
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenaaerata M«taa*:
Amerikoje ................................. 33.00
Pietų Amerikoje ..................... 3.50
Kanadoje ................................... 3.60

Pusei Metų
Amerikoje ................................. 31.50
Pietų Amerikoje .................. 1.75
Kanadoje ................................... 1.75
Apskelbimų kainų klauskite laišku.
Kreipiantis su kokiais nors reikalais
adresuokite:

KELEIVIS
(36 Brosd*ar, So. Boston 27, M“

KELĘIVIS KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Kepresents over 75,000 Lithnaniaas la 
New Engianti, and abont 1,000,000 

in the United States

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 27
Keleivio Telefonas: 
SOUth Boston 3071

THE TPAVELER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO. BOSTON, JULY-UEPOS 2 D, 1947 M..

'Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mase., under the Act of March S, 1879.

Europa Eina Prie Sudarymo 
’Vakarų Bloko’ Be Rusijos

“Trijų Didžiųjų'* Pasitarimai Nieko Nedavė—Rusija Rei
kalavo, Kad Amerika Pasakytų, “Kiek Ji Duoda" — 
Anglija ir Francija Taurais Be Rusijos dėl Marshallo Pla
no — Gimsta “Vakarų Blokas".

Bilius Apie Nuomas 
Priimtas

Praeitą penktadieni Pa
ryžiuje susirinko Rusijos,
Anglijos ir Francijos užsie
nių ministeriai su savo eks- ---------*
pertais tartis dėl Europos Šį pirmadienį preziden- 
ukio atstatymo. Rusijos-tas Truman pasirašė kon-
Molotovas į posėdžius atsi
vežė 90 ekspertų. Posėdžiai 
vyko visiškai slaptai, Ame
rikos laikraštininkams ir

grėsė priimtą bilių apie 
nuomų kontrolę. Kontrolė 
pratęsiama iki 1948 m. ko
vo 1 d. Pagal naują biKų

dargi Amerikos atstovams į namų savininkai ir nuomi- 
visai nedalyvaujant. Šios minkai gali “laisva valia” 
sąvaitės pradžioje jau pa- susitarti pakelti nuomas 15 
aiškėjo, kad Europos “di-; nuošimčių, bet toks susitari- 
dieji" negali susitarti dėl mas turi apimti laiką iki 
Europos ūkiško plano. 1948 metų galo.

_ .. " ■ ... Prezidentas Truman nuo-
Rusija, per savo .^nių mų kontrolės bilių pasirašė, 

agentūrą TASS , įskėlė-^ griežtai jį kritikavo, 
reikalavimą, kad Amerika kaipo neužtenkamą. Prezi- 
aiskiai pasakytų, kiek Ji pi- dentas sako, butų labai 
ingy gali duoti Europai ir trūksta, bet statybos biznie- 
kad Amerikos vyriausybe rįaį visomis išgalėmis sten- 
uztiknntų, kad ir Amerikos ggSj panaikinit visokią kon- 
kongresas pinigų davimui trolę statyboje ir nori turė- 
pritars. Pagal rusų many- iaisvas rankas kelti namų 

Jei Amenka pasakys, kainas ir nuomas, 
kiek ji gali duoti Europos Nuomininkų organizaci- 
at^tatymu1, Anglija, Fran- -ns kviečia nuomininkus 
cija ir Rusija tada turėtų nepasirašinėti nadjų nuo- 
tik susitarti, kiek kuri vals- mos sutarčių dėl nuomų pa- 
tyhė gauna amerikoniškų kėlimo 15%
pinigų ir tuo visas reikalas ___
butų baigtas. Jokio bendio A rn pri fane Ij/livumiL Europos atstatymo plano AineriKOb LAllyynui
rusai nenori. Trūksta Aliejaus

Dar prieš Paryžiaus posė
džius Rusijos valdiška 
spauda aiškino, kad Ameri
kos kapitalistai nori gelbė
tis nuo busimos ūkio kri
zės ir tam tikslui išgalvojo 
Marshall planą, o bolševi
kų spauda po visą Europą 
rėkė. kad Amerikos kapita
listai su Marshallo • planu 
nori “pavergti Europą".
Francija ir Anglija mano. 
kad Europos valstybės gali 
ir be Rusijos susitarti dėl 
Europos ekonominio atsta
tymo ir kada bus sutartas 
bendras Europos atstatymą 
planas, tada reikės kreiptis 
į Ameriką, kad gavus iš čia 
pagelbos. Toki maždaug 
buvo ir Marshall plano idė
ja. Dabar laukiama, kad 
Europoj užsimegs artimes
nis bendradarbiavimas tarp 
vakaių valstybių, iš kurio 
vėliau gausis “Vakarų blo
kas” ar gal būt Europos, Fe
deracijos užuomazga.

SIŪLO SUVIENODINTI GINKLUS

J. BUIVYDAS PERRINK
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70ft00Jfetų Senumo DNRRA Mirė, Tremtinių Globos
Bostono vienos kolegijos IfJlFhfl I PFlIlIfl IKI)keli mokslininkai šį pirma-' UGI U<Į 1 VlllUG III V

dienį išvyko į Libaną, Azi- ---------------
joje, tyrinėti senų žmogaus į Nauja International Refugee Organization Dar Nėra Su- 
griaučių, kurių senumas yra tvarkyta — Ji Perima UNRRA Pinigu* ir Tarnautoju*
apskaitomas iki 70,000 me-----Rusija Nedalyvauja Naujoj Organizacijoj.
tų. Griaučiai yra jauno vai------------------------------------------------------------
ko, kurio kaulai išsilaikei Motpru, Kliubūi UŽ Birželio 30 d. UNRRA 
gerai kalkių akmenyse Li- įT (United Nations Relief and
bane. Toje pat vietoje buvo otFflffOfl ttllllĮ Rehabilitation Admirtistra-
atrasta ir daug kitų gyvių --------- tion) baigė savo darbą. Sa
ikučių. Mokslininkai ma- Moterų Kliubų Generali- vo likusius pinigus, $1,750,- 
no atrastuosius vaiko kau- nė Federacija, kuri atsto- 000, ji perdavė naujai įkur- 
lus pargabenti į Bostoną vauja apie 3 milionus bal- tai IRO (International Re- 

;kartu su akmeniu, kuriame suotojų Amerikoje, savo fugee Organization), kuri 
tie griaučiai buvo atrasti, konvencijoj New Yorke, perima ir UNRRA-s užjūrių 
Ekspediciją siunčia Jėzuitų “beveik vienišiai” nutarė tarnautojus.
aukštoji mokykla, kurios pdsisakyti už Stratton bilių, Nauja IRO įstaiga turi 
vienas mokslininkas tuos1 arba už įsileidimą į Ameri- perimti iš UNRRA apie vie- 
griaučius užtiko 1938 me- ką 400,000^ išvietintųjų ną milioną žmonių tremti- 

kurie ne-

Valstybės sekretorius G. C. Marshall (dešinėj) kal
basi su Atstovų Rūmų užsienių reikalų komisijos pir 
mininku C. A. Eaton (kairėj) ir karo sekretorių R.
P. Patterson po komisijos posėdžio. G. C. Marshall 
liudijo apie būtiną reikalą suvienodinti visų Ameri
kos respublikų ginklus, kad reikalui ištikus visos Pie
tų ir Šiaurės Amerikos valstybės galėtų bendrai gintis.

Francijoj Vyksta Norėjo Nuversti 
Streikas Po Streiko Francijos Valdžią

tais. Ekspedicija grįš šį ru-,žmonių iš Europos. Kon- nių ir pabėgėlių, 
denį. 'vencijos pradžioje tos pa- gali grįžti į savo gimtuosius

čios delegatės buvo pasisa- kraštus todėl, kad juose yra 
kiusios dauguma balsų diktatūros režimai. Tame 
prieš to biliaus priėmimą/ pabėgėlių ir tremtinių skai- 
bet apsigalvojusios ir ragi- čiuje yra apie 80 tukstan- 
namos savo vadovių, dele- čių lietuvių.
gatės nutarė pakeisti savo Naujoji pabėgėlių globos 
nusistatymą ir pasisakė už organizacija dar nėra galu- 
atidarymą durų į Ameriką tinai susitvarkiusi. Ją įkūrė 
išvietintiems žmonėms. Jungtinių Tautų organiza- 

Už įsileidimą išvietintųjų cija, bet Rusija į ją neįėjo, 
žmonių ypatingai nuošir- Rusai nesutinka, kad nau- 
džiai kalbėjo rašytoja Pearl joji organizacija žada glo- 
Buck ir mirusio prezidento boti lietuvius, latvius, estus, 
Roosevelto našlė. ‘lenkus, ukrainiečius ir kitų

tautų žmones iš Rytų Euro-

Šipjardėse Strei
kuoja 120,000

Streikas Šipjarduose pra
eitą sąvaitę išsiplėtė į visus 
laivų statymo jardus ryti
nėse valstijose. Ikišiol strei
kuoja jau 120,000 darbinin
kų ir gal dar stos į streiką 
apie 60,000 darbininkų. 
Šipjardžių darbininkai rei
kalauja pakelti uždarbius 
po 13 centų į valandą, duo- 

> savaites apmokamų
atostogų po 20 ištarnautų 
metų ir duoti per metus 6 
apmokamas švenčių dienas.

Amerikos karo laivynas 
dabartiniu metu yra “bejė
gis”, nes karo laivams truk-J 
sta aliejaus ir jei iškiltų 
reikalas, karo laivynas, 
ypač Atlanto vandenyne, 
negalėtų atlikti savo parei
gos. Tokią nuomonę pa
reiškė karo laivyno atsto
vai kongrese. Jie nusiskun
dė, kad Amerika išveža 
tiek daug aliejaus į Rusiją, 
kad krašte atsargos labai 
sumažėjo ir aliejaus prade
da trukti krašto viduje, o 
karo laivynas neturi užten
kamai atsargų, kad reikalui 
ištikus galėtų stoti į kovą.

Senate ir atstovų rūmuo
se kilo reikalavimas pada
ryti pilną tardymą, kodėl 
Amerika išveža tiek daug 
aliejaus į Rusiją, kuomet 
krašte jaučiamas trukumas 
ir kas dėl to kaltas.

Francijos komunistai yra Francijos policija skelbia 
pasiryžę žūt būt paklupdyti susekusi kariškių sąmokslą 
Francijos koalicinę vyriau- nnvpi-sti dahartinę Franci- 
sybę, į kurią komunistų jos vyriausybę^ir į’jos vietą 11 
partija neįeina. Tam tiks- pastatyti militarmę dikta
tai komunistai naudoja dar- turą. Sako, sąmokslininkai 
bininkų unijas. Jie kelia nieko bendra neturėję su
vieną streiką po kito, kad generolu de Gaulle. ,, n . •
tuo budu susmukdžius Fran- Sąmokslininkų vadas bu- AtOftlU Karas rraSl-7pie . .. . ... v . .
cijos ekonomini gyvenimą vo generolas Guillodot, 7<K« Metai-, prp .fAmer'kos..,r. Rus,jos' k* «e n0.nA ... , .ir nuvertus vyriausybę. Da- žandJmerijos inspektorius (MS MetOlS Praeitą sekmad.enj gęnęro- Naujoji, pabėgėlių globos
bar po visą Franciją plinta Sąryšyje su sąmokslu suim- --- , įas de Gaulle pasakė kalbą, organizacija non šukėta
angliakasių streikai ir jau ta"4 generolai ir nemažai „?lno,mas moksli n, n k a s, kurtoje jis reiske baimes metams 150 milionų dolenų 
voFb vjcnc izocoUos. Pnnceton universiteto pro- del galimo ir vis artėjančio pabėgėliams šelpti, bet kol

Birželio 26 d. Brooklyno 
kriaučių unijos lokalas tu
rėjo susirinkimą, kuriame 
buvo perrenkamas unijos 
delegatas,- Unijos pildomo
ji taryba pasiūlė kriaučiams 
perrinkti tretiems metams 
dabartinį delegatą Joną 
Buivydą. Komunistai ir fa
šistai prieš Buivydą vedė 
smarkią agitaciją, bet rin
kiniuose J. Buivydas laimė
jo. Už jį buvo paduoti 192 
balsai, o už tautininkų ir 
bolševikų remiamą kandi
datę paduota tik 149 bal
sai

VALDŽIA GRĄŽINO
ANGLIŲ KASYKLAS
Birželio 30 d. vyriausybė 

rąžino savininkams anglių 
kasyklas, kurios nuo 1946 

t metų pavasario buvo val
džios rankose. Priėmus nau
ją darbo bilių 250,000 mai
nierių tuoj pat metė darbą, 
o dabar iki liepos 8 d. mai- 
nieriai nedirba dėl metinių 
atostogų. Tuo tarpu eina 
derybos tarp mainierių uni
jos ir darbdavių dėl naujos 
darbo sutarties.

Dėl streiko ir dabar dėl 
atostogų sumažėjo anglių 
iškasimas ir kai kurioms 
plieno dirbtuvėms jau pra
deda trukti anglių. Šį pir
madienį 15,000 plieno dar
bininkų jau nebedirbo dėl 
anglių trukumo. Jei anglių 
streikas užsitęstų, tada 
daug plieno darbininkų lik
tų laikinai be darbo.

J nubin Lsuumu pos. Rusai sutinka globoti 
r/ ti'i i. tiktai pabėgėlius žydus ir 

LhaellO Konflikto dar jie sutiktų remti pabė-
-------  gėlius ispanus, o visus kitus

Vis daugėja perspėjimai pabėgėlius rusai nori parsi- 
neišvengiamą karą gabenti mano ir daryti su

vruuiiz

veik visos kasyklos yra už- civilių asmenų. Padaryta ^Iulv.ewn r’ v rrv* t \ v • -idarytos. ' Streikuojantieji daug kratų ir surasta slaptų fesonus’ Albert Einstein, didelio konflikto tarp Ame- kas ji dar neturi tiek pinigų 
darbininkai nekelia politi- ginklų sandėlių.
nių reikalavimų, jie reika-
lauja pakeiti jų uždarbius. Unijos Prieš Gene- 
Bet tų streikų gausumas ..
ir “planingas” kėlimas aiš- Valini streiką
kiai rodo, kas juos planuo- --------
ja ir iššaukia. Streikai vy- C. I. 0. unijų pirminin- 
riausybei sudaro daug sun- kas, Philip Murray, kreipė- 
kuraų, bet kartu krašte ky- si į visas Amerikos unijas 
la ir antikomunistinis nusi- kviesdamas jas visoms su-

sako, kad atominis karas rikos ir Rusijos. Jis sako, sukėlusi ir tik kelios valsty- 
tarp Amerikos ir Rusijos Amerika vadovaujasi lais- bės yra sutikusios jėms 
prasidės maždaug už 8 me- vės ir demokratijos idealais skirtą pinigų dalį įmokėti, 
tų, kada Rusija turės nema- ir Amerikoje vis labiau ky- Didžiausią įmokėjimą į 
žą atominių bombų atsar- la nerimas dėl Rusijos eks- IRO išlaikymą duos Ameri- 
gą. Kada dvi pasaulio ga- pansijos, o todėl Amerika ka, net 73 milionus dolerių.
lybės turės atominių ginklų, turės priešintis Rusijos eks- ------------------
karas tarp jų pasidarys ne- pansijos politikai. De Gaul- KARAS “BE PIRŠTINAI- 
išvengiamas, o Rusija daro le smarkiai atakavo francu- ČIŲ’’ KINIJOJE
bandymus su atominiais zų komunistus, kurie nori --------
ginklais ir pasigamins jų. įjungti Francijos kraštą ir Kinijos nacionalinė vy- 
Pagal Einšteino nuomonę, i politih
Jungtinės Tautos nieko ne- sferą.

• Y “ • ■- • » •* * a. *7

statymas, nes gyventojai sitarti dėl “politinės akci- ^7". “ JM- įjungę u . iMuonaiu.* v<:pradeda suprasti kokią po- jos”,, kad kt^resmonai ir‘ ’tak°8 S* ‘‘“e pJžU
litiką veda komunistų par- senatoriai, kurie balsavo už Ju.n^eb rautos meno ne- 
tija Harhn bilin hutu išmesti iš P.rl?>deJ0 Pne. taiko® užtik- čių” prieš kinų komunistus

^tamo pasaulyje. Kartu su PATS KUNIGAS PADE- ir nutarė skelbti visuotiną kongreso busimuose nnki- . . hTruman Stoja f/z P.U Mu^\t^'Einsteinu jo žodžius patvir-! GE BAŽNYČIĄ vyrų ir išteklių mobilizaciją
r* r 9 t mirkti h,tino ir visa eile kitų moksli- --------- prieš rusų remiamas komu-
Kasitię Lygybę skelbti p-eneralini rtreika kurie savo laiku pri- Milwaukee miesto pro-nistų armijas. Mandžurijoj

aidėjo prie atominių ginklų ---- 1'™:— f7rPrezidentas Truman kai- PnJs hl. . Jls atradimo ir tobulinimo,
bėjo praeitą sekmadienį įąd unijos laikysis naujojo j 0__________
prie Lincoln Memorial. kur fblb.aus aPie kolek ! HPf SMAR
buvo susirinkę negrų drau- tJrvines deryba*'. .
gijų delegatai. Prezidentas Prieš generalinį streiką’ R1Ai gaivinu 
griežtai pasmerkė • rasinę pasisakė ir Amerikos Dar 
diskriminaciją ir reikalavo.
kad įstatymas uždraustų 
diskriminaciją po visą A- 
meriką. Negalima diskrimi-,. 
nuoti piliečius dėl jų rasi- ’r rinkimuose.
nės ar tautinės kilmės ir dėl -------
jų tikybinių įsitikinimų. A- 
merika, sako prezidentas, 
turi praktikoje įrodyti, kad 
demokratija nėra tuščias 
žodis, bet gyva tikrenybė.

bo Federacijos vadai. Visos I Mississippi upė šiais me-- - - - ------kiunijos sutinka, kad prieš;tais smarkiai yra patvinusi, 
naują bilių reikia kovoti, i TafP Louisianos valstijos ir 
bet ta kova eis visuomenėje Cairo miesto, Illinois valsti

joj. upės išsiliejimas apsė
mė 336,000 akrus ariamos 
žemės, išplovė laukus ir gi
rias ir pridarė pakraščių 
gyventojams didelius nuo
stolius.

testonų kunigas, 73 metų prie Shepingkai miesto ei- 
amžiaus Dr. John Lewis. na dideli mūšiai dėl pava- 
buvo nuteistas teismo nuo rymo komunistų nuo svar- 
vienų iki penkių metų į ka- biausio Mandžuriios gelž- 
lėjimą už padegimą savo kelio. Kinijos valdžia sako, 
bažnyčios. Kunigas manė, kad Rusija duoda kinų ko- 
kad senoji bažnyčia yra ne- munistams daug pagelbos 
graži ir kad privertus para- ginklais ir amunicija.
pijonys statyti naują, jis; ---------------
senąją bažnyčią pats pade- NESILAIKYS NAUJO 
gė. DARBO BILIAUS

SIŪLO UN ARMIJĄ 
IŠ 500.000

SURADO AUKSO KA
SYKLĄ NAMUOSE

pai i *>vrki i tv nių Tautų kariškai komisi-PALESTINOJ ŽYDŲ TE-Ijai sukelt^ «uikos apsau.
Amerika , pjaule Jungti- vjejoJ VAGIES NUŠO

VĖ ŽMONĄ
RORAS NESILIAUJA
Žydų teroristai praeitą

gai” tarptautinę policiją

Amerikos Darbo Federa
cijos vadovybė skelbia, kad 
ji skaito du naujojo darbo 

Arthur Malow iš Albany,; biliaus patvarkymus netei- 
N. Y. šias dienas rado savo sėtus. Patvarkymas, kurs 
namo. skiepe $800 didelia- draudžia unijoms daryti iš- 
me puode. Pinigai z buvo laidas politiniams tikslams 
auksiniai po 5-0. Kiek se- jr kurs reikalauja duoti

Policininkas Geo. Bjick 
iš 500,000 vyrų. Čia įeitų iš Kankakee, IIE sekmadie- 
20 pėstininkų divizijų, 3800 nio nakčia išgirdo savo bu- 
orlaivių, 198 karo laivai ir te ką tai vaikščiojant. Jis
kitokie priedai. Kitos vals- išėjo iš miegamojo, pamatė ir daugiau užkastų lobių ir tų, yra nekonstituciniai ir
tybės siūlė mažesnę “polici- patamsyje žmogų ir palei- dar labiau tikisi tą lobį su- A. Darbo Federacija jų ne-
ją”, o Rusija visai atsisakė do šūvį. šūvis pataikė jo rasti ir pasidėti į savo ban- gjiaikys o jei vyriausybė

ištirti padėtį, žydai teroris- tą reikalą svarstyti, nes sa- žmonai į galvą. Moteris mi- ką. _A_- ___
tai tęsia puldinėjimus ant ko, dar visoki kitokie klau- rė vietoje, o policininką^ ----------------------------------- \
anglų kariuomenės ir poli- simai dėl tos policijos tebė- verkia iš didelio susijaudi- Kreipkite* pa* tuo*, kurie kintl ta patvarkymų konsti- 
cijos. :, ra neišaiškinti. nimo. »kelbia»i “Keleivyje." jtucingumą.

sąvajtę Palestinoj užmušė 
du anglų kareivius ir su
žeidė penkis. Nežiūrint 
kad į Palestiną nuvyko 
Jungtinių Tautų komisija

niau tas pats Malow tame aneslmus aDle unlJ 
pačiame skiepe buvo atra- t. . . -
aęs $350. Dabar jis tiki, slnlnk« pnklausjmą ar ne- 
kad tame skiepe gali būti priklausymą piąe komunis-
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MARSHALL’O PLANAS kės. Marshall planas, pagal
--------- “Pravdos” aiškinimą, yra

Amerika turi “Trumano Amerikos biznierių bandy- 
doktriną”, o dabar atsirado mas išvengti krizio Ameri- 
ir “Marshall planas” pa- koje. Rusai maloningai su- 
sauliui atstatyti į kojas. tinka padėti Amerikai iš-

Taip vadinama 
no doktrina” yra

“Trumą 
bandy-

vengti krizio ir sutinka pa-i 
imti Amerikos dolerius ir

mas pastoti kelią rusams i už juos pirkti Amerikos 
Viduržemių jurą. Seniau tą prekes... 
reikalą atliko anglai be jo- Francijos komunistų or- 
kios “doktrinos” ir be ilgų ganas “l’Humanitė” ‘ dar 
plepalų, o Amerikoje dėl aiškiau išdėstė visą Mar
io gimė “doktrina” ir pasi- shall plano paslaptį. Ji sa
pylė ilgiausios, trijų mėne
sių kalbos kongrese. Pasek
mių žvilgsniu anglų politi
ka buvo daug kuklesnė ir 
daug veiklesnė.

Naujas, taip vadinamas 
“Marshall planas”, yra tik 
“diplomatiški metmenys”, 
kaip padėti Europai atsi
statyti. Generolo Marshallo 
idėja yra teisinga, kad rei
kia padėti Europai atstaty
ti savo ūkį, nes kol Europa 
yra išgriauta, tol joje turi 
progos veistis rusiškas tota
litarizmas iš vidaus, o. A- 
merikos ūkis tiktai tada tu
rės užtikrintas Europos rin
kas, kada Europos ūkiškas 
gyvenimas bus normališ- 
kas. Padėdami atsistatyti 
Europai, amerikiečiai padė
tų ir patys sau.

Kyla klausimas, kaip tą 
pagelbą duoti, pagal koki 
planą, kokiame kiekyje ir Į 
kieno rankas? Marshall 
planas į tokius klausimus 
visai neatsako. Pats gen. 
Marshall patarė Europos

ko, kad Amerikos kapitalis
tai bando pavergti Europą 
ekonomiškai ir tiktai Rusi
ja gali išgelbėti Europą 
nuo, dolerinės vergijos. Ji 
rašo:

“Atvykdamas j Paryžių po
nas Molotovas atveža laisvės 
šalininkams į pagelbą milži
nišką jėgą. Nuo dabar Euro
pa gali diskutuoti su Ameri
ka. kaipo lygus su lygiu

“Planų” gamintojai A- 
merikoj, išgirdę šitokias ru 
sų ir jų agentų nuomones, 
turėtų, rodos-,• suprasti, kąd 
iš Maskvos ne šiltas lietus 
lija, bet kad Kremliaus 
diktatoriai jiems i barzdas 
spiaudo.

TEISĖJO ROBERT H. 
JACKSON NUOMONĖ

Amerikos aukščiausiojo 
teismo narys, R. H. Jack- 
son, kurs atstovavo Ameri
ką aliantų teisme Niurem-

KELEIVEI SO. BOSTON
TYRINĖJA PALESTINOS KLAUSIMĄ

Jungtinių Tautų organizacija pasiuntė į Palestiną vieną komisiją “ištirt vie
toje” Palestinos klausimą. Paveiksle matyti komisijos pirmininką Emil Sand- 
strom iš Švedijos (kairėj baltai apsirengęs), kuris kartu su vienu anglų pa
reigunu eina per seną Jeruzalės turgų.

Kas Savaite
Jungtinių Tautų Dvimetis.

1945 metų birželio 26 d. 
buvo ceremoningai pasira
šyta Jungtinių Tautų Čarta.

Čartos autoriai davė iš
kilmingus pasižadėji m u s 
ginti pasaulio taiką ir sau
goti silpnųjų tautų laisvę.

Karo išvargintas pasaulis 
lengviau atsiduso ir daug
daug tikėjosi iš Jungtinių ,. ’. m---- i Kinti

Bulvės ir Apelsinai
Kad palaikyti aukštas 

kainas bulvėms,. pereitais 
metais musų vyriausybė iš
metė netoli 85 milionus do
lerių. Ji supirko 17,500,000 
maišų (po 100 svarų kiek
vieną) geriausių Maine val
stijos bulvių ir— ,

Veik pusė tų bulvių, 8,- 
200,000 maišų, buvo sunai-

Tautų organizacijos. Bet^, R - - su t Bostono 
dviįjų'ZTų? Sland,en’ P° dienraštis •Monitor” daro 

Pasauli krečia naujo ka sekamą palyginimą:
Bulvės šiandien yra bran

gesnės, negu apelsinai! 
“Monitor” reporteris nupir
ko šešias^ bulves, kurios 
svėrė 2 svaini ir 13 uncijų, 
ir šešius apelsinus—veik to 
paties svorio. Už 6 bulves 

Je, pasaulis turi Jungti- KK,“'* apebi‘
™nd?'Sn,betiim S Somfthing is rotten in 
randa tarkos; jam gręsia Į- , *
pavojus netekti ir laisvės. a ’

ro šiurpas; pusė Europos, 
kartu ir musų tėvų kraštas 
Lietuva, randasi anoj pusėj 
“geležinės užlaidos”. Ten 
nėra laisvės, ten nėra duo
nos; ten viešpatauja smur
tas!

Darbo Bilius
Naujas darbo įstatymas (tarnautojams ir darbinin- 

įsigalėjo. Tegu ir kietas Įs-kams draudžiama strei- 
tatymas, bet jis yra įstaty-’kuoti..
mas. Kongresas jį priėmė j 5. Formonams draudžia- 
didele dauguma balsų ir, ma susidėjus į uniją vesti 
nors prezidentas jį vetavo,
bet kongresas iš antro kar
to dar didesne balsų dau
guma jį patvirtino.

kraštams susitart., išdirbti „ «į,bai ; ste^tip££iu 
planą ir aptarti u su Ame- kriminalikk ,itik dabJ- 
rika, o jau paskui Amen- .sako, kad Rusijos politika 

yra LYGIAI TOKI PAT, 
koki buvo naciu

masiniais streikais ištisose 
pramonės šakose, įstatymo 
nepakeis, nors gal ir gali 
sutrukdyti jo griežtą vyk
dymą. Atrodo, kad kol 
Washingtone yra demokra
tiška administracija, kuri 
nori patraukti Į savo pusę 
darbininkų balsus ateinan
čių metų rinkimuose, tol įs
tatymo griežtas vykdymas,

kolektyvines derybas su 
darbdaviais, nes formanai 
skaitosi darbdavio atstovai i ar bandymas tyčia suardyti

Vagystės — Klasių Kova?
Lietuvos okupantų lei

džiama “Tiesa” rašo:

Kokia ironija!
Casimer P. Palmer

Po pirmojo pasaulinio 
karo išgarsėjo vienas “Mis- 
ter Casimir P. Palmei-” — 
kas jisai ir iš kur?

Tai jums ir man žinoma
sis Kazys P. Pilėnas, kartą 
tarnavęs Lietuvos žvalgy
boje ir gaudęs komunistus.

Mister Casimir dabar gy
vena New Yorke. Žurnalui 
“Newsweek” jis parašė to
kį “priklodą”. Skaitykite:

”Federalio Investigacijos 
Biuro (FBI) direktorius J. 
Edgar Hoover “Newsweek” 
laidoje už birželio 9 duoda 
tam tikrų patarimų, kaip 
reikia kovoti komunizmą... 
Administracijos valdininkai 
turėtų but visiškai neparty- 
viški... Pono Hooverio poli-

“Musų respublikos, Tary
bų Lietuvos, sąlygomis ta
rybinio teisingumo vykdy
mo reikšmė yra ypač didelė 
dar ir dėl to, kad krašte 
vyksta aštri klasių kova”.

Ir toliau:
“Respublikos prokuroro 

patiektieji duomenys paro
do, kad socialistinės nuo
savybės grobstymo faktų 
daugiausia pasitaiko Pre
kybos Ministerijoj, Varto
tojų Kooperacijos Sąjungos 
ir grudų paruošos įstaigų 
sistemose”.

Ot ir sekretas: vagystės 
pas komunistus virto klasių 
kova!

O kaip su apvogta Man- 
džiurija? Kaip su Balka
nais ir lytų Europa?
“Two-in-One” Partija

Pradžioje birželio Brook- 
. lyne įvyko “tautininkų cen

tro” suvažiavimas; pereitą 
šeštadienį ir sekmadienį 
Waterburyje buvo kitas pa
našus suvažiavimas.

Pastarajam dalyvavo tie 
patys žmonės, tik po Lietu
vai vaduoti firma.

Nesakykite, kad tai yra 
“monkey business”. Bus ge
riau sakyti, kad tai yra 
“two-in-one” partija.

Amerikos lietuviai tauti
ninkai gyvena antrąją kūdi
kystę ir, natūralu, toji žais- 

' mė jiems tinka: ; «
Europos Stabilizacija

Paiyžiuje susirinko “trys 
didieji” — Anglijos Bevi
nas, Rusijos Molotovas ir 
Francijos Bidault’as.

Jie tariasi dėl Europos 
stabilizavimo, kitaip sa
kant, “Marshallo Plano”.

Amerika žada duot savo 
išteklių Europai, jeigu ši

Sriims “Marshallo Planą”.
lanyta, kad Rusija atsisa

kys dalyvauti. Maskvos 
“Pravda” ir “Izviestija” iš
eikvojo bačkas deguto, nie
kinimui Amer i k o s, bet 
“draugas” Molotovas nuvy
ko į Paryžių...

Ir kodėl ne? Kur eina 
reikalas gavimo (o ne davi
mo), ten ir Molotovai!

Įdomu, ar ir šį kartą jie 
gaus Dėdės Šamo senvičių? 
Dabar—Nuomų Reketu 

Pagalios, laimėjo ir Real 
Estate “lobe”. Kongreso re- 
publikonai. pasikvietę tal
kon šautų demokratus, per
varė įstatymo sumanymą, 
leidžiantį pakelt nuomas 
(rendas) butams.

Dabar pelnysis stambieji 
namų apartmentų savinin
kai, kaip šiandien naudoja
si skerdyklų karaliai ir kiti.

Nabagė ta ketvirtoji lais
vė, kuriai buvo duotas var
das “Fear from Want”. Jos 
doleris sumažėjo, gi su ma
žu doleriu netoli eisi dide
lėse Amerikos platybėse.

St.

___r__________ dirbtuvėse. i ir pažaboti darbininkų uni-
Darbo unijos vedė smar-Į '6. Unija gali netekti įsta- jas, nebus daromi. Tuo tar- 

kią propagandą prieš įsta-;tymo apsaugos, pripažintos pu pagal Įstatymą prezi- 
tymą. Naujas bilius buvo i unijoms, jei ios vadovybėj j dentas, nors jis ir nesutiktų 
vadinamas “vergijos bi-;randasi komunistai ar ko-‘su tuo įstatymu, yra įparei- 
lium” ir panašiai" jis buvo' munistų simpatikai. ; gotas jį vykinti gyveniman,
krikštijamas. Tokie griežti 7. Unijoms ir darbdavių'o todėl patys protestai gali 

“ • korporacijoms lygiai drau-’ priversti prezidentą pada-
džiama leisti pinigus politi- ryti pirmą to įstatymo ban-

inėms kamparu inm» rarpmt Jrtyma g ~ _
8. Streikai, kurie gręsia Įstatymo pakeitimas, kiek'V^3 tikriausiai nepatamau

žodžiai gali būti supranta
mi kovos Įkarštyje, bet su

kos vyriausybė eis su tuo 
planu į kongresą ir bandys

francuzai tuoj ^^o^
išgirdo gen. Marshall pata- . , - .
rimą ir užpraeitą sąvaitę “Jungtinės Amerikos Vals- tymo jiuostatai yra tokie: 
tarėsi Paryžiuje. Viskas bu-' tybės nėra geriau pasiruošu-
tų gerai, bet prezidentas; sios intelektualiniai suprasti 
Truman į tą “planą” įtrau- Rusijos ekspansijos problemą, 

negu jos buvo pasiruošusios 
suprasti naciu ekspansiją ir 
ne daug ką geriau yra pasi
ruošusios tai ekspansijai prie-

Politika: tikron vKt.—- -- F-----------
bendra.

lio notnri nroLrn
iivvui < iuvnv

visuomenės gerbūviui, svei- jis pasirodys kenksmingas ‘ Ja genesiems musų krašto 
katai ar saugumui, gali bu- bendram unijiniam judėji-1 in^eresams- Casimir P. 

1. Draudžiama jurisdik- ti teismo patvarkymu ati- mui, bus padarytas tik per
ciniai streikai, kurie kvla iš:dėti 80-čiai dienų, o paskui politinę darbininkų Įtaką.
___?• _ , -• j..v• : *___ ; __.„e;

Svarbiausieji naujo išta

darbininkai turi balsuoti
kė ir Rusiją. Jis sakė, Ame
rika norėtų, kad ir Maskva 
dalyvautų Europos “atsta
tyme”, o Amerika ir Rusi
jai nesigailėtų pagelbėti.
Tą patarimą išgirdo Pary-Į ria naujus totalitarinius reži- 
žius, Londonas ir Maskva; mus su visais senojo režimo 
ir, pasekmėje, praeitą są-’ nerviniais

unijų ginčų tarpusavėje.

2. Unijos gali būti trau
kiamos atsakomybėn ir gali 
būti priverstos padengti 
nuostolius, jei nuostoliai ki-

šintis... Tuo tarpu Rusija ku- lo dėl jurisdikciniu streiku
ar dėl unijų nesilaikymo bininkų ir darbdavių, 
darbo sutarties.

3. “Uždara

dėl priėmimo “paskutinio” Kraujo Nuošimtis
darbdavių siūlymo. ______

9. Labdaros fondai, j ku-l . pasaulinj ka-
nuos moka darbdaviai, turi * 1 - t

Palmer'
A-ha, Mister Palmer-Pi- 

lėnas reikalauja, kad Hoo- 
veris butų visiškai neparty- 
viškas link komunistų. Ką 
tai reiškia?

Vien tą, kad Amerikos

susirinko Paryžiuje 
didieji” susitarti, 

kaip pasidalyti amerikoniš
ku pajų. Rusija atsivežė į 
Paryžių 90 “ekspertų” ir at
sivežė ilgiausias sąskaitas 
savo karo nuostolių ir, pasi
remiant skaičiais, kelia rei
kalavimą, kad jai butų 
duota “liūto dalis” iš dar 
negautos Amerikos pagel
bos...

Išeina nei šis nei tas. Pa
gal “Trumano doktriną” 
Amerika norėtų pastoti ke
lią totalitarizmui plėstis Eu
ropoje, o pagal miglotą 
“Marshall planą” Rusija 
reikalauja sau amerikoniš
kų dolerių, kad galėtų iš
plėsti savo karo pramonę 
prieš Ameriką. Išeina koks 
tai nedaplanuotas “planas”.

vaitę
“trys

RUSIJOS NUOMONĖ 
APIE “PLANĄ”

Rusija pasiuntė Moloto
vą į Paryžių pasitarti apie 
“atstatymą” Europos ir 
apie pasidalijimą Amerikos 
pinigais, o Maskvos “Prav- 
da” jau išaiškino visą 
“Marshallo plano” paslap
tį. Ji sako:

“Amerikos biznieriai (Mar
shall plano pagelba) bando 
sušvelninti bręstantį ekono
minį krizį Amerikoje likviduo
dami ar bent sušvelnindami 
dolerių krizį Europoje”.

Paslaptis išaiškinta 
rikoje bręsta ekonominis 
krizis, o Europos

požymiais...
“Yra daug panašumo tarp 

dabartinių Rusijos santykių 
su pasauliu ir tarp nacių Vo
kietijos santykių su tuo pat 
pasauliu maždaug apie tą lai
ką, kada Austrija buvo įjung
ta į Vokietiją. Todėl darosi 
nejauku pagalvojus, kad iš to 
panašumo gali gautis pana
šus sprendimas pavidale pa
saulio katastrofos.

“Niuremberge rekordai pa
rodė, kaip ilgai ir kaip nelai
mingai vakarų pasaulis nesu
gebėjo suprasti esmėje milita
ristinio nacių režimo pobūdžio 
ir jo pagrindinio priešingumo 
musų tvarkai”.

Teisėjas R. H. Jackson 
teisingai sako, Amerikos 
žmonės nesupranta, kad 
Rusijos režimas stumia pa
saulį galvotrūkčiais į karą. 
Ir jei karas vėliau iškils, tai 
tik todėl, kad Demokratijų 
vadai bus pasirodę tokie 
pat žlibi ir trumpažiuriai 
santykiuose su totalitarine 
Rusija, kaip jie buvo ir san
tykiuose su nacių Vokietija. 
Amerikos vadai parodė la
bai mažą išmanymą apie 
Rusijos diktatūrą nuo Te
herano iki Vengrijos. įvy
kių...

MOTERIS 104 METŲ

bZ t™^mi bStdmi’ dar- ^iaAm^ i,<«*č lietuv’ai>
nijai labai daug gelezies;yra žiopli. Jų buvęs rekru- 

Įlaužo ir aliejaus. Geležis ir tas jieško “džiabo”, o jie 
. „ i Įstatymas pertvarko Dar- aliejus yra dvi pagrindinės

,. , . sapa » bo Santikių Komisiją ir nu- karo žaliavos. Iš geležies 
gali būti samdomi tiktai. mato naują tarpininkavimo dirba armotas, tankus ir šo- 
unijos nanai, yra draudžia-(jnKją tarp darbdavių ir dalyvinius. Aliejus varo karo 
ma, bet unijine sapa , kur binihkų ekonolniniuose gin-'laivus, orlaivius ir tankus, 
visi pasamdyti darbininkai ĮčUose. Unijoms įstatymas* Kada iškilo karas, ameri- 
tun būti unijos nariai, įsta-.uždeda pareigą duoti finan-, kiečiai padarė įdomių pa- 
tymo leidžiama, jei dirbtu- sjnes atskaitas Darbo de- tikrinimų su japonų šovi- 

dai bininkų dauguma to partamentui ir įveda visą niais. Buvo padalytas japo-ves
non.

4. Federalinės valdžios

KALTINA BOLŠEVIKUS

Mrs.'Louise Dean iš Pla
to, III. miestelio šį pirma
dienį atšventė savo 104 me
tų gimimo sukaktuves. Ji

eilę kitų patvarkymų. inų granatų analizas ir bu- 
Toks * įstatymas nėra ™ atrasta, kad tos grana-

“vergija”. Bet jis žymiai,tos padirbtos iš amenkoniš- 
suvaržo unijų veikimo lais-S^o geležies... Japonai tuo 
vę, uždeda joms didesnę I budu “grąžino” amerikie- 
atsakomybę, stengiasi pa-i ciams įs jų nupirktą gele- 
šalinti unijinį rakieteriz- zies laužą, bet grąžino su 

‘ kraujo nuošimčiais. Jauni
amerikiečiai Okinawoje,

Imą, kurs kai kur pasireiš
kia, uždraudžia “juridikci- 
nius” streikus, kurie gana 
dažnai iškyla dėl to, kad 
unijų vadai turi per mažai 
atsakomybės pajautimo ir 
nemoka susitarti tarpusa
vėje.

Kai kurie įstatymo pa
tvarkymai yra reikalingi ir 
geri. Kiti gali duoti admi
nistracijai progos kabinėtis 
prie unijų ir jas tąsyfi po 
teismus arba ir sužlugdyti. 
Prieš tuos patvarkymus uni
jos visai teisingai kelia pro
testus.

Naujas darbo bilius pri
kišamai rodo Amerikos 
darbininkams, kad jų eko- 

Jnominė kova yra neatski- 
Vengrų “Laisvės parti- riama nuo politinės kovos, 

jos” vadas Dezso Sulyck | Laikymasis “nuošaliai” nuo

žiopso...
Tai Buto Ne Hitlerį*

Žurnalas “Newsweek” sa
vo laidoje už birželio 23 
davė retą atvaizdą.

Varšuvoje du policinin-. 
kai sulaikė žmogų, visiškai 
panašų į buvusį Vokietijos 
diktatorių Adolfą Hitlerį.

Žmogus atsiprašinėja, aiš
kinasi, bet policininkai ne
klauso ir tempia į nuovadą.

—Atvedėme Hitlerį —
sako policininkai.

—Ponas-drauge valdinin
ke, aš ne Hitleris, bet tik
riausias lenkas, Piskorskis 
—aiškinasi suimtasis.

Jis laimėjo, buvo įrodyta 
jo asmenybė ir Piskorskis 
atgavo laisvę.

Jei buvęs vokiečių fiure
ris dar gyvas, jis tikriausiai 
mano, kad Piskorskis yra 
laimingiausias žmogus pa
saulyje.
Jis Pasifenda Kronprineo

Lietuvių komunistų fiu
reris, Antanas Bimba, para
šė paieškojimą. Skaitykite:

“Beje, kur dingo Julius 
Smetona, sūnus Antano 
Smetonos? Jau senai jo 
vardas nebeskamba nei 
“Vienybėje”, nei “Ameri
kos Lietuvyje”, nei “Dirvo
je”. O buvo laikai, kai Ju
lius po kolonijas važinėda
vo”...

Tikra bėda — komunistų 
vadas nesuranda savo fašis
tinio pusbrolio — kas čia 

padalysi, “karas yra ka- bus, kas bus čia? 
ras.”, o biznis yra biznis... | Tegul jis leidžia nuo sai- 

E. p. to savo gončą Leoną. Gal
------------------ —.................  šia, rinkdamas almužnas

Remkit biznierius, kurie (dolerius), ras ir Antano 
skelbiasi “Keleivyje.” inspiraciją, Julių Smetoną.

Iwo Jima, Gvadalkanalo ir 
kitose krauju aplaistytose 
Pacifiko salose brangiai už
mokėjo už biznierių gobšu
mą, kurie puikiai pasipelnė 
iš pardavimo geležies laužo 
japonų* militaristams.

Dabar Amerikos aliejaus 
kompanijos parduoda daug 
aliejaus Rusijai. Karo avia
cijos žinovai sako, nupirk
tas amerikoniškas orlaivių 
aliejus jau gali duoti ru
sams užtenkamai kuro, kad 
jų orlaiviai atlėkę čionai 
galėtų išgriauti Amerikos 
miestus!

Gal negreit rusų orlaiviai 
pakils į tokį žygį. Gal iš vi
so nebus tokio susikirtimo. 
Gal. Bet “biznis yra biz-

sako, Vengrija dabar yra’politikos, kain tą šalinimą- nis”. Pardavėm japonams, 
------- X parduodame ir rusams. Pi

nigas juk nekvepia, o jei 
kas nors dėl to mirs, tai ka
___J______ • Z/l •

policinė valstybė, kurioje sis ypač ryškiai atstovavo 
visos pilietinės laisvės yra Amerikos Darbo Federaci- 
naikinamos. Dezso Sulyok ja, pasirodė klaidingas ir 
drąsiai tęsia kovą Vengri-J šiandien A. D. Federacijos 
... nedvejoda-

yra 
bilių

trūksta dolerių, už kuriuo vaišes. Ji turi jau keletą ir įmesti į kalėjimą ar nu-'pakeisti.
galėtų pirkti Amerikos pre- proanukų ir proanūkių. žudyti. i Protestai streikais, dargi
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIHA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, U ASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
■Dėl Rinkliavos Tremti

niams Sušelpti
Taktas, kad tiktai BALF or
ganizacija bando rūpintis 

j visais lietuviais, bando pa-,1 
Liepos 1 d. Chicagos lie- remti lietuvių našlaičius,! 

tuviai ruošia “Tag Day”,!prieglaudas, mokyklas. Galį 
arba viešų rinkliavų gatvė- BALF darbe pasitaiko ne- 
se. Leidimai gauti, viskas tikslumų ar vienašališkumų,! 
paruošta, bet yra vienas da-Yo iš toli negalima pastebė-į 
iykas, kurs nelabai sekasi ti ir išgirdus tokias žinias, 
toje rinkliavoje. Tai yra
rinkėjų per mažas skaičius.

Galima visaip aiškinti 
žmonių nenorų eiti i gatves 
ir kolektuoti pinigus. Atro
do, kad daugiausiai kaltas 
yra nepaslankumas arba 
manymas, kad “tegu kiti 
padaro”. Daugelis jaučiasi 
per daug nusipelnę, kiti 
manosi esu per daug svar
bus žmonės, kad eitų j gat

jų negalima patikrinti. Bet 
mes neturime kitokios or
ganizacijos, kuri taip pla
čiai dirbtų. Yra tik BALF 
ir tik per ji galima padėti 
vargstantiems žmonėms

Pabėgėlių ir tremtinei 
klausimas yra toki nelaimė, 
kokios musų tauta nėra dar 
pergyvenusi. 70 su viršum 
tūkstančių lietuvių paliko 
po karo suvaryti i stovyklų

NEBRASKOS POTV1NIŲ SUGRIAUTA APIELINKĖ

Paveiksle parodyta Cambridge, Nebraskoje, apielinkė, kurių nuteriojo baisus 
potvinis, kada nedidelė Medicine Creek upė staiga išsiliejo. Paveiksle ma
tyti suardytas gelžkelis ir vandens nušluoti bei sugriauti namai. Potvinius 
sukėlė dideli lietus, kurie lijo per 24 valandas ir sukėlė upės vandeni 10 pėdų.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

— M
Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 

Konsulatų, kurio adresas yra paduotas šių pajieš
ko jimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas 

jų pajieško ir iš kur.

vę. Dar kiti sako, as dau».bundodaržius ir nežino, 
dirhau, tegu kiti pasidar- ^as iaukja> jje valgys
duos... 'rytojaus dienų, kur jie ras

Man rodosi, kad is daliem p^giobgįj ir ypač, kur jie 
yra kaltas ir lietuviškas ne- susjrag sau kokj nors darbų 
drąsumas, arba kuklumas ir galės pradįti gyVent?
ne vietoje. Kų čia eisiu Į ^ajp gyvena visi normališ- 
gatvę, kaip ubagas, kaip tai jki 
atrodys...

Pagaliau nesvargu prie
žastys, kodėl mažai rinkė
jų teužsirašo rinkliavoje 
dirbti. Svarbu yra pats fak
tas, kad mes negalime su
kelti tiek pinigų, kiek galė
tume, jei mestume i darbų 
visas pajėgas. Ir tas yra la
bai liūdna.

Iš Europos vienaip vien 
gauname laiškus, kuriuose 
prašo pagelbos. Vienas ki
tas žmogus gali paremti sa
vo gimines ir toki parama 
yra pati naudingiausia. Bet 
kiek tremtinių neturi gimi
nių? O kiek turi Amerikoj
mmmui Vnvrn Tinti
£ Žiliuinm -

arba ir negali pagelbėti?
Čia pat Chicagoje aš ži

nau kelius lietuvius, kurie 
gavo iš giminių laiškus ir 
jiems nieko net neatsako j 
tuos laiškus, o jau apie 
siuntimų pagalbos ir kalbos 
nėra. Kodėl jie taip daro, 
aš nežinau. Gal neturi iš ko, 
o gal giminystės ryšiai užsi
miršo ir nebėra noro padėti 
saviškiams. Pabėgėlių tarpe 
yra žmonių, kurie kad ir Nors Lovvellio lietuviai 
turi giminiu Amerikoje, bet Į nepasižymi savo skaičiumi, 
su tais giminėmis jokių įneš čia yra tik apie tuks-1 • 1 _ ? 1 _ “   — — * - ♦ ♦■» 1 v ♦ • a« a a t \ 1 r z I •-v

Mik&lajunaitė Marija, gimusi Pet- Grybas Jonas, iš Kaimelio km.. 
'rapilyje, Rusijoje, gyv. Chicagoje- Kidulių v.. Sakiu ap.

-Vlikelionienė - R&ibikytė Marija iš Grybienė - Kučinskaitė Johana,
Gižų vai., Vilkaviškio ap. buv. studentė, lankėsi Lietuvoje, gr,-

Miknevičius Mykolas Adomas, iš žo Amerikon 1910 metais, gyv. Chi-
Gelvonų va)., Ukmergės ap. cagoje.

Milakavičius Jonas iš Šiaulių. • Gurskaitė Uršulė, iš Navikų km.. 
Mileika (Mileikai), giminės Mari- Trakų ap.

jos Sausdravienės - Gedgaudaitės. Gylys Kranas ir kiti, iš Plioviškių 
Moskienė - Garėinskaitė Felicija, km.. Šlavikų ar Šilgalių v., Sakių.

ir jos vaikai Monika, Olimpija, Sta- Ivanauskas Petras, Vacys ir Vin- 
sys ir Zigmas Moška. gyvenę Nęw cas, iš Gaižunų km., Šėtos v., Kėdai 
Yorke, Bostone, Cambridge ir l.ynn, nių ap.
Mass. _ Į Jacevičius Tadas, iš Krakių ar

Narbutas Nikodemas, iš Kamajų Krekenavos, gyv. Chicagoje ar Phi-
val.. Rokiškio ap., gyv. Rochester. į ladelphijoje.

Neverdauskas , Antanas, gyenęs, Jakubauskas Antanas ir Kazimie-
Chicagoja. 'ras, iš Meškelių km., Viekšnių vai.,

<)rtowich F-elix gyv. 350 Chestnutjgyv. Philadelphijoje.
st.. Dunmore, Pa. | Jakubaviėienė - Botulevičiutė Ona

Ožechauskaitės Elena ir Julija iš iš laukininkų km.. Merkinės vai.,
Kauno-Šančių, gyv. Chicagoje. IAlytaus ap.

Pabiriis Bernardas iš Rumšiškių.1 Jokšiene Veronika, gyv. Brook - 
Paukštė Nikodemas, iš Rimšės v., lyne.

Švenėionių-Zarasų ap., gyv. Chica-i Jonaitis Antanas, iš Norvaišių k., 
goję. Lestnistvos v., šakių ap., ir jo su-

Pilkauskas Antanas, iš Debeikių nųs.
vai., Utenos ap., gyv. Bostone ar Jonaitytės Ona ir Petrė, i. Nor- 
New Yorke. / , (vaišų km., Sakių ap.

Pliaušinis (Plaušinaitis) Jonas,! Jovaraitė - Javarauskaitė Marytė, 
Justinas ir Petras, iš Žaliosios vai. IAmerikos lietuvaitė, studijavus Kau- 

Pocius, tėvas Aleksandro, gyv. ne Meno Mokykloje 11G58 metais.
Chicagoj, ir įo broliai Pranas ir Si 
monas; kiię iš Sedos vai., Mažeikių

Chicagos rinkliavos pasi
ruošimas manyje sukėlė 
liūdnų minčių. Chicagos 
didmiestyje keli tūkstančiai 
aukų rinkėjų galėtų leng
vai per vienų dienų sukelti 
keliasdešimts tūkstančių do
lerių. Galėtų, jei butų rin
kėjų. Bet jei i gatvę išeisi
me tik keli šimtai, tai ir au
kų sukelsime tik kelis tūks
tančius.

Manau, kad panašiai yra 
visose lietuviškose koloni
jose. Visur ta pati bėda, vi
sur tas pats nepaslanku
mas ir nutolimas nuo gimi
nystės ryšių ir nuo noro pa
dėti vargstantiems. Todėl 
nelengva bus mums po visų 
Amerikų sukelti būtinai 
reikalingus 525 tūkstančius 
dolerių. Bet dirbti turime. 
Bent tie, kurie suprantame 
reikalų, tęskime gera ir bū
tinų darbų.

Chica<t«kw.

LOWELL, MASS.

Stanilonis, O. Baurnilienė, jis buvo rastas pasikoręs nių A. Devenienę. Komite- 
A. Dravinskaitė, J. Kava- savo daržinėje užpakalyje tas mano, kad jos kelionėj Proškinas (Proškinai) iš 
liauskaitė, E. Mikšienė, M. savo stubos. Pagal policijos mums lietuviams atneš Marijos Gedi
Blažonis, M. Malay, R. Vii- pranešimų, Antanas Maksi- daug naudos. P. A. Deve-
kiušiutė, K. Žukauskaitė, mavičius (Maxim) papus-'nienė jau per pastaruosius 
P. Stepanauskas, J. Vara- ryčiavęs išėjo iš stubos irt kelius metus labai glaudžiai 
nauskas, P. Narankevičie- vėliau duktė Frances rado dirbo su IRRC komitetu. Ji 
nė, A. Tutkienė, J. Balkis,‘jį negyvų su baltinių virve pirmutinė iš lietuvių supra-
M. Ramanauskienė, E. Ta- ant kaklo. Pašaukta polici- 
mašauskaitė, A. Vilkišius ja nugabeno jį i Utica State 
Jr., A. Voveris, B. Čepaitis,! Hospital ir po tyrinėjimo 
P. Zapniskaitė, O. Lebedni- ""
kaitė, P. Voveris, V. Masi- 
iionytė, S. Kriaučiūnas, O. 
Kasparavičiūtė, J. Čepaitis,

Jurgutis Antanas iš Kretingos. 
Jurksaitis Pranas, iš Kaimelio par. 

Kidulių v., Sakių ap.
Kaladiinskas Antanas, iš Kuršė

nų vai.
Kamandulis Juozas ir Vaclovas iš 

Bukaučiškių km., Alytaus ap.
Kambliavičiutė Paliuką iš Butri

monių, Alytaus ap., gyv. Clevelande.
Karklius Antanas, Juozas, Jurgis 

ir .Mykolas, gyv. Californijoj.
Kavaliauskas Vincas, iš Šventeže

rio vai.. Seinų ap.
Kavaliūnas (Kavaliūnai), kurių

iš Žemaiti- 
_ edgaudaitės-

Šausdravienės.
Pryšmanto Vlado giminės ir pa

žįstami prašomi atsiliepti.
Pukienė - Žilionytė Magdalena su

šeima. gyv. Bavonne.
Radzevičius Adomas, sun. Adomo,

kilęs iš Gelvonių vai., Ukmergės apį 
Raibikis Juozas iš Gižų vai., Vil

kaviškio ap.to reikalų dirbti su ameri
koniška liberališka organi
zacija IRRC.

Sovietų Rusams okupa
vus dar pirmu kartu Lietu- 

Velionis paliko moterį, j va, Devenienės vyras Dr. 
dukterį Frances ir tris su-'Devenis gyveno Kaune. Ru

sai Dr. Deveni ištrėmė i Si-

jis buvo paskelbtas miręs 
saužudžio mirtimi.

A. Šaliukienė, Petras Sauli- nūs — Anthony. Enoch li
nas, P. Vilkišius, M. Didi- Stanley. Čia pat Uticoje 
kiutė, P. Slivauskaitė, E.'gyvena ir jo sesuo Mrs. P. 
Baumilaitė ir A. Raudeli- į Dylis.
naitė.

Lowellio BALF 
skyrius taria nuoširdžiai 
ačiū visiems darbuotojams 
už tiek daug darbo įdėji
mo. Kiek turėta “Tag Dav”

’Lowellio mieste, tai mes 
lietuviai daugiausia surin- kaklaraiščiu 
kome. Primintina, kad D.
L. D. Vytauto kliubas pa
skyrė BALF $100 aukų

Dėl nusižudymo priežas
čių šeimvna sako. kad ve-'eros

birų. Devenienė per Ameri
kos valdžios įstaigas susi
rado Dr. Devenį ir atsiėmė 
į Amerikų. Tos jos pastan- 

įr surišo ia su IRRCn --  ---
lionis kurį laika jau buvęs [komitetu, kuris, be abejo- 
prislėgto ūpo ir, pagal dūk- nės, daug padėjo Dr. Deve-
ters parodymus, jis jau vie
nų kartų bandęs nusižudyti 
užsmaugdamas pats save su

nį išgelbėti.
Iš pat jaunystės p. A. De

venienė yra liberališkų pa
žiūrų. Atvykusi į Amerikų

Rainienė Ona, našlė Aniceto Rai-j tėvai buvo kilę iš Naumiesčio, Sakių 
nio, kilusio iš Molečių km., Arioga- apskr.
los vai. Kėdainių ap., ir jos duktė Kazlauskas Juozas, Kazlauskaitės 
Elena, gyv. Waterbury, Conn. Ona Elena ir Ona, iš Barčių km., Varė- 
Rainienė yra kilusi iš Žeimaitijos. i nos vai., Alytaus ap., gyv. New Yor- 

Rakuižax Lionginas, gyv. Brook- ke.
lyn, N. Y. ... * Kireilis Boleslovas ir Juozas, ir

Rudinskas Lionginas, iš Panevėžio Kireilytės Bronislava ir Ona, iš Bir-
ap.. gyv. Chicagoje.

Sabaliauskienė Stanislava, iš Kau
no.

Schattler liūgo, iš Kauno, ir jo

žų apskr.
Kirminaitis Motiejus, gyv. Brook

lyn. Conn., Box 173.
Kiršinąs Stasys, iš Šiaulių apskr..UgO, ĮS

vaikai Aleksandras, Marija, Olga ir.gyv. Philadelphijoje.
Ona, gyv. Detroite. Į Krasnauskas, mirusio Kazio su-

Stašaitis Jonas ir Kazys, iš Ra- nūs.
šeinių ap. I Kraulėda Juozas iš Vilkaviškio

Steponaitis Jonas, iš Raseinių ap.,'aps.. gyv. New Yorke.
gyv. Bostone ar Brooklyne, dirbęs, Knučkienė - Žėkaitė Rožė, gyv.
prie lietuviško laikraščio. _ _ _ (Hartforde.

Steponavičiaus Prano, giminės Krūmelis, sūnūs Antano, kilusio 
prašomi atsiliepti. . _' iš Šilalės vai., Tauragės ap., ir kiti

Striunaitė, ištekėjusios pavardė, Krūmeliai, kilė iš ten pat. 
nežinoma, kilusi iš Šiaulių ap., ture-' Krūmelis - Mosteika Ieva. 
jo daržovių ukj Bostono apylinkėje,! Krupovesas Liudvikas, Vaclovas, 
sesuo Onos Repeškienės-Striunaitės. j Teofilius ir Krupovesaitės Anelė ir 

Svaravičius (Svaravičiai) giminės i Veronika, iš Alytaus ap.
Marijos Gedgaudaitės - Sausdravie-į Kučiauskas, sūnūs Juozo, iš Ky- 
nės. iš Žemaitijos. _ , (bartų vai.

šedys Mykolas iš Naumiesčio vai.,j Kučiauskas Kazys, iš Žaliosios v„
Tauragės ap., gyv. spėjamai New Vilkaviškio ap.
Yorke.

Šiaudkulienė - Žukauskienė (Bun- 
dzaitė) Ona, iš Šiaulių ap.

Velionis buvo šv. Jurgio, ji nesidrovėjo jokio darbo, 
parapijos narys ir priklau-; Sako, ji dirbo kurį laika 
sė prie šv. Jurgio draugi jos. į kaipo tarnaitė pas kitus

Tai ne pirmutinę auka Vy- Jis gyveno 469 Whitesboro, žmones, kad galėtų užlaiky- bro'na?ZMortos Suk^nės^’
o buvo gimęs Lietuvoj 1886 ti savo šeimynų, kuomet vy os ’ '
metais, rugsėjo 6 d. ras buvo Rusijos koncent

Wm. B
ir ne

tanti lietuvių, bet kada pa
siryžta atlikti kokį nors 
darbų, tai ir atlieka. Prieš 
kurį laikų Lowellio lietuvių 
kolonija turėjo vajų dėl A- 
merikos Lietuvių Tarybos, 
ir surinko apie $2,000. Lo- 
wellio kolonija gavo 2 vietų 
Mass. valstijoje tame vaju
je. Tai pavyzdys apylinkės 
lietuvių kolonijoms.

gimines. Bet kada tarp! Kada prasidėjo vajus dėl 
brolvaikių ar seseru vaikų BALF, tai Lowellio koloni- 
tarpe guli platus vandeny
nas ir dar kalbos skirtumas,

santykių nepalaikė seniau. 
Dabar, ‘ kada staiga užėjo 
bėda,f visi, jieško giminių 
Amerikoje, bet vietoje gi
minių randa svetimus žmo
nes, kurie mielu noru nebe- 
prisipažintų prie jokios gi
minystės. Dar blogiau yra 
su “antros kartos” giminys
tėmis. Brolvaikiai ar seseru 
vaikai Lietuvoje yra artimi

tauto kliubas skiria 
paskutinę.

Lowellio skyriaus valdy
ba sudaro sekanti asmenys, 
garbės pirm. kun. F. Stra- 
kauskas, pirm. V. Paulaus
kas, vice pirm. J. Kaspara
vičius, kas. S. Kundrotas, 
prot. rast. V. Ramanaus
kas, fin. rast. P. Saulinas, 
board direktoriai K. Ban- 
dziavičius, Dr. V. Kriaučiū
nas.

V. Ramanauskas.

P. A. Devenienė 
Vyksta Europon

racijos stovykloje.
Kadangi p. A. Devenienė

tampriais ryšiais yra susi
rišusi su IRRC komitetu, o 
tas komitetas legalizuotus

Alaburda Vincas, iš Seinų apskr. 
Aldonaitienė - Kunickaitė Ona, iš 

Šelmių km., Vilkaviškio ap.
Anskaitytė, ištekėjusios pavardė 

nežinoma, iš Juodupėnų km.. Žalio
sios vai., Vilkaviškio ap.

Astrauskas Ignas, iš Lukšių km.,

Kudirka Jonas, iš Naumiesčio, Ša
kių aps.

Kunkkis Vincas, iš šelmių km., 
Vilkaviškio ap.

Kubas Augustas. Emilis ir Mati- 
sas. iš Stanaičiu km.. Kvbartu vai.

Kvietkauskienė - Matulaitytė Ona. 
iš Naumiesčio vai., gyv. Brooklyne.

Laužinskaitė Jogasė, iš Vaiguvos 
km.. Kruonio vai.

Leonavičius Antanas. Bronius. 
Vincas ir Leonavičiūtė Kristina, iš
tekėjusios pavardė nežinoma, iš Gi-

UTICA, N. Y.

Juktė Jono. „
Bailelsio Balio,'tr jo tė*ų- -Adomo 

Baleišio ir Onos Baleišienės - Seme- 
naitės, giminės prašomi atsiliepti, 

i Baravykas (Borowski) Juozas, 
: . T" I žmona Felė Baravykas - Valašins-J KUI Opų ne tik kaipo In-, kaitė, sūnūs Vytautas, visi iš Uk- 
temational Rescue ant Re-!’nersės »Ps*r-’ ir du!‘t* Janė- ri™-e , įsi Amerikoje, gyv. Bostone,liei (trumpai: IRRC) ko- Bartašius, savo laiku buvęs laiva- 

‘ koreių agentas Brooklyne ar New 
Yorke.

Belkevičienė - Steniukaitė Kostė, 
duktė Igno ir Belkevičius Kazys. 

KOI III tetas Bernoth Heinrich, iš Klaipėdos

tada giminystė gaunasi vi
sai išgaravusi ir tik retas 
benori dėl tos giminystės 
pasikaštyti ir pavargti.

Lieka pagelba visų lietu
vių visiems lietuviams. To
kių pagelba galima pasiųsti' 
tiktai per BALF organiza
cijų. Dėl BALF veikimo 
esame visokių kritikų gir
dėję, bet, išklausius visas 
tas kritikas, palieka vienas

WORCESTER, MASS.

CHESTNErS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alsus, 
gardžiai pagamintų Vale 

gių* ir Užkandžių
da gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTCB, MAflS.

ja stoja darban kuo grei
čiausia. Ir šiandienų gali 
pasididžiuoti rezultatais. Iš 
turėto “Tag Day”, kurs įvyT 
ko 21 d. birželio, surinkta 
$1,100.00 ir gauta nuo vie
tinių biznierių aukų apie 
$1,700.00, bet dar ne visi 
pinigai sugryžę, tai mano
ma kad surinksime apie 
$2,000.00. Ar tai ne pavyz
dys dėl apylinkės ir kitų 
lietuvių kolonijų Ameriko
je? Daug prisidėjo prie šio 
darbo čia gimę ir augę lie
tuviai, kurie daug darbo į- 
dėjo į rinkliavų.

Rinkimo dienai vadova 
vo vietinis klebonas kun. 
P. V. Strakauskas, ir BALF 
skyriaus valdyba. Nors dau
gelis musu jaunimo dalyva 
vo “Tag Day” kaipo rinkė
jai, bet ir iš musų senesnių
jų dalyvavo kas tik galėjo.

Sekančios moteiys ir mer- t 
ginos ir vyrai dirbo kaipo' 
rinkėjai:

A. Kučinskienė, J. Vare- 
I nauskas. J. Balkus, O. Sau- 
| linienė, E. Paulauskienė, A.

; Rameckienė. M. Rudis, E. 
Kamiliutė, E. Vilkišiutė, R.

Pasikorė Lietuvis Maksi
mavičius

Birželio 24 d. čia pabaigė 
tragiškai savo dienas lietu
vis Antanas Maksimavičius,

Tremtinių Keikalais per Amerikos valdžia, "' tai
______ _ ;musų komitetui paprašius,

Susikūrus Lietuvių Komi-ip.^A. Devenienė važiuoja*.
tetui prie International Res- 
cue and Relief Committee, 
prisiėjo gyvas klausimas ar
čiau susisiekti ir susipažinti 
su ištremtųjų lietuvių padė
timi. Tų tremtinių vra virš 
70 tūkstančių išblaškytų po 
Europos kampus. Lietuvių 
Komitetas prie IRRC su
prato, kad reikia deleguoti 
ka nors į Europų. Komite
tas numatė savo atstove po-

fMJSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas :

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

Sl Cufa.iskaitė Anelka rait«s km.,' Valkro>nk(ų v., Traku apį,Balčiene - Gutauska.U Anelka, Linau?kienė . Adomaitytė, iš Kau
no apskr. r , į

Mačiulis Juozas, so»v. Brooklyne./' 
Marcinkevičienė - Rakauskaitė Pe

tronėlė, gyv. New Yorke.
Marcnkonis Povilas, iš Seinų ap.
Matulevičius Mečislovas, iš Ra

seinių.
Mažeika Antanas, iš Rygos. 
Mickevičius Adomas, gyv. New 

Yorke.
Mikelevičius, iš Varnupių k. Liud

vinavo v.. Mariampolės ap.
Milaševičius, Adolis. gyv. Chicagoj 
Miliauskienė - Adomaitytė iš Kau-

Krailo. prie ■,»«&. ""TS&vMm. Vlnc ir Tarnoi-.i-

•'

miteto atstovė, bet ir val
džios įgaliotinė.

Tiesa, musų
vos susikūrė, neturime lėšų, 
bet mes tikime, kad Ame
rikos lietuviai tam darbui 
pritars ir nesigailės cento 
kito i Lietuvių Komitetą 
prie IRRC. Nekurios orga
nizacijos jau po šimtinę ki
tų p. A. Devenienės kelio
nei paaukojo, o kitos, aišku 
paaukos ir kelionės išlai
das padengs. Iš to manoma 
bus mums didelė nauda, 
kuomet musų atstovė atsi
lankys Europoj.

P. A. Devenienė išvyks 
liepos 6 d. į Švediją. Iš ten 
vyks j Daniją, Olandija,
Vokietijų, Franci jų. Italijį
ir atgal į Amerika. Isvietin- Ciužas Antanu iš Pakalupės, Ciu- 

žas Ignas iš Mažeikių, čiužas Statys 
iš Viekšnių vai., ir Čiužas Vladas.

Daubarius, Ciprijonas iš Mažeikių 
ap>. gy*- spėjamai Chicagoje.

Davulis Viktoras ir Davulytė Mo
nika iš želvos v., Ukmergės ap.

Divak - Setulytė Saša, gyv. Broo-

žeikūj ap.
Blažys Vincas, gyv. Elizabeth. 
Blikertas Antanas, iš Valkininkų. 
Bliujus Andrius ir Bliujus Motie

jus, gvv. Niagara Falls ar Brook
lyn. N. Y.

Bliujus Stasys iš Peliunų km.,
Ketviskių v., Trakų ap., gyv. New 
Yorke.

Budinauskas Juozas, iš Stanaičių 
km., Kybartų vai.

Bundza Juozas, Petras ar Stasys, 
gyv. Chicagoje.

Butkevičienė - Krakaitė Stasė, iš
Rietavo vai., Telšių ap.

Butkevičius Jonas ir Butkevičiaus
Juozo šeima, iš Pandėlio parap.. Ro
kiškio ap.

Byronienė - Vileniškaitė Ona, gyv.
I^wi.stone.

Chatkus - Chatkevičius Henrikas, 
iš Babtų, gyv. Chicagoje.

Čepą Julius ir Čepaitė Anelė, iš
Žagarės m., Šiaulių ap., gyv. Chica-

Tamulienė Izabelė nuo Šiaulių, ir 
sunos Vytas Tamulis.

Trandis Jonas, iš Utenos ap., gyv. 
New Yorke.

Ulys Benas iš Raseinių ap., gyv. 
Philadelphijoje.

Vaitkus Jonas, iš Sakių ap., gyv. 
Worcester, M»s.

Vaitkus Jonas ir Vladas iš Šiaulė
nų vai., Šiaulių ap., gyv. Brooklyne 
ir Kansas City.

Vaškevičienė, krikšto motina Bro
niuos .Medelio.

Venzielis Adolfas, iš Siluvos-Ly- 
du”ėnu vai., Raseinių ap.

Vilčinskas Juozas, vedęs Stasę 
Žigantaitę.

Vizbaras, uošvis šumausko.
Zdanevičienė Petronė, iš Suvalki

jos. gyv. Bostone.
Zeigienė. našlė Prano Zeic, gyv. 

Philadelphijoje.
Zieringis ar Zierigis Antanas ir jo 

sūnūs Antanas iš Batakių vai.
Zvinklevičius (Zvinklevičiai). iš 

Žemaitijos, giminės Marijos Gedgau
daitės - Sausdravienės.

Žemaitis Antanas, iš Kazlų-Rudos 
vai.. Marijampolės ap.

Žilionytė Petronėlė, ištekėjusios 
pavardė nežinoma.

Žvirzdys (Virdia) Jonas iš Plate
liu vai., Kretingos ap., gyv. Chica-

Monginas Kazimieras, is Joaavos, 
gyv. New Yorke.

"Mosteika - Krūmelis lova.
Narbutienė - Stulginskvtė Vero

nika. iš Bliūdžiu km.. Rainųjų par., 
Raseinių ap.

Maurušis. iš Karališkių km.. Kai
melio par.. Kidulių vai., šakių aps., 
gyv. Brooklyne.

Maurušytė, iš Karališkių kaimo.
Neverauskas Stanislovas, sūnūs

_____  ____________  __ _ .Antano, iš Vargšų km., šakių ap.
nfa ir pažįstami prašomi atsiliepti. Į Jielkomieji ar apie tuos žinantieji 

• AtakVA ttic irta no _ * wi aIzyai* j pTSjOTTli
tat* General of IJthvania
82nd st., New York 24, N. Y.

tųjų kempėse ji užmegs ry 
sius su tais asmenimis, ku
rie iki šiam laikui nelabai 
kieno yra pastebimi. Tie 
nepastebimi žmonės, tai yra,
liberalai, socialdemokratail1"^- . K„iokit,i« »

iii taip pažangus musu bro- Kretingos, gyv. Philadelphijoje.
Iliai lietuviai. Toji misija'sunus Kaj*" 
jyra ir svarbi. Reikia kam Gaudesius Liudvikas, iš Vainočių 
I nuvykti ir prabilti žodžiu, fconTeryilkių T"’ 9iaubų ap”
|kad Amerikos lietuviai ne- Gečas, brolis Petronėlės žvynakie-
apleis Lietuvos ir Lietuvos r^skiipsios “ Naumiesdio val • T,u" 
žmonių! Tai padarys p. A. /"» rigaliuno Boleslovo ir Grigaliu- 
ruvorricria ’ nienėfl - Povilauskaitts Ievos, gimi-vcvcJiiclię. n&žist&rai prft&omi atsiliepti. _____

Geros ir laimingos jai ke-| Griniui* Sofija, ištekėjusios p*-’maloniai 
Į lionfe! Viena. Ii |ro4itH«>.ĮSS5į.”:?~m,: ** .M
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Gamtos Paslaptys turi tokių pojūčiu, kokių 
žmonės visi š k a i neturi. 
Kiekvienas gyvis turi tiks-

- ---- -—“7 _ liai jo reikalams ir jo bui-
šikuiotpamių Giesmė* Jei šikšnosparniui užlip- ties kovai pritaikintus po- 
Va k arais kai kur tyliai dyti nosį, kad jis skrisda- jučius ir prietaisus, kurie 

lekioja daug keistų paukš- mas nebegalėtų leisti gar- mums atrodo keisti ir ste- 
čių, kuriuos mes vadiname so, jis tada lekia, ‘‘kaip ak- bėtinai gerai pritaikyti sa- 
šikšnospamiais. šikšnospar. las” ir atsidaužia j visokius vo tikslui.
nis yra ne kas kitas, kaip, daiktus, nors jo akys yra 
pelikė su ilgais šikšnos' atviros. Jei šikšnosparniui

J. Sabintka*.

naktimis, o kaip 
prasideda švisti, šikšno
sparniai nutupia ir miega 
paliepėse pasikabinę žemyn 
galva.

šikšnosparnis yra keistas 
“paukštis”. Jis veda vaikus, 
kaip pelė ir peni tuos vai
kus savo pienu, todėl jo ne
galima vadinti paukščiu. Jo 
išvaizda yra keista, jį labai 
sunku pagaut, lekiant jo be
veik negalima matyti, nes 
jis pasirodo tiktai tamsoje

skraidyti. Bet jei 
ausys yra užlipdytos, — jis 
ir vėl lekia “kaip aklas”.

Su garsu ir su gera klau
sa šikšnosparnis skrenda vi
sai saugiai tarp visokių 
kliūčių niekada niekur ne
užkliūdamas- Kai šikšno
sparnis lėkdamas sucypia 
(jo cypimas tęsiasi vieną 
penkiasdešimtąją dalį se- 
cundės) jis trumpučiukam 
aikui nutyla ir klausosi, ar 

imo aidas pasiekė jo

MARGUMYNAI
Mikrofilmo Nauda tute, Kansas City, Mo. sura- 

1870 metais vokiečiai bu- do naują būdą malti miltus 
vo apgulę Paryžiaus miestą, be akmeninių girnų. Ta» 
Vienintelis būdas susisiekti būdas yra visiškai naujas ir 
su kraštu iš Paryžiaus buvo jau užpatentuotas. Institu- 
su pagelba pašto balandžių, tas jau gavo $100,000 ir įs 
Balandžiams buvo pririša- tų pinigų stato sprogstan- 
mi prie kojų laišKai ir tį” malūną grūdams malti, 
paukščiai skrisdavo į lais-Į Naujas būdas yra toks: 
vąją Franciją. Bet laiškų Grudai yra jpiliami į meta- 
reikėjo daug siųsti, o ba-llinį cilinderį ir į juos lei- 
landis gali nešti tiktai ne-'džiama suspaustas oras. Su- 
didelę naštą, paukščių ne- spaustas oras įsiskverbia į 
buvo užtenkamai, kad ga-'grudus ir paskui, kada gru- 
lėtų didelį paštą gabenti, i dai iš cilinderio yra leidzia- 
Taip buvo. kol vienas fran- mi išbirti lauk, suspaustas 
cuzas fotografas, Renė oras iš grudų veržiasi lauk 
Dagron, sugalvojo laiškus ir sudrasko grudus į mažas 
fotografuoti, juos sumažin- dalelytes, arba, kitaip pasa-

Liepos 27-ta Diena
Liepos mėn. 28 d. sueina 

25 metai nuo tos dienos, 
kurioje Amerika pripažino 
Lietuvą suvenerine valstybe 
—pilnateisiu tautų šeimos 
nariu. Šita diena yra nepa
prastai svarbi Lietuvos is
torijoje. Jos reikšmė- ypa
tingai yra svarbi dabar, 
kuomet Lietuva yra rusų ti ir° taip sumažintas nuo- kius. juos sumala.

—Na. o kur tėvas šian
dien taip anksti keliauji?

—Ooo, atsikėliau pažiū
rėti, kaip miestas išrodo, 
kol čiutabakiai da neap- 
spiaudė saidvokų. Sakau, 
gal gausiu geresnio įkvėpi
mo.

—O kokio įkvėpimo tė
vas jieškai?

—Man, vaike, reikia poe
tiško įkvėpimo. Juozas Tys
liava eilių daugiau nebera
šo, tai, sakau, reikia nors 
man kokią karunką sudėtu 
Gal ners ant senatvės pa- 
pagarsėsiu.

—Pervėlai tėvas pradė
jai apie tai galvoti.

—Kodėl pervėlai?
—Todėl, kad eilėraščius 

tik jaunuoliai rašinėja.
—Maike. tu čia turi mis- 

teiką. Aš nesu jaunuolis, o 
žiūrėk kokį himną para
šiau!

—Himną?
—Jessa, senbernių him

ną. Matai, nesenai susitvė
rė viengungių kliubas ir pa- 
žnočijo mane, kad sustatv- 
čiau gražią giesmę apie tą 
kliubą. Taigi ėmiau ir iš
drožiau. Pasiklausyk, pa
dainuosiu :

Senbernių Himnas
Kai mes buvom jauni,
Razumo turėjom;
Bet dabar pasenę
Durna vot pradėjom.

Nejieškom bobučių,
Gerų gaspadinių,
Bet vis akį merkiam
Prie šešiolikinių.

Jau nei vieno plauko
Nebėr ant pakaušio,
Jeigu da kur liko.
Tie jau pasišiaušę.

Širdis nors ir traukia
Prie jaunų mergelių,
Bet kupra sulinkus,
Nosis iki kelių.

Kad paslėpti kuprą.
Aukštyn galvą riečiam.
Bet kupra kaip kalnas
Nudrėkstas akėčiom.

Senmergių nenorim.
Jaunesnių negaunam;
Jos visos kaip katės,
Drėskia, bėga, spiauna.

Kai jaunos sueina.
Senus vyrus peikia;
Jos vis nori jauno.
Žino, ko jom reikia.

Oi, seniai, mes. seniai.
Padarėm kvailystę.
Juokais pražiopsojom
Mes savo jaunystę.

—Nu, tai ką tu sakysi, 
Maike, ar ne nais sudėta?

šikšnosparniai lekioja pa
tylomis. Bent daugumas 
žmonių taip mano. Tikreny
bėje šikšnosparniai skrai
dydami visą laiką cypia, 
arba, jei norit, “gieda”. 
Žmonės, kurie turi labai 
gerą klausą, ypač jauni 

Bet aš nemanau, tėve, žmonės, tankiai gali girdėti 
kad tas himnas senber- į šikšnosparnių leidžiamus 
niams patiks. | garsus. Daugumas žmonių

—Kodėl nepatiks? Juk šikšnosparnių “giesmės” vi 
čia viskas teisybė! sai negirdi, nes šikšniai cy-

—Bet su teisybe ir yra ta pia tokiu aukštu balsu, kad

, - t i • jo cypiir pramirga pro akis, kaip ausj £agal lsgįrstą aidą> jis
šmėkla ?r sesė.hs- .Tod?1 žino, kiek toli yra koki nors 
apie šikšnosparnius žmones kiįutis. šikšnosparnis cypia 
prikalba visokių butų ir ne-|nuo 10 iki 30 kartų 
butų dalykų. kundę, jis tarp cypimu daro

okupuota ir smaugiama — 
kuomet vra dedamos pa
stangos Lietuvą nuteisinti 
ir vėl Rusijos provincija pa- 

: daryti.
Šią dieną — Lietuvos Ne

priklausomybės pripažint
kundę, jis tarp cypimų 
pertraukas, kad galėtų pats 
savo balso aidą išgirsti ir
taip orientuotis, kaip jam iš-

traukas siųsti su balan- Sudraskyti arba sumalti 
džiais. Renė Dagron galėjo grudai yra išsijojami ir iš jų 
pasiųsti su kiekvienu ba- yra išskiriamos grudų žie- 
landžiu po 3500 nufotogra- vės ir daigai. Ypatingai 
fuotų laiškų! . svarbu yra išskirti daigus.

Taip gimė “mikrofilmas”, kurių paprastas malimas 
_ . . kurs dabar yra labai pla- neišskiria, o jei sumaltuose

mo dieną — reikėtų kuoiš-’čiai vartojamas. Per praei- grūduose lieka grudų dai- 
vnmintrianeioi iv knnetin. karą amerikiečiai pa- gai, tai miltai greitai genda.

siuntė savo kareiviams ir Nauju budu malti miltai ga- 
gavo iš jų ^daugybę milionų H ilgiau laikytis nesugesda- 
“V laiškų”, mažikių laiškų mi.
fotografijų. j Naujas malimo būdas yra

Atėjus taikai mikrofil- toks pat, koks vartojamas 
mai yra labai plačiai nau- akmeninėms anglims pa- 
dojami. Didelės įstaigos vemti į dulkes. Tas daroma 
laiko mažikėse nuotraukose įrgi suspaustu oru, kurs yra 
savo įvairius rekordus, bib- įspaudžiamas į anglį ir pas- 
liotekos daro rankraščių ir kui staiga spaudimas paša- 
net ištisų knygų nuotrau-pinamas. Tada suspaustas 
kas, bankai pasilieka pas oras, išsiplėsdamas, paver-

kilmingiausiai ir kuostip- 
riąusiai paminėti. Paminėji-

sisaugoti nuo kliūčių ant 
kelio. Kadangi šikšnospar
niai skraido būriais ir kiek- . - .. .. .. _vienas iš jų gieda savo gies- r£įeV> P™.mtl *r Da
inę be paliovos, tai. nito- 'Prezidentui padėkos 
mai, kiekvienas šikšnospar- telegramas, prašant j| stip- 
nis gieda skirtingu kaišu ir rlau užstot, ir ginti Lie u- 
savo balso atgarsį atskiria nepnklausomybę-iBe- nuo savo kainynų balsų ir &
tų balsų aidų. šikšnospar-'į*8 lalsv? suverenines 
nis, kurs mums atrodo visai | 2? dienos

dieną, visuose parengimuo
se: specialiuose ir papras-

čia anglį į dulkes.save visų per jų rankas ei
nančių čekių mažutes nuo-nebėra tylus sutvėrimas, pats kelia .__ .___ . . .. .. ---------t ---------- ididžiausi triukšmąTir lėkio- gimus trenkimus: nik- traukas ir tt.

nepatinka tiems, kuriuos ji i Su tam tikrais instrumen- ja didžiausiame garsų misi- Į”.??“' ' “J tHViZtuvos Sumažintą fotografiją vi-
liečia. .tais buvo užrekorduoti šikš- nyje... iNenriklaS^mvbėš ol,S.ri ^d? 8alu?a ?ad,d™t’’ ma’

Šikšnosparnio susivoki-1 Nepriklausomybes parengi- zutes nuotraukos filmą ga
mas, kaip’saugiai skraidyti, . . Girna įdėti į peršviečiamą
yra panašus į dabar išrasta į dld®SIPU8 Parengimus mašiną ir ant ekrano gali- 

kuris reiketl? kviesti kongresmo- ma skaityti padidintą raštą.

bėda, tėve, kad ji nevisada jis žmogaus ausiai 
žmonėms patinka; ypač ji;girdimas.

—Čia. Maike, išeina dur- nospamių garsai ir pasiro- 
na rokunda. Žmonėms rie- do. kad šikšnosparniai visą 
patinka teisybė, ir nepa- laiką cypia lėkdami. Jie 
tinka melas. Nu, tai paša- leidžia aukštus, trumpus 
kvk, ką aš turiu daryt, jeigu garais. Per vieną sekundę 
negalima sakyt teisybės ir šikšnosparnis sucypia iki 
negalima meluot? * , 30 kartų. Žinoma, jo cypi-

—Į šitą klausimą, tėve, mas yra labai trumpas, 
japonai duoda tokį atsaky- Gamtos tyrinėtojai pradėjo 
mą: “Ką kiti daro, nieko įdomautis šikšnosparnių 
nematyk; ką kiti kalba, giesmėmis ir štai ką jie dėl 
nieko negirdėk, ir ką apie to sako.
kitus žinai, nieko nesakyk”.' Jau senai yra pastebėta, 
Tada visiems patiksi. Len- kad šikšnosparniai skraido 
kai šitą dėsnį išreikia trum- labai greitai ir saugiai. Jie 
piau. Jų patarlė sako: lekia visiškoj tamsumoj ir 
“Jest to cnota nad cnotami, niekada neužsigauna, neuž- 
trzymac jęzvk za zębami”.' kliūva ir neužsimuša. Vie- 
Reiškia, laikyk liežuvį už nas gamtos stebėtojas, tu- 
dantų, tai busi visų myli- las italas Sjpallanzani, dar 
mas. į!7-ame amžiuje padarė įdo-

—Ale jie patvs, Maike. mų bandymą su šikšnospar- 
taip nedaro. Jie vagia ir nių skraidymu. Jis išvedžio- 
meluoja. Pavogė musų Kas-

Sovietai Milionieriaus 
Palociuje

Mirusio milionieriaus Ro- 
ckefellerio palociuje netoli 
New Yorko jau septyni me
tai yra , įvestas “proletarų 
sovietas”. Rusija nusamdėRADAR prietaisą, „.hpmstnri.,, main- -"ZiZZI -,TZT i-'-'“’.-

™ ir ffil™ius Washingto
laivus ir k118 “ įžymius žmones. viau persiųsti, joms laikvti- — - — Pamn/nmoi tnrnfil Kilti orai-._ ______ ____ ;_x_  •_ 'RADARiręiKia mažai vietos, jos vra 

ške?bi±s]°ne tik teUpi°S * *abai naudin^'
* Kri S ,jiae^°^.bet ir angliŠk°-

lumoje orlaivius, 
kitokius daiktus.

vę
tolimus daiktus, ji grįžta Į 
RADAR aparatą ir per kiek

no atstovybės tarnautojams 
pasivaiiukauti. Šiais metais 
milionieriaus įpėdiniai iš
reikalavo, kad “ęi-oletaru 
tėvynė” už palociaus nau- 

Parengimų pelnas ar bent Ką tie žodžiai reiškia? į daugiau. Maskva sutiko ir

‘Ektplioduojanti Disociacija
laiko ta atsimušusi srovė jo dalis turėtų tekti kovo- \ ersk taip ar kitaip—gau-; pasirašė sutartį mokėti kas- -_ ___________ i;__ ____ iruome nrr T loicvn naci nocornnnn '__ x __ i • itojams už Lietuvos laisvę naši visvien nesąmonė. Tik- met už palocių po 30 tuks- 

per BALFą. , renybėje “eksploduojanti. tančių dolerių,‘ o seniau ji
______________________ Visi, bet kokio parengi- disociacija” arba. papras- mokėjo tik po 15 tukstan-
si. Panašų RADAR aparatąįmo (liepos 27 d.) rengėjai, ciau sakant, “sprogstantis čių dolerių nuomos, 
turi ir šikšnosparnis, tik jis1 pasvarstykite aukščiau pa- įsskirstyfnas”, yra naujas
leidžia į orą ne elektros!liestas mintis ir išnaudokite būdas grudus malti! Tiktai 
bangas, bet savo garsą, ku- jas kilniam tikslui. tiek.

• 7 *• * A. Lietuvi*.

grįžta, iš to galima apskai 
čiuoti visai tiksliai, kiek to
li koks nors daiktas randa-

ciušką, pavogė Mickevičių, 
pavogė Vilnių, ir sako, kad 
tai ju prapertė.

—Dėl to gi lietuviai len
kų ir nemyli, kad jie neda
ro taip, kaip jų pačių pa
tarlė mokina.

—Vistiek. Maike, aš sa
vo karunka senberniams 
pagiedosiu. Jei supvks, tai 
pasakysiu: uskiuzmi.

BIKINI METINĖS IRGI 
PAMINĖTOS

Šiais metais liepos 1 die
ną suėjo lygiai metai, kaip 
prie Bikini salų Pacifike 
buvo išbandytos dvi atomi
nės bombos. Karo departa
mento žinovai sako, kad at
eities kare “Bikini tipo 
bombos” bus daugiausiai 
vartojamos. Bikini bombos 
buvo vidutinio didumo ir, 
sako, jos pridaro daugiau
siai nuostolių.

10.500,000 MAISTO PA
RIETU VOKIEČIAMS

jo po kambarį plonų siūlų 
ir prie siūlų galų priraišiojo 
mažiukus varpelius. Paskui 
į visai tamsų kambarį jis 
paleido, šikšnosparnius ir 
jie skraidydami tamsoje 
tarp ištemptų siūlų neužga
vo tų siūlų ir nesuskambinc 
prikabintų varpelių.

Kaip šikšnosparnis išsi- 
gudrina taip saugiau lekioti 
tarp daugybės ištiestų siū
lų? Buvo manoma, kad jis 
turi labai geras akis ir gali 
matyti visiškoj tamsumoj. 
Bet kada šikšnosparniams 
buvo užlipintos akys, jie 
visvien lekiojo tarp siūlų 
saugiai, visai neužgaudami 
jų. Reiškia, šikšnosparnis 
turi kokį tai kitą būdą su
rasti saugų kelią.

Dabar ta šikšnosparnių 
skraidymo paslaptis yra iš
aiškinta. Pasirodo, kad 
šikšnosparnio “giesmė” ar
ba cypimas padeda jam vi
siškoj tamsoj surasti saugų 
kelią, šikšnosparnis gieda 
per nosį. o ne per bumą. 
Jis lekia išsižiojęs ir gaudo 
j gerklę nakties vabzdžius, 
plaštekėles ir panašius gy
vius. Balsą jis leidžia per 
nosį. Jo balsas yra skardus

Kas sąvaitę Amerikos 
žmonės pasiunčia į Vokieti
ją po 400,000 dovanų pa- 
kietus su maistu. Ikišiol ir, kaip sakiau, labai aukšto 
amerikiečiai jau pasiuntė į tono, kurio žmogaus ausis 
Vokietiją badaujantiems nebegirdi. Paleistas šikšno- 
žmonėms virš 10 milionų spamio cypimas ar gai-sas 
maisto pakietų. Kiekvienas atsimuša į artimus daiktus 
pakietas vidutiniai sveria ir aidas grįžta į šiksnospar- 
apie 10 svarų, todėl jau nio ausį. Pagal tą atsimušu- 
daug maisto privačios pa- sį garsą šikšnosparnis ir ži- 
gelbos keliu pasiekė Vokie- no. kiek toli jis randasi nuo 
tijos žmones. kokio nors daikto.

ris judina orą ir, atsimušęs 
į daiktus, grįžta į šikšno
sparnio ausį, pasakydamas 
jam. kiek toli yra kliūtis.

Silcinospamiai ir Žuvy*
Ne tiktai šikšnosparniai, 

bet ir žuvys turi panašų 
RADAR, kurs joms pasako 
ir visiškoj tamsumoj, koki 
kliūtis yra ant jų kelio. Per 
žuvies šonus eina plonutė 
linija, kuri tiesiasi per visą 
žuvies kūną. Ant tos linijos 
yra labai smulkus ir labai 
autrųs plaukeliai, kurie at

lieka žuviai didelį patarna
vimą. Jei žuvis prisiartina 
prie uolos ar kokios nors ki
tos kliūties vandenyje, van
dens spaudimas darosi ki
toks. tie jautrieji plaukeliai 
pajunta padidėjusį vandens 
spaudimą ir perspėja žuvį. 
kad netoli yra kliūtis. Taip 
žuvis gali greitai plaukioti 
tarp uolų visiškoj tamsoje 
ir nenusibružina, neužsi
gauna ir saugiai plaukia, 
kur jai reikia.

Žmonės mano, kad “žu
vis yra nebylė”. Tikrenybė- 
:e ir žuvys turi balsą ir yra 
žinoma apie 50 žuvų rūšių, 
kurios visos leidžia garsus, 
arba turi savo kokią tai 
“kalbą”. Žuvų, kaip ir šikš
nosparnių garsų žmonės ne
girdi. Tik labai retos žuvies 
garsas yra girdimas žmo- 
raus ausiai. Žuvis garsus 
leidžia ne per gerklę, ar per 
nosį. kaip šikšniai, bet ji 
skelbiasi su pagelba savo 
oro pūslės, kuri padeda žu
viai iškilti ar nusileisti į 
vandenį.

Žuvies ir šikšnosparnio 
pavyzdžiai rodo. kad gyviai

Midwest Research
Remkit biznierius, kurie 

Insti- skelbiasi “Keleivyje.”

35.000 TELEFONO ŽMONIŲ RANKŲ Naujoj Ang
lijoj šiuo metu daro planus, tiesia laidus, spausdina 

rekordus, bando pasikalbėjimus, deda centralinėse naujus Įrengi
mus, instrumentus—atlieka 101 visokių darbų, kad visj turėtų 
geresnj telefono patarnavimą.

Nors darbas toli nebaigtas—mes darom pažangą. Šiuo metu 
šimtai miestelių gauna pagerintą pątarnavmą ačiū naujam cent- 
raltnės įrengimui. Kasdien mes įvedam po tūkstantį telefonų 
Naujoj Anglijoj.

Mes norim įvesti telefoną visiems, kas tik jo reikalauja kad 
aprūpinti Naują Angliją geresniu susisiekimu.

NIW CNOLAND TCLKPHONI A TELEGRAPH COMPANY
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Rusija Mobilizuoja Į Korėja Sovict»zuoj*si
Rusijoj paskelbtas įsta- R. N. Baldwin, Amerikos 

tymas, kurs leidžia valdžiai! Civil Liberties Union
imti prievarta j anglių ka
syklas dirbti jaunuolius,

mininkas sako, 
politika Korėjoj

pir- 
Amerikos 
eina prie

berniukus nuo 14 iki 17 me- to, kad Korėja greit virs
tų ir mergaites nuo 15 iki 
16 metų, o bendrai berniu
kus ir mergaites nuo 16 iki 
18 metų amžiaus imti į 
dirbtuves prie bet kokio 
darbo.

Sovietų satelitas. Baldwin 
ką tik grįžo iš Korėjos ir 
sakosi tokį įspūdį gavęs iš 
patyrimo vietoje.

Albanija Nesutinka
Albanijos diktator ė 1 i s 

Italijos Prezidentas praneša Jungtinėms Tau- 
Italijos respublikos pre- toms (saugumo tarybai),

• 1 i j v T • 1 •« *1 - * 1 1 s 11 • • 1** 1 • X*zidentas de Nicola įteikė 
Italijos steigiamajam sei
mui savo atsistatydinimą. 
Manoma, kad po mėnesio

kad Albanija negali leisti 
UN tikrintojams daryti pa
tikrinimus kur jie nori Al
banijos teritorijoj dėl grai-

laiko jis gal ir vėl sutiks kų teroristų veikimo. Tą 
statyti savo kandidatūrą į pat pranešė Bulgarija ir 
prezidento vietą. j Jugoslavija.

Pabėgo Princas i Iranas Protestuoja
Irano (Persijos) šacho| Irano vyriausybė sakosi 

brolis buvo atvykęs į Ame-' pasiuntusi Rusijai protestą 
riką ir turėjo čia lankyti j dėl nuolatinio rusų orlai- 
raokyklą Newport, R. I. Bet viu skraidymo virš Irano 
jis staiga kur tai dingo. Da- teritorijos. Irano vyriausy- 
bar praneša, kad 15 metų.bė sako, kad toks negerbi- 
princas staiga atsirado Pa-'mas Irano teisių yra “prie- 
ryžiuje, kui* jam, matomai, j šingas tarptautinei teisei” 
geriau patinka, negu moky- , ir prašo liautis.
tis mokykloje. ---------

--------- Japonijos Unijos
Argentina Tarpininkaus Japonijoj dabar veikia
Argentinos užsienių rei- daug darbininkų unijų įvai- 

kalų ministerija praneša, riose pramonės šakose ir 
kad Argentina jau pradėjo. visos jos turi virš 5 milionų 
pasitarimus su kitomis sali- narių. Japonijos unijoms 
mis dėl pakeitimo taikos t vadovauja socialistai arba 
sąlygų Italijai. Argentina nepolitiniai unijistai, bet 
mano, kad taikos sąlygos komunistų įtakos unijose

KELEIVIS, SP- BOSTON

ALIEJAUS TANKERIS DEGA

Wilmington uoste, Kalifornijoj prie Los Angeles 
miesto, išsprogo laivas “Markay” prikrautas aliejaus. 
Sprogimas užmušė 14 žmonių ir keliasdešimts žmo
nių sužeidė. Nuostolių buvo pridaryta už 10 milionų 
dolerių. Laivo sprogimas buvo toks didelis, kad visa 
Los Angeles apylinkė buvo sujaudinta. Laivo gais
ro paveikslas nutrauktas iš orlaivio.

nai iš Lietuvos ir kad vo-‘paliesti Vydūno filosofo, ar PARSIDUODA HOTELIS 
kiečių ordino valdovai pa-Į Vydūno kultūrininko veik-| Parsiduoda Hotelis su bizniu, 
darę lietuviams malonę los. Apie tai gal teks vėliau; Bar and Grill, trijų lubų namas
juos priimdami į senųjų kada parašyti. su daug kambarių, 7 garažai,
;prūsų žemę. Už tą knygai, J. Str.
I Vydūnas daugiausiai turė-l ---------------
jo nuo nacių nukentėti. Pa-Į AT^KO^ » UETUVIAI 
ti knyga buvo konfiskuota' —•* 
ir sunaikinta.

Paminėjau tik svarbiau
sius Vydūno raštus. Be čia 
paminėtų raštų Vydūnas 
yra parašęs ir išleidęs ke

TREMTINIAI IŠ VO
KIETIJOS

Birželio 22 d. laivu S S 
Emie Pyle atvyko 28 lietu- 

;viai, kurių tarpe 2 JAV pi-

vistynė 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.

liasdešimtis mažesnių raštų j liečiai, o kiti su imigracinė-! __ PARSIDLODA 
įvairiausiais klausimais. Jis imis vizomis, pasinaudoję! Ęaus rašomų (portable) ma- 
rašė trumpas komedijas šių šalių kvotomis: Rusijos,' a’n®hų. vartotų ir nevartotų, 
liaudies teatrui, rašė moks
lo populerizacijos raštus, iš 
kurių žinomiausias yra “Vi
satos Sąranga”, rašė mora
lės klausimais. Per eilę me
tų Vydūnas leido jaunimui 
laikraštį “Jaunimas” ir pats 
vienas tą savo žurnalą pri
rašydavo, diskutuodavo su 

j skaitytojais visokius kas-

10; Lietuvos, 8; Latvijos,
1; be kvotos, 7. Atvykusie
ji išvažinėjo pas gimines 
bei pažįstamus. Atvyko:

Apolonija Augustinavi- ‘ 
čienė su sunum. Ponia Au- 
gustinavičienė yra pasižy
mėjusi Vilniaus operos so
listė; Sofija Avižienienė su 
dukterimis Teresa, Nijole

dieninio gyvenimo klausi- įr Violeta; Juozas Gražulis, 
mus. Vokiečių kalboje Vy- jAv pilietis, su žmona ir 
dunas yra parašęs “Vado-'dukrele; Stasys ir Prakseda 
vą” lietuvių kalbai išmokti Jakučiai su šunum ir duk-

išreiškė pageidavimą, kad žyti tremtinių teises ir at- 
J. A. V. valdžia viešai pa- imti jiems žodžio laisvę, 
rodytų aktingesnį savo su- Prieš tai pareiškė ALT var- 
siinteresavimą Lietuvos ir du protestą LAIC direkto- 
kitų Pabalčio valstybių iš-'rius, p. K. Jurgėla, veikda- 
laisvinimo reikalu ir pada-į mas kartu su Tremtinių 
rytų atitinkamą pareiškimą Gynimo Komitetu (Refu- 
galimai artimiausiu laiku’gee Defence Committee). 
tarptautiniame forume ar-Į kuris tuo reikalu siuntė

Italijai buvo per daug kie-, beveik visai nėra. Japonų .ba bent kuria kita proga delegaciją į Washingtoną 
tos ir reikia jas nieko ne-:unijos pradėjo kurtis tik po!pasisakant tarptautinės po- t ‘
laukiant sušvelninti. Įkaro. jlitikos klausimais. Gen.

Hildring žadėjo šituos Vyk-
Indonezijoj Krizė

Naujai susikurusioj Indo
nezijos respublikoj iškilo 
vyriausybės krizė. Prezi
dentas Šnekamo paėmė vi
są valdžią į savo rankąs, o

Sekretorius Po Bėla !domojo Komiteto pageida-
Amerikos komunistų par-,vįmus perduoti Valstybės 

tijos sekretorus Eugene Departamento galvai. 
Dennis liko nuteistas už j . .konereso paniekinimą vie-!., gituose pasitanmuose 

- „iniems metams į kalėjimą.i?'alsl.vn«i .. .^P“'f
vyriausybės vadas Sutan Bet jis paduoda apeliaciją ^UY.° pajudint! keli dalykai, 
Sjahir buvo atleistas iš pa-, ir iki aukštesnio teismo ^iec1^. Lietuvos tiemtinių 
reigų. Krizė kilo todėl, kad sprendimo paliko laisvėje . 1 P’,es ALT

vo pasiuntęs raštą Valsty
bės Sekretor’

Karo Seki

premjeras norėjo susitarti po $10,000 bėla. Dennis ža- 
ir baigti ginčus su Olandi- da eiti iki Aukščiausio Teis-
ja mo. ir

J. Z. Pociūnas (43)
4325 S. W. 13th st.,

Miami s4, Fla.

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
ALIK ARMIN,

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

Parsiduoda Parma
Parsiduoda Farma ant kieto 

vieškelio ir busų linijos netoli 
Worcester. 217 akerių žemės 

.. . , o . įskaitant vaisinį sodną ir dar-
Toki, labai suglaustai pa- num Algirdu; Stanislava žus. prie upeijO. Astuonių kam

barių namas, naujas tvartas 
talpina 40 galvų bandą; tekan-

ir yra parašęs “Įvadą į Lie
tuvių Kalbą” (vokiškai).

ra; Izabela Jucienė; Bro
nius ir Vera Juškai su su-

sakius, yra Vydūno, kaipo Karalienė; Martynas Kur
rašytojo, veikla. Bet, kaip šaltis; Pranciškus ir Aida_ _ _ ___________ -,, ------
sakiau, Vydūno raštai ne- Neįmanai su vaikučiais Ro- • tis vanduo ir elektra. Geros 
buvo labai populerus ir jį že ir Teodoru; Adolfas Sai- pajamos į§ pienininkystės. Kai- 
mažai kas skaitė. Tam yra kauskas; Viktoras Simaitis;
kelios priežastys. t Vytautas Tamošaitis; Kos

tas Dima; Elena Kiauraky- 
Vyduno raštų kalba yra tė, 14 metų našlaitė, laiki- 

sunki, sausa, o raštų tun- nai paimta globoti U. S. 
nys arba keliamieji klausi- Committee for the Euro-
mai atrodo “baisiai pai-'pean Children. 
nųs”, todėl daugelis paban
dydavo Vydūną skaityti ir 
palikdavo jį ramybėje. Iš
imtis yra “Prabočių šešė
liai”, ir dar “Amžina Ug- 

Abu

LGK.

MASKOLIUI

pasikalbėti su J. A. Valsty- Pls • . Abu tuos veikalus 
bių Kongresu nariais. lengviau skaityti ir nesun-
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas.

Apie Rašytoją 
Vydūną

ku sekti. Taip pat gyvai ii 
prieinamai yra parašyti 
smulkesnieji Vydūno raš
tai.

Kita priežastis, kodėl Vy
dūnas mažai tėra žinomas,__ ir__
Lai yra vyuunu rvaiua. 

rašo Mažosios Lietuvos tar-
ic.

Neįveiksi: mums ant širdies 
Trupės tavo peiliai.
Sutirps ledai ant krutinės, 
Tu pats tekši eilei.

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

Reamatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus- 

A. Baranauskas. Į mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 

š j 16-oz
DEKE.VS OINTMENT CO.

P. O. Box 666. Newark 1. N. J.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau giminių ir draugų, rry 

_ ___ Įniw broliai — Antanas, Adolfas ir Al
me. Ji yra įera lietuviška
kalba. bet, tun' ' savotišku- abudu kriaučiai Šiaulių mieste.. kalba, bet turi ' savotišku-

Apie rašytoją Vyduną.myt kurie apsunkina skai- 
Amerikos lietuviai

Jo
nas ir Agota Vanagaičiai iš Doman
tų kaimo, Šiaulių parapijos. Giminės

i a*9 H 
t j

šonui, protestūodamas prieš plačiai žinomas, bet mažai 
gen. Clay (United States.tebuvo skaitomas. Vydu- 
Military Govemor in Ger- nas, tikra pavarde Vilius 
many) pareiškimą spaudai Storosta, yni'gimęs 1868 
apie Displaced Persons re- metais, taigi, kaip jis pats 
patriaciją ir dėl pulk. Find- savo laiške sako. jau pra- 
lay pranešimo stovyklose dėjo gyventi 80-tus metus, 
esantiems išvietintiems. Į Pagal savo amžių Vydūnas 

Per paskutines kelias są- mingų Lietuvos teisėms. Ta šita raštą geg. 17 d. atsakė butu maždaug “Auszros”

Amerikos Liet. Tarybos 
Darbai

rastą Valsty- Amerikos ketumi mažai į tymą. Visi Vydūno raštai ar tėvų draugai prašomi atsiliepti
iui Marshall’uiįką težino. Ir Lietuvoje Vy-'yra kleisti “vydūniška ra- Za^Ssk Gird^V’^nu* 
retonui Patter-1 dunas, nors ir buvo labai švba” kuri vra kitoki ne- roite- F>asa'1 »t<iiicpti ar jį žinai

-i _______ ___ -t________________________L-i__________X—: - ’ . - riuiu man nranešti.

reikalais. norintiems sugrįžti rašytojo, is išgarsėjo

gu Lietuvoje vartojama. 
Vydūnas nepripažįsta nosi
nių raidžių, bet visus ak
centus sukėlė ant raidžių 
viršaus. Jis vartoja kai ku
rias visai kitokias raides, 
kaip š, ž, č.

Visa tai apsunkina Vydū
no raštų skaitymą ir ma
žiau įpratusiam skaitytojui 
sudaro, tur būt. nemaža 
keblumų jį sekti ir tinkamai 
suprasti.

Vydūno raštai dar ir to-

OPO 
Dėt 

žinan
ėiųjų man pranešti.

Ir pajieškau brolio Antano Luko.
Jisai 19X5 metais gyveno West-
lock. Altą., Kanadoj. Kas iš kana
diečių jj žinot, prašau man pranešti, 
busiu labai dėkingas. (30)

J. LUKAS,
15 Hooper Rd.. Dedham, Mass.

Uršulė Karpinytė - Petkunienė ieš
ko Vileikių iš talpių kaimo, Sidla- 
vos valsš., Raseinių apskr. Anelė 
Adaškeviėiutė - V’alantiejienė. duktė 
Zigmanto, ieško Emilės Balstrušai- 
tienės ir jos dukters Elenos. Ieško
mieji prašomi kreiptis šiuo adresu: 

B. Keblaitienė
3822 W. Euelid avė., Detroit 6, Mich.

Gegužės mėnesį susirinko pareiškimus persiųsti į Ma- tėviškes, bet neverčia nei nuo 1908 metų, kada pasi- ... y , •• .
iryžiuje Pasaulio Pašto skvą. JAV delegacijos va- vieno asmens grįžti namo Įrodė Tilžėje. “Rūtos” lei- e plito, kart jis yi aParyžiuje . , . - , .

Sąjungos Kongresas, kuria- dui. gen. Marshairui. Kada prieš jo norą; jis tvirtino, 
__ im__» i. z kad gen. Clay ir pulk. Find-

lay neturėjo jokios intenci
jos datyti spaudimą į trem
tinius. Valstybės Departa
mento pareigūnai mums 
pakartojo, kad esąs toks 
Amerikos valdžios nusista
tymas ir dar pasakė, kad 
Amerikos vyriausybė neleis 
nei rusams vartoti prievar
tos prieš tremtinius.

Šita Washingtone nusta
tyta politika mums seniai 
žinoma, prieš ją nieko ne
galime pasakyti. Tačiau jos 
vykdymas praktikoje daž-

me sovietų delegacija pa-Į Maskvos konferencija pra- 
siulė, kad į Pašto Sąjungą ėjo, ALT Vykdomasis Ko- 
butų priimtos, kaipo nariai, i mitetas nutarė vėl važiuoti 
Lietuva. Latvija ir Estija, iri į krašto sostinę ir pasitei- 
jos pasiūlymas buvo per
duotas komitetui. A. L. T.
Vykdomasis Komitetas pa
siuntė telegramą J. A. Val
stybių delegacijai pašto 
kongrese, įspėdamas ją ne
pritarti jokiam sovietų su
manymui, kurio priėmimas 
reikštų netiesioginį Balti
jos valstybių aneksijos pri

lįsti ja. iri į krašto sostinę ir pasitei 
'rauti apie jos rezultatus.— 
ypatingai kiek jie liečia ru
pimą mums Lietuvos ateitį 
ir Amerikos valdžios nusi
statymą šiuo klausimu.

Washingtone lankėmės 
gegužės 27 ir 28 dienomis 
ir turėjome dvejetą pasikal
bėjimų Valstybės Departa- 

i mente, vieną su Rytinės
pažinimą. Birželio 6 dieną Europos Skyriaus viršinin 
buvo gautas pranešimas iš ku ę Burke Elbrick, o ant- 
Pašto Departamento, kad su Valstybės Sekreto- 
Vykdomojo Komiteto tele- rjaUs padėjėju John H. Hil- 
grama pasiekė J. A. V de-’^pįHg^ kurio žinioje yra 
legaciją Paryžiuje ir kad ji okupuotosios sritys Euro- 
užt¥<rina. jogei tuo reikalu poje. Iš šitų pasitarimų, 
bus padaryti atitinkami praėjusių labai draugingo- 
žingsniai. Įje nuotaikoje, mes patyrė-

Prieš pat Maskvos kon- me. kad Amerikos valdžia 
ferenciją, kaip jau yra ži- neketina daryti jokių kom- 
noma visuomenei, ALT promisų Baltijos valstybių 
Vykdomasis Komitetas . ko- sąskaiton, bet kad jos pa- 

.4.------ dabartiniu —

dykloje, jo drama trijose 
dalyse “Prabočių šešėliai”. 
Tai buvo pirmas didelis jo 
veikalas ir jis pasiliko vie
nas iš svarbiausių ir gy
viausiai parašytų. Prieš pir
mą pasaulinį karą Lietuvo
je “Prabočių šešėliai” bu
vo labai plačiai diskutuo
jami ir visi šviesesnieji 
žmonės buvo su tuo veikalu 
susipažinę. Dar prieš pirmą 
pasaulinį karą, 1911 me
tais išleido jis ir kitą savo 
svarbų veikalą “Amžina 
Ugnis”. Po karo, 1919 me
tais išėjo jo ‘Vergai ir Dy-

savo rūšies atsiskyrėlis lie
tuvių literatūroje. Jis yra 
“sau-rašytojas”, nesivaikė 
populerumo ir neturėjo jo
kių idėjinių santykių su ki
tais lietuvių rašytojais.

Aš Ona Drazdauskaitč po vyn 
Elijes paieškau savo pusseserės Pet 
rončlėš Repšienės. o taipojri savo 
pažįstamŲ iš Šiaulių apskr.. Ubiškės 
parapijos. Prašau atsišaukti šiuo 
adresu: (28)

Louis EI i jes
Rt. 1, Box 124 B

Oregon City, Oregon.

Paieškau Bonifaco Andriusaičio. 
kilusio iš Moniškių kaimo, Radviliš
kio valsčiaus. 1938 metais buvo par- 

Jo įvažiavęs j Lietuvą, gyvena kur tai
npfndima nn«kn-ti i *ta ar ki- arti Bos*0™ ir *en'au YY™ turėjęs negdlima .p<iSKllTl J tą dl KI savo kepyklą. Jis pats ar kas jį žino 
tą rašytojų grupę. Kalbant malonėkite j>arašyti šiuo adresu, 
apie lietuvių raštiją. Vydu- st€^ fff >•Donnerschuree-Moo rweg

Germany, British Zone.

nai prasilenkia su tuo, kas kiai”, 1920 metais — “Jurų 
yra nustatyta Washingtone. Varpai”, 1922 metais — 
Jau buvo daug faktais pa- “Likimo Bangos”, o 1928 
remtų tremtinių nusiskun- metais — “Pasaulio Liais- 
dimų UNRRA valdininkais, ras”. Visi Vydūno raštai

ną reikia išskirti į visai at
skirą vietą. Gal dėl tos prie
žasties Vydūno vardas ma- Bronius Vaičiūnas, Germany. Frei 

i -• • : bure:, Breisgau. Erwin st 36/1, pra-zai kam rūpėjo garsinti ir atsiliepti dvieju tėtuliu po tėvais 
jo raštus platinti. vaičiunaičiu. kurios paeina iš Pa-

Apie V ydlino rastų turi- nevėžio aps.; ju pavardės po vyrais 
nį, kad ir labai tiumpai nežinomos. Amerikon atvyko prieš 
, ‘ i, . -i -i - i.- * pirmai) kara. Ju pačiu arba kas apiekalbant, reikėtų rašyti at- jas žino, prašome pranešti Broniui 
skirai. Taip pat trumpame Vaičiūnui arba^šiuo^adresu: (27)

straipsnyje visai negalima 65 Peabody st., ‘ Gardner, Mass.

kurie sauvaliauja DP sto
vyklose ir vargina tremti-

buvo išleisti Tilžėje, “Ru 
tos” leidykloje. 1932 metais

nius “screeningais” bei ne- Vydūnas paskelbė vokiečių• • • . « • 1 11_ 2 1 V I 2-1 * _teisingais patvarkym a i s. kalboje labai įdomią knygą
Atrodo, kad tą nelemtą užvardvtą “Septyni Šimtai 
tretinių spaudimo tradici- Metų Vokiečių - Lietuvių• i J* • . • • • •• I re_ rT..vo 6 dieną lankėsi Wash-stangos dabartiniu metu.ją gali perimti ir naujoji Santykių”. Ta knyga gynė 

ingtone, kad pareikšti J. A. yra atkreiptos į visos Euro- tarptautinė organizacija —'lietuvių tautinį savaranku-j 
V. valdžiai savo nusistatv- pos sutvarkymo reikalą. Intemacional Refugee Or-Įmą nuo germanizmo ir drą- 
mą Lietuvos klausimu ir Lietuvos likimas yra dide- ganization (IRO). Jos Pa- šiai nuplėšė kaukę nuo vo- 
paraginti ją. kad derybose lės problemos dalis ir galės | ruošiamoj i Komisija (Pre-, kiškų ir vokiečiams parsi- 
dėl Vokietijos taikos sutar-buti išspręstas tiktai ryšvie paratory Commission for davusių Mažosios Lietuvos 
ties su sąjungininkais Jung- su ja. Sutikdamas su šita the International Refugee mokslininku, kurie kalbo- 
tinės Amerikos Valstybės Valstybės Sekretoriaus pa- Organization) paskelbė tai- tyros mokslo pagelba norė- 
nesutiktų daryti nuolaidų dėjėjo mintimi, ALT Vyk- sykles tremtinių stovyk- jo įrodyti, kad Mažosios 
Sovietų " Sąjungai, kenks- domasis Komitetas tačiau Joms, kurios kėsinasi su var-, Lietuvos lietuviai esą atėju-

Angliskai - Lietuviškas Žodynas

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

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

KELEIVIS
636 Broad way, So. Boston 27, Mass.

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

Daugelio daktarų yra pasaky
ta. kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingaiusis vaistas ner
vams bei šilumą teikiantis sti- 

ru mulas raumenų 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. Broadway.

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Zaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. ji« 
nedali 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 jrydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pasalina 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 džiūstančio* ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančiu kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order j 

LBGULO. I)ept. 2.
4847 W. lith Street. I 

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite j vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14tl» St., Cicero 50. III.
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Moterų Skyrius
iį SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENĖ

Vedęs Vyras
Raio Ona B. Kubilius greitai pasiseka ją išnau-, 
a • cn doti, tai iis jai pasako: ži-1
Apie o metų tam atga- brangioji, aš tave labai 

l.°s vedybos buvo rentas (ju> esu vedęs, aJ
dalykas. 1 ais_laikais vedę turju šeįm^ namus, pačia, 
vyrai ir ištekėjusios mote- (farba af ų visk,
rys bei paneles ne sapnuote ui itai
nesapnavo flirtimti ir kur Jis\isu gausiai ta pa- 
isęiti nes toks elgesys buvo ne, ^da ignOruoti, nie- 
jai didziausis pasižemini- 'nesivesti, tai kvaila 
mas ir sarmata. O ypae re- mergait5 pradeda jam gru- 
įstekejusiai merginai įseidi- motj b,įsmu> rašo laiškus joneti ir meilintis prie vedu- ,moterei ir teip toliau. Galu 
šio vyro buvo didele nuode-l , moteris ‘ vedusio vvr0 
me! Bet smas moderniškais pergalėtoia nes v>-
laikais, vedusių vyrų ir ne- ras g^ta atgalios pas ją! 
tekėjusių panelių bei mote- o ijnaudota,
J8.Jn®rae. labai_pasikeitė.!draugų apjuokta, ir jai net 
Dabar vedybų žiedas ant moderniškais laikais
piršto arba moteris su vai- sunku viską pergy- 
kų krūva namuose nieko • ti ivv,.’ dX.... , . . venti, dėlto • įvykio daugnereiškia vedusiam vyrui raergrtu net ga/gaĮ, pasi. 

arba panelei. &,J,C & -- - •55 1

SVEIKINA LAIMINGAI IŠSIGELBĖJUSIĄ tam vandeny ir nukošk. Žū- DAUGINIMAIS MĖGINA NUTILDYTI 
vĮ sutrupink ir sudėk ima- A/f 1A1 VT2?
karonus. Supilk į juos pieną r\A/ltK^rUli L/niN 1 JĮ,
ir grybu sriubą. Sudėk į , —————
keptuvą,’ pirma’ ištepus jį Aš nežinau, ar aš tik vie- negalėsianti gyventi. Bet aš 
taukais ar sviestu^ ii- pa- na esu tokia laiminga, kad galiu rašyti ir kitur išvažia- 
barstyk sausainiais. Kepink aš gaunu laiškų už bet koki vusi. Taigi be reikalo tams- 
karštam pečiuje (425 laips- jarašymą, ar gal gauna' ir ta nori mane iš Chicagos iš- 
niai) nuo 15 iki 20 minučių, kiti korespondentai. Kada' baidyti.

Užteks 4 žmonėms.

lv.j . -j. b daro dėl vedusių vvru. 0
labai daug moterų sėdi na- Vedęs vyras visai nieko ne- 
mie pne savo mažyčio ku- turžjo
dikio lopšio ir laukia savo ilaiką 0
vyro giiztant namo, kuni>irej pasakd kad jps klaidą 
kur nore su savo antraranke d£. jfea mer’
meile (netekėjusia panele) Į*^ „Snylėjęs, bei ta mer- 

!ga jam ramybės nedavusi... 
O ta panelė, kuri vedusi 
vyrą Įsimylėjo, pasilieka

Amerikos keleivių orlaivis “Eclipse” nukrito ir sudu
žo Sirijoj, netoli Damasko miesto prie Eufrato upės. 
Keli keleiviai išsigelbėjo ir grįžo Į Ameriką. Čia ma
tome, kaip išsigelbėjusi orlaivio patarnautoja, Sara 
Jane Bray, yra sveikinama jos sesers Anna Bray. Ki
ti išsigelbėjusitji keleiviai žiuri i sceną. Nuotrauka 
padaryta New Yorke, LaGuardia aerodrome.

Pajus ir Rubarbo
Keikalingi daiktui:
Pajui tešla.
3 puodukai supjaustyto 

barbo.
Va puoduko cukraus.
Žiupsnys druskos.
2 šaukštai -kornu krakmolo 

(comstareh).
Vs puoduko medaus.
1 šaukštas sviesto ar marga 

rino.
Išklok tešla visą blėtą. 

Sumaišyk cukrų, druską ir 
krakmolą ir pabarstyk tuo 
pajaus tešlą. Dabar sudėk 
pusę rubarbo. Suberk liku
sius prieskonius. Palaistyk 
medumi ir apdėstyk sviestu. 
Uždėk ant viršaus iškočiotą 
tešlą, supiaustyk kraštus ir 
jdėk Į karštą pečių (425 
laipsnių). Po 15 minučių 
karšti sumažink iki 350 
laipsnių ir kepink apie 30 
minučių, iki pajaus viršus 
gražiai aprus.

ru-

IŠMINTIES SPINDULYS

netik leidžia laiką, bet ir 
sunkiai uždirbtus pinigus.
O tų pinigų taip labai rei- *
kia tai ištvermingai moti- pjjna neapvkantos ir keršto, 
nai, kuri mėgina sudurti ga- f, g M|aiminOT pa. 
las su galu iš pinigų, ku- nelių križiavojasi, kad, gir

di, visi vyrai yra niekam 
netikę melagiai sukčiai ir 
ji geriau bus senmerge am
žinai. Iš tokių skundų, ma-;

nuos jis jai duoda kas są
vaitę dėl pragyvenimo.

Kai vyras pradeda su 
merginomis daužytis jis
daug mažiau pinigų begali į ne juokas ima. nes reiš-< 
duoti dėl pragyvenimo Tai kia j^j buv0 kvaila 
to bedna moterėlė vaikais, įsimylėjo į vedusį pa. 
apkrauto netik kad kenčia (gkuj vjsus pasaulio vyrus 
nuo skausmo širdies, bet ^(kaitina.
yra neda valgiusi, ir tik dėl j ~
to, kad kokia nors išdykusi i Tikrenybėj kaip vakar 
mergina jos vvrą išnaudoja.j taip ir šiandien yra šiame 

Kaip sakiau pirmiau, se.l Pjūtyje ir ?c'
nais laikais toks vedusio
vyro pasielgimas, o ypač 
netekėjusios merginos kabi- 
nėjimos prie vedusių vyrų 
buvo didelė nuodėmė, o 
Šiandien beveik niekas nie
ko apie tai net nekalba. 
Panelės didžiuojasi, kad jos 
gali kitos moters vyrą pavi
lioti, o vedę vyrai jaučia 
didelę sau garbę, kad jie 
gali jauną mergaitę išsives
ti, kur tik jie nori. Na da
bar klausimas kyla, kas lie-. 
ka galų gale UimėtĄją, ąr 
vedusią,wyro pati ar ta ant- 
rfcrtmkė mergina^’

rų moterų. Jei tu esi vedu
sio vyro apgauta, tai tas 
dar nereiškia, kad visi vedę 
vyrai yra negeri ir mora
liai susmukę. Yra sakoma, 
durnas arklys, kuris avižų 
neėda. Taigi jei vedęs vy
ras neištekėjusią merginą 
prigavo, tai jos kaltė yra, 
kam ji su juo flirtavo. Tvar-j 
kinga ir gerai išauklėta pa-, 
nelė niekados neflirtuos su! 
vedusiu vyru, o tvarkingas 
vedęs vyras irgi turi žinoti 
savo vietą, bet vyrai abel- 
nai yra silpnesni moralėje

Jungtinės Tautos
Arba

Gulbė, lydeka ir vėžy*

Kai santaikos talkoj nėra,
Iš darbo niekas gero vaisiaus neišvys,

Ir darbas pats — kančia tikra.
Štai kartą gulbė, lydeka, vėžys 
Su kroviniu vežimą vežti ryžos trise, ,
Bežiūrint įsikinkė jie drauge;

Iš kailio neriasi, vežimas gi — nė krust.
Tas krovinys nebuvo, rodos, jiems sunkus:

Bet gulbė pasikėlė skrist padebesin,
Vėžys nuvežline atgal, o lydeka pasuko vandenim 
Ar kaltas kas iš jų, ar ne — nespręsime nūnai.

Tačiau vežimas šiandien tebėra tenai.
J. Krilova*.

APIE VALGIUS.
VALGIAI VASAROS 

SEZONUI
Si

vedusį vyrą į jo vietą padė-kinai vedusį vyrą yra užga- . 'nekaltas* flirtasnėdinusi savo saldžiais buč-U1* ' T' nekalta?
kiais? Vedęs vyras jaunai 
mergaitei yra labai įdomus, 
nes jis moka, kaip ją suža
vėti su savo vedusio vyro 
patyrimu; jis žino. kaip ją 
pagirti, kaip glamonėti, nes 
jis yra senesnis už ją ir 
daug gudresnis savo nau
dai, o ta durna mergina be

tarp vedusių vyrų ir mote
rų yra labai puikus dalykas, 
bet flirtas tarp, kaip ir kiek 
vienas dalykas, turi turėti 
tam tikras ribas ir saiką.

Jei turit po savo namu 
skiepą, tai jo langus per va
sarą laikykit atdarus. Ir pa- 

jokio atsargumo jam visa šalinkit visus nereikalingus 
savo meile išreiškia ir ati- daiktus, ypač senus laikraš- 
duoda. Vedęs vyras tos čius ir šiukšles. Skiepas ta- 
mereįnos tikrenybėje ne- da bus daug sausesnis ir 
myli, o ypač jei dar jam sveikesnis.

TANKERIO SPROGIMO AUKA

Vienas jurininkas, Gerald O’Donnell iš New Yorko 
buvo sunkiai sužeistas ant laivo “Markay”, kurs iš
sprogo su aliejumi prie Los Angeles, Kalifornijoj. 
Sužeistąjį tvarsto slaugės netoli prie uosto.

i

Krauk savo dalį 
Gražiai į klėtį — 
Laimi, kas gali 
Išsižadėti!

Vilioja žmogų » 
Lobis užburtas — 
Po vargšo stogu 
Didžiausias turtas...

Klumpa ir ilsta. 
Kas velka naštą — 
Krislas nedilsta, 
Možis nemąžta...

Gink savo naudą. 
Aklas besoti — 
Vargšui neskauda 
Žiupsnio nustoti...

i Praskieskite vandeniu 
rtigščios Smetonos ir užpil-’

--------  kit ant burokėlių, kad p.a-(
Vasaros laikotarpiui vai- sidarytų pakankamai skis-' 

giai privalo but lengvesni timo.
negu žiemos laiku. Vasarą įdėkit truputį uksuso dėli 
yra daugiau daržovių ir jos rukštumo. Paragaukit. Jei'

• tik aš parašau į “Keleivio” į Tamsta gali apie mane 
į Moterų Skyrių apie raudo-, rašinėti į savo laikraščius 
j n uju kronadį, tuojau ir yra; ką tik nori, tik nerašinėk 
Į man laiškas su grąs’nimaisiman
;ir šmeižtais. Gal aš tik vie
na turiu tokių gerų priete- 
lių, kurie bauginimais mė
gina mane nutildyt

Bet aš bauginimų nebi
jau ir nuo teisybės skleidi- 

neatsisakysiu. Vietojemo
liautis rašius, aš da labiau 
kelsiu jų darbelius viešu
mon. Aš negaliu pritarti to
kiems žmonėms, kurie iš
drįsta tikrajai savo Motinai 
—Lietuvai durti peiliu krū
tinėn, žudyti ją, ir tuo pa
čiu laiku vadintis “lietu
viais”. Jie norėtų visiems 
užkrauti rusišką diktatūrą, 
ir tikrai užkrautų, jei tik 
galėtų. Bet mes čia gyve
nam laisvoj Amerikoj ir jų 
grasinimai mums nebaisus, 
į koncentracijos stovyklą 
Stalino žvalgyba mus neuž
darys, kaip uždarė tūkstan
čius musų brolių ii- seserų 
Lietuvoje.

Aš gavau šmeižtų dėl to, 
kad parašiau apie viena 
komunistę našlę, kuri turi 
daug turto, tačiau nesisar- 
matija bėgioti ir prašinėti 
aHkų savo vyro paminklui. 
Vyras buvo dar nepalaido- 

;tas, o aukos jau renkamos. 
Kaip sau norit, tas tai ne 
gražus biznis. Jeigu ji ga 
Įėjo nusipirkt sau fur-eoatą 
už kelis tūkstančius do

lerių, tai galėtų ir pa
minklą savo velioniui pa- 

’ statyti be aukų. Rinkti pi-Į 
nigus iš vargšų darbininkų' 
visai negražu.

kur ji ketina tą paminklą 
statyti—čia, prie savo biz
nio įstaigos, ar saulėtoj Ca-j 
liforaijoj, kur ji turi dvarą? 

Ar gi matant tokius da-

asmeniškai grąsinan- 
čių laiškų, nes gali nudegti 
nagus. Paštas už tukins da
lykus baudžia.

Rašinėti grąsininčius lai
škus iš'viso yra nesubren- 
dusio proto darbas. Nors 
tamsta grąžini man viso
kiais “pavojais”, aš tų gra
sinimų visai nebijau. Nors 
Chicagoje aš mažai bunu, 
bet ii- nuvažiavus tenai jo
kių pavojų sau nematau. 
Vaikščioju gatvėmis, susi
tinku draugų, kaltais ir 
tamstą, ir niekad nesijau
čiu, kad mane galėtų ištikti 
kokia nelaimė.

Perskaičiusi mano kores
pondenciją, tamsta, matyt, 
labai susijaudinai, nes ra
šydama man grasinantį lai
šką užmiršai ir tikrą savo 
pavardę padėti. Bet aš vis
tiek žinau, kad tai tamstos 
darbelis. Be to, aš turiu ge
rą Dėdę Šamą, kuris žino, 
kaip tokių laiškų autorius 
surasti, ir jis tikrai tamstą 
suras, jeigu tik aš jo papra
šysiu. Aš tamstos rankelės 
braižą gerai pažįstu, nes 
jau nemaža tokių laiškų 
hian pripleškinai.

Barbora Gurskienė.

ALENA DEVENIENE

Laukia vien kuklų l £» ,IPaKl7li-5<oęiY^ aa" Išvažiuoja liepos 6 d. f
Dvigubos dalys — ; b hus galima tylėti. As ne- EurOpą lankyti lietuvių
Ir. šiuo stebuklu Įgalėjau. Ir dėl to gavau tremtinių stovyklų. Aplan-
Jis visagalis! ĮSr^1T\al^b laišką. vjg^ ejję kračtų, atsto-

Jurgi* Baltrušaitis? Is dalies man yra malo- vaus Lietuviu komitetą prie
--------------- ,nu žinoti, kai yra žmonių, Amerikos IRRC ’ organiza-

kune mano rastais taip do- cjjos
misi. Sakau, tikrai man ąp-i J_____________________IŠ ORLAIVIŲ APSĖJA 

DIRVONUS simoka rašinėti. Įdomu ir 
tas, kaip jie įsivaizduoja 
mane rašant. Pavyzdžiui,būna daug pigesnės, negu negana rukštu, įdėkit dau- L tl « ,

žiemą. Daržovės gi yra gau-giau uksuso. Bet neperdė-, w ’ ■ ----- . • , ...siausis vitaminų šaltinis?kit. L,’ iž e. ,anfb-.man atsiųstas paskutinis
Todėl vasaros laiku reikia Už pusvalandžio prieš Vakaru sritb? pasveikinimas sako: ‘Mes
maitintis daugiausia dar-duodant stalam įdėtft-į į vtame sma.la,
žpvėųns. žaibančius ledo ir * -----------------

pabrango mėsiški daiktai. ’ Dabar nulupkit kietai iš- 
Geresnei jautienai reikia virtus kiaušinius (po vieną 
jau mokėti daugiau kaip'kožnam valgytojui), per
si.00 už svarą. Tai esą dėl- piaukit juos išilgai į 4 da- 
to, kad darbininkai nuola- lis, sudekit į torielkas ir ūž
tos streikuoja ir kompani- pilkit šaltbarščius. 
jos esančios priverstos vis Prie to valgio duodamos 
kelti algas. karštos bulvės.

Kas ten ištikrujų kaltas? Iš to gali but visa vaka- 
kad kainos kyla, tai ne mu- rienė arba pietus.
sų tikslas čia aiškinti. Už- ------- -
tenka to, kad mėsa pasida
rė darbininko šeimynai be
veik neįperkama ir mums, j 
moterims, tenka jieškoti pi-; 
gesnio maisto. Mėsos reikia 
pirkti ko mažiausia. Ištik-
rujų ją reikėtų boikotuoti. 
Jos vieton reikia vartoti žu
vį. sūrį, binzus ir kiaušinius. 
Jie turi tokią pat maisto 
vertę, kaip ir mėsa, o kai
nuoja mažiau.

Paduosime čia keliatą 
valgių be mėsos, bet vasa
rai labai tinkamu.

Zalbarščiai su bulvėmis
Išvirinkit burokėlių ir ke

liatą kiaušinių (kietai).
Burokėlius nulupkit ir 

smulkiai supiaustykit.
Supiaustykit saują svo

gūnų laiškų ir sutrinkit juos 
su druska. Jei turit, įdėkit 
žalių krapų.

Supiaustykit nuluptą a- 
gurką.

Viską sumaišykit su bu
rokėliais.

Pasudykit.

Užkepinta Žuvis
Imama šitokia proporcija:
1 puodukas pieno.

puoduko duonos trupinių.
1 kiaušinis.
2 šaukštai lemono sunkos.
1 skardinė aalmono ar kito

kios žuvies.
Druskos ir pipirų.
Užpilk pienu duonos tru

pinius ir pavirink 5 minu
tes. Sudėk išplaktą kiauši
nio ti-ynį, lemono sunką ir 
sutiupintą žuvį. Įmaišyk iš
plaktą kiaušinio baltymą, 
sudėk į keptuvą ir pake
pink 30 minučių 350 laips
nių karšty.

Žuvis su Makaronai*
Patartina imti šitokią pro

porciją :
1 pakelis smulkių makaronų. 
1 skardinė salmono ar tūnos

žuvies.
1 skardinė tirštos grybų sriu

bos.
puoduko pieno.

Sauja sausainių (krekerių). 
Makaronus išvirink sudy-

KAIP IŠIMTI IŠ DRAPA
NŲ DĖMES.

Vaisių dėmės.
Vaisiais suterštas drapa-

_ n^s galima išvalyti pilant
.verdantį vandenį iš kokių 3 

somis ir įvairiais priemai- Iš to aš turėjau net juo- Pėdų aukščio. Ištempkit su
sais kenksmingiems vabz- ko, nes aš rašau ne “valgo- terštą vietą viršum bliudo ir 
džiams naikinti. Bandymai maja”, bet ranka; ir rašau apriškit. Perpilus vandenį 
pąyyko gerai. Arizonos vai- neišsižiojus, bet užsičiaupus keIis kai'tus, dėmė išeina 
stijoj jau yra apsėta 50.000 kaip žemelė. Taigi tas rei-'
akrų dykų žemių, o Texas kalavimas, kad aš savo 
valstijoj 10.000 akrų. Vi- “valgomąją uždaryčiau”, 
daus reikalų departamentas yra tikrai juokingas, 
prisidėjo pinigais prie tų Mano baugintojai turi ir

Klijų dėmės.
Jeigu materija skalbtina, 

dėmę reikia pamirkyti ver
dančiam vandeny ir iš- 

kitą klaidą. Štai, šita tur- skalbti. Baltas uksusas irgi 
tinga biznierka rašo man, išima klijų dėmes: bet jei 
kad man gręsiąs “didelis materija spalvuota, tai pir- 

. . pavojus”, jei aš nepaliausiu ma išbandyti, ar rakštis ne-
zoles augs vėliau, kada uz- j,. ^af| Chicagoj aš sugadins spalvų,
eis sausros, dar nežinoma.!
Šiemet buvo daromi tik pir-J " ‘ ' —
mieji bandymai.

bandymų ir mano, kad to
kiu budu galima bus apsėti 
medžiais ir žolėmis daug 
dykų vietų. Kaip pasėtos

AR MENI?

Ar meni žodžius manuosius?—
Gal seniai jau užmiršai.
Kai šypsojos pievų gėlės
Ir lingavo mums rugiai.

Kai lakštutė dainą suokė,
Vakaru tokių ar bus
Kai tuomet mes laime

svaigom—
Žemėj buvo mums dangus...

O naktis bežadė gaubė 
Į Nuo žmonių tamsos skara. 
Ilgesy buvai paskendus... —
Kur ta meilė atvira ?

Ar meni žodž.ius manuosius.
Ar juos skambant dar girdi?—
Tau aš meilę vis dainuosiu.
Kol liepsnos manoj širdy.

(?)

IU a m y t ė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.” 
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

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

Keleivis
636 E. Braadway, So. Boston 27, Mam.
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Socializmas ir Patriotizmas
RAŠO V. KIMANTAS

(Pabaiga) žmonijos meilė gali sutapti tuo
jį j į pačiu laiku žmogaus sąmonėj

Po to. kas anksčiau pasu- laip’ kai? ** sutam^. P“'™- 
kyla apie socialistinio sąju- tnmas. lr še,mos, T P 
džio siekimus ir jo veikla, .t‘kį’‘n'a' ‘m°-
nebebutų reikalo atsakyti i 8aus l"*™"“'- Ta“t“ kurs 
pradžioj pastatytąjį klausi- nauj* santvarką, pasihkdamos 
nų: aa- geras socialistas ga- tu0: jos j™, kuo jas pada-
li būti ir geras patriotas. ? ”'on)a irtradaaja .ah.ky-
Ne -tik gali, bet jis yra. jis damos sav° esmę’ , p“!'"k'm“s- 
turi būti. Sąjūdis, kuris sa- tamperamenta .r ak.rn.i8a bu
vo uždaviniu stato pašaiin- Taut,nlal savumai,, būtinas 
‘i iš savo bendruomenės žm0n?0’ vystymus, ve.ksnys.ti

ne tik bus gerbiami, bet tarp- 
verti-

vertinami asmens 
savumai visuomeninėj organi-

smurtą, išnaudojimą, varsną ... , ,
vienų ir nepelnytą praban-ta"t,ne! . bendruomenei 
gą kitų; kuris kovoja už ty-jnami’ ka,p 
gias visiems teises ir prie-|Savun
voles, už bendrą, suderintą izaci,OJ* 
visų naudai darbą; už soli- Jei karai iki šiol buvo 
darumu ir supratimu pa- žmonijai viena skaudžiau- 
remtus santykius visuome- šių nelaimių, tai socializ- 
nės tarpe, paliekant kiek- mo auginami patriotizmas 
vienam tiek laisvės, kiek ir kartu humaniškas inter- 
nepažeidžia kitų laisvės ir nacionalizmas turės būti 
teisių, — toks sąjūdis jau tikriausia priemonės juos 
savo esme yra giliai patrio-. išgyvendinti.
tiškas. “Tėvynės meilė yrai Socializmas iš kitos pusės 
amžina, kaip šeimos ir gim- griežtai atsiriboja nuo šovi- 
tosios žemės meilė, kaip nizmo, nuo neapykantos ki- 
saitai, kurie sielą sieja su toms tautoms vardan mei- 
artimiausiąja ir brangiau- ; lės savajai. Šovinizmas ar 
siąja aplinkuma”, — sako ^neapykanta nuodija žmo- 
Leon Blum savo nacių kalė-' gaus sielą, daro jį aklą sa-

•YOGI” NEBIJO VAIKŲ PARALYtlAUS

I-// 'bv:

Baltimorės John Hopkins ligoninės daktarai surado 
skiepus, kurie apsaugoja beždžiones nuo vaikų para
lyžiaus ligos. Daktarai tikisi, kad tie skiepai apsau
gos ir žmones nuo tos baisios ligos, kuri kasmet pa
reikalauja daug aukų. Čia matom beždžionę “Yogi”, 
kuri yra apsaugota nuo polio.

Vinys į Mano Grabą

Skaitytojų Balsailio nejauti. “įpratimas yra 
antras prigimimas” ir pyp- 

I koriai tą geriausiai žino.
' * * * Germiama “Keleivio” admi- vo mandierą pas kriaučių pa-

Pypkoriai “gadina orą” į nistrari>a, prosyk, nušveisk šoblę, kad ne
nerūkantiems, O jautrioms* Aš senas “Keleivio” skaity- surūdytų, ištepk batus su var- 
UOSlėmS jie sukelia galvos tojas, skaitau jį jau nuo 1911 valiu, kad komus nenuspaustų. 
skaudėjimą. Bet jie yra metų be pertraukos. Jau susi- nusipirk naują kominę pypkę 
naudingi sutvėrimai. Kai aš laukiau 70 metų amžiaus gyve ir raseiskos mokorkos. tokios 
perku pakelį cigaretų, aš nimo ir manau “Keleivį” skai- kokią Stalinas ruko. Tada gerai 
sumoku musų valdžiai Wa- tyti pakol galėsiu regėti savo atrodysi ir gyvanašlių neapsi- 
shingtone 7 centus ir dar akimis. Esu laliai Įpratęs į tą ginsi — puls kaip musės ant 
pridedu 3 centus mano vai- laikraštį. Dabar matau, kad moliaso, aš beeinu. 
gf įjai ir 1 centą miestui. O mano prenumerata pasibaigia: O dabar visu gerbiamas ge 
pernai metais mes pypko- *u ->’» numeriu, tai prisiunčiu nerole. kaip sueisi savo vaiką• • • t v 1*1* — - - - — • v —t — i — —— • _ _ - i - - —_ — a -_  % < • i • . * i — i _ * i— - 1** 1-4 »nai nupirkom 17 bihonų, 
arba 17 tūkstančių milionų! 
pakelių cigaretų! Mes esa
me didžiausieji mokesčių‘ba 
mokėtojai ir musų valsty- i mib 
bės drūti ramsčiai. Dabar, 
kada ir moterys pradėjo į-u- 
kyti ne mažiau, kaip vyrai, 
mes rūkantieji sudarome 
gal jau ir tautos daugumą.

K. Kiutrauskas.

jums 3 dolerius, bus metams Maikį atiduok jam labas die- 
iki 25 numerio 1948 metų. Inas nuo manęs ir pasakyk, kad 

jis nepyktų ant manęs, kad ašSveikinu visa “Keleivio” šta- tuom tarpu nieko nepa-ir siunčiu geriausius linkėji- jam . . . „ •skvriau. As žinau, kad jam pi-Louis Senkus.
St. Louis, M o.

KAS ATSITINKA SU 
SIUNTINIAIS

jime parašytoje knygoje 
‘A l’ėchelle humaine’—pas-4. • , •

vųjų silpnumams ir kitų tei
giamoms savybėms. Kaip ir

PYPKORLAUS IŠPA
ŽINTIS

Rukau tabaką jau lygiai 
49 metai. Pradėjau “rim
tai” rūkyti, kai buvau 12

išlaikyti savyje visoj jo na-imas ir dabar panaudojamas tavT mteivru
turalioj galioj ir orume”. Ir j kurstyti kovai ‘ ir dažniau- J "į užtraukdavau kim už 
to jausmo pridėsim, nevaliai šiai tik tam tikrų grupių gęs užtraukdavau kur uz 
pakeisti jovalu, kuomet tė- naudai

tarųjų metų istorijos įvykiai: praeity, kuomet žmonių pa
turi mus pamokyti, kad pa-'dermės buvo nuolatiniam 
triotini jausmą privalome tarpusavio kare, šoviniz-

vietą dangaus karalystėj. 
Tiek tas ciga'retas rūkoriui 
yra brangus.

Man neteko patirti ciga
retų trukumo. Tik vieną 
kartą, kai dirbau Maine gi
riose, dirbome toli nuo kai
melio ir kartą pritruko ci
garetų. Galvojom ir šiaip ir

i
vyne yra tol miela ir bran-1 Jei mes, socialistai, re- -į 
gi. kol duodasi išnaudoja-j čiau už kitus kalbame apie 
ma. Vargo užguitas darbo1 patriotizmą, tai ne dėl to, 
žmogus gali kartais ieškotis kad jo stigtume. Mes per 
naujos padangės. Bet tas daug gerbiame tą jausmą ir 
pats darbo žmogus, atsidu- suprantame gilią jo reikš- 
ręs laisvės šalyje, kaip A-'mę žmogaus gyvenime, kad 
menkoj, — kaip rodo ir (nėštume jį gatvėn ir jį pa
mušų išeivija. — mokėjo verstume licituojama preke, 
visa savo amžių išlaikyti, Šitą teisę mes ir toliau no- 
širdy negęstantį ir veiklų rime palikti musų patentuo- 
savo kraštui prisirišimą. Ir,tiems patriotams, visuomet 
toli gražu negalima to pa-. mokėjusiems savo patrio- 
sakyti apie žmones, kurie.jtizmą gerai kotiruoti tauti- 
siekdami vis didesnio tur- nėj biržoj.
to, pagaliau padaro sau iš

kampyje. Nuo dvylikos me-, taip, o cigaretų nėra ir tiek. 
tų mano geri draugai mane Tris dienas butų reikėję bu- 

!išmokė, kaip reikia rūkyti’ti nerūkiusiems! Buvome 
vyriškai, užsitraukiant ir keli pypkoriai vienoje gen- 
leidžiant durnus per nosį. gėje ir visiems pritruko. Aš

Iki 15 metų amžiaus ru- ^uvaV &aJ jauniausias ir 
kiau pasislėpęs nuo tėvų, daugiaus.ai norėjau rūkyti.
kad negausiu per marmu- Ro(los' ne.B,P?™u. !'«!*“ 
zą. Kai man-sukako penkio- lr pasiimk • Pasisiūliau 
lika metu, aš jau bendrai su nukeliauti_ 14 mailių ir at-
tėvu dalinausi tabaku ir 8abentl , Vuke3*
buvome geri pypkės drau- Yau J»r giDaa-ir balas, grj-
gai. Mama ir vėliau dar *?u ‘.r ''''P*1’ ** k1'

'žiūrėdavo i man. ™f Įr balas. Kone pakly-

Pereitų metų pavasarv 
viena firma pasiuntė iš 
Daltono, Mass., 500 kon- 
vertų siuntinį savo kostu- 
meriui į Hinsdale, Mass., 
puspenktos mylios atstumo.

Praėjo kelios sąvaitės lai
ko, bet kostumeris to siun
tinio negavo. Tada firma 
nusiuntė jam antrą.

Visa tai buvo jau užmirš
ta, kaip anądien tas kostu
meris gavo iš Suomijos sos
tinės Helsinkio pašto pra
nešimą, kad jo vardu tenai 
yra atėjęs siuntinys, kuris 
tuoj busiąs prisiųstas jam į 
Hinsdale, Mass.

Gerbiamieji keleiviečiai. 
Siunčiu Tamstoms čekį devy- 

nius dolerius. Tai yra už mano 
prenumeratą, už J. Krauohelu- 
no ir už naujo skaitytojo J. Ši
lansko. Su pagarba,

S. Butkus. 
Baltimore, Md.

Gerinamieji.
Siunčiu už ‘“Keleivį” metams 

3 dolerius ir vieną dolerį pri
dedu tėvui ant tabakos. Su ge
riausiais linkėjimais

nigų daugiau reikia, negu tau, 
generole. .Jam kainuoja moks
las, knygos, popiera, atramen- 
tas, namo morgičius apmokėti 
ir daugybė kitų ekspensų.

Aš žinau, kad tavo vaikas 
Maikis yra geras vaikas, jis pi
nigus nemėto be reikalo, kaip 
tu, tėve. Taigi pasakyk jam. 
kad aš pradėjau seivinti ir ant 
rudens pasiųsiu jam keletą do
lerių. Dabar lik sveikas gene
role. Tavo frentas,

A. Buglis.
Jamaica, L. I., N. Y.

Adomas iš Rojaus. 
Philadelphia, Pa.

EISENHOVER SAKO, 
ARMIJA SILPNA

Aukštai gerbiamas 
vaisko generole,

Žengdamas per jūsų slenkstį
pirmiausia ištariu žodžiais te-]Wer liudijo kongrese, kad 
gul bus pagarbintas ir turiu!Amerikos armija dabar, pa- 
viltį atsakysi ant amžių amži-, lyginus su rusų armija, yra 
nv.ių- . labai silpna ir jei kongre-

O dabar sveikinu jus paduo-'sas dar sumažins išlaidas 
damas savo dešinę ranką ir lin- kariuomenei, tai gali iškilti 
kiu jums, kad susirastum ne-'pavojus, kad musų armija 
špetną gyvanašlę ir apsives- nebepajėgs išsaugoti taiką 

Taigi pasiunčiu jums 3 ir, reikalui ištikus, negalės

vyčiu
Generalinio 

ninkas gen. D.
stabo virši- 
D. Eisenho-

mamonos vienintelį altorių 
Socializmo ugdoma žmo

guje savojo krašto ir savos 
tautos meilė io ideologijoj 
ir siekimuose įgauna plates
nį mąstą ir gilesnį turinį; 
tikrąjį patriotizmą darniai 
sutaikina su tikruoju inter
nacionalizmu. Socializmas, 
siekdamas būti visuotinas, 
tapti visų tautų siekimu, 
augina visti r lygybės, soli
darumo, tolerancijos ir 
žmoniško sugyvenimo pra-' 
dus. Kariu su meile savam 
kraštui, saviem žmonėm, jis 
žadina meilę žmogui iš vi
so, meile visai žmonijai.

“Patriotizmas ir humaniz
mas. kitaip tariant, tautinės ir

ASILAS IR KAIMIETIS
Sykį vienas kaimietis ga

nė pievoje asilą. Staiga jis 
pamatė besiartinantį apsi
ginklavusių žmonių buri. 
Jis greitai pašoko nuo že
mės ir ėmė prašyti asilą 
bėgti kuogreičiausiai drau
ge.

—Kitaip, — pridėjo jis, 
—abu pakliūsime priešui į 
rankas!

Asilas tingiai apsidairė 
aplinkui ir paklausė:

—Jei mudu pakliūsime 
jiems į rankas, tai kaip ma
nai: ar man teks nešioti 
sunkesnes naštas, ar ne?

•Ne,—atsakė kaimietis

į mane nepaten
kintomis akimis, kai trauk-, ... . ,
davau popierosą bet su lai-1 PaTn--T" T™
ku ir ji suprato, kad iš jos bo bičiuliams. Tik kai atėjo 
vaiko, kas jau bus. kas še- i atskaitymas, man uz ne
bus, o pypkorius tikrai iš- n« d,en« pinCT nesumokė- 
eis geras.

Pypkės niekada 
gau rūkyti. Tik iš bėdos ir| Kodėl pypkoriai ruko? 
kai nebuvo nieko geresnio,! Mane tankiai nerūkantieji 
užsimkydavau pypkę, o šir- klausia, kokį malonumą aš 
dis ir įpratimas traukė vi-'gaunu iš rūkymo? Ypatin- 
sada į popierosą, vėliau gai žmona prisispyiusi tei- 
Amerikoje—į cigaretą. Čia raujasi, kokį malonumą aš 
esu girdėjęs, kad žmonės turiu “iš tos smarvės”? Pa- 
cigaretus vadina-“vinimis i siaiškinti dėl to nėra leng-

dau beidamas. Bet cigaretų

jo, sako: Tu buvai išėjęs į 
nemė-cigaretų vikeišin9-

n • • oviniųgrabą”, na tai aš tų 
į mano grabą jau esu pri
varęs devynias galybes.

Rukau per dieną po 20 
cigaretų. Per metus suva
rau 7 tūkstančius ir 3 šim
tus vinelių į grabą. Ir taip

tarptautinės tėvynės meilė yra ]as,—tai bėk sau sveikas 
savo esmėje suderinami jaus- vienas. Aš visai nepaisau, 
mai, — sako L. Blum. — prisi- man ir pas juos nebus blo- 
rišimas prie savosios tautos ir giau. Ezopas.

—Na, jei taip, tarė asi- Per 40 me^ Amerikoje ru

Skaitykit Naujienas
f TŪKSTANČIAI lietuvių yra išblaškyti po visą pasaulį. 

TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje,
Prancūzijoje. Norvegijoje, švedij’oje ir kitur Tarp tų išvietintu 
(ii savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų pažjstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti. . • . • • , »

NAUJIENOS tiems išvietmtiems 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 teisybe apie pirmąją bolševikų 
okupacija, šlykščią “liaudies *eimo rinkimų komedųą, ne
žmonišką" terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-
PaCIS°kaitPvdra m ^NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
keliu*, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių | 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuo, 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicagoj metams $8 00; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 

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

r naujienos
1789 So. Halrted Street, Chicago 8, I1L

de*

kau nemažiau, kaip po 20 
cigaretų kasdien. Todėl ga
liu drąsiai pasigirti, kad 
Amerikoje jau esu surukęs 
apie tris šimtus tūkstančių 
cigaretų! Norėčiau pagy
venti dar trupučiuką, kad 
nors iki pusės miliono da- 
varyčiau, bet nežinau, kaip 
sveikata tarnaus.

Dabar cigaretai kainuoja 
po 1 centą už štukę. Seniau 
jie buvo pigesni, bet se-, 
niau ir pinigas buvo kitoks.! 
Jei man kas dabar visus 
mano prarūkytus pinigus 
sugrąžintų, aš bučiau ke
liais tūkstančiais dolerių 
vertesnis! Nors gal ir ne
būčiau, kas gali pasakyti. 
Daug mano kaimynu visai 
nerūko, o tų tūkstančių vis- 
vien neturi...

Pasakoja, kad kitur žmo
nės per karą neturėjo ko 
rūkyti, o dabar Vokietijoj 
vis dar trūksta tabako ir. 
žmonės gatavi yra lipti į 
kartuves, kad tik gautų už-

va. Aš atsakau trumpai, 
man malonu, o kodėl ir 
kaip aš tą malonumą jau
čiu, tai ką čia daug pasa
kosi...

Dažnai aš ir pats save 
klausiu, kodėl taip norisi 
rūkyti? Kada cigaretų yra 
ikvaliai, tai ir juos pradedi 
nebebranginti. Bet kada il
gesnį laiką nerūkai, tada 
pradedi vis labiau ir labiau 
norėti ir, rodos, už cigaretą 
atiduotum visą karalystę, 
kaip tas karalius be kara
lystės žadėjo atiduoti už 
vieną žirgą.

Rūkymas nėra liga ir aš 
visai nesijaučiu ligoniu. Aš 
virsčiau ligoniu, jei negau
čiau rūkyti. Rūkymas yra 
įpratimas. Žmogus įpranti į 
durnų kvapą, į nikotino 
nuodų kutenimą, įpranti ir 
į patį rūkymo “procesą”: 
išimi cigaretą iš kišenės, iš- 
kratai jį, kad nebūtų smul
kių tabako trupinėlių gale, 
dedi jį į bumą. paskui iš
imi iš kišenės brėžtukus, 
įbrėži ugnį ir..., užsidegi. 
Tas viskas įpratusiam suda
ro malonumą, o neįpratęs 
žmogus ir to malonumo ne
gali suprasti.

Rūkymas yra toks pat 
įpratimas, kaip nagus kram-

“Keleivis** visada yra gera 
dovana draugams ir pažįsta-1 tum
mi'ms. Užsakyki! jj savo arti-1£b,ius ir P“’"!"“™ sekančiai: apginti kraštų. Kongresas 

| Pirmiausia nueik pas balberj ir nori sumažinti armijai is- 
apsikirpk plaukus, nunešk sa- laidas 435 milionus dolerių.

Kaip pasirinkti vyrą

sirupyti. Rodos “Keleivyje”! tyti, arba kaip kai kurių 
skaičiau Jono Butėno nuo-'žmonių įpratimas rakinėti 
monę, kad su cigaretų ir savo nosj. arba kramtyti 
prie šv. Petro galima bus j gumą, arba ^rti alų ir 
prieiti ir įsipiršti į šiltesnę Snapsą, kada yklo trošku-

Net ir dvi merginos varčiai sutiktų 
dėl visų idealaus vyro privalumų; vie
nos pageidauja grerą atrodymu, kitos 
grerą tarnybą, o trečios linksmu bu<la. 
Tačiau kiekviena žvali mergina turi 
pasižymėti savo li?te šitą svarbų pri
valumą; mokėti sutaupyti pinigus.

Pinigų taupymas nėra tik •‘praktiš
ka” pirmenybė. Tai labai dažnai yra 
meilės išgelbėtojas. Labai daug vedy
bų, kurios gražiai prasidėjo, vėliau bu
vo suardytos dėl ginčų apie pinigus ir 
sąskaitas.

Ar tamsta vedus ar ne arba ‘‘greit 
busi”, visada apsaugok savo ateitį su 
taupymo sąskaitų Mutual Savings 
Banke.

Tai tikrai Jūsų bankai. Jie neturi šė- 
rininkų. Visas pelnas, atmetus išlaidas 
ir reservųs, eina indėlininkams. Visi 
indėliai yra pilnai apdrausti pagal 
Valstijos įstatymus.

ė
šeimos laimė 
tarpsta taupume
Planuok šeimos at
eitį taupyme U. S. 
Bondsais, Gyvybės 
Apdrauda ir nuo
savu namu.

?I

Ami vAsrr

SAVINGS BANKS
of Massachusetts

Klausyk “Music You Ix>ve” kožną Sekmad. WBZ-WBZA 
Bostonas ir Springrfield, 12:10, Pittafield 1 :15 B. M.

t t Savings Bant ar 
hstitution far SavUtft ”
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LYNN, MASS.

Vietinės Žinios
Miesto Namų Taksus 

Pakėlė $4.50
RADIJO PROGRAMA

BOSTONO LIETUVIŲ 
DIENA PRAĖJO PA

KELTU UPU

jis negalėtų užimti James 
M. Curley vietą.

Pagal naują įstatymą J. 
Hynes užima miesto majoro 
vietą tiktai laikinai. Jei J. 
Curley grįžtų iš kalėjimo, 
jis galėtų ir vėl būti majo
ru, o Hynes grįžtų į anks
čiau turėtą klerko vietą.

Mirė V. Sinkevičių*
Birželio 10 dieną mirė r 

Vincas Sinkevičius, kuris 
skaitė “Keleiv
metų. Iš Lietuv . _
Kazokiškių parapijos. Vii 
niaus krašto.

May Meskus, abi iš Wor- 
cester.

3. Pasaka apie Magdutę.D . —:—. , Lietuvių Radio Korpora-
niai 1 iest° mokes- cjjos programa ateinantį ne- , . ,

----- k D“t*?S!bes s.la,15 dėldienį iš W0RL stoties, Po programos parašykite
ivi” nuo 1911 bus $-it>.50 nuo tuk- 956 kilociklių> Urp 9;30 ir savo (spūdžius ir nusiųskit
et'uvos paėjo iš dolerių. Pernai nno- 10:30 bus šiuo adresu: W0RL Sta-
not-omins Vii-1 buvo $42 nuo tuks- . • tion, Lithuanian Program,

1. Smuikininkės Alice 216 Tremont st., Boston, 
Plevokiutė iš So. Bostono ir Mass., pranešdami savo įs-

Praeitą šeštadienį Bosto
ne buvo tikra “Lietuvių 
Diena”, vietinis BALF sky
rius ‘buvo sutelkęs gražią 
talką aukoms rinkti gatvė
se benamiams lietuviams 
karo išgriautoje Europoje.

Į gatves buvo išėję 153 
aukų rinkėjai. Daugiausia 
rinkliavoje dirbo moterys ir 
mergaitės, bet buvo nema
žai ir vyrų. Diena pasitaikė 
labai karšta todėl rinkėjai 
nemažai privargo, bet visų 
aukų rinkėjų ūpas buvo ge
ras ir visi turėjo geriausio 
noro pagelbėti vargstan
tiems.

šeštadienio vakare, kai 
rinkėjai grįžo į “Sandaros” 
svetainę, kur buvo daromos 
rinkliavos užbaigtuvės, bu
vo suskaityta aukų $2,668,- 
53. Bet 32 aukų dėžutės dar la
nebuvo sugrąžintos iš krau- vaitę trečiadienį susilaukė ngj tenaį atsakė kad 
tuvių ir kai kurie aukų rin- mažos dukrelės. Motina ir dabartiniu laiku daug pase
kėjai dar buvo apsiėmę ap- jaunoji dukrelė abidvi jau- tininkų esą paleista atosto- 
lankyti savo kaimynystės čiasi gerai. Petras Ketvir- i gOmSj dėl to laiškų ir laik- 
įstaigas ir asmenis, todėl tie, žinomas South Bostono yaščįu pristatvmas vėluoja, 
aukų skaičiūs neabejojamai laikrodininkas ir krautuvės -
prašoks TRIS TUKSTAN- savininkas, dabar jau sene- §: Sekmadieni Piknikas
ČIUS DOLERIŲ. lis. Sveikiname su linksmu _____

153 aukų rinkėjai išėjo į įvykiu
gatves šeštadienio į'vtą. Au
kų dėžučių buvo išdalinta

Velionis paliko žmoną 
Oną dukterį Aldoną ir su-
am.“ S5

tančio. Virš lo musų mies
tas padarė naują biznio
nuosavybių Įvertinimą ir p-lė Proneliutė iš Harris, 
pakėlė tą įvertinimą visus R. I.

m • . 2. Dainininkė Jani'ce
Koresp.

Lankėsi Redakcijoj

mokesčiai bus pakelti dve
jopu budu: namų vertė bus 
aukštesnė ir mokesčiai 
tūkstančio aukštesni.

nuo

Hagberg su akompaniste

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 Square 
Hardivare Co.
A. J. ALEKNA; Prop.

628 E. Broady, So. Bostone 
Tel. ŠOU 4X48

----- i--------« • • 1 Praeitą penktadienį į mu- į
Socialdemokratų Susirin- sų redakciją buvo atsilan- ______

kūnas kiusi “Keleivio” skaitytoja šį antradienį
drg. Anna Barvainienė iš lankėsi Rozalija

Lankėsi R. Poškienė

Bostone 
Poškienė,

Šį šeštadienį, liepos .5 d. Binghamton, N. Y. Ji atvy-įiš Amsterdam, N. Y. Ji at-
kaip 8 valandos vakare į- k0 pOnsiui porai sąvaičių vyko su sunum pas giminės 
wks l.iptnvin Sncuilnpmn-___ _•___ ______________________________ ,__ rv ._i_._x__ •vyks Lietuvių Socialdemo- pas'gimines į Hudsoną ir 
kratų Sąjungos 60 kuopos buvo atvažiavusi i Bostoną, 
narių susirinkimas “Kelei- Su ja buvo atvvkęs ir hud- 
vio” patalpose. Visi nariai sonįškis Jonas Jareckas.
kviečiami atsilankyti, nes _________
yra svarbių klausimų ap- Daugelis negavo “Keleivio”
tarti. Valdyba. ______

Daugelis southbostoniečių 
skundžiasi negavę “Kelei
vio” pereitą sąvaitę. nors 

_ . 7.. . visiems buvo išsiųstas pa-
Jaunieji Ketvirčiai, F au- prasta tvarka. Mes teiravo- 
ir Edvardas praeitą są- mgS dėl to pašto centrali-

Linksma Naujiena 
Ketvirčius

Pas
i

Petrauskus Dorchesteryje. 
Buvo ir musų redakcijoj.
BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

CASPEICS BEAUTY SALON

1047 Dorchester a ve., 
Dorchester 25, Mass.

Kviečia visas moteris ir mer

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

Tel.: GEN 3668
Valandos: 9 iki 6 

Masteikienė

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 Broadvvay. Tel. ŠOU 2751
Čia parduodamas ir “Keleivis”

Dėl Karščių Žuvo 35 
daugiau, nes kai kurie aukų Žmonės
rinkėjai paėmė dėžučių ir ______
savo pažįstamiems, kurie Praeitas sąvaitgalis Bos- 
vėliau stojo į darbą. Dežu- tone buvo toks karštas, kad 
čių buvo išleista 160. Viso dėl karščių žuvo 35 žmonės, 
prie rinkliavos aktingai Daugumas žuvo besimau- 
dirbo ne mažiau, kaip 190 dydami, o kai kurie žmonės 
žmonių. Visa eilė lietuvių krito nuo saulės smūgio, 
atvyko su savo automobi- South Bostone besimaudy- 
liais ir per istisą dieną pa- damas juroje žuvo 8 metų 
tarnavo su savo mašinomis, berniukas Francis Galely.

Didžiausia darbo dalį, be šią sąvaitę “žinovai” 
abejonės, turėjo atlikti vie- pranašauja^ kad oras atvės, 
ti'nio TF—ėfėkmadiehį
ba ir ypatingai jo sekretorė karštis Bostone buvo pasie- 
ponia A. Januškevičienė, kęs virs 85 laipsnių.
ant kurios pečių krito labai _________ _
didelė darbo dalis.

Plačiau apie tą didelį lie
tuvių darbą ir apie to dar
bo širdingus talkininkus 
pranešime ateinančia sąvai-

Pienas Pabrango

Pirmas didelis lietuvių 
t piknikas prie Chauncey eže 
ro Westboro, Mass. įvyks šį 
sekmadienį. Rengia “San
daros” pirmas apskritis. 
Plačiau žiūrėkit skelbimą.

Stevensonai jau Floridoj

Jonas ir Rožė Stevenso
nai, kurie nesenai pardavė 
savo modernų vištų ūkį į 
Randolphe, jau išvyko Flo 
ridon ir apsigyveno tenai.

Mirė Klemas Lukoševičius

Praeitą sąvaitę 
tone mirė Klemas 
vičius, kilimo iš Laižuvos, 
Žemaitijoje. Palaidotas šeš
tadienį. Velionis buvo L. P. 
Draugijos narys ir nemažai

So. Bos-‘ 
Lukoše-

Nuo liepos 1 d. pieną
Bostone ir apielinkėse pa- draugijos nariu jam atida- 

tę, kada bus galutinai su- brango 2 centus kvortai. vė paskutini patarnavimą
vesta rinkliavos apyskaita Nuo rugpiučio ar rugsėjo _____
ir bus paskelbta, kiek kuris mėnesio pienas dar pa-
auku rinkėjas sukėlė pinigų brangs vieną centą kvortai, 
šalpos darbui. Dabartinis kainos pakėli-

Rep. mas aiškinamas tuo, kad

Svečiai iš Chicagos

Si pirmadienį musų re- į 
farmeriams bus duodamas dakcijoj lankėsi musų laik- 
1 centas daugiau už jų pie- raščio skaitytojai iš Chica- 
ną ir kitas centas eina algų gos. drg. Zigmas Pūkis su 

_ . , . pakėlimui pieno išvežioto- dukterimi Helen ir žentu;
Praeitą penktadienį Bos- jams kurie iškovojo sau Walter Sherman. Jie buvo 

tono miestą paėmė valdyti penkįų dienų darbo sąvaitę. atvykę apsilankvti pas W.i
laikinai valstijos seimelio --------------- Sherman tėvus kurie gyve-
paskirtas naujas majoras, ...................... !na Hyannis, Mass. 6
buvęs miesto tarnautojas Draugai Lapeikai gryžo iš ____ " ________
John B. Hynes. Jis paskir- Kanados
tas seimelio priimtu įstaty- — . • - REIKALINGOS SLAUGES
mu, kurį gubernatorius Šį pirmadienį “Keleivio”
Bradford tuoj pat pasirašė. įstaigoj lankėsi draugai La- 

Miesto taiybos pirminin- peikai iš Bridgewaterio,
Per atostogas jiedu

Naujas Bostono Majoras

kas John Kelley, nesenai Mass.
išteisintas dėl tariamo ky- buvo nuvykę į Kanadą ir žinias 
šių ėmimo, kurs turėjo au- praleido sąvaitę laiko To- 
tomatiškai užimti miesto ronto mieste,
majoro vietą, paliko labai čiai draugai gražiai juos 
nepatenkintas. Jis sako, priėmė. Draugai Lapeikai 
kad gubernatorius ir seime- torontiečiams už tai labai 
lis tyčia taip sufiksino, kad dėkingi.

(Nursės). Turi huti R. N., tin
kamoms pastovus darbas ir ge
ros sąlygos. Paduokite pilnas 

raštiškai. Tamstų apli
kacija bus konfidencialiai už- 

kur torontie- laikoma. Kreiptis šiuo adresu:
Dr. D. Pilka. 

Broaduay.
So. Boston, Mass.

54 G

Linksmas ir {vairus Metinis

Rengia ALT Sandaros 1-mas Apskritys

Sekmadienį, Lie pos-J ui y 6, 1947
LAKE CHAUNCY PARK, WESTBORO, MASS

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

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

Visus kviečia atsilankyti.
, Rengėjai.

Pajieškau Kambario

Pajieškau ramioj vietoj švie
saus kambario pas našlę ar šei
mą be vaikų, South Bostone. 
Aš esu rimtas vyras ir ne gir
tuoklis. Priduokit savo adresą i 
“Keleivio” ofisą. 638 Broaduay 
South Boston 27. Mass. Pasira
šau raidėmis: C. E. (28)

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Jenetry - IHamonds 
Radios - Electrical Appliances

379 W. Broad* ay. So. 
Tel. ŠOU 4649

Bcfcton

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcoz- 
Gay Rekerderie. 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 9:3d ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broad way 

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

ŠAUNI PRADŽIA PANEDELĮ
ARKLIAI MAINOS 2:00 

Double Baigias 1:40
Amerikos Grynakraujai. Mažiausia Suma $2500 

8 Įdomus Peisai Kasdienz
Liepos 7 iki Augusto 9 

EI — B & M ir Bušai iki galo
Daug Vietos Karams Dykai v 

Vaikai Neįleidžiami
t

Dabar Jūsų Dylcris ParduodaGarsų

PICKWICK
"ALE that is ALE"

TRAOtMAESK A C (MAT KACO fl

populiariose
Kenose su Gobturais
ką atsidaro kaip bonka

PICKWICK ALE ir LIGHT PICKW!CK Taipgi yra 
gaunamas i* KRANO ir 12 UNCIJŲ bei KVORTŲ BONKOMIS

• RIWED BY HAFEENREFFER t CO., Ine., Satten, Mas, , BREWERS SINCE IRTO

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013»
Dr. J. C. Šeymour

(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 

VVest Rozbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1820

rei. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nno 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St, arto CMirai Bų.

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

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

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

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonvealth 4S7S

TeL ŠOU 2805

DAKTABĄ8

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

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. kaadien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON,
TeL SOUth Boston 461U




