo slėgimo buvo tų jų valgyti.
pardavinėjamos dvi meta-) ‘‘Man biauru maistą nai- 
linės plokštelės, viena iš va- , kinti”, sako jisai, “bet ką gi 
rio, kita iš cinko. Tik Įdėk aš galiu padaryti? Mes ne- 
jas į čeverykus, ir tada jau'turim kur tas bulves pa- 
gud-bai visoms šitoms li- dėti.”
£°ms- į “Bet argi nebūtų geriau

Visos šitos- priemonės d a- tas bulves atidavus bied- 
bar yra' uždraustos siunti- niems žmonėms, vietoj lai«- 
nėti paštu. , "" ' 1 ’ 1 2

Klausai pataisyti apkur- 
tusiems buvo pardavinėja
mas toks virputis, kurį pa
dalyti kainuoja kelis cen
tus, bet jis buvo pardavinė
jamas po $15.

tyt jas kerosinu?’’ paKlausę1

GRAŽIAI ATRODO? yra aiškiai pažymėtas ant Jeigu žemė lygi, lysves 
maišų trim numeriais, pa- reikia daryti iš šiaurės Į 
vyzdžiui: 8-2-2. Tai reiškia pietus, nes tuomet vidur- 

(8 nuošimčius fosforo, 2 dienio saulė netaip greit 
nuošimčiu nitrogeno ir 2 jas išdžiovina.
nuošimčiu potašiaus. Tokio Bet jeigu žemė ne lygi,

! sąstato trąša bus smarkus prie kalnelio, tuomet sau- 
akstinas gėlėms ir vaisiams, lės nereikia paisyt ir lysvės 

■ Jeigu jus auginat salotas? f.e^a daryti skersai kalne- 
.špiPakus ar kopūstus, ku- 0 J?e n.u? vėsaus į pakal
nėms reikia gerų lapų ar n£- Jei£to lysvės eis že- 

' galvų, tai duokit jiems dau-{?\n’ smąrkesnis lietus jas 
giau nitrogeno, kurio nuo-! lsP?aus ir visas trąsas iš

neš. Bet jeigu lysvės eis 
ne-

šimtis visada būna pažymė-. pei jeigu lysves
tas formulės vidury, pa- skersai kalnelį, vanduo 
vyzdžiui: 4-8-5. Tai reiš
kia: 4 nuošimčių fosforo, 8 
nitrogeno, 5 potašiaus. Ši
tokio sąstato trąša duos 
daržovėms stiprų stiebą ir 
didelių, sultingų lapų.

Nepatartina pirkti trąšų,

galės taip greit pakalnėn 
nubėgti; jis turės susigerti Į 
lysves, neišplaus trąšų ir 
daržovės gaus dau giau 
drėgmės.

Kaip užlaikyti grindis

kurios vra parduodamos vi-j jeigu jusu grindys ąžuo- 
sokiais gražiais vardais ir|ijnė9> tai ne'plaukit iu van- 
mazuose maišiukuose ar denju- nes nuo vandens 
fconkutese, nes jų cheminis ąžuolas pajuosta. Suvilev- 
sąstatas nežinomas. |kit skudurą kerosinu ir

Bulvės mėgsta daugiau drūčiai ištrinkit juo grindis. 
! potašiaus ir fosforo, bu- Paskui nutrinkit jas sausu

kongresmanas Hoven iš Filmų žvaigždė Joan Caul- tent: 8-4-10. Tuo tarpu kor- skuduru. 
Suaugęs klevas gali duoti Iowos valstijos. šildosi Kalifornijos nams geriausia tinka ši-1

nuo 15 iki 30 galionų sulos, jei/ “žinoma, kad tai butų saulėje pajūryje. Vyrai sa- toks sąstatas: 8 nuošimčiai Nelaikykit odinių daiktų 
sulatekio sezonas yra geras, -daug žmoniškiau/’ sutiko ko, ji visai dailiai atrodo, fosforo, 2.4 nuošimčio nit-,skiepe, nes jie supenys.
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Socializmas ir Patriotizmas -
kiečių policija jį iš Vokieti-

RAŠO V. RIMANTAS
x (Tęsinys) gaikštį padarė žmogum tik

jį J su vienu balsu, ir tokiu pat,
c • , kaip vargingiausias darb:-;
Socialistinis, mokslu pa- ninkas, ūkininkas, amati- 

remtas sąjūdis, baigia gy- ninkas, — tokiu pat, kokių 
venti savo amžiaus pirmąjį vra milijonai. Kas dabar 
šimtmetį, nenustojęs būti norėjo vaidinti politiniame 
jaunuoliškai gyvas, pilnas tautos gyvenime rolę, turė- 
veizlumo, . vis platėjančių j0 remtis visuomene, turėjo 
noiizontų ir jau artėdamas įtikinti bent dali piliečių, 
prie savo siekimų įgyvendi- kad jįs rūpinasi ir jų reika- 
mmo. Per tą laiką socialia- iaįs. Turėjo į juos kalbėti ir 
V.ni.s s3Judis ne tik kad mil- įtikinėti, turėjo tuos milijo- 
zimskai išaugo, pasidarė nus Įtraukti į politinį kraš- 
pasaulinis, net ir turtino to gyvenimą ir juos pilie- 
sa\ o. pasaulėžiūrą, įlieda- tiniai lavinti. Pradžioje bu
mas į savo sukius, į ateities vo lengva verstis ir dema- 
santvarkos sąvokas gyvą. gogija; neišprusintųjų mul- 
realų gyvenimišką turinį; kinimu; tikinčiuosius vesti 
į kiekvieną klausimą duo- ant dangiškojo pavadžio, 
damas vis pilnesnį atsaky- prįe kito jo galo pririšant 
mą. Socialistinis sąjūdis jau žemiškų savo reikalu veži- 
senai perejo is gynimosi į mėlį. Dabar laisvai kalbėjo 
puolimą; iš puolimo — į vjsk jr tereikėjo proto iš 
ateities kūrybinius uždavi- pelų rinktis grudus. žodžiu
mus. Pačiu pastaruoju me- tariant, socialistinio saju- tu --------• -7-.

KELEiVB, Sa BOSTON

KADA BUŠAI SUSTREIKAVO

St. Louis, Mo. mieste buvo sustreikavę busai ir kelei
viai turėjo vykti į darbus, kaip jie galėjo. Čia matyti 
būrelis keleivių, kurie naudojasi armijos truku, kad 
nuvykus į savo darbo vietą.

jos išvijo, kaipo “neramų 
svetimtautį’* ir Višteliaus-;

KAS ILGIAUSIA žmonės, netekę savos tėvy- 
PVVFV49 visgi sugeba
trl r intensyviai dirbti ir sunkio-

------ - 'se sąlygose gyvenant laikas su savo šeima išvyko į :—— , , —
Argentiną, kur jis tikėjosi Daktaras, kunigai, ^advoka- mėti.
greitai pralobti. Deja, išė-j tas ar vagis. Į get štai 1947 m. kovo 4
jo kitaip. Savo sutaupytus' Sakysime, šių žodžių j įjNRRA U.S.A zonos 
pinigus jis Argentinoje pra- skaitytojas yra jaunas as- vadovybė Heidelberge 

; leido supirkinėdamas be- non pasinnka sau administratyvinį po-
I vertes žemes, paskui atėjo amatą, verslą ai pufe- tvarkį £31, kurį pasira- 
skurdas, ligos ir nervų pa- ?uri užtikrintų jam i.- šė zonos direktorius p. Paul 
krykimas. Vieną dieną jau glausi amžių. Kas galėtų g Eduardas, kuriame sa- 
senyvas Višteliauskas ban- Ja.m nurodyti, kuris uzs.e- koma.
dė nušauti savo žmoną. Įsi- miJVas. Yra saugiausis. i a) UNRRA nebeatrinks 
kišo Argentinos policija ir' Genausis šituo klausimu jr nebetarpininkaus studen- 
jį, kaipo pamišėlį, padėjo į autontetas yra bet kurios t priėmimui į universite- 
Kln.rntnumi Tšaias iš Hom- hfe-msurance kompanijos

b) nebemokės mokslapi-
beprotnamį. Išėjęs iš ligo- nie-insui ance Kompanijų, tus< 
ninčc ii« crrpitiii mirė didp- uktuai as, nes išskaičiuoti, ,ninės iis greitai mirė dide . .... ...... M.liame varįe. Tai buvo 1902 matematiškai, kokių tėvų ir ; ?
metais. koklt> u?1sl?.m1?0 žmones ( nebeglobos studentų

Toks audringas buvo An- gyvenu ilgiausia ai tram- studijavinio vietose, nebe- 
didaus Višteliausko gyveni- Plausia, tai jo uai bas. Jis aprUpįns })utu įr nebeduos
mas. Lietuvių raštijoj Viš- ant U.k 5. ^V1: Vls^ Pir\ maisto, 
teliauskas buvo “romanti- JIS atsiziun j jūsų teves.j jaįp įr kuvo 
kas”, svajotojas ir gabus Jie susilaukė gilios Uždarius studentų bendra-
lietuviškumo agitatorius. i senatvės, tai biolioginiu bučius ir panaikinus valgy-

Žinoma, šiandien niekas 
rimtai nebekalba apie “Ro
jaus kalbos lietuviškumą”. 
Bet savo laiku žmonės apie 
tai rimtai kalbėjo, įrodinė
jo, ginčijosi. Iš Višteliaus

ko milžinišką darbą. Prabi- gyvenimo erą. 
lęs į dirbančiųjų tamsias,) uabar mes stovime ant
suvargintas, pabirusias ma-.jos slenksčio. ~Kai kur, kaip 
sės jis jiems padėjo susi- An |yoj s]enkstis jau
burti, susicementuoti, susi-Į^JLnoioc Darbiečių užsi-i peržengtas 

mojimai Anglijoje, pradėtiprasti ir pakilti, kartu iško- 
vojant ir žmoniškesnes gy
venimo sąlygas. Tačiau tai
buvo tik pradžia. tepasibaigus ir kitam.

Be ekonomines. socialis-it,4._nrin »r-

ČieiudlILldia i vZaiiiieiio. ujuctA - , vj VA Zainuiiuo, gaiciu

tas, žudynės, žmogaus nu- juos reikšti ne tik indivi- 
vertinimas žemiau galvijo, ■ dualiai, kaip asmenys, bet 
neišvengiamai sukurstytas ir kaip visuma, kaip tauta.

Socializmas, kaltinamas 
neapykanta ir kerštavimu,

zvilgsnni jums yra uztiknn- k, js 
tas ilgas amžius. Bet tuos koje J det je N:sup,.anta. 
sausus jums gali sumažinti maJ zo_
arba ir labai pakirsti netikę nos’ va<lovvbė negalėj0 glo- 
jusų gyvenimo papročiai, bo(i sveti^alius8 studentus 
kaip girtuokliavimas raky-<lai. tuos |;askutinius t,.is
mas, palaidūnus n tt. mėnesius, kol perims išvie- 
_ Life_ Insurance omp* - tjntlju g,joba pu,į nors Rįta 
jų surinktos žinios parodo or^|cija« • 
kad trumpiausiai gyvena) sI)a)is mįsų jaunimo pali.
vagis, o ilgiausio amžiaus , universitetus ir grižo j 
susilaukia daržininkas, ku- b žymiaisdides.

les.
Iš profesionalų ilgiausia 

gyvena kunigai. Nors žmo
nių patarlė sako, kad “geri 
žmonės greitai miršta,” ku
nigams šita patarlė netinka.

Advokatai taipgi ilgai 
gyvena. Bet jeigu advoka
tas įsileidžia į politiką, jo 
amžius tuojau eina trum- 
pyn. Prezidentai ir vice
prezidentai miršta dusyk 
greičiau, negu kiti tokio 
pat amžiaus žmonės.

Bet įdomus dalykas, kad 
daktarai, kurie rūpinasi 
žmonių amžiaus prailgini
mu, patys mažiausia tuo 
prailginimu naudojasi. Jie 
miršta daug greičiau negu 
kiti profesionalai.

Iš paprastų darbininkų 
trumpiausia gyvena anglia
kasiai. i

ai £e“ nė dalis likosi ir, pusba
džiai gyvendami, pasiryžo

tuviskoji kalba ’ jis šitaip 
kreipiasi į musų kalbą:
“O brangi lietuviškoji 
Šventa kalba prigimtoji! 
Už žemčiūgus tu brangesnė 
Ir už visą meilingesnė...”

P. Petraiti*.

studijas tęsti. Mat, negy
vendami stovyklose, neturi 
teisės iš jos gauti maisto ir 
todėl pasitenkina tik 800— 
900 kalorijų dienai. Pragy
venimui ir mokslui lėšas 
užsidirba vakarais, nakti
mis, bei sekmadieniais dirb
dami U. S. kariuomenėje.

Č. S.

baisiausias karas iš vienos 
pusės ir naujo, visiems vie
nodai gero gyvenimo kūry
ba iš antrosios. Rami kūry
ba, ramiomis demokratinė- 

priemonėmis. Kūryba

tikrumoje siekia sukurti be- 
klasinę, darnią, visiems ly
gias teises ir prievoles tie-

,. . ....... atrodo, bebręstant, gal ar-j mis priemonėmis. Kūryba krančią bendruomenę ir tuo
tinis sąjūdis iš būtinumo tu-it:rn:auc.;u ia:ku dalimi te- ne tam, kad sudarytų išim-, duoda atsakymą visiems rėjo pradėti ir politinę ko-Įp^į^ Gal Šuo metu ne-įtiną padėtį kūrėjams, bet savo puolikams, 
vą. Tamsios, politinės reak-' nugalim i sunkumai priversi kad jos vaisiais galėtų nau-K < ,uos laikinaį laį_, ------------------------------------

kinai užleidus valdžią ki-

vykdyti nepaprastai sunkio
mis sąlygomis, vienam ka-

IŠ GYVENIMO

cijos metais, kuomet liaudį 
nekontroliu o j a m i valdė

(Bus daugiau)

Dievo pateptieji turtin-(tjems. Ret taj bus tjk laiki-Į 
gųjų padedami, valdovai, nas to, kad jų pasirink-1 
socializmas įske.e liaudies, kelias yra suderintas su 
tuo pačiu tautos suverenu- butįna gyvenimo evoliucija,
mn suki Zmnnpę natx’Q tiiriii • i • • i • i____

Koki Buvo Rojaus Kalba?
Kokia kalba žmonės kal

bėjo Rojuje? Į tą sunkiai
ėie vien^kitam lvmts > darbiečili užpakalyje, tei-! yįįį ^Sdaise^turė^o labai 

nlUl2 b ^F5;. Ga_ singiau tariant, kartu su į aiškų atsakymą. Jie

kon-
nes

sakė,
•pro.„*»UiV ' Pat?PjJ^ \ “’įjais, eina susipratusių, tais!Rojaus kalba buvo lietuviš
ki gų! Kova uz demokra-;načiais sjpk;mais frvyenan- vJ

v
na
\eigų. uz aemOK^a' pačiais siekimais gyvenan
tiską politinę santvarką milijonai. Tai ne pri- 
pries esamas galybes buvo puoiarna avantiūra; tai sa- 
kova uz politines teises vi- moninffU> pasiryžusių mili- 
siems.

Ilga, atkakli,
čiais trukusi socialdemo-

Nesenai vienos maišytos 
poros “garnio dovana” bu
vo nunešta bažnyčion pa 
krikštyti. Kunigas, mokąs 
vengrų kalbą, paklausė 
angliškai: “Kokiu vardu
norėtumėt kad kūdikis bu-

------  Įtų pakrikštytas”. “Sandra”,
juokti “rojaus kalbos” ro-Į kūmai paaiškino. “Ne, taip
mantikus.

Rojaus kalbos lietuvišku
mą iškėlė ir bandė neva 
moksliškai apginti jau mi
nėtas Andrius Višteliaus

negalima”.—“Mes taip no
rime. Musų taip susitarta”.

“Ne, sakau, kad tokių 
vardu krikštyti negalima. 
Ar žinote kodėl?”

ką ! Lietuvių rašytojas, poe- kas. Apie tą žmogų reikia 
tas ir svieto keliautojas An- šiek tiek daugiau pasakyti.
drius Višteliauskas—Vište
lis, “Aušros” laikų veikėjas.

b°nii nesulaikoma srovė. Ir j buvo net sukūręs visą teori- 
(ie>imime- jeigu darbiečiai laikinai tu• * * "* ~ '

. „ . retų perleisti valstybės vai-
kratijos ko\a uz parlamen- j priešininkų rankas, tas, 
tini \aid\mo būdą, uz vĮ-,kas ju bus spėta padarvti, 
suotmą tiesiogini, lygų ir nebebus gaIfma išbraukti 
slaptą balsavimą, renkant iš Anglijos gvvenimo 
atstovus, buvo kova ne tiki

“Ne, nežinome”.
“Žodis “Sandra” hunga- 

Andriaus Višteliausko gy-llV kalboje skamba labai
venimas buvo labai margas. 
Jis gimė 1837 metais lap-
- • w z-v T "T T 1**1* 1 *ją apie lietuvišką Rojaus kHčio 25 d Rarališkių kai 

kalbą.

nepuikiai.
Tik į antrus metus nuo 

atsikraustymo į krautuvę!

Sunkios DP Studen
tams Dienos

! i - !me’ Zapiškio parapijoj. Jo t=- - ‘ kuris visai I 1945 m- Pabai?0Je’ kari-
Auszroje’ jis kartą si- tėvas buvo neturtingas dar- ^e^ ir sak? i nės valdžios parėdymu, iki

p sakė apie hetuviską žininkas ir nebutų galėjęs _aš maniau, kad tu čia’10 nuoš’ visi* studijuojančių» taip 
kalbą:

“DARBO” SKAITYTO
JAMS IR LDD NARIAMS

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos žurnalas “Darbas” turi 
būt pasiekęs visus savo 
skaitytojus. Jis buvo išsiun
tinėtas ir prenumeratoriams 
ir LDD nariams.

LDD Centro Raštinė ta
čiau gavo kelių skaitytojų 
pranešimą, kad “Darbas” 
jų nepasiekė. Jiems buvo 
persiųstos priedinės kopi
jos.

Ryšyje su tuo LDD Cent
ro Raštinė nori pranešti se
kamą:

1. Jei kuris LDD narys ar 
prenumeratorius iki šiol nė
ra gavęs “Darbo”, jis galė
jo dingti kur nors kelyje.

r\\ Prašome jų tuoj pranešti 
'“j)arbo” administracijai ir 
jie gaus priedinių kopijų.

2. “Darbo” metinė prenu
merata yra vienas doleris. 
Kurie jį užsisakys dabar, 
gaus ir pirmą numerį. Ad-

i savo sunui duoti jokio mok- npįčciiajkvsi subankrutvsi i Vokietijos universitetuoseL,. ’u “aneff S,t
-Dėlto, kad čia niekas nlecl'i’ tmncl« D' P' sUtu-

‘Ar lietuvių kalbar negraži ir slo. Bet jaunasis Andriukas
už darbininkų reikalus. Jos' ne tik iš Anglijos. Dar-Įnebagota? Ji sulygsta su gra- buvo labai gyvas ir gabus 
laimėjimu buvo užintere-, biečių Anglija dabar eina ’ »
suotas ūkininkas, amatinin; socialistinio proletar i a to
kas. tarnautojas, smulkus avangarde. Ją seka ne tik 
■pirklys, laisvos profėsijoš akfmis ir protu, bet širdim 
žmonės. Tos kovos prieša-yisa Vakarų Europa. Dar- 
ky ėjo darbininkų klasė, o biečių laimėjimai bus neat- 
proletarų priekyje — so- laikomas smūgis kapitalis- 
cialdemokratija. Kova galutiniams Vakarams ir kartu 
gale buvo laimėta ir nuga- praktiška, gyva, gyvenimo 
lėtojai nepašykštėjo savoiPavyzcižiais paremta mo- 
laimėjimais pasidalinti ir kykla Vakarų proletarams.
su pačiais priešais/ Darbiečių Anglijos milži- Bet tiems, kurie pasikėlė į pui

Toje kovoje . darbininkų nišką įtaka siekia daug to- kybę. norėję dangų pasiekti,
klasė išaugo ir visuomenių- į liau. Nekalbant apie Ame- r': ----- :x— -
kai subrendo. Darbininkas; rikos kontinentą, su piktu 
virto piliečiu. Pasidaręs. įnirtimu darbiečių pąsise- 
valdymo dalyviu, jis išmo-jkimus seka bolševikiškas 
ko ne tik savo reikalus gin-; Kremlius. Anglijoj laimėju- 
ti, bet ir suprasti ir rūpintis'SŪ socialinė demokratija, 
valstybės, tariant, visos tau- laimėjusi be smurto, milijo- 
tos reikalais. Jis pakilo į tą1 ninių kruvinų aukų, be ne
aukšti, koks reikalingas de- žmoniškų policinės valsty- 
mokratiškosios visuomenės'bės priemonių, bus bolše- 
piliečiui ir jos reikalų vairi-! vizmo likimo sprendėja.

žiausiomis ir bagočiausiomis vaikas. Zapiskio klebonas 
pasaulio kalbomis, aš ją randu Mockevičius manė, kad iŠ 
gražių gražiausia, bagočiausia to gabaus vaiko gali išeiti 
ir seniausia už visas kalbas, geras kunigas ir pradėjo jį 
Girdėjau aš pasakojant seną i leisti į mokyklą. Kada ber-.
lietuvninką, jog Viešpats Die
vas pirmiem tėvam, t. y. Ado
mui ir Ievai, Rojuje lietuvišką
ją kalbą buvęs davęs, ir iki 
pastatant Babilonijos bokštą 
visi žmonės lietuviškai kalbėję.

Dievas sumaišęs jų kalbas, o 
neišdidusiems palikęs senąją 
t. y. lietuviškąją kalbą. Taigi 
neabejotina ir vėlek susimils 
Viešpats Dievas ant pakarnų 
lietuvninkų ir juos su jų kalba 
kada nors išaukštins.”

A. Višteliauskas tą teoriją 
iškėlė, o kiti “Auszros” lai
kų rašytojai tą mintį garsi-

niukas baigė šešias gimna
zijos klesas ir reikėjo va
žiuoti į kunigų seminariją, 
klebonas nutraukė jam vi
sokią paramą ir sakė, kad 
vaikas norėjęs nukniaukti 
iš bažnyčios auksinį kieli- 
ką...

Kaip ten buvo su tuo kie- 
liku niekas tikrai dabar ne
gali pasakyti. Teismo ir by
los nebuvo, bet jaunasis 
Višteliauskas atsidūrė gat
vėje. Kai prasidėjo 1863 
metų sukilimas prieš rusų 
valdžią, Andrius stojo į 
maištininkų eiles ir buvo 
mūšiuose sužeistas. Paskui

ilgiau pagyventi negalėjo. 
—Tai dėlto tu čia neat

eidavai?
—Beveik taip.
—Tai dabar aš lauksiu

tavo mirties.
—Dėlko?
—Todėl, kad tu negeras 

žmogus.
—Kaip tai aš negeras?

są.
Musų studentams tai bu

vo džiugi naujiena ir kai}) 
įmanydami stengėsi patekti 
į laimingųjų skaičių. Studi
juojančiam jaunimui 
RRA prie universitetų ati
darė bendrabučius, valgyk 
las, rėmė pinigais. Nugalėję 
svetimos kalbos sunkumus, 
kai kurie musų studentai

..-T“ geidi man prazu- b . pririnktąjį fakultetą į'./“‘■'“’ 
ties. Lauki kada as suban-ĮJt. lobai resuokit taip:
kratysiu — atkirto krautuv-
ninkas.

ninkui. Tas brendimas, pa 
reigos ir atsakomybės pa
jautimas juo sparčiau pro
letariate augo. juo jo atsto-

ir išlaikė egzaminus labai 
gerai. Net vokiečių laikraš
čiai rado progos juos pažy
mėti, bei nurodyti, kad

DARBAS 
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.Vieną vakarą į tūlą krau
tuvę užėjo senyvas italio- 
nas, pasipirko ko jam rei
kia, ir pypkę prisikimšęs 
tabako užsirakė. Krautuvėj 
buvę visi kostumeriai pra
dėjo čiaudyti-kosyti. Itali- 
jonas, supratęs, kad tas dė- 
iosi dėl jo, išėjo. Vienas iš 
kostumerių juokaudamas 
prabilo: Italas, tur būt. 
pypkę buvo prisikimšęs ma
korkos... “Tai bent kvaps- 
nys, gali žmogų užtroškin- 
ti”, pasakė kitas. “Aršiau 
negu skunke”, pridūrė vie
na iš moterų.

J. D. T.

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

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

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

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

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

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progos lų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJI EN AS.
Chicagoj metams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams ?6 00; 

šešiems mėnesiams — $3.25.
SIŲSKITE ČEKĮ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, I1L

.jis turėjo bėgti iš Lietuvos
. .'nuo Muravjovo persekioji- 

lietuvių senosios kartos vei- ir atsidurė Italijoj. Ten 
jis įstojo į gaišaus Italijos

Kas žymi socializmo ga- P.°* Bruozis, Klaipėdos,

kėjas. kartą laikė paskaitą: 
“Ar Rojuje lietuviškai kal
bėjo?” ir tris valandas įro
dinėjo, kad Rojaus kalba 
buvo lietuviška...

Kadaise apie “Rojaus 
kalbą” lietuviai tiek daug 
kalbėdavo ir taip buvo įsi
tikinę dėl tos kalbos lietu
viškumo, kad vienas šposi
ninkas 1903 metais parašė 
net satirą: “Kur lietuvių se
novėj gyventa” ir pasirašė: 
“N. N. D. M. profesorius 
nesančio universiteto, sąna

lią? Jei jam primetama,kad 
jis yra kerštingas, sukurstė 
klasių kovą. kai pats buvo patrioto Garibaldi legioną 

ir kovojo prieš popiežiaus 
kariuomenę dėl Italijos su
vienijimo. Paskui išvažiavo 
į Franciją, o iš ten iškeliavo 
į Poznanę, kuri tais laikais 
buvo Vokietijos ribose.

Poznanėje Višteliauskas 
pasidirbo sau bajoriškos 
kilmės popieras. arba pats 
save “padarė bajoru” ir ga
vo neblogą tarnybą už urė
dą grafo žultouskio dvare. 
Čia jis vedė jauną lenkaitę.

__ _____ . Bet jo šeimos gyvenimas
nes teises. Lygias visiems, cialistinis sąjūdis vis labiau akademijos ant Marso ir buvo labai nelaimingas ir

vai parlamentuose darėsi žudomas, kad jis pats stvė-T _  1 • _  * A ■» i 1 -...4 M ~ -skaitlingesni. Bendrųjų rei
kalų supratimas, jų plana-

rėsi ginklo ir ėjo į kruvinas 
revoliucijas, tai tik tėra kai

vimas ateičiai, paremtas so- tinimas patiems kaltinto-
cializmo idealais, kurie sie
kė visuotinos gerovės ir pa
žangos, auklėjo kadaise tik

jams. Socialistinio proleta
riato kova tikrumoje buvo 
gynimosi kova prieš užpuo-

klausyti mokėjusiame ver- bką jr pavergėją. Kai dil
ge naujo gyvenimo kūrėją, bančiųjų vergintas prašok- 
Tos visuomeninės mokyklos davo pakeliamos kantrybės 
durys prasivėrė visiems, ribas, jie imdavosi ir gink- 
Demokratinė sant v a r k a lo. Bet kas čia buvo kal-
kiekvienam visuomenės na- tas? _
riui užtikrina lygias politi- Ką mes matome, kai so- rys busiančios lietuviškos , • t- *• - ___ — „r—__
Ji pašalino turto ir kilmės įsigali, kai jo idėjų vedini Mėnulio”. Ta satyra buvo nekęsdamas
privilegijas; baroną, arki- žmonės darr-’ -------2—----- ’’------------ —*- * x---------------
vyskupą, milionierių, kuni- šeimininkais?

Neprisipažįsta
Neapolio prieplaukoi Ita

lijoj ant laivo oficierius 
skirstė keleivius pagal kia- 
scs. Apart kitų atėjo jauna 
moteris su kūdikiu ant ran
kų. Oficierius paklausė ją:

—Pirmą ar antrą?
—“Oh’’ — moteris pa

savo lenkės raudo ir sako, — “Tas ne
privilegijas; baroną, arki- žmonės darosi gyvenimo parašyta jauno studento A. žmonos jis pradėjo nekęsti mano.” 

- v s-.-—Musų laikais Janulaičio, kuris norėjo pa- ir visų lenkų. Vėliau vo- J. IX T.
I
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Dėkoja už Gautus Rubus

Birželio 28, šį šeštadienį, Bostone Lietuviu Diena
__ __ __  .. m • •

Mrs. S. K. O’Halloran iš 
Dorchesterio, vietinio BA-

Musų Majoras Vyksta į 
Kalėjimą

Šį ketvirtadienį Bostono

nis piknikas; rugpiučio 17 
d. toje pat vietoje rengia 
pikniką S. L. A. antras ap
skritis. Piknikams vieta jau 
paimta.ŠĮ ŠEŠTADIENĮ LIETUVIŲ TAG-DAY LF veikli darbuotoja, šias miesto majoras James Cur-

--------- ------  ----------------------- z-----------  dienas gavo laišką iš Vokie- ley turi pradėti savo baus-
Aukų Rinkėjai Renkasi PRANEŠIMAS TAG-DAY į tijos nuo vieno tremtinio, mę kalėjime. Jis galutinai 

Ketvirtadienį Vakare REIKALU kuris dėkoja už Mrs. 0’- buvo nuteistas sėdėti kalė-į-
--------- --------- ' Halloran pasiųstus per BA- jime nuo 6 iki 18 mėnesių.

Šį šeštadienį, birželio 28 Šį ketvirtadienį, birželio LF rubus. Laiške sako: Dabar majoras sunkiai ser- Bostono didmiestis dabar
dieną, Bostono lietuviams 26 d. vakare, kaip 8 valan- Miela Tautiete, ga, bet _ daktarai sako, kad paliko be majoro. Išrinkta-
bus subruzdimo diena, au- dos, įvyks susirinkimas Prie rūbų radau Jūsų ad- jis galės keliauti į Wash- sis majoras James M. Cur- 
kų rinkimo diena. Tą dieną rinkliavos “Tag-Day” dar-resą, kuris įgalina mane ingtoną, o ten teismas ley išvažiavo į Washingto-

Ka* Dabar Tvarko 
Bostoną?

pabėgėlius. Tą dieną pasi- ant E st., So. Bostone. Kai- vartus už kurį 
pils gatvėse daug lietuvai- bės Dr. Jakimavičius ir bus tai dėkingi.
čių merginų ir vaikinų, paaiškinta aukų rinkimo Išmesti iš brangios musų ______,__ o_. ________
daug vyrų ir moterų su dė- tvarka. Tėvynės, vargstame skur- Vienas bostonietis, Peter miesto’reikalus tvarko kler-
žutėmis ir kiekvienas pasi- Gali atvyJct* »r_ neužsira- džioje Vokietijoje, kuri Lindstrom rado ant kelio kas Mr. Hynes, samdomas

Rado Pamestu* $16,125 teismo išteisintas dėl kyšių 
Todėl musųėmimo, serga.

dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Armonistė Frances Ba- 
lukonis iš So. Bostono.

2. Dainininkė Kleo Kau- 
chas iš So. Bostono.

3. Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite

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

Steponas Minkus

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sąuare 
II ar d u'ar e Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broaduay, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo vieta.” 

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

vaistus pristatom

FINI BROS.
Registruoti Farmacistai

290 Broadway. Tel. SOL 2754
Čia parduodamas ir “Keleivis”

tiktas asmuo bus prašomas šiušieji, kurie galės ten pat mus užsieniečius su neapy- 
suteikti auką lietuviams, užsirašyti. . . . kanta lydi. Po baisios karo
kurie vargsta netekę tėvy- Šį šeštadienį iš ryto, kaip audros pergyvenimo liko-

maišiuką su karo bondsais tarnautojas. Jis yra patyręs 
vertės 16,125 dolerių. Jis miesto reikalų žinovas, bet 
atrastus bondsus perdavė nėra gyventojų rinktas. To-

nės svetimose, nevaišingose 8:30 valandos, visi rinklia- me gyvi ir džiaugiamės, policijai, kuri susekė savi- ki padėtis miesto tvarkyme 
šalyse. J l" ‘ ' ' - • 1 ’ ’ 1

Lietuvi ir lietuvaite! Pri- sirinkti įL. Piliečių Uraugi- žmonių, kurie nepamiršta ir nmką Bowerstock.
sidėkime visi prie šio dide- jo* svetainę. Apie 9 valan- rūpinasi mumis. --------------
lio ir svarbaus darbo. dą iš ryto ten bus daromos Nuoširdžiai esame, aš ir Mrs. B. Cote Byla Tęsiasi

Šį ketvirtadienį, birželio nuotraukos, judomi paveik- mano žmona, Jums dėkingi Antrą Sąvaitę
26 vakare užeikime į Lietu- fotografijos. Svarbu, už Jūsų nuoširdumą ir at-

laivyno kari- yra tik laikina, iki Massa
chusetts seimelis ar pati 
miesto taryba nutars ką 
nors tikresnio dėl miesto 
tvarkymo.

BUTAS ANT RENDOS

Išsirendavoja penkių ruimų 
apartmentas. Pageidaujama 
lietuvių šeimyna be vaikų. 
Kreiptis, (26)

54 Water Str.,
Stoughton, Mass.

Telefonas, Stoughton 314-W

vių Piliečių Draugijos sve- kad visi rinkliavos darbi- jautimą musų nelaimėje. Bostono ir visos N. Ang- Apiplėšė Dorchesterietį
taine So. Bostone į aukų ninkai butų laiku ir daly- A. ir M. Markuliai, lijos laikraščiai pilni apra- ,-------
rinkėjų susirinkimų, kur fotografijas - ---- «--------- D---------------------'trau
kus aptartas rinkliavos pra- kiant. 
vedimas. Visi užsirašiusieji Piliečių Draugi os
aukas rinkti ir visi galintie- »vetainės visi darbininkai 
ji rinkliavoje pasidarbuoti °U8 paskirstyti po miestą ir 
prašome ateiti į tą pasitari- °ua nurodyti, kada ir kur 
mą. *"sugrįžti po rinkliavos. , ,T t< . x . . kus musų kongresmonamsT.g-D«y organizatoriai senat0?.įams, |ad jie bal.

laukrn u v«ų užsirašiusiųjų ž g R d
darbininkų gero kooperavi- Am<ka įsikls;ų į me.

lietu* tus 400,000

Rinkliavos Centras Liet.
Piliečių Draugijoj

Rinkliavos headųuarters t® .400-'W° išvietintųjų
ar buveine bus Lietuvių Pi- darbu ®u a^om=biliu ™omų is Europos, Paduo-
liečiu Draugijos svetainėj ; dame musų valstijos sena-
ant E st. Ten šeštadienį iš praVedima.8 * ‘ ** torius ir kongresmanus.
lyto susirinks aukų rinkė- p * Bostono BALF.
jai ir iš ten įssivazines po __________
miestą aukų rinkti.

VISUS

šymu brocktoniškės Mrs'. B. Pirmadienio vakare Rox-‘ 
M „ i Cote bylos. Ji kaltinama kury du plėšikai užpuolė

R<xsyldme Musų Kongres- dėl savo vyi o nužudymo, Dorchesterio gyventoją L. 
mona*. ir Senatoriams Byer ir atėmė iš jo 630 do_:
Patartinr^iriem. lietu-jei butU jodyta, kad ji kai- lerių L. Byer važiavo auto- 

2 Uit Bet kaltinamoji tikisi iš- mobiliu, Warren gatvėje!
.įamb piliečiams rašyti lais- siteiginti Teisme iškyla Jam pastojo kelią vienas vy-f 

daug visokių istorijų apie ras mosavo .sustoti ir kai 
privatų žmonos ir vyro gy- Jis pradėjo stoti, kitas už-1 
venimą ir laikraščiai turi šoko ant karo laiptų ir atki-j 
ką rašyti. Jokio vasaros šo revolverį.
“bado”, laikraščiams nėra.

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

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

379 W. Broadway, So. Boston 
Tel. ŠOU 4649

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
south Boston, mass 

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

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

Šipjardas Streikuos

Reikalingi Automobiliai
Serafimas J. Krukonis Bai

gė Inžinierių Mokyklą.

Senatoriai
Leverett Saltonstall 

Bostono ir
iš

Henry Cabot Lodge, Jr. 
iš Beverly.

Adresas: Senate OfficeAukų rinkėjams išvežioti Serafimas J. Krukonis, 1. JL n rir kitiems susisiekimo rei- southbostoniškio Jono Kru- ° nJS' Washmgton, D.C 
kalams bus reikalinga ne- konio sūnūs, šias dienas , T k” uTSn5>nai. 
mažai automobilių. Todėl baigė su pasižymė j i m u p į;,J°?n W* Heselton 
kas iš lietuvių gali atvykti Į Northeastern universiteto p
rinkliavos centrą šį šešta- inžinierių kolegiją ir gavo ą : vjla1r.e> Uason 
dienį iš ryto su automobiliu laipsnį “Bachelor of Scien- n2?L- ’ T nu-iu- 
ir patarnauti, prašome tą ce in Mechanical Engineer- * 1 ip rnilDin 
padaryti. ing”. Jaunasis L nton,

--------------- pradėjo lankyti
Reikia Daug Darbininkų dar prieš karą.

Daug jau lietuvių, senu ir tarnavo laivyne, v u«.w Lowell
P,^™srgal le«;

eikime visi ir ypač paragin- 7. Thomas

Krukonis
mokvkla
per karą 
o dabai

is

Lankėsi J. Stukis ii Chicago Bostono laivų statybos
------— darbininkai rengiasi stoti į

Praeitą sąvaitę Bostone streiką nuo šio trečiadienio 
lankėsi drg. Stukis Juozas vakaro. Quincy jarde stos į 
iš Chicagos. Jis buvo atvy- streiką Bethlehem kompa- 
kęs į Dorchesterį pas gimi- nijos 3,000 darbininkų, o 
nes Šapamius, į jaunojo rytiniame Bostone rengiasi
Antano Šapamio vestuves streikuot 1800 Atlantic and 
su norvvoodiete Miss Jakš- Simpson kompanijos darbi- 
tyte. Drg. Stukis buvo ūžė- ninku.
jęs ir į musų redakciją, už- ---------------

iš sisakė “Keleivį” ir užmez
gėme pažintį. Šį pirmadienį 

iš drg. J. Stukis jau išvyko at
gal į Chicago per 

4. Harold D. Donohue išjYorką.

Ar Chandler Beprotis?

- Worcester,
5. Edith Nourse Rogers iš Aukos Lietuviams Šelpti.

Goeb b e 1 s o padėjėjas 
New Chandleris, kurs dabar tei

siamas už išdavystę, deda
si “nenormališku”, o jo gy
nėjai nori įrodyti, kad jis 
buvo nesveiko proto ir tik 
dėlto tarnavo Goebbelsui

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

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radijų ir Radijo-Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broad»ay

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

BORIS BEVERAGE CO.

kime jaunimą, kad ateitų 
tą dieną pasidarbuoti. Su
keikime musų jėgas, kad

Mongenthau Už Stratton. J. Lane
Bilių rence,

Praeitą penktadienį, bir- .
želio 20 d. BALF sušaukta- už gerą algą ir dergė Ame- 

iŠ me susirinkime pradėjo nką per Berlyno radio. 
plaukti pinuos aukos Bosto- pRQGRAMA

8. Angier L. Goodwin iš no Lietuvių Dienos proga.
- Ėuvęs Iždo sekretorius Melrose, Gauta aukų iš Siuvėjų uni- .

galėtume suteikti rimtą pa- H Morgenthau kalbėjo Bo- 9. Charles L. Gifford iš jos (CIO). 149 lietuvių lo- l^dio Kor^ra-
gelbą musų broliams, kūne stone šf pirmadieni Jis sa- Cotuit, kaio $100; Wollworth dar-;clJ°s programa ateinanti ne
kenčia sugriautus Europos ko> išvietintųjų žmonių pa-l 10. Christian A. Herter iš bininkų unija, lokalas 2394, -------------------------------- *—
griuvėsiuose ir nežino, kas dėtis Europoje yra “despe- Bostono. aukavo $25; Po 25 dolerius
jų laukia rytojaus dieną. ratiška” ir Amerika turi! 11. John F. Kennedy iš aukavo Jonas Kasmauskas

-----  prisidėti prie to klausime;Bostono, ir Stasys Mockus; Po $10
Leidimas Rinkliavai Gautas išsprendimo. Kai UNRRA 12. John W. McCormack aukavo: “Dainos” draugija

Bostono Lietuvių “Tag- baigs savo darbą birželio į iš Dorchester, ir J. A. Gudaitė; P6 $5 au-
Day” bus pravesta su musų 30 d. nauja organizacija 13. Richard B. Wiggles- kavo: F. J. Bagočius, Julija
miesto leidimu. Tuo reika- (IRO) paims globoti išvie- worth iš'Milton, Ambrasaitė, Anna Palby ir
lu yra gautas iš miesto pa- tintuosius žmones. Bet ta 14. Joseph W. Martin, Jr. J. Fox; Agota Kalinauskai-
velijimas daryti rinkliavą nauja organizacija galės iš-;iš North Attleboro. tė aukavo $2. Viso aukų
visose miesto gatvėse per leisti išvietintųjų islaiky- Adresas visų kongresmo- gauta $217.00.
visą šeštadienio dieną. mui tiktai po 20 centų per nų: House of Representati-

Darbo pasisekimas pri- dieną vienam asmeniui. To- ves, \\ ashington, D. C.
klauso tiktai nuo musų pa- dėl skurdas ir badas išvie- _________
čių. tintųjų žmonių tarpe bw!

Bostono BALF. dar baisesnis, negu dabar.

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.

Linksmas ir įvairus Metinis

(-)

N. J.

Apyvartos Mokesnis 
Atmestas

Policija Peršovė Šešių 
Vaikų Tėvą

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1330

Tel. TRObridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St_, arto CantrafSs. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų

• moterų. Moterų ir Vyrų ligaa 
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakara 

I8O HUNT1NGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonvealth 457#

Didelis Piknikas
Rengia Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Antras Apskritis

Sekmadienį, Birželio-June 29 d. 
Keistučio Darže (Oakland Grove)

EAST DEDHAM, MASS.

Busai išeis iš So. Bostono nuo L. Piliečių Draugijos 
svetainės ant Silver gatvės 2:30 po pietų. 3-čią va
landą ir 3:30.

Piknike dainuos “Gabijos” choras, vadovaujant 
muzikui Jonui Dirveliui.

Bus gera muzika, valgių ir gėrimų.
Visi lietuviai širdingai kviečiami dalyvauti pikni
ke ir smagiai pasilinksminti.

Massachusetts seimelis 
galutinai palaidojo guber
natoriaus Bradford pasiūly
mą įvesti musų valstijoj 2 
nuošimčių apyvartos mo
kesčio (sales tax). Guber
natorius sako, jis bandys 
subalansuoti valstijos biu
džetą be to mokesčio.

Šį Sekmadienį Didelis 
Piknikas

Plymoutho gyventojas, 42 
metų Sven Stenųuis, buvo 
peršautas policininko, kai 
jis bandė priešintis areštui. 
Stenąuist yra .šešių vaikų 
tėvas ir moteris jį kaltino, 
kad jis neduoda išlaikymo 
vaikams. Dėl to jis turėjo 
būti areštuotas, o beareš- 
tuojant įvyko nelaimė. Da
bar sužeistasis guli Bostono 
City hospitaly ir daktarai 
dar nėra tikri, ar jis išgys.

Didieji Piknikai Prie 
Čhauncey Ežero

Rengia ALT Sandaros 1-mas Apskritys

Sekmadienį, Liepos-July 6, 1947
LAKE CHAUNCY PARK, WESTBOROt MASS

Piknike dainuos “Gabijos” choras iš Bostono 
ir “Aušrelės” vyrų choras iš Worcesterio, J. Dir
veliui vadovaujant.

Šokiams grieš J. Dirvelio orchestra. Bus kal
bų ir kitokių pamarginimų.

Visus kviečia atsilankyti.
Rengėjai.

CASPERS BEAUTY SALON

i

Šį sekmadienį Keistučio 
darže bus šaunus SLA ant
ro apskričio rengiamas pik- šią vasarą Westboro, 
nikas. Rengėjai sako, pik- Mass. prie Čhauncey ežero 
nike bus visokių smagumų parke bus rengiami trys 
ir linksmybių, o dėl nuva- dideli piknikai. Liepos 6 d. 
žiavimo į East Dedham pikniką ten rengia A. L. T. 
žiūrėkite skelbimą. Bušai Sandaros pirmas apskritis, 
eis nuo L. Piliečių Draugi- rugpiučio 10 d. įvyks Lietu- 
jos svetainės. i vai Remti Draugi još meti-

1047 Dorchester avė., 
Dorchester 25, Mas*.

Kviečia vis(as moteris ir mer
ginas užeiti dabar ir gauti 
vėliausios mados Permanent 
Waves nupiginta kaina.

Tel.: GEN 3668
Valandos: 9 iki 6 

Masteikienė

Tel. ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St.. Kimbal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTO J AI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
Tai. SOUtb Boston 4618




