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Rusija Siunčia Tūkstančius 
Partizaną i Graikiją

Ii Albanijos į Graikiją ii Dvejų Kartų įsiveržė Dideli 
Ginkluoti Būriai — Amerika Svarsto Naują Užsienių Po
litiką — Marshall Sako, Reikia Užtikrinti Amerikos

Ateitį ir Saugumą.

Praeitą sekmadienį ir šį 
antradienį iš Albanijos įsi
veržė į Graikiją stiprus gin
kluoti “partizanų’’ būriai ir 
prasidėjo smarkios kauty-

Eandė Nušauti Se
natorių Brickerį
Praeitą šeštadienį pilietis 

nės su graikų armija. Parti- William L. Kaiser iš Co- 
zanus į Graikiją siunčia Ru- lųmbus, Ohio bandė nušau- 
sija, kuri žūt būt nori pada- ti senato rūmuose senato- 
ryti Graikijoj perversmą ir j rių John W. Bricker, buvu- 
įjungti Graikiją į savo “įta- sį kandidatą į vice prezi- 
kos sferą”. Amerika skubos dentus praeituose rinki- 
keliu siunčia Graikijai pa--muose ir republikonų sena- 
gelbą ginklais, kad graikai ' torių. W. L. Kaiser paleido 
galėtų atsiginti nuo agreso- : du šuvius į senatorių, bet 
rių. " 1 nepataikė. Senatorius šovė-

Prezidentas Truman tu-: ją pažino ir jis buvo suim

MAINERIŲ VADAS PASIRAŠĖ SUTARTI

Amerikos angliakasių unijos vadas John Levvis pasirašo naują sutartį su ka
syklų atstovais. Einant šita sutartimi, angliakasiai gaus iki $66.00 per sąvai
tę. Bet tai ne iš kasyklų savininkų kišeniaus. Tą turės sumokėti visuomenė, 
kuri perka anglis. k
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Europos Valstybės Sutarė Del 
Ūkiško Bendradarbiavimo

Dalyvauja Šešiolika Valstybių — Sutarė dėl Ūkiško Pla
no Europai Atstatyti — Kreipiasi į Ameriką Pagelbos — 
Rusų Pajungtos Tautos Konferencijoj Nedalyvavo.

rėjo eilę pasitarimų su kon 
greso vadais dėl nustatymo 
Amerikos užsienių politi
kos. Europos tautos, kurios 
dar turi laisvę apsispręsti, 
susirinko Paryžiuje ir suta
rė bendradarbiauti savo 
ūkio atstatyme. Amerika 
žadėjo Europos tautoms pa
gelbą. Bet Amerika galės 
pagelbą duoti tik tada, jei 
kongresas skirs tam reika
lui lėšų.

V eiliny iuc

tas. Kaizer prisipažino šo
vęs į senatorių.

Anglija Balsavo U2 
Indijos Laisvę

Anglijos parlamentas vie
ningai nubalsavo socialistų 
vyriausybės pasiūlytą įsta
tymą. pagal kurį Indijai 
duodama nepriklausomybė. 
Anglijos vyriausybė prane-

G. šė parlamentui. kad pagal 
susitarimą su Indija, Angli
ja paskirs dabar du laiki
nus gubernatorius dviem

Seržantai Vogė Ato-Keisis Amerikos Po- Nori Panaikinti 
minius Sekretus litika Kinijoj? “Veto Teisę”

C. Marshall šį pirmadienį 
kalbėjo gubernatorių suva
žiavime. Jis sakė, Amerika
stovi prie didelio “pasisuki- nepriklausomoms Indijos 
mo”. Jei Rusijai pavyks pa- dalims. Vienas gubemato- 
traukti į savo pusę Europą,: rius bus Jinnah, Indijos
Amerikos ateitis ir saugu
mas atsidurs dideliame pa-

magometonų vadas, o kitas 
bus Mounbattem, kuris ir

vojuje. Todėl reikia išgel- dabar eina gubernatoriaus 
bėti Europos laisvę ir reikia į pareigas ir kurį pasiūlė in- 
padėti toms tautoms, ku- dų Kongreso partija.
rios dar gali ginti savo lais- --------------
vę.

Amerikos vyriausybė pra
deda didelį aiškinimo dar
bą visuomenei ir kongresui 
apie reikalą gelbėti Euro-

NEGRAI TURI TEISĘ 
BALSUOTI

South Carolinos 
teis mas

aukš-
išnešė. . - •—__ j-.; • CiaUSlHS iricinao iouvocpos tautas .r Padėti joms di kad į bal.

atstatyti savo ekonomini J . ; gį vals.
S;voTZ “&io:turi dal^auti
SK tarp dA“'ir į ^Ttu^ii“ eS 
Rusijos dėl pasauiio atei- vajs^r edemh
11 es* __________ toje valstijoj demokratų
PALYGINUS AMERIKOS Fa^jJa’
IR RUSIJOS^YVENlMĄ^ymla‘sdab«uokt?nd^

Amerikos darbo departa-baltiems 
mentas pagal oficialines SAKO, SURADO VĖŽIO 

BACILĄRusijos kainas ir pagal A-
merikos kainas nustatė, _____
kad Rusijoj žmonės gyvena , mokciininkas Dr10 kartų blogiau kaip Ame- R "kin^h U skdbia
rikoj. Rusijos darbininkas kadJjam pavyko sura5ti vė. 

ai tai nautojas uz savo už- »• ,• To! ♦oa „mdarbi gali nusipirkti tiktai ^°>ga°S ^tvirt Ui 
dešimtą dalį tų prekių ko- ’™a £
ka? ir* tarnautojas nuZ": žio >*a bu* žymiai paieng- 
Kas ir tarnautojas nusipei f Japonų mokslininkas 
ka uz savo uždarių. Gyve- H - *
nimas Rusijoj po karo pasi
darė dar sunkesnis, negu 
karo metu, nes Rusijos val
džia visus ūkiškus ištekliu? SIŪLO TYRINĖTI “RAU-

mano, kad vėžio liga yra 
užkrečiama.

meta sunkiajai (karo) pra
monei kurti ir atstatyti

DONĄ VERGIJĄ”

Du buvę armijos seržan
tai praeitą šeštadienį buvo 
suimti ir bus traukiami at
sakomybėn už pasisavinimą
25V drmu t tiUVnUlUVliviį
atominių bombų gamybą. 
Valdžia seniau skelbė, kad 
tie seržantai dokumentus 
pasiėmė “atminčiai”. Do
kumentai iš jų buvo atimti. 
Seržantai pasisavintų doku
mentų niekam nerodę. Bet 
jie visvien traukiami teis
man už valstybės paslapčių 
išvogimą. Suimtieji seržan
tai yra Alexander von der 
Luft iš Pennsylvanijos ir 
Emest D. Wallis iš Chica
gos.

KONGRESAS BANDĖ 
SUMAŽINTI TAKSUS

Amerikos vyriausybė pa- 24 kongresmonai ir sena- 
siuntė į Kiniją generolą toriai iš abejų partijų iškė- 
Wedemeyer “ištirti padėtį” lė sumanymą, kad prezi- 
Kinijoj, Mandžurijoj ir Ko- dentas Trumanas sušauktų 

Lonomm aplankys Jungtinių Tautų seimą ir 
tuos kraštus k apie savo pa- pasiūlytų tam seimui pa
tyrimus praneš Washingto- keisti Jungtinių Tautų čar- 
nui. terį. Pirmiausias reikalas

Šiemet Bu8 Mažiau ..Praeitą šeštadienį Paiy- 
jr, ziuje atsidarė Europos vals-
Komų tybių konferencija. į kurią

-------- buvo pakviestos 22 tautos.
Agrikultūros departamen- Pakvietimą priėmė 16-ka 

tas praneša, kad šiais me- valstybių ir atsiuntė savo
tais komų derlius Ameriko- atstovus į pasitarimus, 
je bus mažesnis, negu per- Per pirmas konferencijos 
nai. Šaltas ir lietingas pa- dienas visų valstybių atsto- 
vasaris, o vasarą dideli pot- vai sutarė išrinkti kelias 
viniai kai kuriose vietose komisijas ir paskirti “ben- 
pakenkė komų laukams, drabarbiavimo komitetą”, į 
Pagal apytikrius apskaičia- kurį įeis po vieną atstovą 
vimus komų šiais metais nuo visų dalyvaujančių val- 
užderės tiktai 2,612,809,000 stybių.
bušelių, tuo tarpu kai per- Sutarta surinkti žinias 
nai komų užderėjo virš 3 apie atskirų šalių ūkio pa- 
bilionų bušelių. Bet visvien dėtį, pagyvinti Europos 
šių metų komų derlius bus valstybių bendradarbiavi- 
didesnis, negu vidutinis mą ir nutarta kreiptis į A- 
derlius nuo 1935 iki 1946 meriką su aiškiu pasiuly- 
metų. Pernai komų derlius mu, kokios pagelbos Euro- 
Amerikoje buvo rekordinis, pai reikia. Jei Amerikos 

vyriausybė sutartam planui 
pritars, ji kreipsis į‘ kongre
są. kad jis paskirtų lėšų 
Europos rikiui atstatyti.

Valstybės, kurios yra ru
sų pavergtos arba bijo rusų 
represijų, į Paryžių savo 
atstovų nepasiuntė. Lenki
ja, Rumunija. Suomija, če-

Siuncia Ginklus 
Graikijon

Daugelis žmonių spėja, 
kad Amerikos valdžia svar
sto pakeisti savo politiką 
Kinijoj. Ikišiol Amerika bu
vo visai neutrali Kinijos pi-

yra panaikinti Jaltoje su
tartą “veto teisę”, kuri iš 
Jungtinių Tautų daro tik
tai diskusijų kliubą. Panai
kinus tą veto teisę Jungti-

lietiniame kare ir tuo Ame- nės Tautos galėtų būti pa- 
rikos neutralumu naudojosi šaulio valdžios užuomazga 
Rusija, kuri siunčia pagel- ir galėtų daug pasitarnauti 
bą kinų komunistams. Pra- pasaulio taikos išlaikymui.
eitą sąvaitę nišai griežtai' --------------
atsisakė perleisti Dairen ir RADO SAVO PASLĖPTĄ 
Port-Artūro uostus Kinijai, AUKSĄ
kaip jie buvo pasižadėję —■------ .
sutartyje su Kinija. , Iš Filipinų pranešama,

Amerikos valdžia praei
tą sąvaitę paskelbė, kad į 
Graikiją jau pasiųsta gink- 
Jji *s Amerikos sandėlių už chosiovakija ir Vengrija 
35 milionus dolerių. Gink- norėjo savo atstovus pašius
iai siunčiami graikų vynau- tt bet Maskva įsakė joms 
sybei, kad ji galėtų apsi- nedalyvauti Paryžiaus kon- 
gmti nuo„ nišų remiamų ferencijoj. Bulgarija, Alba- 

partizanų , kūne iš ^ugo- njja jr Jugoslavija, kurios 
slavijos, Albanijos ir Bul- fUrj grynai bolševikiškas 
ganjos vyksta j Graikiją vaidžias> “išdidžiai” atsisa-
kelti neramumų. Amerikos 
ginklai ir ekonominė pa
gelba padės graikams ap-

kė į Paryžių važiuoti. 
Čechoslovakija buvo su- 

x tikusi pasiųsti savo atstovą 
siginti nuo rusiškų agentų j Paryžių, bet iš Maskvos 
ir tikimasi, kad ir ekonomi- telefonu buvo duotas Pra- 
nis krašto atstatymas bus baj įsakymas nedalyvauti
pagreitintas.

MAROKO REIKALAUJA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Franeuzų protektoratas 
Maroko, kuriame dar laiko
si soste sultanas, iškėlė rei
kalavimą. kad franeuzų 
protektoratas butų panai
kintas ir kad Maroko gy
ventojai galėtų laisvu bal
savimu patys išsirinkti sau 
valdžia

Kardinolas Griffin, West- 
minsterio arkivyskupas krei
pėsi į Jungtines Tautas su 
prašymu, kad jos padarytų 
tyrinėjimą Jugoslav i j o j e 
apie bažnyčios padėtį toje 
diktatūros šalyje. Kardino
las sako. Jugoslavijoj vieš
patauja “raudona vergija” 
ir bažnyčia yra žiauriai per
sekiojama. Šako, šimtai ku
nigų buvo nužudyti.

Kongreso dauguma iš an
tro karto nubalsavo suma
žinti pajamų taksus. Sena
tas tą bilių priėmė 60 bal-i 
sais prieš 32. Prezidentas 
vėl žada tą bilių vetuoti ir 
kadangi senate už bilių ne
pasisakė du trečdaliai bal
sų, tai bilius nebus priim
tas. Bilius numato sumažin
ti pajamų taksus nuo 10 su 
puse iki 30 nuošimčių.

SIŪLO NEBIJOTI 
“NERVŲ KARO”

Amerikos legionierių va
das Massachusetts valstijoj 
L. F. Quigley sako. Ameri
ka neturi išsigąsti Rusijos 
“nervų karo” ir turi užimt’ 
aiškią politinę poziciją 
prieš Rusiją. Kartu tas le
gionierių vadas siūlė neįsi
leisti į Ameriką išvienintų- 
jų žmonių, nes, sako, dar 
Amerikos veteranams nėra 
užtenkamai pastatytų butų.

LEKIANČIOS LĖKŠTĖS 
PRADEDA IŠGARUOTI

Apie “lekiančias lėkštes”, 
kurios per dvi sąvaitės buvo 
visų lupose, dabar Ameri
koj girdėti daugiau juokų, 
kain rimtų kalbu. Praneša, 
kad “lekiančios lėkštės” pa
sirodė Franciioi ir Kiniioi, 
bet ten tos “lėkštės” yra ki
tokios spalvos.

kad ten amerikietis F. E.
. , . .. Dalahunty 1941 metais bu-

Atrado Ašigalio 1 įį~ vo paslėpęs už 35 milionus
rinėtniu Užrašus dolerhJ aukso vienoje auk- rineiojų uzrasus kasykloje> japOnai užė-

. . . mė kasyklą, nugriovė tuos
Amerikos vienas jurinin- namus, po kuriais auksas

kas surado netoli pietinio buvo užkastas, bet paslėpto
ašigalio seną dokumentą. aukso nesurado. Dabar De-
kurį ten paliko^ prieš 30 me- lahunty nuvyko ir pats at-
tų anglų tyrinėtojai. Anglai kasė savo paslėpta auksą.
buvo nuvykę su ekspedicija _________
tyrinėti Antarktiką. bet be- ŽYDAI TERORISTAI
keliaudami po sniego ir le-į
dų dykumas žuvo ir prieš; 
mirtį užkasė savo paskuti-

NEKALTAS IŠBUVO 21 
METUS KALĖJIME

Kad teismai kartais pa-

Paryžiaus konferencijoj ir 
Čechoslovakijos valdžia pa
klausė. Cechai sako: “Ką 
gi mes galime kitą daryti?” 
Jie kadaise lenkėsi prieš 
Hitlerį, o dabar klauso Sta-

TĘSIA TERORĄ
Praeitą sąvaitę žydai te- 

nius užrašus, lų užrašus su-.roristai pagavo Palestinoj 
rado Byrd vedamos ameri-j du anglų armijos šnipinėji- 
kiečių ekspedicijos vienas mo agentus ir juos laiko, 
jurininkas. Dokumentas bu- kaino “įkaitus”. Žydai tė
vo parvežtas i Washingtoną,roristai nesumažino savo 
ir perduotas Anglijos atsto- teroro, nežiūrint į Jungtinių 
vybei. Anglų ekspedicijai Tautų komisijos atvykimą į 
1914-1917 metais vadovavo Palestiną ištirti padėtį.
Emest Shackleton. --------------

----------------- LAIMĖJO AUTOMOBILI,
BET JO NEGAVOBAIGIAMAS PIRMAS

ATOMINIS AERO
DROMAS

Harvey Jonės, negras 
farmeris iš Ahoskie, N. C. 
nusipirko už $1 loteriios bi
lietą ir laimėjo iš Kiuanis 
kliubo naują automobilį 
$3,200 vertės. Bet kada jis 
atėjo automobilį pasiimti.

daro klaidų, matyti iš to- lin<>- .. ...
kio pavyzdžio: Frank Har- Rusija grąsmimais pri
ris 1926 metais buvo nuteis- vertę savo vasalus boiko
tas kalėti iki gyvos galvos tuoti Paryžiaus konferenci- 
už peršovimą policininko J3- Maskvos valdžia žada 
1926 m. kovo 4 d. Dabar jo duoti Europos Rytų„ tau- 
advokatas, po ilgų metų ty- Moloto vo planą , bet

, rinėjimu, neginčijamai įro- koks jis bus to dar niekas 
dė, kad Frank Harris yra nęz.ln°- Kol kas Rusija sten- 
nekaltas ir nieko neperšovė gės1 Europos tautas išmelž
tą dieną. Pagal surinktus ti, o ne joms padėti, 
įrodymus F. Harris yra pa-
leidžiamas iš kalėjimo, bet AMERIKA KREIPIASI I 
jau 49 metų amžiaus ir be uju TARYBĄ
grašio prie dūšios. Jis sėdė- ______
jo Eastem kalėjime. Penn- Amerikos vyriausybė 
sylyamjos seimelis žada kreipėsi į Jungtinių Tautų 
priimt bilių ir atlygint Har- saUgUrno tarybą, kad ji tuoj 
risui uz jo nekaltai pra- pat apsvarstytų padėtį Bal- 
le^tą lmką kalėjime. Tokm kanuose, kur ginkluotos 
atsitikimai haip Frank Hai- “partizanų” bandos iš Ai
ris, rodo, kad mirties baus- banjjos jr Jugoslavijos už- 
mę reikia panaikinti, 9es.puldinėja savo kaimynus, 
teismuose visada pasitaiko Amerjka reikalauja, kad 
klaidų. i _

Alaskoj. netoli nuo Fair- 
banks miesto, baigiama 
statyti pirma orlaivių bazė 
yra paruošta atominiam 
karui ir iš jos galės pakilti kliubo ponai jam pasakė, 
orlaiviai su atominėmis kad. loterijoj laimėti gali 
bombomis skristi per šiau- tiktai balti žmonės. Kad 
rėš ašigalį. Sako, Alaska ir negrui nebūtų skriaudos"
ios bazės yra “strategiš- 
kiausia pasaulio vieta”, iš 
ten lengva pasiekti viso pa
saulio centrus.

kilnieji “kiwaniečiai’z jam 
grąžino jo dolerį atgal, o 
patys padarė naują trauki
mą.

Jungtinių Tautų organiza
cija tą reikalą svarstytų be 
atidėliojimo ir kad prieitų 
aiškaus nutarimo. J. T. sau- 

, gurno tarybos pirmininkas, 
22 žmonės žuvo ir 13 bu- }en^ Eange. pažadėjo, 

vo sužeisti orlaivio nelai- kad Balkanų klausimas bus 
mėj Floridoj. Nelaimė įvy-"svarstomas tuoj pat 
ko su reguliariniu keleivių Kol UN taryba svarstys 
orlaiviu, kurs skrido iš New tą klausimą. Amerikos ir 
Yorko į San Juan. Orlaivis Anglijos karo laivai šį ant- 
nukrito žemyn Floridos radienį nuplaukė į Graiki- 
raistuose netoli nuo Mel- ją, kad, reikalui ištikus, 
boume. [vietoje padaryt tvarką.

ORLAIVIO NELAIMĖJ 
ŽUVO 22 ŽMONĖS
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ž APŽVALGA
DVI EUROPOS liavas, daro parengimus,

--------- renka aukas iš pavienių as-
Paryžiuje posėdžia uja menų. Šias dienas Bostono 

Europos valstybių konfe- BALF skyrius priėmė toki
rencija. Pasitarimų tikslas nutarimą:
yra ūkio atstatymas, bet ir 
politinė tų pasitarimu reikš
mė yra labai didelė. Kon
ferencija rodo, kad Europa' 
jau yra suskaldyta i dvi da
lis.

Konferencijoj dalyvauja: 
Anglija, Francija. Belgija, 
Austrija, Olandija, Liuk
semburgas, Airija. Islandi
ja, Švedija, Norvegija, 
Šveicarija. Danija, Turkija, 
Graikija, Italija ir Portu
galija.

Konferencijoj nedalyvau
ja : Rusija, čechoslovakija, 
Lenkija, Jugoslavija. Ven
grija, Albanija, Bulgarija, 
Rumunija ir Suomija.

Į konferenciją nebuvo 
pakviestos Ispanija. Vokie
tija ir Baltijos valstybės 
(Lietuva, Latvija ir Estija).

Jei neskaityti Rusijos, tai 
apie 100 milionų Europos 
gyventojų iš “rusų įtakos 
sferos” nebus atstovaujami 
konferencijoj. Joje daly
vauja valstybės, kurios turi 
210 milionų gyventojų ir 
100 milionų Europos gy
ventojų (Baltijos šalys, Is
panija ir Vokietija) nebu
vo užkviesti į konferenciją.

Taip atrodo Europa “Įta
kų sferų” gadynėje, po Jal
tos judošyščių, kada tautu

“Apsvarsčius reikalą tęsti t 
vaj;.us daru. vietinis BALF
skyrius savo lianų susirinki
me nutarė apsidėti šiais me
tais nepaprastu mokesniu po 
$10 nuo kiekvieno nario i va
jaus fondą ir nutaria

“Kviesti visus BALF sky
rius pasekti tą pavyzdi, o taip 
pat ragina visus lietuvius ap
sidėti šalpos reikalams nepa
prastu mokesniu vienos die
nos uždarbio didyje”.

Mums matosi, kad Bosto
no BALF nariai teisingai 
pasielgė. Pinigų sukelti ga
lima tiktai apsidedant mo
kesniu ir duodant pavyzdį 
kitiems lietuviams daryti tą 
pat. Po visą Ameriką BALF 
turi apie 5 tūkstančius na
rių, jei jie šoktų į vajaūs 
darbą su dešimkėmis, jie ne 
tik parodytų, kaip reikia 
dirbti šalpos darbą, bet ii' 
vajaus rinkliavą žymiai pa
stūmėtų pirmyn.

SAKO, JIE “DĖSIS SU 
TARYBA”

Fašistuojantieji smetoni
ninkai nutarė “dėtis su ta
ryba”. Nutarimas padary
tas “didele balsų dauguma”

laisvė virto, nelyginant alie-^ater^ry»JJ:?1?1.’ -
jus, perkama ir išduodama , Derybas del Lietuva! Va- 
prek£ duoti Sąjungos ir Tautinin-

SPARNUOTA AMERIKOS KARIUOMENĖ PRIEŠUI PULTI

Ši nuotrauka parodo Amerikos parašiutininkų kariuomenę nusileidžiant iš už 
debesų atakuoti priešo užnugarį. Šitokie puolimai iš oro buvo praktikuojami 
paskutinio karo metu Sicilijoj, Franeuzijoj ir Olandijoj. Ateinančią žiemą 
parašiutininkų kariuomenė darys didelius karo pratimus Amerikos šiaurėje, 
kur būna daug sniego ir dideli šalčiai, kaip šiaurės Rusijoj.

Kas Savaite
Nepajėgia luiblaivinti

1 Europos “stabilizavimo” 
! konferencija davė pliką nu- 
' lį. Dabar sušaukta nauja 
konferencija — be Rusijos 
ir prieš jos norą.

“Stabilizavimo” konfe
rencijos rezultatai apsvaigi
no ir paklaidino ne tik Wal- 
lace tipo liberalus; ji pa

šunytis jis laukia savo bosų 
susimylėjimo ir, aišku, Mas
kvos “senvičių”.
Mažina jeigu Mokesnį

Rašant šiuos žodžius kon
gresas svarsto naują bilių 
—mokesnių sumažinimo bi
lių.

Tai yra tas pat bilius. ku
rį prez. Trumanas vetavo.

Republikonai tikisi, kadI 1 V * * X
klaidino ir diplomatus. Pa
vyzdžiui, valstybės j - bepriimtas,
riaus Marshall padėjėjas, n'epaisant prezidento “ve- 
Norman Armour. musų

Lietuvos atstatymą. Ar tas 
ALT siekimas yra priimti
nas tiems žmonėms, kurie 
atsidėję garbino “vado 
principą” ir valkiojo po A- 
merikos lietuvių kolonijas 
Lietuvos eksdikta t o r ė 1 į 
Smetoną?

Tas aiškumas ir išsiaiški
nimas gal neturi nieko ben
dro su “dr. Padalskio sąly
gomis”, Bet jis yra būtinas 
musų visuomenei, kad pas-

Atsišaukimas į musu 
Visuomene4

Lietuvių Skyriaus Prie International Rescue and Relief 
Committee

Gelbėkime tuos, kuriuos 
galima gelbėti

Broliai ir sesers:

! pažangiųjų lietuvių komite- 
!tas prie IRRC. Jis stengsis 
pa'dėti lietuviams tremti-

kų Centro dėjimosi į Ame
rikos Lietuvių Tarybą vedė 
dr. Padalskis, kurs rašė ko
kius tai pasiūlymus toms 
organizacijoms, o jos tuos 

priė-

Didžiausia atsakomybė 
už Europos suskaldymą 
krenta neabejojamai ant 
galingosios Amerikos vadų.
Jie nuo Teherano iki Jal
tos darė viską, kad
rinus” Rusiją ir tą užgerini-. . , „
mą jie darė silpnesniųjų! P.asiulymus _ mes nieko n^ 
tautų laisve, jų teritorijo-!zinom.^- Reikia manyti, kad 
mis, visai užmiršdami ne tik' Amerikos Lietuvių Taryba 
Atlanto Čarterį, bet dargi #at* Prisakys tuo reikalu, 
paprasčiausią išskaičiavi- £^adais€ Ąmenkos Lietuvių 
mą. Rusija yra grobuoniška .?&resas Chicagoje buvo 
valstybė, kaip buvo hitleri- P™*1^ nutarimą dėl suvie- 
nė Vokietija. Bet Amerikos n?TJ1™ V?ST* lietuvl1* į vieną

“užge-'I;asiuiyrnus svar5ie lr• ėmė. Apie tuos “Padalskio

spaudos atstovams pasakė:
Jungtinės Valstijos reiš

kia pageidavimo, kad busi
moje konferencijoje daly
vautų ir Rusija...

O tuo tarpu Rusija ir jos 
satelitai veda kampaniją 
pikčiausių šmeižtų ir pro
vokacijų, ypač prieš Ame-| 
riką...

Armųur, matyt, yra vie
nas tų diplomatų, kurie no
ri pirkt “taiką musų kar
tai”. Bet jis turėtų būt lo
giškas. Reikėjo pasiūlyti 
Rusijai dar vienuoliką bi
lionų dolerių!

Molotovas lėktų ne tik 
į Paryžių, bet ir į Washing- 
toną...
Nutarė Dėtis Prie ALT

Tautininkų spauda pra
neša, kad Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos seimas. įvykęs 
Waterburyje, nutarė dėtis 
prie Amerikos Lietuvių Ta
rybos.

Dabar busią pra dėti 
praktiški darbai”. 

Nutarimas, kaip nutari
mas, bet reikia palaukti tų

v, • ų ♦ -t i Musų senoji tėvynė Lie-Įniams imigruoti į Jungtineskui neturėtume neaiškumų. tuva pergyvena tragingiau-ĮValstybes bei į kitus kraš-
sį savo likimą. Rusų bolše-;tus ir įsikurti ten. kad jiej “Praktiškų darbų”" RBddkCijOS AtS3kyiI13h Iv.ikų. Okugalėtų laisviau atsikvėpti, j Nuo galiu pasakytiriausia svetimųjų pnespau-

Galimas daiktas. Repub
likonams padės šautų de
mokratai ir tuo budu bilius 
liks įstatymu.

Ne aš ir ne jus iš to bi- 
liaus pelnysimės. Mums 
teks centeliai, o dolerius 
žersis industrijos karaliai!
Kodėl Liepos Ketvirtą?

Chicagietis advokatas 
Olis prašė kongreso; kžld jis 
ragintų prez. Trumaną 
skelbti Liepos Ketvirtą “a 
Lithuanian Day” — lietu
vių diena.

šio prašymo kongresas 
nesvarstė, ir prez. Truma
nas tuo reikalu nieko ne
darė.

Kodėl Liepas Ketvirta 
turėtų būt lietuvių diena? 
Ji yra visų amerikiečių die
na, jų nepriklausomybės ir 
jų laisvės diena.

Kodėl neprašyti, kad Va
sario šešioliktoji butų pa
skelbta lietuvių diena?
Kur Vargas Keroja

Chicagos “Sandaroj” bu
vo įdėtas trumpas laiškutis. 
Jo autorė, Martyno Jan
kaus duktė Elzė. dėkoja už 
maisto paketuką, gautą per 
“CARE”. Skaitykite:

Kiek džiaugsmo jus

pn
da. kokią tik kada turėjo 
lietuvių tauta istorijoje. Lie
tuvių organizacijūš laisvuo
se pasaulio kraštuose veda 

tame numeryje buvo pla-;kovą dėl Lietuvos išlaisvi- 
čiau rašyta. Trumpai gali-nimo. Mes žinome, kad tam 
ma pasakyti tiek: Nuomų'reikalui nedaug tegalime 
kontrolė palieka veikti, pagelbėti, nes Lietuvos at- 
kaip ikišiol. iki 1948 metų,eitis yra tik dalelė ateities 
vasario (February) 29 d. visos dabartinės žmonijos, 
Iki to laiko viskas palieka kuri vis dar neturi teisingos 
kaip ir dabar yra. Bet jei ir pastovios taikos.

Benny Volent, Water- 
iown, mass—Dėl rendų įs
tatymo “Keleivyje’’ praei-

Du r ha < didelis darbas!tiek: senai reikė*° teiP Pa’ 
reikalinX Mes kreiu^S daryti! Amerikos Uetuvių

ir p?rai-°____- —
Tžkulfi- - ir -Priklauso-

davitų, reikia pinigų už ke-

aunVn Qt □uiinu <*f
rašyti... Kai grįšime Lietu
von, o tos vilties mes nenu- 
stojam, gal galėsiu nors 
kiek Jums atsilyginti už tą 
džiaugsmą ir paramą mums, 
vargelį vargstantiems”.

Ne viena Jankaus duktė 
taip džiaugiasi, šimtai ir 
tūkstančiai lietuvių tremti
nių džiaugsmo ašaromis pa
sitinka kiekvieną jiems pa
siųstą dovanėlę.

Ir aišku, kodėl. Lietuvių 
tremtinių būklė yra despe
ratiška? Ten “vargas kero
ja, vargas lapoja, vargas 
varteliuose žydi”.

Padėkim tiems savo. brt>-

mą Lietuvą!
Jeigu Amerikos lietuviai

tautininkai dirbs Amerikos 
Lietuvių Taryboje, kaip jo
je dirba kitos musų srovės, 
juos pasveikinsime.
“Faiittinės Ideologijos”.

New Yorke mirė SLA or- 
redakto-

lionę. Jei mes įstengsime 
bent dalį tų pinigų už imi
grantą įmokėti, tai kitą, di
desnę dalį įmoka IRRC. 
Todėl komitetas prašo iš jū
sų aukų ir gana stambių
aukų, kad mes galėtume iš-,

pasuunu ir nunirau ----- ------ sąlygas. Jei gali pasiūlyti nuomininkui,! Bet yra kitas reikalas,!gelbėti iš tremties šimtus ir;gano “Tėvynės”
taika šiandien Rnriia dun- dr- Padalskis pakartojo tas kad tas mokėtų 15 nuoš. kur ™es. lietuviai amenkie- tūkstančius lietuvių. Visoje',riuf> Pranas Bajoras,
da išakvma savo visalarnc sąlygas smetoniniams, tai;brangiau rendos. Jei nuo- čiai, daug galime pagelbėti. Amerikoje socialdemokra- Žinią apie jo mirt) ko
parodyti Amerikai nugara kiRu klausimas, kodėl jas I mininkas su tuo sutinka?Apie 8 0,000 musų brolių tai ir sandariečiai prašomi AmpnVn« Iia

vadai tikėjosi rusišką gro-. LT 
biką pasotinti ir nupirkti JJingn

ir buvo 
darbo

nustatęs vie- namų savininkas nori, jisi1 "V • ’ 1 • • V i •

ir kae-ali darvPtns vakrebė- reikėjo kartoti,’ nes tos są- tada nuomos sutartį "reikia turėjo apleisti tėvynę ir yra savo organizacijų veiklą i&-j tuvių spauda, ir komunistų 
kurias amerikiečiai patys !ygos ..tautininkaPris senai Į padalyti ne trumpesniam i dabar išblaškyti po visus plėsti dėl pažangiųjų Lietu-spauda. Brooklyno Vr'TY1”-

dabar nepajudintų nė pirš- ll?tas. J1? k?necia smetom- pakeisti.
to, kad jas apsaugojus nuo 
rusiško imperializmo. Tą

nius į “vieningą darbą 
Kai paaiškės smetoninių

parodė vengrų pavyzdy^ .deJln}°®l sąlygos, mes dėl 
kaip tą parodė Lenkijos#* Pociau pasisakysime, 
sukti “rinkimai”, arba Jai- Š1U0 Urpu nonme pabrėžti,
tos pažadų apspiaudymas 
Jugoslavijoje, Rumunijoje. 
Bulgarijoje ir kitur.

Atkurti Europą, kada pu
sė Europos gyventojų netu
ri laisvės nustatyti patys 
savo politiką ir yra verčia
mi pildyti Maskvos valią, 
yra bergždžias darbas. Pir
mas žingsnis į Europos at
sistatymą yra grąžinimas 
laisvės šimtui milionų žmo
nių. kurie šiandien yra ru
sų pavergti. Rodymas iš to
lo dolerio negrąžins tau
toms laisvės. Nepadarys to 
nė dūsavimai bei aimanavi
mai dėl Maskvos suktumo.

Dabar ir Washingtono 
politikieriai galėtų jau, ro
dos, matyti, kad politiniai 
pavergta tauta ir ekonomi
niai negali būti laisva ir 
net negali jai siūlomo dole
rio paimti.

kad visvien kokios tos są
lygos bus, A. L. Taryba pa
darytų klaidą, jei priimtų 
fašistuojančius gaivalus ge
rai nepažiūrėjus, kokiomis 
intencijomis ir su kokiu in
ventorių jie į bendrą darbą 
eina.

Ikišiol lietuviai tautinin
kai pasižymėjo savo fana
berija, sektantiškumu ir 
bendro darbo piktu ardy
mu. Kai jie visai išsiaišžė ir 
nebegali sužvejoti visuome
nėje užtenkamai paramos

darbą 
darbius’
dideliu apdairumu ir pir
miausias reikalas butų pa
prašyti iš jų aiškios atskai
tos iš ALT vajaus ardymo 
darbo: kiek jie aukų sukėlė 
į savo patamsių fondus tuo 
metu, kada visa Amerikos 
lietuvių visuomenė dėjo pa
stangas sukelti lėšas Ame- 

Eina Bendro Amerikos;rikos Lietuvių Tarybai? 
Lietuvių Fondo vajus. Rei-į Kitas būtinas pasiaiškini- 
kia sukelti 525 tūkstančius mas liečia musų bendro

GERAS PAVYZDYS

iki 1948 metų pasaulio kraštus. Grįžimas vių Komiteto prie IRRC ir 
.....  '' ’1 reikštų mirtį..tuojau veikti.

..™HOT®tMJskur-!w Reikalas yra skute. Rei-
Bet jei nuominin-;dus, bet irtas pats baigiasi. k*a J.® anks^ 

kas ar namo savininkas Jie turės iš Vokietijos issi-bus priimtas 
(arba ir abu) nenori, tada'kelti. Jų akys yra nukreip- StrąR°no'bilius ir nemažas 
viskas palieka, kaip dabar tos į mus, Amerikos lietu- 5 ?ka!?lu# lietuvių gaus teises 

P vius, mes esame visa jų vii- Įvažiuoti j Jungtines Val-yra iki 1948 m. vasario mė
nesio galo.

Po 1948 m. vasario mė
nesio galo federalinė nuo
mų kontrolė pasibaigs. Taip . . . , A . -bent atrodo iš kongreso ta- rlau91?1. butų lietuviams
nmo. Bet ar 
vesta koki 
kontrolė, to dabar 
nežino.

Nuomų pakėlimas lei
džiama daryti laisva valia 
todėl, kad daugelis nuomi
ninkų nori turėti tikrą butą 
ilgesniam laikui, negu*tiktai 
iki nuomų kontrolės galo ir 
daugelis supranta, kad da

nebus tada j- 
nors valstijų 

niekas

stybes. Lietuvių veikėja 
imigracijos reikalais ponia 
A. Devenienė išvyko į Eu
ropą kaip International 
Rescue and Relief Commit- 

tremtiniams emigruoti ji tee įgaliotinė. Mes turime 
Jungtines Valstybes ir į Ka-! visi pagelbėti, gelbėti ki- 
nadą, kaip į kraštus di-j tus. Todėl prašome visus 
džiausios laisvės ir aukš-j prijaučiančius organizuoti 

aukų rinkimą. Aukokite iš 
organizacijų iždų, aukokite 
pavieniai, raskite būdų su-

tis. Tiktai mes galime iš
gelbėti juos iš nelaimės. 

Visiems aišku, kad ge-

čiausio gyvenimo standarto.
Emigracijos reikalu Jung
tinėse Valstybėse State De
partamento yra leistos ke-j rinkti aukų per kliubus, per 
turios organizacijos. Libe-i parengimus, 
ralinių pažiūrų žmonėmis 
rūpinasi International Res
cue and Relief Committee,

Aukas ir čekius siųskite: 
International Rescue and

savo smetonlaižiškai politi- kartinės nuomos yra per že-;“e ““ Relief Committee, Lietuviųka., tada jie eina į “bendrą ™s. iper Jteų Komitetui, 307 W. 30-th sč
iyra padėjusi lietuviams. ‘‘ ew York 1, N. Y.Tokius “bendra-

reikia pasitikti su,JAPONIJOJ LABAI
TRUKSTA MAISTO Pažangių, liberalinių lie- Lietuvių Komitetas prie

tuvių — socialdemokratų ir 
... valstiečių liaudininkų —la- 

Japonijoj bai daug yra tremtinių tar
pe. Suprantama, kad žydų, 
protestantų ar katalikų or
ganizacijos pirmoje eilėje

Šiais metais
gręsia didelis badas, nes 
maisto atsargos yra tiek 
mažos, kaip niekada nėra
buvusios. Japonijos vyriau- rūpinasi savo pažiūrų žmo- 
sybe įsake išduoti gyvento- nėmis. Taigi mes, pažan- 
įams tiktai 80 nuošimčių!gjeji lietuviai amerikiečiai,

komu
nistų “Laisvėje” skaitome:

“Su juo (Bajoru), kaip ir 
su visa eile kitų tos vieroa 
žmonių, bėda buvo tame, 
kad jis buvo auka fašisti
nės ideologijos. Gal jis pats 
fašizmu ir netikėjo, galimas 
daiktas, kad nesąmoningai, 
dažnai gal prieš savo norą, 
bet jis sušilęs darbavosi fa
šizmo laimėjimui”...

Bimba dar mini kažko
kius “prakeiktus fašisti
nius” laiškus, kurie buvo 
dedami į “Tėvynę” ir bai
gia šitaip:

“Pranas Bajoras buvo 
vienas iš tų amžinųjų ligo
nių. Išgijimui seniai nebu
vo vilties”.

Šitaip kalba varijotas, 
kurio viera—melas ir šmeiž
tas.
Dar Viena* Paklydėli*

Amerikos komunistai tu
ri naują “paklydėlį”— Max 
Bedachtą. Jis, kaip ir Brow- 
deris, pasidarė nekošer, pel
nė komunistinio “vilko bi
lietą”.

Bet jis, kaip ir Browde- 
ris, ausis suglaudęs tyli.

Bedacht yra vokiečių kil
mės žmogus. Jis padėjo ko
munistams griauti vokiečių 
socialistų judėjimą, Jo ir 
kitų “kairiaspamiškų” so
cialistų pastangomis buvo 
palaidotas įtakingas vokie
čių socialistų laikra štiš 
“Volkszeitung”.

Dabar tas Mauras paspir-• v 1* v • • • *

liams it stšerimš! Dalijau 
CARE siuntinių tremti
niams! •
Pragaras “Rojuje”

Žurnalo “Darbo” redak
cija gavo laišką iš Euro
pos. Jo autorius, buvęs 
amerikietis, o dabar trem
tinys Vakarų Europoje, ra
šo apie Lietuvos darbinin
kų būklę, kada ten atėjo 
“laisvintojai’’ bolševikai.

Okupantai neva padidi
no darbininkų algas, bet 
tuo pat metu darbininko 
pragyvenimo lygis keturis 
kartus sumažėjo. Viskas ne
žmoniškai pabrango.

Švietimo srityje tie patys 
nuliai — visur skurdas ir 
nedateklius.

Dėl suprantamų aplinky
bių straipsnio " autoriaus 
vardą išleidžiame.
Jam Parupo Pinigą*

Komunistų gramofonas 
Leonas Pruseika (Albertas 
Vabalas) nebegali užmigti. 
Jam parupo BALF renka
mos aukos. Esą. vien Chica
goje surinkta 15,000 dole
rių.

Pruseika mano, kad tie
pinigai bus numesti kaip į
balą — “bėgliams Vokieti^ • • •• joje”.

Ko čia jam rūpintis sve
timais “bėgliais”. Geriau jis 
rinktų aukas saviškiams 

. , “poselencams” Rusijoje — 
Bedacht yra typiškas ko- Žalpiui, Šukiui, Angarie- 

munizmo vergas. Kaip anas čiui ir kitiems St. Strazdas.

IRRC:
J. Buivydas, pirmininkas, 
J. Pajaujis, vice pirm., 
Ch. Kundrotas, vice pir., 
M. J. Vinikas, vice pirm.,
A. Devenienė, vykd. sek

retorė ir įgaliotinė prie
oficialiniai nustatytos nor- negalime atsilikti, negalime 'IRRC 
mos. kuri vra lahai „JŲ. __i. 'mos, kuri yra labai maža 
Japonijoj vienam gyvento-__ ___ _________ i gyv

dolerių^ lietuviams tremti- darbo ideologines gaires, juf iki^šiol buvo išduodama 
niams šelpti. Visos lietuvis- A. Lietuvių Taryba kovoja tiktai 1240 kalorijų maisto, 
kos kolonijos dedasi į dar- pagal savo išgales už demo- o dabar ir ta norma yra su- 
bą, ruošia “tag-day” rink- kratinės ir nepriklausomos mažinta.

neištiesti pagalbos rankos! 
saviems bendraminčiams.' 
kenčiantiems tremtyje.

Tikslu organizuoti tokią 
Įpagalbą įsikūrė New Yorke J

Jos Antanavich, iždo sek. 
P. Dagys, iždininkas 
J. Tuinyla, iždo tfobėjas
M
V. Kalvelis, narys.

Swingle, narys 
eli



KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Dr. P. Grigaiti* ir M. Vai* • ties. Tam reikalui reikia pi* 
dyla New Yorke įnigą, ir I)r. P. Grigaitis ma*. 

Mirus P. Bajorui, į New no, kad ALSDS Centro Ko-!
Yorką pribuvo SLA švieti* j raketas turėtų daugiau ra-1 
mo Tarybos nariai pasitar-J ginti saviškius dirbti toje 
ti, ką paskirti “Tėvynės” srityje, rinkti virs minėtam 
laikinuoju redak t o r i u m. į reikalui aukų. \ Į

Vfei tie kurie skaitysite, 
šj musų pasitarimą su Dr.j 
P. Grigaičiu, supraskite, I 
kad tai pasitarimas apie1 
rausų tuojautinius uždavi
nius. Nelaukite raginimo

šio to nauin i Amerikon lie- laišk^ ***
reikalu rūpintis. Ver,tuvių judėjimą. Amerikos f u^kite murins narius i T katuvin < puoKiie naujus narius {

tu Dr. P. 
Grigaičiu

Dr. P. Grigaitis numato, 
kad Waterbury buvęs bir
želio 28 ir 29 Lietuvai Va
duoti Sąjungos seimas jneš

NAUJAS PADANGIŲ MILŽINAS STRATOSFERAI

>< X • c*» . Z ,... •> • < •. at,

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmeny* malonė* kreipti* į Lietuvo* 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš- 

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Antanėlis, iš Malaišių km., švedą- ir Aleksandros Rimkevičiūtės Ša
šų vai. I vickienės.

t Atkočaitytė - Rakienė (buv. Gad-- Senkuvienė - Vaitiekaitytė Petro- 
; lauskieRė) Vincė, iš Raseinių apskr.,1 nėlė, iš Šakių ap., gyv. Chicagoje.

Lietuvių Taryba niekuomet 
nebuvo priešinga priimti 
tuos, kurie nuoširdžiai stoja 
už demokratinę ir laisvą 
Lietuvą. Kas buvo prieš de
mokratinę ir laisvą Lietuvą, 
tas nedirbo su ALT. Jeigu 
tautininkuose jau išgaravo vaites vakacijų. Šią savaitę 
diktatūros manija ir jie per- jie grįžta Į darbą. Dau- 
siorientavo j demokratiją, giausiai musų kriaučių vie- 
dirbsime dėl Lietuvos lais- šėjo Liberty apielinkėje. 
vės ir demokratijos bend- į Bet jų netiuko ir kitur. Bro- 
rai, pasakė Dr. P. Grigaitis. ‘ nė Spudienė net išvyko į 

Šaudymai iš lietuvišku .Montreal. Kanadą. Tiesa, ji

Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungą. Paaukokite atlie
kamą dolei-į-kitą musų rei
kalams.

Ii Kriaučių Tarpo
Kriaučiai atlaikė dvi są-

a matome naują Amerikos skraidomąjį laivą, pritaikytą skridimui stratosfe- 
je. Jis neša 100 keleivių, 4 tonus krovinio ir lekia 340 mylių per valandą.

gyv. Pittstone.
Augustaitis Pranciškus, iš Rukšių

km., Bublelių vai., šakių ap., ir vai
kai Juozas ir Julijona.

Baltuška, iš Kunigiškių km., Svė
dasų vai., Rokiškio ap.

Bankauskas, Stasys ir Vaclovas, 
iš Varėnos vai., Alytaus ap., gyv. 
Chicagoje ir New Yorke.
* Barauskas Aleksandras, gyv. Bos
tone.

Batulevičiutė Ona, gyvenusi Phi
ladelphijoj.

Baziutė Juzė, ištekėjusios pa
vardė nežinoma.

Butkevičius Ignas, iš Alytaus. 
Cinką (Cinko* Andriejaus ir Cin- 

"kienės - Misiureviėiutės Magdale- 
atsiliepti.

Skutulaitė Jadvyga gyv. Detroite 
ar apylinkėje.

Slaboševicius Petras, iš Raseinių- 
auragės ap., gyv. Chicagoje.

Smailys Mary, mokytoja, gyv. 
^Detroit, Mich.

Stankevičienė - Bagdytė Pranė iš 
Alytaus ap.

Stankevičius Motiejus ir Stanislo
vas, broliai Onos Lesniauskienės, ir 

į judviejų šeimos.
Stumbras Juozas ir Ksaveras, iš 

Daugų vai.
Stasiunaitis Antanas ir Dominin

kas.
Stunguraitė Paulina, vienuolė.
Stunguris Vladas, sūnūs Vlado.
Šablevičius Vaclovas.
Šalkauskas Aleksandras, Bolesle-

Čia
roję

WORCESTER, MASS.

saidokų j Dr. Grigaitį, kad 
jis tik vienas A. L. Tarybo
je esąs priešas smetoninin- 
kams, tai buvo melas. Sme
tonininkai kaip ir stalincai 
kratėsi demokratinės ir lai
svos Lietuvos. Dr. Grigaitis 
visą savo amžių kovojęs už 
demokratiją, tą kovą tęsė 
ir A. L. Taryboje. Tai ir 
viskas. Jeigu šiandien ir 
bus vienybė, tai ji bus de
mokratijos principu pagrįs
ta.
Amerikos Lietuvių Social

demokratų Reikalu

ne vakacijoms išvyko leisti, 
bet organizacijinį darbą 
dirbti. Kaip jai pavyko tas 
darbas, pakalbėsime kitu 
kartu. Kai kurie kriaučiai 
ką tik nepavirtę į indijonus 
—tamsiai rausvi nuo saulės 
nukepinti kaip vėžiai. Bet 
dvasioje tie patys kriaučiai, 
pilni humoro.

Kriaučių delegato rinki
minė kompanija jau pra
ūžė. Kaip kas nekaip jau
čiasi, pralaimėjo... Juokda
rių netrūksta, erzina vienas 
kitą. Komunistai sako:

Piliečių Kliubas Persta
toma*

Vietinis Lietuviu Piliečių

LSS 116 kuopos nariai įver
tindami tą sukakti ir su
prasdami jos svarbą, nutarė 
ją paminėti draugiškais 
pietumis.

LAWRENCE, MASS.

Kliubas jau senai yra nuta- madienį liepos 27 d.

Atmintis Vienų Metų
Kapai, kapai, musų am 

kurie Įvyks sek- žini namai! Rods dar
vakar, o metai jau praūžė

ręs padaryti savo name; Pietus įvyks Jurgio Jak- kaip musų šeimoj įvyko di- 
daug pagerinimų, Ikišiol niuno farmoje, kuri randa- dėlė tragedija. Pernai, 1946 
vis buvo visokių kliūčių tą si musų miesto ribose, 7640 metais liepos 23 dieną mi-

Dr. Grigaitis mano, kad j “Žiūrėkite, Sovietų Rusija
vadovaujama komunistų 
partijos baigia užkariauti 
visą pasaulį”.

Bet kriaučiai jiems už ve
ža: “Taip, taip, jus užka
riaujate ‘visą’ pasaulį, bet 
nepajėgiate užkariauti lie
tuvių 54 skyriaus”. To ir

mes neišnaudojame vasaros 
metu progas ruošdami pa
rengimus socialdemokratų 
vardu. Jo nuomone, mes tu
rime išjudinti tuos žmones, 
kurie yra artimi mums. O 
tą galima padaryti tik ofi
cialiuose musų parengimuo
se. Musų kuopos turi rengti, 
socialdemokratų vardu va- kos baigiasi juokais.
saros parengimus. Tuose 
parengimuose turime kal
binti prisidėt prie musų or
ganizacijos.

Mums Reiki* Talkininkų

nos) gimines prašomi ..........------------------ -------------
Deltuvas Jonas, iš Mariampolės Į vas ir Pranas, iš Žiežmarių, gyv.

apskr. ' • j Norwich, Conn., gal prisilaiko' len-
Dirvelytė Ona, iš Kidulių vai. Ša- kiškos bendruomenės.

kių aps. Į Šaltmieris Stasys ir jo brolis, iš
Dulskienė -.Paškevičiūtė Kasė, su Žemaitijos, vienas jų gyveno Chica-

šeima. goję.
Eimutis Pranas, iš Veliuonos vai., Šklierys, iš Svėdasų vai.

Kauno ap. i Šukienė Irena, iš Raseinių ap.,
Giedraitienė - Vaičytė Ona, iš gyv. Chicagoje.

Jurbarko vai. | Suopis išvalpa) Antanas, sūnūs
Grybauskienė - Ruseckaitė, iš Vei- I-auryno, iš šakių ap., gyv. Cleve-

verių parapijos. i landė.
Guja Aleksandras, iš Ukmergės švabas Jonas, iš Vilkaviškio ap.

apskr.
Į Hzyniewiecka Wincenta iš Luokės tik vai., Telšių ap.

Jankauskienė . Barauskaitė 
joną, iš Vilkaviškio apskr.

Jankauskienė Sofija,
Bar re. Pa.

Talandis Jonas Sūnūs Juozo, kil. 
iš Alytaus ap., gyv. Chicagoje.

Undzila Jonas, gyv. Shanandoah, 
kilęs nuo latzdijų.

Vaičys Pranas, iš Eršvilko vai., 
gyv. Wilkes-• Tauragės ap. gyv. PhiladeĮpiujoje.

I Vaičytė Petronėlė iš Jurbarko vai. 
Jasulaitis Kazys ir Simanas ir Ja- J Vaitkevičiūtė < buv. Pavilionienė 

sulaitytė Ona. iš Mariampolės ap., Valerija, iš Biržų ap., ištekėjo antru

Mari-

Artesian Street ' 'rė musų mylimas sūnūs,
Važiuoti reikia W. War-i brolis ir vyras brangusis 

ir negalima buvo gauti lefe,ren busu ligi Hoover Show, į Vilimas. Metai praėjo o lyne! 
dimo iš valdžios. Bet dabar kuris randasi arti South-Įmes vis liūdime jo ir lan- 
kliūtys iau nugalėtos. field Road. Reikia eiti vie-'kome jo kapą nusiminę ir ištekėjusios pava

ną bloką nuo Warren, į už-! klausiame, kodėl gyveni- 
pakalį Hoover Show. Ten mas toks žiaurus ir netei- 
yra ta minėta farma. Įsingas. kodėl jis paėmė iš

Jurgio Jaknitmo farma musų tarpo brangų musų 
yra labai gražioj vietoj, tu- šeimos narį?

. ,ri daug medžių paunksmės Šiandien, nelaimės meti-
Po kontrakto pasirašymo į ir gražių pievų. Ten galėsi- my dieną, puošiame gėlė- 
90 dienų namas turės būti me tyru oru pakvėpuoti ir mis jo kapą ir tik sielvartoj si 
pertaisytas ir vfei darbai gardžiai pietus pavalgyti, begalime ieškoti palengvi-.c 
užbaigti. Pagal planus ir šaltų gėrimų atsigerti ir nimo nuo skausmo.

Liūdintieji: ’

darbą pradėti, nes sunku 
buvo su statybos medžiaga

kliūtys jau nugalėtos
Liepos 8 d. specialiniame

kliubo komiteto ir komisijų 
susirinkime sužinota, kad 
leidimas jau gautas. Kon
traktas dėl namo perstaty
mo pasirašomas liepos 11 d. 

kon

••specifikacijas’' namo per
taisymo darbas kainuos 
$60,000.

linksmai muzikos pasiklau
syti. •

Todėl kviečiame visus
Tai gana didelė pinigų,atvykti. Paminėsime svarbu"I • i • t • a •suma. Bet kliubas turi apie

pakanka, komunisto pagir-i70 tūkstančių dolerių pini-

Vyt Katilių*.

Atitaisymas Žinios
Keleivyje” pirmame pus

lapyje buvo įdėta žinia apie 
: kriaučių delegato rinkimą 

- ... ... į ir buvo pažymėta, kad bal-
mes užimame labai plačią žjo už kandidatus,
veikimo dirvą pašelpinėsą •-
organizacijose. kliubuosej

Dr. Grigaitis mano, kadi

choruose ir darbo unijose. 
O musų spėkos nelabai di
delės. Mums reikia naujų 
rekrutų. Mes turime prieiti 
prie tų, kurie atvyksta iš 
pabėgėlių tarpo čia Į Ame
riką. Mes turime jieškoti

gyv. New Yorke ar kitur.
Juocis Petras ir Vincas.
Juškys Juozas ir Juškytė Petro

nėlė, iš Jurbarko vai., gyv. Brook-

kart, gyv. Chicagoje.
Zagurskienė, našlė mirusio Juozo

Zagurskio, ir dvi dukterys, viena 
vardu Adelė, gyv. rodos Philadel-

• phijoje.
Marijona, iš Rum-1 Žiemienė Uršulė ir sūnūs Juozas, 

Worcester, )lass„ gyv. Lawrence, Mass.
įtekėjusios pavardė nežinoma.

Klynaitis A., giminaitis Domo 
Linkevičiaus.

Knulis Julius, iš Tauragės aps. 
Kozlovskį - Kasperovičaitė Anna, 

duktė Domininko, iš Kauno ap.
Krasauskas B., gyv. Philadelphi- 

joje, 514 W. I-ehigti are.
Kubilius Juozas, gimęs Chicagoje i

1919 m. iš Lietuvos grįžo 1939 m.,1 
apsigyveno Chicagoje. Į

Kveselienė - Valauskaitė Ona, iš 
Rkaudvinės vai., Tauragė* ap 
Clevelande ar Xew Yorke.

Tėvai B. ir M. Vaitkun&i, 
Sesuo Sally, Švogeri* 
Charles An?»ky, Moteri*» 
Ona Vaitkunas, Dėdė M. 
Vaitkunas.

gų ir turi 900 narių, tai, at
rodo, išlaidos nebus nepa
keliamos.

—o—
Musų kolonijos veikėjas 

Juozas Krasinskas buvo iš
vykęs su savo šeima poil
siui į Scranton, Pa., kur
lankėsi pas gimines. Dabar 

Tai yra netiesa. Jokio “tau-[jis jau grįžo į Worcesterį ir
tininkų-bolševikų kandida
to” nebuvo, o todėl už jį ir 
balsuoti nebuvo galima. 
Dargi nei Buivydo kandi
datūros tiesioginiai nebuvo 
išstatyta. Buvo balsuojama 
tik Pildomosios Tarybos re
komendacija pilikti J. Bui-

jau darbuojasi 
nizacijose.

musų orga-

sau rekrutų ir tarpe čia au-Į^d, dar vieniems metams 
gūsio ir gimusio jaunimo.-ir buvo ba|suota už re.
Jeigu mes to nepadarysime, 
mes eisime silpnyn. Mes 
prie to, girdi, neturime pri
leisti.

Mum* Reikia Pinigų
Dr. Grigaitis mano, kad 

mes permažai rūpinamės 
aukomis, kurių mums rei
kia gauti iš visuomenės. 
Mes kartu dirbame su san- 
dariečiais IRRC komitete, 
Šimtai musų žmonių yra 
tremtyje. Mums reikia nors 
dalį jų išgelbėti iš tos padė-

pneš”.

VVORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN
VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alau*, 
gardžiai pagamintai Val

gių ir Užkandžių
či* gaunam* Ir “Keleivis 

pavieniai* numeriai*
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

komendaciją “už ir
Atitaisau tą žinią, nes ji 

klaidina skaitytojus.
V. Paškevičius.

Red. Pastaba: Mielu no
ru atitaisome įvykusią klai
dą apie balsavimą kriaučių 
lokale. Iš musų gauto pra
nešimo buvo neaišku, ar 
balsavimąs ėjo už kandida
tus ar už pasiūlymą. Esmė
je skirtumo nėra, nes bol
ševikiškai - smeto n i š k a s 
“frontas” balsavo prieš tą 
Pildomosios Tarybos pasiū
lymą todėl, kad J. Buivydas 
buvo rekomenduotas palik
ti tretiems metams. Bet dėl 
aiškumo reikėjo pažymėti, 
kad balsavimas buvo ne už 
kandidatus, bet už trečių
jų metų terminą. Ačiū drg. 
A. Paškevičiui už atitaisy
mą tos klaidos.

3

Žilinskas Jonas iš Bernatonių km. 
Panevėžio ap.

Norvaišienė - Rtdvilaitė Matilda, 
iš Pikelių vai., Mažeikių ap., gyv. 
Chicagoje.

Pavlovas Simonas, iš Malėtų, 
Utenos ap., gyveno Argentinoje, vė
liau persikėlė Chocagon.

Pažemeckas Kazys.
Petraitis Juozas, brolis Jurkštai- 

tienės.
Petraitytės, iš Režgalių km., Su- 

‘įYdargo par., Kidulių vai. 
gyv. i Petdauskaitė Ona, gyv. Providen-

„ = es .......... . .ce. R. I.. kilusi iš Šilalės vai.Macaitis Juozas is XKJunų va.. »- Petr ,aitė Bronisiava, iš Šiaulių, 
Martišaite Maryte, is Sakių ap. J

įvykį Lietuvos gyvenime, 
kada musų galinga šalis 
pripažino mažutei Lietuvai 
visas nepriklausomos vals
tybės teises gyventi taip, ______
kaip ji nori. Pasiųsime pa- p,;. Mėnesienos
dėką musų vynausj bei n Baltimorės 6-o distrikto 

demokratai ruošia antra
dienį, liepos 22 d. 8:30 vai.

BALTIMORE, MD.

priminsime jai. kad Lietuva 
ir dabar tik iš Amerikos ti-
kiši sulaukti teisingumo ir ;:a'k'aVe "7akarinę“ ekskursiją 
laisves.

Kurie manote dalyvauti 
šiuose pietuose, tai prašom 

('nelaukti paskutinės dienos
F. Miliauskas. įsigyti tikietus. Vietas gali

ma užsisakyti asmeniškai 
ar telefonu pas LSS 116 kp.DETROIT, MICH.

Bu* šaunų* Pietų*
Lietuvių Socialdemokra-

ant laivo, taip 
Moonlight ekskursiją.. Ant 
laivo bus užkandžių ir gėri
mų, bus šokiai prie geros 
muzikos, grieš Joe Dowl- 
ing’s žinoma musų mieste 
Gikestra. Išvažiavimas į-narius. Telefonu galima vyRs nuo pier g.th' ant

kreiptis pas šiuos draugus 
,M. Balchunas D A 5081, J.

tų Sąjungos 116 kuopa su-ĮPilka TA 5842. J. Balchu- 
sidomėjo laikraščių prane
šimu apie 25 metų sukaktu
ves nuo Lietuvos nępriklau- 
somymės pripažinimo per 
Jungt Amerikos Valstybes.

nas LA 8489 ir P. Warner
AT 0193.

Pietų laikas nuo 1 iki 8 v. 
Kviečia visus.

Rengimo Komisija.

“Keleivyje” naudinga yra 

daryti visokiu* biznio tkel- 
bimu* ir

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ |2^M»,OOO.On.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių ;ipdraudų 
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 
$6,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

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

Light st., laivu “Bay Belle
Tikietai platinami iš ank

sto. Jų galima gauti per 
musų kliubo pirmininką 
Stasį Jonušą Lietuvių sve
tainėje dienos metu, arba 
per Nadą Rastenį, ar per 
kliubo narius. Tikietų kai
na vienai ypatai 1 doleris į 
abu galu.

Išvažiavime dalyvaus mu
sų valstijos žymiausieji de
mokratai.

J. Makauskas.

Mašioto Prano, kilusio nuo Nau
miesčio, Šakių ap., giminės prašomi 
atsiliepti.

Mayeski - Morkunaitė Kazimiera, 
gyv. Brooklyne.

Mažionienė - Bernotaitė, iš Plun
gės vai., Telšių ap., gyv. Chicagoj.

Merbachas Jurgis, iš Taugarės ap.
Mikužiai, kilę nuo Telšių.
Milčinauskienė - Barauskaitė, gyv. 

Bostone

ištekėjusi, gyv. Chicagoje. _
Požerskis Stanislovas, iš Veprių

par., Ukmergės ap., gyv. Bostone 
ar Cambridge, Mass.

Pridotkas Juozas ir Vladas, iš Sa- 
isnavos vai., Mariampolės ap.

Pučas Simonas, iš Vilkaviškio ap. 
Puzinaitė, ištekėjusios pavardė 

nežinoma. Jos tėvas Antanas Puzina 
mirė Amerikoje, buvo kilęs iš Va
balninko, Biržų ap.

Railys Antanas ir Kazys, jų tėvai
Misevičius Kazys, 

koje, iki 1938-39 m. 
voje, Kauno ap.

Misevičius Matas,

gimęs Ameri- 
gyvenę Lietu-

is Panevėžio

Pocevičius (Pocius), Jonas, sūnūs 
Leono, iš Žemaitijos, Telšių aps.

Paršelis (Parzel > Feliksą* ir Jo
nas, gyv. Jersey City, N, J.

Pavilonienė - Vaitkevičiūtė Vale- 
Lrija, iš Biržų ap.. ištekėjo antruvad mamą
gy1'- Chicagoje.

Pertikas Antanas ir Vincas ir Per- 
tikaitė Teofilė, iš Šakių ap.

Petronis Jonas, iš Svėdasų vai. 
Preisas Jonas ir Stasys, gyv. Cle 

Elum, Wasn., Bos 105.
Pruselaitis Jurgis, gyvenęs Union 

City.
Pukenienė Emilija. iš Panevėžio 

ap., gyv. rodos Ccihagoje.
Puocienė - Drygnytė Vincė ir vy

ras Viktoras.
Ramonas Juozas iš Joniškio vai 

Šiaulių ap.

ARKLYS IR RAITELIS

buvo kilę iš Biržų ap.. motina mirė 
Amerikoje (iš namų Puzinaitė).

Raubaitės, Jadvygra ir Sofija, ište
kėjusių pavardės nežinomos, iš Šiau
lių apskr.

Rinkevičius Jonas, jo žmona ir 
vaikai Aldutė, Marytė ir Vitas.

Rozgraitė Petronėlė, iš Ylakių ral.,
Mažeikių ap.

Rudaitis Jonas if Stanislovas, . iš
Bublelių vai., Sakių ap. '

SakeVičipnė - Labbei Julė iš Ak- 
Chicairoje ar Tor-

ke. į S k • .? 1
Sampuk Rozalija < sister

rie), New Mexico vai.
Sinkevičius Pranas, iš Ukmergės. 
Skorulis Kazimieras, iš Vilkaviš

kio ap.
Stankevičius Juozas, iš Pajavonio 

vai., Vilkaviškio ap.
Staškevičius Valerijonas, iš Kra

kių par., Kėdainių ap., gyv. Brookly
ne.

IStoncelytės Petronėlė ir Valerija, 
viena jų ištekėjusi už Mažeikos ir 
St.

Va-

Reichelis Pranas, išvykęs * sj£!2fiXl.
tuvos pnes 30 metų. turėjo kavinę, StoAkus Vincas, 
rodos, San Francisco.

Rimkevičius Jonas iš Kelmės, Ra-IS
šeinių ap., mūrininkas, gyv. Chica
gos priemiestyje, vedęs Drupaitę.

Rukša Antanas Dr., buv. Vilniaus 
Universiteto Rektorius.

Rukša Balys, iš Širvintų, Ukmer
gės ap.

Samoška Juozas ir žmona Marė 
(Nainytė), gyv. Chicagoje.

Savickas, giminės Prano Savicko

Vienas vaikinas, geras 
raitelis, norėdamas pasiro
dyti, užšoko ant arklio, dar 
nepratusio prie balno ir 
sunkiai suvaldomo. Kai ar
klys pajuto ant savo nuga
ros sunkumą, niekas nebe
galėjo jo sulaikyti. Jis pasi
leido bėgti, kojomis žemės 
nesiekdamas. Jojantį vaiki-i 

Iną pasitiko vieškelyje jo' 
draugas ir klausia:

—Kur gi taip skubinie
si? .

Šis sušuko, rodydamas į 
arklį:

—Ar aš žinau!? Paklausk
jo Ezopą*.

pavardė

SKAITYKITE

Informacijos Centro 
Leidiniu*!

LITHUANIA’S F1GHT FOR 
FREEDOM

Bv—
E. J. Harrisom.

Kaina 50c.

GHILLEBERT DF. LANNOY 
IN MEDIEVAL LITHUANIA

By—
P. Klimas.

Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CLUTCH

a collecti»e *ork
Kaina $1.00

Užsakymus siųaMte: 1
Lithuanian American Infermatian Centar,

233 B rot d wa y, New York 7, N. Y.

Suduikis Jurgis.
Šaltenis Jonas, iš Leliūnų vai. 
Šideikis Stepas, ir kiti, iš Platelių. 
Šimoliunaitė Adelė, iš Panevėžio. 
Šmitaitė Ida, ištekėjusios pavardė 

nežinoma.
Šneideraitis Vincas. iš Jurbarko 

miesto.
šteimantaitė Pranė, ir jo sesuo 

kilusios iš Eržvilko vai.. Tauragės.
Šumauskas Juozas, iš Garliavos 

vai., Kauno ap.
Šumskaitės Katrė ir Raiinka, iš 

Rietaviškio vai., Trakų ap., gyv. 
Chicagoje.

Tamošaitis, sūnus ir dukterys Ado 
mo Tamošaičio, kuris gyveno Chica
goje. 4533 S. Hermitage avė.

Tubutitė Marija, iš Rietave vai., 
Telšių ap., gyv. New Yorke.

Urbanavičienė Marė, iš Vilkaviš
kio apskr.

Vakulskaitė Morta, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, iš Pagraužiu km. 
Anykščių vai... ir jor sūnus Albertas 
ir Jonas.

Valkonienė Marija, ir jos vaikai.
Vanagaitė Bronė, iš Mažeikių ap.
Vesel Pranas iš Tfrkšlių par., Ma

žeikių ap.
Vitartas Boleslovas ir Jpozas ir 

tųdviejų šeimos.
Zeikiutė Katarina.
Zuikis Sergiejus, iš Gižų vai., 

Vilkaviškio ap.
Zylė Antanas, iš Viekšnių vai., 

gyv. Brooklyne.
Zaldonas Andrius, gyv. Brooklyne.
Žemaitis Antanas, iš Sakių ap.
Žemgulis J., iš Šilalės vak, Tau

ragės ap., atvykęs New Yorken 1912 
metais.

Žiurkus Albertas, Bernardas, Ju
lius ir Juozas, gyv. Brooklyne.

Jieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti

Consulate General of Lithuania.
41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.
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Juodasis Kontinentas
Didelės Platybė* — Derlingo* Žemės, Dykumo*, -Gi- 

— Ateitie* Kontinentas? — Europos At»i»t*ty-ru>*
mo Ateitis Randasi Afril oje.

mės gelmių turtus.
Ką gali duoti Afrika Eu

ropos ukiui? Pirmiausiai 
Afrika turi milžininkų gi
rių platybes, kur medis kai
nuoja tiktai įdėtą darbą 
medį nuversti. Paskui eina 
žemės ūkio gamyba. Fran-

Vienas iš didžiųjų musų bių kolonijos. Apie 10 mi- cuzai jau senokai pradėjo 
žemės kamuolio kontinentų lionų ketvirtainių mylių raginti vietinius gvvento- 
yra Afrika, arba vadinamas Afrikos plotų yra europie- ju§ negrus centralinėj Afri- 
Juodasis Kontinentas. Af- cių kolonijos ir tiktai de- koj auginti žemės riešutus 
rikos plotas yra beveik pus- šimtą Afrikos dalis yra ne- (peanuts). Riešutai ten au- 
antro karto didesnis, kaip priklausomų Afrikos vals- ga labai gerai, negrai labai 
visos šiaurinės Amerikos, tybių valdoma. sumaniai juos augina ir jei
bet gyventojų Afrika turi Afrikos plotai priklauso žemės riešutų kultūra butų 
labai mažai. Ant 11 su pu- kelioms Europos valsty- išplėsta, karštoji Afrika 
se milionų ketvirtainių mv- į^ms. Seniau anglai, fran- galėtų užversti visą Franci- 
lių ploto Afrika tun tiktai vokiečiai, portuga- jų žemės riešutais. Iš riešu-
pusantro šimto milionų gy- jaį ispanai, belgai ir italai tų spaudžiamas geras alie- 
ventojų. Didžiulės* Afrikos vaį^g visą Afriką. jus, kurį galima valgyti ar-
platybės yra retai apgyven- Dabar, po dvejų pasauli- ba galima naudoti, kaip 
tos ir pustuščios. nių karų, vokiečiai ir italai riebalus, pramonėje. Riešu-

Musų civilizacijos “lop- liko išvalyti iš Afrikos, o tų išspaudos yra maistas ir 
šys” yra baltųjų žmonių tė- jų buvusias kolonijas pasi- žmonėms ir puikus pašaras 
vyne Europa. Amerika ‘tiek ėmė kiti. gyvuliams. Francija žemės
savo civilizacija, tiek savo Ką daro europiečiai su'f^šutų ukiu galėtų apmo- 
dabartinių gyventojų at-Afrikos platybėmis? Fran- kėti veik visą.savo importą, 
žvilgiu yra Europos vaikas, cija Afrikoje turi virš 4 mi- mązlukąs nesutas gali būti 
Afrika yra daug arčiau nuo lionų ketvirtainių mylių uetssemiamų turtų šaltinis, 
senosios Europos, negu A- ploto žemių, Anglija apie i reikia įdėti j jį darbo.

Nr. 29. Liepos 16 d., 1917 m.

TEGRIUVA RŪMAI PASENĘ

—Sveikas gyvas, tėve!
—Denkiu, Maik, už pa

sveikinimą, ba sveikata man 
labai reikalinga. Kai buvau 
jaunesnis, tai mislindavau. l 
kad gyvensiu su saule, o 
dabar visokie paraliai ap
sėdo.

—O kas dabar pasidarė?
—Nefylinu. ir dac oi.
—Jeigu sergi, reikia nu

eiti pas gydytoją.
—Ar tu mislini, Maike. 

kad aš to nežinau? Pas 
daktarą nueit ir durnas pa- 
tropys, ale pasakyk kur 
gauti pinigų daktarui už- 
mokėti tai busi vvras

—Jei pinigų neturi, gali 
nueiti miesto klinikon.

—Žinau, Maike. aš tas 
klinikas. Sykį nuėjau, tai 
mane taip išklinijo. kad ir 
ant binzų nepaliko. Tada 
marmatizmas buvo įsimetęs 
man į sprandą. Sakau, duo
kit liekarstvu. O jie sako. 
kad reikia pirma eksrei pik- 
čerį nuimti. Nu, sakau, jei
gu reikia, tai imkit; juk jus 
ant to daktarai. Ok^i, sako, 
nuimsim. Nustatė 'mašiną 
prieš mano sėdynę, akurat i 
tą vietą, kur yra užpakali
nis kišenius. ir pradėjo žib- 
čiot su lektriku. Aš sakau, 
man skauda sprandą, o ne 
sėdynę, tai kam jus ją fotn- 
grafuojat. O jie sako, ju 
šarap. mes žinom kur foto- 
grafuot. Nufotografavo ir 
nuėjo į kitą ruimą pikč^ri 
apžiūrėt. Paskui sugryžo. 
pabarškino man į galvą, 
liepė iškišt liežuvį, davė bu
rokų rašalo atsigert ir pa
reikalavo 10 dolerių užmo
kėt. Sakau, uskiuzmi, aš pi
nigų neturiu. O jie sako: 
meluoji! Ve, sako, nuimta- 
eksrei pikčeris parodo, kad 
tavo užpakaliniame kelini’’ 
kišeniuje yra dešimtinė 
Na. ir turčiau užmokėt. Ta' 
matai, Maike, kaip tos kli
nikos klinija.

—Ne visos klinikos ta
kios, tėve. Matyt, tėvas bu
vai patekęs į kokių šarlata
nų rankas.

—Ne. Maike, jau tu man 
daugiau klinikų neįkalbėsi 
Ot, kad pasakytum, kur 
gauti tikro devildrekio, tai 
butų kas kita.

—Tokio dalyko pasauly 
nėra, tėve.

—Jes, Maike, yra. Lietu
voj aš jį pirkdavau. Tenai 
pedlioriai atnešdavo jo iš 
Prosų. Žinau, kad ir dabar 
devildrekis mano ligai pa- 
mačytų.

—O kokia liga tėvas da
bar sergi?

—Nežinau, Maike, tur
but amoniją pagavau.

—Nesuprantu, ką tėvą*?

merika. Afrika buvo euro
piečiams žinoma labai se
nais laikais, bet labai mažai 
europiečių vyko gyventi į 
Afriką ir šiandien dar Af
rika tebėra mažai apgyven
ta.

Tiesa, kada senovėj žmo
nės kalbėjo apie “Afriką”, 

nori tuo pasakyti. Juk amo- jįe turėjo galvoje tiktai 
nija yra toks chemikalas,siaurinę Afiuką. kun visada 
ką moterys vartoja skalbi-1 sudarė “senojo pasaulio 
mo tikslams. Ji parsiduoda Į da}i-„ Šiaurės Afrikoje dar 
krautuvėse. Kaip tėvas ga-įPnes 4 tukstancius metų 
Įėjai ją “pagauti,” ir ką tas gyvavo garsi Egypto vals- 
gali turėti bendra su liga? ^bė su aukšta kultūra ir su

—Aš, Maike. ne apie to- dldeha18 . mo£sl° - P^ie?’ 
kią amoniją kalbu. Aš kai-;11}318- Vėliau Šiaurės Afnka 
bu apie tokią kvarabą, ką;y!8ada buvo susijungusi su 
Lietuvoj žmones vadindavo; kitais Viduržemių juros 
zapalenija I kraštais ir iki Magometo

—Reiškia, tėvas kalbi, laikų buv0 krikščioniškojo 
apie pneumoniją, kitaip pa- pasaulio viena dalis, 
sakius apie plaučių užde-i . Septintame amžiuje iš 
girną. ’ ; Arabijos dykumos Azijoje

—Bacit, Maike, aš misli-'p3^?1? Magometo išpažinto- 
nu. kad aš turiu nlaučįu nž- Jai i šventą karą prieš neti- 
degimą. r j kėlius ir labai greit iš Ara-

—Jeigu ištikrųjų taip bu-;bU°sJie persimetė į Afriką 
tų. tai tėvas turėtum gulėti į11". užkariavo visą šiaurinę 
lovoje o ne vaikščioti. (Afrikos dalį. Arabų kariau-

—6 kas iš to bus, Maike, !«illkį buv0 užkariavę ir 
jeigu aš gulėsiu? Juk pa- daU Europos, bet vėliau iš 
šalpos man niekas neduos. Europos jie buvo išvaryti, o 
Ot, jeigu prigulėčiau prie,slaur®s Afrika iki musų die- 
kokios susaidės, ką moka nii yra magometoniška. 
bent penkis dolerius į są-l^en. nuo Maroko vakaroo- 
vaitę tai atsigulti butų kita'8? lkl Egypto niuose. tę- 
rokunda. O dabar tik bla-!sl_a81 “arabų kraštai”, šiau- 
kėms butų piknikas, jeigu i r®s. Afrikoje dabar gyvena 
aš per dieną gulėčiau, dau- aPle 30 milionų žmonių, 
giau nieko.

—Bet man rodos, kad tė
vas priklausai kelioms or
ganizacijoms.

—Jes, Maike. aš priguliu 
prie Ščeslyvos Smerties Su
saidės, ale ji benefito ligoje 
nemoka; ji tik rūpinasi, 
kad memberis nenumirtų 
be paskutinio patepimo.
Vyčių vaiskas taipgi nieko 
nemoka.

—Matai, tėve.'kaip nege
rai, kad jaunas būdamas 
neapsiropinai senatve.

—Gali būt, Maike, kad 
čia buvo mano misteikas 
Ale kai žmogus jaunas ir 
sveikas, tai nepamislina, 
kad reikės kada nors širsti.
Juk ir tu dabar nesirupin’ 
apie savo senatvę.

—Tėvas klysti. Aš ja - 
apsirūpinęs. Kas menes' 
įmoku po kelis dolerius ap- 
c’raudos kompanijai, o kai 
susilauksiu 60 metų am- 

, žiaus, gausiu gražią sumą 
pinigų.

i —Uskiuzmi, Maike, 
jau noriu eit. ba negerai fy- 
linu. Eisiu pas zakristiioną, 
gal jis turi lašų nuo činči-
baro, ar kitko. vo ištirta ir visi žemės plo
i • , jVe.lkas’ tev?- Ti- tai ten buvo. pasidadyti tar

kad kitą sųvaitę vėl Europos vafstvbių. Ta Af 
susitiksime. 'rika ir šiandien yra Euro

pos valstybių rankose. Vi

tiek pat. mažutė Belgija ten 
valdo 920,000 ketvirtainių 
mylių žemių, dar mažesnė 
Portugalija turi 790,000 
ketvirtainių mylių žemių ! 
Ką jos daro su tomis žemių 
gausybėmis?

Atsakymas yra gana liud-

daugumoje arabai ir kitos 
mažesnės tautos, kurios vi
sos išpažįsta “tikrąjį pra
našą” Magometą.

Toliau į pietus nuo arabų 
kraštų eina baisioji Afrikos 
dykuma. Sachara, kuri už
ima daug didesni plotą, 
kaip visos Jungtinės Ame
rikos Valstybės. Dar ir da
bar Sacharos milžiniška 
dykuma yra baisi kliūty 
žmonėms keliauti, o seno 
vėįe per Sacharą nebuv? 
jokio budo perkeliauti. To
dėl senais laikais žmonės 
visai nežinojo, kas yra už 
žiaurios Sacharos dykumos

Tik labai vėlai europie
čiai pradėjo pažinti tikrąją 
Afriką, arba milžiniškas že
mės platybes į pietus nuo 
Sacharos dykumos iki da
bartinės Pietų Afrikos Uni
jos. Toie tikroje, arba juo 
doje Afrikoje gyvena neg
rai. Baltieji žmonės seniau 
ten vykdavo vergų gaudyti 
bet baltieji ten neapsigyve
no. Afrikos žmonės buvo 
gabenami į Ameriką ver
gauti. Devynioliktame am
žiuje “juodoji Afrika’’ bu-

Trys Jungtinių Tautų viršininkai New Yorke prade
da senųjų trobesių ardymą; jų vietoje bus statomi 
“pasaulio parlamento” rūmai.

MARGUMYNAI
John Paul Jone* (čia, kada oras viduje yra 

Šiais metais liepos 6 d. labai įkaitintas. Dėlto rei- 
Amerika minėjo vieno savo kia elėktrikinį feną atsukti 
didvyrio. John Paul Jonės, į langą ir paleisti į darbą. 
200 metų gimimo sukaktu- Oras greit atvės. Fenas turi 
ves. Jis gimė 1747 metų buti maždaug trijų pėdų at- 
liepos 6 d. ne Amerikoje, stūmė nuo atviro lango ir 
bet Škotijoje. Buvo jurinin- jis neturi sukaliotis į šalis, 
kas iš jaunų dienų ir plau- Dalykas tas. kad fenas, 
klojo pakartotinai į Ameri- kuris pučia orą į langą, iš- 
ką, kur Virginijoj gyveno varo per ianga iš kambario 
jo vyresnis brolis. Kada šiltą orą ir, jei lauke oras 
Amerikos kolonijos pasi- yra vėsesnis, kaip kamba- 
skelbė neprikla u s o m o s, ryje, oras ir kambaryje la- 
(John Paul Jonės pasisiūlė bai greit atvėsta. Žinoma,

______ , tarnauti Amerikos ginkluo- toks kambario vėdinimo
Anglijon vis daugiau ir Pigose ir buvo pa- būdas yra geras tiktai tada,

daugiau atvysta lietuvį ^^a“ari„^ K

rupesnio, planavimo.
Palei visus Afrikos pa

kraščius jurose veisiasi ga
lybės žuvų. Reikia tik noro 
ir laivų, kad jas gaudyti. 
Žuvis yra maistas, žuvis ga
li buti ir žemės trąša, alie
jus. Tai yra turtas, kurį rei
kia tik paimti. Užuot laukti

nas. Afrikos platybės yra • išmaldos iš turtingo “Dėdės 
neišnaudojamos. Derlingos Šamo”, kodėl neišnaudoti
žemes arba * yra nedirba-! to. ka§ yi-a p0 ranka? To- 
mos, arba dirbamos tiktai kios mintys ateina ir į Eu- 
kur-ne-kur. Kur galėtų Af-rOpOS vadų galvas. Anglija 
nkoje gyventi milionai į įr Francija mano. kad pa- 
zmonių ir gaminti visokias judinus Afrikos turtus, Eu- 
ukiškas vertybes, ten gyve- rOpa ras ten naują “Ameri- 
na. I. t^i tūkstančiai. Visa ką” ir nebeturės klabenti į 
milžiniška Afrika yra lyg užjūrių bankų duris pagel- 
koks “rezervas”, kuiį kada bos. K. N.
nors ir kas nors “prikels iš
amžių miego” ir įjungs į 
modernišką gamybą. Nei 
Anglija, nei labiau Francu- 
zija, nei Portugalija ar Bel
gija neturi žmonių, kurie 
keltųsi į Afrikos platybes

Lietuviai Anglijoje

.Sb^„Jie/7,l?^’.ku. 1778 metais Paul Jone^ 
vietomis yra . sunkiai pake- £i ST5 JV VII VI

A _2T.J.I mus Lrl i _____
hiitiickwxs IIII oras laukt vra •7--- įkaitos

liamas europiečiams, bet ir 
ten, kur klimatas yra visai 
geras, europiečių visvien

atvykusių per penkis tuks- ži e Anglijoje, prie Sol- 
tanaus, o iki metų galo tur- £ JFirth u'
būt atvyks apie 20,000 lie- JI . • A . 1

neatmena-
yra mažai, nes nėra žmo-,tuvių. Atvykusieji apgy- T.; 1 Tokio3 smugi^^ad kas 
mų. kurie keltųsi ten gy- vendinami stovyklose, o iš atakuotu fu naciu liz 
venti. Išimtis yra Pietų Af-'jų išskirstomi darbams. Da- į Vėliau su‘francuzu‘karo 
rikos Unija, kur gyvena bar atvyksta daugiausia pa- ^vais įU ir Sė įnl 
apie 3 milionus baltų žmo- vieniai asmenys, kurie ne-Aj- pakraščius Pdar vėliau 
nių. bet ir tie žmonės ten turi šeimų arba kurie palię-t-L,.? nfu 
yra bęviltėje mažumoje, ka šeimas Vokietijoje. Šei-
palygi nus su vietiniais juod- mos negabenamos dėlto, 
veidžiais gyventojais. O vi- kad trokšta butų. Kaip jau 
sose kitose Afrikos platy-! žmonės pradės dirbti, tai

varyto šilto oro, Į kambarį 
prieis šiltas oras iš lauko. 
Tada geriau atsukti feną i 
vidų ir leisti jį sukinėtis į 
šalis.

vyne
Rusijos 

ir mušėsi su
karo lai-; 

turkais!

Sako, Galima Skristi 
į Erdvę

Dr. J. M. Zucrovv, rakie-

bėse, išskyrus šiaurinę dalį, 
žemė dar tebėra tuščia, ma-

tada jiems bus parūpinami 
butai netoli darbo vietos ir

žai išnaudojama ir neduoda i su laiku bus leidžiama at- 
to. ko iš jos galima butų i gabenti šeimas, kai bus kur
laukti.

Paskutiniu laiku iš Euro
pos girdisi balsai, kad į Af
riką “bus atkreiptas dėme- 
sis”. Anglai ir franeuzai jau 
giriasi susitarę suvienodin
ti susisiekimo kelius vidu
rinėj Afrikoj, kuri yra labai 
turtinga savo giriomis ir že
mės ūkio gamyba. Be kelių 
joki žemės ir girių eksploa
tacija yra neįmanoma. Tai
gi, pradedama nuo kelių, 
gelžkelių, plentų ir upių 
valymo.

Europos vadai, arba kas 
dar liko iš Europos po dve
jų pasaulinių karų. rimtai 
galvoja, kaip pastatyti vėl į 
kojas pasvirusią Europos 
galią ir įtaką pasaulyje. 
Šiandien Europa guli pa
tiesta, o joje šeimininkauja 
amerikiečiai ir kazokai iš 
Rusijos stepių. Jei Europa 
nori keltis, ji turi atstatyti 
savo ūkį ir jei ne pasivyti, 
tai bent turi bandyti pasi
vyti Amerikos ūkišką galią. 
Gyventi iš Amerikos išmal
dų Europa ileai negalės ir 
Los išmaldos žada užtrukti 
Toje sunkioje Europai 
valandoje. Paryžius. Briu
selis ir Londonas prisiminė, 
kad jie turi savo rankose

Graikijos valdžia rrane- soj milžiniškoj Afrikoj yn 
ša, kad 3,400 “partizanų” tik trys ar keturios nepri- 
iš Albanijos užpuolė Grai- klausomos valstybės: šiau 
kijos pasienio kariuomenę, rėje Egyptas. toliau į pie- 
Mūšiuose daug partizanų tus — Abisinija, vakaruose 
buvo iššaudyta, o 2,000 par- —Liberija ir pietuose Pietų
tizanų yra apsupti netoli Afrikos Uniia. Visa likus'i ten traukus sau trokšta 
Albanijos sienos. Afrika yra Europos valsty- mas žaliavas, maistą ir že

jas apgyvendinti.
Kai kurie atvykusieji 

gąsčiuojasi, kas su jais bus 
po vienų metų. Mat, jie visi 
pasirašė sutartis dirbti tam 
tikrus darbus per vienus 
metus. Kiti vėl bijo, kad jų 
negrąžintų rusams. Visos 
tos baimės yra be pagrindo. 
Sutartis metams yra tam. 
kad atvykęs negalės keisti 
darbo per metus laiko. O 
po metų jau gal būt jis ga
lės kitą darbą pasirinkti. 
Apie grąžinimą rusams ne
gali buti kalbos.

Anglijos lietuviškas gy- 
enimas atgvs atvykstant 

\iek daug naujų žmonių. 
Kol kas tai senieji gyvento
jai dar neturėjo progos pla
kiau susipažinti su naujai 
tvvkusiais.

Naujieji gerai padaryty, 
kad nesišalintų nuo anglų 
larbininkų gyvenimo. Jie 
tuojau turėtų įsirašyti į uni- 
’as. pasidaryti kooperatyvų 
nariais ir įstoti į kooperaty
vų ir darbininkų kliubus. 
Čia jie ras daug širdingų 
draugų. Tačiau tie. kurie 
įprato buti ponais ir vis dar 
nosis riečia, tai turės nusi
vilti. Mat angliški ponai į

i uos žiūrės, kaip ne 
dasės žmones ir dar fore:

Juodojoj juroj. Jis mirė;dnllJ varyklių ekspertas 
Paryžiuje 1792 metais ir tik Pprdue universitete, šias 
1905 metais jo kūnas buvo dlenas sakė Amerikos me-
pargabentas į Ameriką ir 
palaidotas Annapolis, Md.

“Geresnis Už Šeimininkę”
Dulkėms ir visokiems ne

švarumams valyti Ameri
kos namuose dabar jau yra 
vartojami “ekektroniniai va
lytojai”. kurie išvalo dulkes

chanikos inžinierių draugi
jos narių susirinkime, kad 
jau galima yra padalyti ra- 
kietinius varyklius. kurie 
gali nešti žmones į erdvių 
tolybes. Tokie rakietiniai 
varykliai neštų žmones 
daug greičiau už garsą (po 
7 mylias per sekundę) ir

daug geriau, kaip pati ge- Sa^M skristi labai toli. T as 
riausioji šeimininkė. Tie Proi??onus sako, nėra ko 
nauji elektrikiniai ' kamba- -J1 u,- ^omines energijos 
rių valytojai kainuoja $400,11S^? . in,im,? n. iklnkymo į 
bet, sako. jie yra labai nau- e,dv,lJ keliones karus 
dingi. Per karą jie buvo . , .
naudojami įvairiose dirbtu- P.1,1 e,dvlU 
vėse. ypatingai ten, kur yra le^tU5'’?8 nuneš žmones 
daug dulkių. mėnulį, ai gal n į kitas pla

Nauji elektroniniai valy- 
tojai valo dulkes elektro

Belieka tiktai laukti, kada 
traukinys ar 

lėktuvas nuneš žmones i
į, ar gal ir į

netas.

pagelba. Kai 
tą aparatą.

oras eina per 
dulkės jam°

Mokslas Patvirlina
Amerikos chemijos drau-

elektrizuojasĮ ir paskui ivai- gijos nariai praeitą savaitę 
raus įtempimo metalinės išgirdo iš savo vieno nario, 
plokštelės tas dulkes pri- Dr. Paul J. Florv, Goodyear 
traukia ir suvaro į dulkių kompanijos tyrinėtojo, vie- 
rezervuąrą. Dulkelės, kurių ną naujieną, kurią daugelis 
dydis yra viena 250,000-inė vyro jau sakosi senai žino-
colio, pakliūva j tą valyto
ją. tuo tarpu kai geriausio
ji šeimininkė tokių dulkių 
su savo skuduro nepagau
na.

ję. Ta naujiena yra seka
ma: Tas mokslininkas išty
rė želiatiną. kurią šeiminin
kės dažnai vartoja viso
kiems desertams gaminti, ir

-------------- ijis, ištyrė “nedavulkanizuo-
Kaip Atvčdinti Kambarį tą” ar nedakaitintą gumą 

Su Fenu ir sako, želiatina ir neda-
Karštomfs dienomis kam- kaitinta guma savo chemi- 

bariuose vra naudojami niu sąstatu yra “beveik” 
savo j elektrikiniai “fenai”, ar vė- tas pats! Mokslas taip sa- 

dintuvai. kurie judina orą ko, o daugelis vyrų tą jau 
ir atvėdina žmones. West- senai spėjo, nes valgant 

elektrikinių fenu tuos “želiatinuotus” deser- 
žmogus jauti.

milžiniška Afriką tik už- nerius, o darbininkams jie . 
miršo tą kontinentą ūkiškai bus svetimi. Tie tai turės IP^.noose .
pastatyti ant kojų, kad iš rūgti savo pačių maslionko- išdirbėjai sako, kad su fe- tus dažnai

* - ‘ ’ še. nu lengva yra atvėdinti i- kad valgai kokią tai neda
P. Puodžiūnas, kaitintą orą vakare ar nak-, raugintą roberį...
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Iš Plataus Pasaulio
loti” galėtų alaus bonką

Vaišingumas Korėjoj Į UN — Plepių Kliubas
80 amerikiečių lankėsi Į Jungtinių Tautų atominės

rusų užimtoj Korėjoj. Pas-; kontrolės komisija vėl po-1 
v,.: ___ ______*n.i_• -i--__ ... -i / •kui kiekvieną amerikietį vi 
sur vaikščiojo trvs rusų ka• • • • e e . • •. . *

sėdžiavo ir vėl po ilgų kal-( 
bų nieko negalėjo nutarti.'

reiviai ginkluoti iki ausų. Skirtumai tarp rusų ir ame- 
Nakčia prie amerikiečių rikiečių tiek yra dideli, kad j 
miegamųjų kambarių sto- ir geriausių norų žmonės 
vėjo rusų sargybos. Rusai pradeda žiūrėti į tą UN, 
tokį savo elgesį aiškina tuo. kaip į nepagydomų plepių 
kad su šnipais reikia buti kliubą.
atsargiems...

Indijos Teroristai
Kalkutos mieste Indijoj 

ginkluota teroristų gengė 
keliuose automobiliuose va
žinėjosi miesto, gatvėmis ir 
mėtė bombas į turguose su
sirinkusias minias. Iki poli
cija susitelkė teroristus

Meksika ir Doleriai
Meksikos valdžia išleido 

parėdymą, kurs draudžia 
įvežti į Meksiką iš Ameri
kos nereikalingas prekes, 
kaij) automobilius, laikro
džius, skalbiamas mašinas, 
baldus ir k. Meksikos val
džia sako, Meksika mažai

gaudyti, jie išnyko. Tur-į beturi amerikoniškų dole- 
guose daug žmonių buvo ; rių, todėl negali importuo- 
užmuštų ir sužeistu. {ti daug amerikoniškų prc

kių.
Berlyno Majoras

Vokiečių sostinė Berly
nas išsirinko sau socialde
mokratą biurgermei s t e r į 
(majorą), Dr. E. Reuter, 
bet rusams jis nepatinka ir
jau iš kelių kartų rusai atsi- kos atominių bombų pas- 
sako jį patvirtinti. Reuteris laptis. Sako, tų šnipų yra 
bolševikams negeras dėlto, j daug ir jie veikia išsijuosę, 
kad jis seniau buvo patsi^et Rusijos ambasada Wa- 
bolševiku ir pasišlykštėjęs 'shingtone turi drąsos skelb
iu politika prisidėjo prieki, kad jokių rusų šnipų 
socialdemokratų. į Amerikoje nėra.

Rusija Užginčija
Amerikos aukšti pareigū

nai sako, Rusijos šnipai 
“dirba 24 valandas” per 
dieną, kad išgavus Ameri
kos atominiu bombų

JIE ŽUDĖ KITUS, DABAR NUŽUDĖ IR JUOS

Paduotos čia keturios nuotraukos parodo . kiniečių teismą japonų armijos ka
rininkams, kurie okupacijos metu žiauriai persekiojo ir žudė Kinijos gyvento
jus. Kiniečių teismas dabar nuteisė juos sušaudyt. Vaizdelio apačioje mato
si ekzekucija. Po to, žmonių minia sutrempė jų lavonus į purvyną. Nužudy
tieji vadinosi Haroči Yonemura ir Žire šimota.

ga
išgerti. Kai kiti darbininkai 
bravore dirba dėl “mergų 
ar degtinės naminės”, tai 
poetas sakėsi dirbąs už 

vargingo lietuviško krašto 
trobelių laimę ir laisvę”.

Dėl šitų dejavimų ir pasi
gyrimų kiekvienas pasakys, 
kad tai “poeto fantazija”, 
o ne darbininkų būklės 
vaizdavimas.

JUOKAI
Skirtumas Aiškus

Sūnūs parėjo iš mokyklos 
ir paklausė tėvą:

—Tėti, paaiškink man, 
koks yra skirtumas tarp 
juoko ir anekdoto?

—Matai, vaikeli, — atsa
kė tėvas — skirtumas yra 
tame, kad anekdotas yra la-

„ xl T . , bai ilgas, turi daug žodžiu,Butkų Juze buvo pilnas turi ^adą ir užbai*ą, 0 tafp 
namų, neva revoliucinių ,pat anekdote gali buti il- 
įdejų. Bet jis buvo širdin- g€snj linksmus pašnekesiai 
gas žmogus ir kieto spran- ir daug kitų dal£kų o juo. 
do žemaitis. Todėl jis nesi- kingiausioji vieta anekdote
I xx I rr.4 xx wx XX I XV XX /XIIV Z"X - *lankstė prieš valdančiuo
sius ir nemėgo keliaklupš- yra ištęsta ir ne iš karto 

metasi į akis... Ar aišku.čiuoti prieš tuos, kurių ran- vaikeli? 
koje yra botagas ir saldai- —Taip, tėti, ačiū už anek-
nis. Ir dabartinių Lietuvos dota?
rašytojų vergiškame chore,' 
garbinant “Kaukazo Ere
lį”, Butkų Juzės balsas ne-
buvo girdimas. Jo “vieta” 
diktatūros režime butų ša
lia Kazio Borutos, Kazio 
Jakubėno ir kitų rašytojų, 
kuriuos rusiška diktatūra 
padėjo į saugų ir tylų kalė
jimą. J. Ž-ti».«

PAJIESKOJIMAI

Beveik Neapsiženijo
Viena panelė giriasi sa

vo draugėms:
—Vakar vakare aš galė

jau apsiženyti vieną turtuo
lį su 50,000 dolerių.

—Tai kodėl neištekėjai? 
—klausia jos draugės.

—Lengva pasakyti, bet 
kur man buvo imti tie 50,- 
000 dolerių? — atsakė ta 
panelė.

Dėl Spaudos Francuzų 
Zonoje Vokietijoj Ap ie Butku Juzę

Paieškoma Julė Jocaitė-Linkait.ie- 
nė gyvenusi Chicagoje. Ji pati ar 
kas apie ją žino maloniai prašome 
atsiliepti šiuo adresu: ’ (30)

Petras Griciunas
75 Brookley Rd.,

Jamaica Plaiu: M aas.

Kinija Be Marinų
Paskutinieji Amerikos 

marinai apleido Kiniją ir
Prezidento Vietininkas
Amerikos kongresas pri

ėmė įstatymą, pagal kuri jei 
prezidentas ir vicepreziden
tas negali eiti savo pareigų, - - 25 0()() kareiviu bet
5S Svn,enn?m!lal'e-giU- ei’ dabar ’isi amerikiečiai iš 

ten ištraukti. Sako, jiems

Amerikonų ir anglų zo 
nose jau kuris laikas kaip Klaipėdos ligoninėj ba- ten kilo revoliucija, jis su 
gaunama spauda iš Ameri- landžio 22 d. mirė rašyto- daugeliu kitų “Aušrinės”
kos. Bet francuzų zonoje ji jas Juozas Butkus, žinomas šalininkų • apsisprendė kai- 

„mru.a« M vis dar neįleidžiama. Laiš- kaipo “Butkų .Juzė”. Mirė riųjų socialistų revoliuci-
crižo i Amerika Seniaulkai eina« bet laikraščiams jis vos sulaukęs 54 metų ninku dvasioje. Tos politi- 
Amerika turėjo^ Kinikoje siena užtverta. Dėl to susi-amžiaus . Inės grupės idėjomis Jis m
xn‘r< 9nnan Varoiviu Eot daro didelė skriauda ten1 Butų Juze buvo z

esantiems lietuviams. Pa- ir tik 
starieji turi spaudą gaben- Jo

žemaitis gyveno visą savo gyvenimą, 
ik žemaitiškai tekalbėjo. Tos idėjos kartais ryškiau, 
raštuose irgi pilna “že- kartais gana miglotai atsi

kąs, paskui jo eina senato kiL<. vp;ktj ’nJ viri'tis per žaliąją sieną, kaip maitiskumų” ir “giliosios spindi ir jo kūryboje,
laikinas pirmininkas. Nau- ,-anonai fsicaro laikais. I Žemaitijos”" kalbos ypatin-1. Nem-iklausomos Li
jas įstatomas nori, kad pre-
zidento vietoje visada butų __ L
žmonių rinktas žmogus.

Japonų Nuostoliai

Paieškau Pranciškaus Stuogio, I>o 
mininko sunaus kilusio Vaškų vals
čiaus. J Ameriką atvyko 1914 me
tais. Manoma kad gyvena Chicago, 
111. Turiu svarbų reikalą, malonėkit 
atsišaukti šiuo adresu:

J. Herman
133-06 Linden Blvd.,

So. Ozone Park 20, L. I., N. Y.
Paješkau vyro be šeimynos, kuris 

moka karpenterio karbą, ant far
mos, ramus vikeišinas ir užsidirbtų 
pinigų. (31)

Prašau atsiliepti šiuo adresu:
John Katunas,

Wachusett st., Holden, Mass. 
Telefonas: Holden 2051.

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

nejsisteigs Dievo Karalystė.
ALIK ARMIN,

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

Renmatišld_Skausinai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
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 

(29-7)
DEKEN’S OINTMENT CO.

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

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

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

japonai jau esą išgabenti iš ,caro lakais. į Žemaitijos kalbos ypatin-j Nepriklausomos Lietuvos —...... ------------
— - - J & , gumų. Pats poetas kadaise laikais Butkų Juze, kaip ir lusi iš Vėžionių kaimo,

Amerikos pastas atsako j [e ,Ri buvęs revoliucininkasl^r’K^^^”
“Esu aš paprastas kaimo dai- Kazys Binkis, bandė įsi

raus. Darbo ir prakaito gyve- kurti žemės ūkyje ir buvo 
vargdao. as imu dainai įsigijęs “dvaro centruką”, 

žodį ten, gražiausioji Lie- ar nemaža ūkį Žemaitijoj, 
tuvos dalis, kaimo žmonės, pur- netoli Klaipėdos krašto pa-

Prūeškomi: Ona Narkevičiūtė ki-
Kupiškio ’ 16-oz $5.00. 
Vaitonis

Panevėžio
ops.; Vaitkunas Domas kilęs iš Ra- 
čiukėnų kaimo, Kupiškio vai., Pane
vėžio apsk.; Prakuratas Kazys kilęs 
iš Aukštupėnų kaimof Kupiškio vai.,
Panevėžio ap.: Šimonis kilęs iš Kau
še; Kumnauskas Kazys: Zovė Pran 
ciškus; Mickevičiūtė kilusi iš Suvai

pasiteiravimus, kad nėra 
dar sutarties tarpe paštų 
(Amerikos ir Francuzų oku- 

įpacinės valdžios) dėl pri- nirne 
Tas

jau tęsiasi nuo sausio mene 
šio,
taip nėra. Pasėkoje lietu
viški laikraščiai čia Ameri
koje vis dar negali siųsti 
savo spausdinių į francuzų 
zoną. 6 mėnesiai buvo pa
kankamas laikas kad paš
tai susitarimą padarytų. 
Matomai kas kitas kliudo. 
Reikia kad lietuviškos or
ganizacijos, o ypač Ameri
kos Lietuvių Taryba daly
tų žygius šitam nenormalu-

Nuo Lopšio iki Karsto”
Anglijos valdžia paruo

šė išplėstą soc i a linio_____ ___ _ J •_ - ___
xteven.v urHuuiniu piaiia, nuio ap-j = . , j- ■viso 10,755,000 t. talpumo ims VISUS gyventojus įr’statym0 sPausdinly- 

laivų. Iš to skaičiaus Ame- draus juos nuo ligos, senat- 
rikos karo laivynas ir or- vės, nelaimingų atsitikimų 
laiviai nuskandino 9,736.- ir nedarbo. Manoma, kad 
068 tonų talpumo laivų. Ki- naujas Įstatymas galės pra
tus nuskandino anglai. Ru- dėti veikti nuo 1948 m. lie
sai iš viso nieko neprisidė- pos 1 d. Dabar jis svarsto- 
jo prie japonų nugalėjimo, mas parlamente.

JL VJI I\<1X j<X{7V7II<X‘ -------------------------

KAS MUMS RAŠOMA
APIE VYDŪNO RAŠTUS, ir “Darbymetį”. Visus tuos 

--------- žurnalus Vydūnas vienas

t?" i ' nių kaimo, ištekėjusi, bet po vyru
n cntor+inc Voin novo va braido, sunkiausius darbus siemo. Kazys Binkis savo; pavardė nežinoma. Virš nurodyti as-
O butai lies Kdip Iield • . . . “Jvarn nontra” oroit nranžė menys arba kas apie juos zmo nudirba ir sunkiausiai, paneigti ir avaro centią gieil piauze j,oniai prašomi atsiliepU šiuo adre-

skriaudžiami, duonelę užsipel- karciamose, o Butkų Juze su: __ (30)
no, o neturi balso... Aš su jais jį išlaikė ir, rodos, buvo ne-
džiaugiaus ir budėjau, mel
džiaus ir linksminaus, bandą 
ganiau ir mėšlą vežiau, dirbtu
vėj darbo kūjį kilnojau ir kalė
jime sėdėjau: juos mokiau ir 
iš jų mokiaus’’.

Taigi, rašytojas pasirinko 
sau kelią buti “paprastu 
kaimo dainių”. Bet ka tai

“Keleivyje” J. Str. trum- prirašydavo ir žiurėio į tų mui prašalinti, 
pai paminėjo Vydūno svar- žurnalų turinį, kaip į vieną «x
besniuosius raštus, bet tik- ištisą veikalą, bet liesdavo
tai mažą jų dalį teišvardi-! juose visokius klausimus, 
jo. Vydūnas yra parašęs 
keliasdešimts visokiu raštu.

straips n i ų
Jei Vydūno veikalus ir 

, straipsnius surankioti, tai 
11 gautųsi mažiausiai kokie 25neskaitant

bTimpų rašinėlių. Net ir di- storj tomaj rašt Tiek |ė, 
dieji veikalą, buvo ne visi .jo m‘o Noržjau

papildyti J. Str.. kad skai- 
tvtojai gautų pilnesnį vaiz
dą apie Vydūno raštų gau

rių papildyti jo straipsnį. 
Iš stambesnių raštų reikia 
paminėti “žvaigždžių Ta
kai”. “Varpstis”, “Sąmonė” 
ir vokiečių kalboje parašytą 
musų tautoš istoriją: “Li- 
tauen in Vergarurenbeit und 
Gegenvvart” (Lietuva pra
eityje ir dabartyje).

Vydūno taip vadinamų 
smulkių raštų išvardijimas 
sudarytų ilgą sąrašą ir vis 
vien nebūčiau tikras, kad 
visus juos paminėsiu. Bet 
noriu paminėti nors kai ku
riuos smulkiuosius raštus. 
Štai jų pavadinimai: Gim
dymo Slėpiniai, Musų Už
davinys, Sveikata. Tautos 
Gyvata, Piktoji Gudrybė, 
Pasveikimas, Nakvišos Gė
ralas, Birutininkai. Tėviškė, 
Jonuks, Paslėptasis Auk
sas. Pasiilgimas Veldėtojo, 
Numatė, Kur Prots?. Smar
kusis Kruša, Vyrai, Tikroji 
Motinėlė, Avelė Senovės

sumą.
Vydūnas yra pasidarba

vęs ir lietuviškos dainos 
platinimui. Jis vadovavo il
gus metus “Birutės” chorui 
ir yra išleidęs dainų rinki
nėlius su gaidomis chorams.

Savo veiklą Prašų lietu
viuose Vydūnas pradėjo or
ganizacijose ir teatro rate
liuose, dalyvavo ir»vadova
vo daugelio savo veikalų 
pastatyme įvairiose Tilžės 
krašto vietose. Vydūno vei
kimas Tilžės krašte, buvo 
labai platus ir vaisingas.

Vydūnas gimė 1868 me
tais kovo 22 d. Verdainėj. 
Mokslus ėjo Pilkalnėje ir 
Ragainėje. Vėliau mokėsi 
Karaliaučiaus universitete. 
Dar vėliau lankė Greifs- 
vvaldo. Halės, Leipzigo ir 
vėliau Berlyno universite-

reiškia? Jei tai reiškia dai-
K. Jokubauskas. nuoti . aPie kain]?. žmoni« 

gyvenimą, jų džiaugsmus, 
vargus, darbus
ves tai tokiais

blogai, nors gal ir ne visai 
revoliucingai įsikūręs. Ukiui 
Įkurti ir Tauragės maišto 
kai kuriems pėdsakams lik
viduoti poetui buvo reika
lingi pinigai, o Butkų Juzė 
buvo girdėjęs, kad Ameri
ka yra “golden land”. To
dėl jis buvo atvykęs į Ame
riką užsidirbti pinigų ir ke
lis mėnesius dirbo alaus 
bravore, ritinėdamas alaus 
statines. Apie tą savo gyve-

P. Kriaučiukas,
Box 343, Staten Island, L. I., N. Y.

Paieškau savo brolių Zigmo Leka
vičiaus, Petro Lekavičiaus, Vlado 
Lekavičiaus. Jų pačių prašau atsi
liepti arba kas apie juos žino pra
šau man parašyti. Busiu dėkingas.

Vaclovas Lekavičius (30)
Fisher Home, Altą, Canada.

Dėkui Eilių Autorei!

“Kel.” 28-to laidoje tilpo 
labai gražios eilės “Pilviš
kiai”.

Pilviškiai! Tai mano gim
tinis Lietuvos kampelis! 
Tos eilės man priminė 
mano 18-to šimtmečio jau
nystės dienas! Čia augau, 
mokinaus ir no tuos tankiu-; 
pašešupio karklynus lan
džiojau.

Dar sykį , (lekuoju bran
giai autorei už tas puikias, 
miklias eilių mintis...

Kėkštų Jurgis.

m negero- nimą kapitalizmo šalvje jis 
kaimo dai-,

Lietuvis gyvenantis Indochine ir 
tarnaujantis ten kariuomenėje sve
timšalių legijone, norėčiau susiraši
nėti su Amerikos lietuviais. Esu vie
nišas, negaunu nei laiškų nei laik
raščių ir galiu visai savo kalbą pa
miršti. Maloniai prašau man para
šyti šiuo adresu:
Leg. lcl.Trainys Alfonsas Mlc 31165 

S. P. 70-788 C. M. B. E-O.
via France.

Ll? vi V T iotVj I)a,raŠė eHeS “AlaUS BraV°- luS'lš^Valkininkų parapijom, Giniu: kūno ir proto stiprintoja, 
puvo veiK visi^Liieiu- re»ę kurias skiria “bendro nų kaimy, Vilniau? krašto. Seniau Paragvajų Arbata išblaivomais

vos rašytojai, nuo Duone 
laičio iki Maironio. Butkų 
Juzės “kaimiškumas” bet-

darbo draugams Ameriko
je.” Jose jis sako:

gi buvo kitoks. Jis norėjo, gimtus štai dėžių aš pridėjau,— 
buti revoliucinis rašytojas, Į Tik gerkit, visi piniguoti!— 
kelti maisto idėjas ir, kaip ir pats jau visai išbadėjau, 
Kazys Boruta, norėjo už
krėsti ar apdovanoti “kai
mo berną” revoliucinėmis 
maištininko ypatybėmis.

Dar gimnazijos laikais

jryveno Lowelly, Mass. Jis pats ar 
kas jį žino malonės atsiliepti šiuo 
adresu: (32)

Kastantas Molis,
787 Bank st., Waterbury, Conn.

Pajieškau savo brolj Antaną 
Navicką ir brolio vaiką Alfonsą Na
vicką iš Lietuvos paeina iš Kazlų 
Rudos. Taipgi paieškau savo drau
gės Adelęs Puidokos paeina iš 
Mariampolės. Busiu dėkinga už su
teikimą žinių apie juos. Kas žinote 
malonAite parašyti šiuo adresu:

Marytė Navickas (29)
8X78 Central st., Detroit, Mich.

mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadwav.

So. Boston 27, Mass.

Butkų Juzė. žemaičių ūki
ninko vaikas, įsitraukė į 
aušrininkų judėjimą, o gy
vendamas Rusijoj, kada

Balsas. Musų Laimėjimas, ^us- Pei." ’lgiis metus bu- 
Lietuvos Pasakėlė, Ragana. )’° mokytoju. Pradėjo mo- 
Karalaitė, Juraitė, Rožės ir Rytojo darbą Kintuose, S:- 
Lelijos ir kiti lutės apskrityje (Kląipedos’

Vydūnas leido ne tiktai krašte) o vėliau per ilgus 
“Jaunimą”, bet seniau jis metus buvo mokytoju Til- 
leido “Šaltinį”, o po “Jau- žės gimnazijoj. S. K.
nimo” dar leido “Naujovę” ^ew *ork, N. Y.

Geriausi Amerikos 
Grynakraujai

Prasideda 2:00 P. U.
Double Baigiasi 1:40 P. M.i

Subatos Įdomybės
THE HANNAH DUSTIN HANDICAP 

Sudėta $15,000
Kumelaitėm ir Kumelėm. Treigės ir Senesnės 

Mylia ir šešinliktadalis 
EI — B. & M. ir Busai iki galo 
Daug Karams Vietos Dykai

—

nėr ko šeimynai beduoti.
1

Ne vienas čia. čia tūkstančiai 
musų.

Visi prakaituoti, raudoni 
savaitėmis be pertrūkio triūsia, 
dyglys nors ir graibysi šone.

Ek. tikslas mus darbo yr
margas:

tai mergos, degtinė naminė, 
tai geismas prasmegtų kad

vargas,—
mus dirbančius šimtmečiai mini.

Už laisvę ir laimę trobelių 
vargingo lietuviško krašto 
einu aš vis dygu taip kelią, 
nešioju nelengvą aš naštą...

Šimtus štai dėžių aš pridėjau—
Tik gerkit, visi piniguoti!
Ir pats jau visai išbadėjau.
Ir nėr ko šeimynai Išduoti.

Šeimynos poetas tada ne-
tuiėjo, bet jis manėsi tiek, “Keleivis” visada yra gera 
mažai uždirbąs bravore,1 ______
kad net nesamos šeimos ta- dovana draugams ir pažįsta*
rėsi negalįs išmaitinti! Pa- miemg. užsakykit jį savo arti* 
gal nuvalkiotą posakį, jis

Paieškau savo pusbrolio Kazio Ra
moškos sunaus Jono kilusio iš Vilki
jos miestelio Kauno ap., 1921 metais 
betarnaujant Lietuvos kariuomenėje 
gavau laišką iš Lowell. Mass. su $5 
per Lietuvos Banką, Kaune. Paieš
ko Jonas Ramoška sūnūs Prano, kas 
žinote maloniai prašau pranešti šiuo 
adresu: (29)

J. Ramoška. 35 l«adale avė., 
Toronto, Ont., Canada.

Pajieškau giminių ir draugų. Trys 
broliai — Antanas, Adolfas ir Al
fonsas Jarai — yra tremtiniai ir gy
vena Vokietijoj. Musų tėvai buvo 
abudu kriaučiai Šiaulių mieste. Jo
nas ir Agota Vanagaičiai iš T>oman- 
tų kaimo, Šiaulių parapijos. Giminės 
ar tėvų draugai prašomi atsiliepti.

Pajieškau taipgi kaimyno Jono 
Žagaro. Girdėjau jį gyvenus Dėt 
roite. Prašau atsiliepti ar jį žinan
čiųjų man pranešti.

Ir pajieškau brolio Antano Luko. 
Jisai 1935 metais gyveno West- 
lock. Altą., Kanadoj. Kas iš kana
diečių iį žinot, prašau man pranešti, 
busiu labai dėkingas. <30>

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

NUO UŽSISENĖJUSIU. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jia 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pasalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džtestančios 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 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order j 

LEGULO. Dept. 2.
4847 W. 14th Street.

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th SL, Cicero 50. IH.

sakėsi dirbąs, kad “pinii. miesiems!
Remkit biznierius, kurie 

skelbiasi “Keleivyje.”

t
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Moterų Skyrius
SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kaip palaikyt šeimoj laimę

gražiai gyvensi, tai busi 
laimingas: o jeigu namuose 
santaikos nebus, tai tikra 
prapultis. Taigi mylėk ją, 
o turėsi dangų ant žemės.

Be to. aš kiekvienam vy
rui patariu išmokti koki 
nors amatą, kad galėtumėt 
daugiau uždirbti. Kai turė
site geresni gyvenimą, tai' 
ir santaika bus geresnė, nes; 
skurdas gimdo neapykantą.'

, _ , ,. -i • v Nereikia manvti, kad esi
nebeužtenka, bet reikia »U;,jau persenas ko nors išmok- 
to su keliais kambariais. Gių; fs,^.enima paserinti. 
jo alga apsivedus nepakilo; V l|s dk ku.
„ ka,n hnvus S»5 ūi(?ko nemįka įr nesiru.

neklausė tėvų, dabar verkia

Rašo Ona Kubilius
“Keleivio” 26 num. Mo

terų Skyriuje tilpo labai į- 
domus Kapsės raštas apie 
tai, kaip palaikyti šeimoje 
laimę. Ji rašo, ką šituo 
klausimu yra parodžiusi 
Paiyžiaus laikraščių suruoš
ta ankieta. Tas straipsnis 
yra idomus tuo, kad jis lie
čia šeimas, jų laimę ir ne
laimę.

šiais laikais visas pasau
lis yra pilnas nerimo ir ne

ji pasilieka kaip buvus $35 
per sąvaitę. Dabar jau ne 
apie perfumą reikia svajoti, 
bet reikia rūpintis kad butų 
už ką vaikui bonką pieno 
nupirkti. Vyras tiek už
dirbdamas ne tiktai negali 
žmonai gėlių ir kvepalų 
pirkti, bet dorai apsirengti 
neturi iš ko, pats apiplyšęs 
vaikščioja, kad tik galėtų

pina nieko išmokti.

Ji Buvusi 30 Metų
“Vergijoj.”

apykan^. Todil nitėbM- " S“1? » ^lu.
na, kad šita liguista padėtis 
atsiliepia ir šeimų gvveni-

Statistika parodo, kad 
paprasti darbininkai uždir-

me. Statistika parodo, kad ba tarp $35 ii* $45 i sąvai- 
šiais laikais daugiau yra tę; jie sudaro gyventojų di- 
divorsų, negu kada nors džiumą ir jie. paprastai, 
pirmiau yra buvę. Kai ku- augina didžiausias šeimy
nose šalyse daugiau yra nas. Gėlės ir kvepalai jiems 
persiskirimų, negu vedybų, neprieinami dalykai.
Del to visuomenė yra susi- 
rupinusi, kaip apsaugoti 
šeimą, kad ji visiškai nepa
kriktu. Yra net dovanos

Kadangi Kapse pagei
dauja, kad “Keleivio” Mo- 
teių Skyriaus skaitytojai 
pasakytų savo -nuomonę

skiriamos, kad kas nurody- kaip palaikyti ir lietuviškoj 
šeimoj laimę, tai aš pasatu kaip tatai padaryti. Ma-ų Kaip u 

tyt, dėl to ir Paryžiaus laik
raščiai jieško šitai proble
mai atsakymo. Juk Francu- 
zija divorsais bei persisky
rimais užima trečią vietą

kyšiu štai ką: moterims pa
tariu nekaltinti savo vyrų, 
kad jie permažai uždirba, 
kad jie tinginiai, apsileidę, 
niekam netikę ir tt. Nes jei-

pasaulyje. Divorsai tenai į gu moteris kaip piuklas 
piauna savo' vyrą dieną iš 
dienos, tai tas jam tiek nu

plinta kaip choleros epide
mija.

Iš tos ankietos davinių 
matyt, kad Paryžiaus laik
raščių skaitytojai davė mo
terims labai sveikų patari
mų. Jie sako, kad moteris 
privalo būti švari, nesusivė
lusi, nevaikščioti iškrypu
siais užkulniais, ir taip to
liau. Tai yra labai sveiki 
patarimai ir jie gal verti 
dovanų.

Bet vyrams duoti nuro
dymai ne visi atatinka šių 
laikų gyvenimui. Darbo 
žmogui tūli šitų patarimų 
visai netinka. Aš pilnai su
tinku. kad vyras turi būti 
džentelmonas ir turi apsi
eiti su savo žmona taip kaip 
jis apsieidavo su ja prieš 
apsi ved imą, panešti jos sun
kų ryšulį ir tt. Bet reikalau
ti, kad jis pirktų jai gėles, 
saldaines ar parneštų bon
kutę kvepalų, tai jaukias 
^alykas. Kol vyras**fetišo’serga, vyro pareiga 
nevedęs ir jam užtekdavo ti ją, prižiūrėti, kad jai nie- 
vieno kambario, o pavalgyt ko netruktų, neapleisti jos. 
vienam irgi nedaug reikė- Moteris yra didžiausis vyro 
davo, tada jam gal nesunku turtas, taigi tu ją saugok ir 
buvo nupirkti savo mylima-' globok, nes ji tau valgyt 
jai bonkutę kvepalų, gėlių verda, drapanas skalbia, 
ar kitokių prabangos daly- kojines lopo, pinigus taupo, 
kų. Bet vedusio vyro išlai-Ji tau sunus ir dukteris 
dos daug didesnės. Jis da- gimdo, dažnai savo gyvybę 
bar turi netiktai pats pra- prarasdama. O kiek ji per
gyventi ir žmoną užlaikyti, gyvena skausmų, kad tave 
bet gal jau ir kelių vaiku- patenkinti! Nuo jos pri- 
čių ateitimi turi rūpintis, klauso tavo laimė ir prapul- 
Vieno kambario jam jau tis. Nes jeigu busi vedęs ir 

NORĖJOSI KĄ NORS UŽMUŠTI”

Califomijoj dabar eina 
įdomi byla.- kurioj Alfred 
Ingalls ir jo žmona yra kal
tinami laikę “vergijoj” per 
daugelį metų savo juodvei- 
dę tarnaitę, tūlą Dorą Jo
nės.

Valdžios agentai tą juod- 
veidę iš Ingalsų atėmė ir 
pastatė ją teisme kaip liu
dininkę prieš buvusius jos 
šeimininkus.

Teisme juodveidė papa
sakojo šitokią istoriją: Apie 
30 metų atgal, pirmutinis 
šeimininkės vyras Harmon 
ją, tarnaitę, suviliojęs ir ji 
tapusi nėščia. Iš pradžios ji 
sakiusi šeimininkei, kad tai 
esąs pieniaus darbas. Vė
liau pasakiusi teisybę, kad 
ją suviliojęs pats ponas. 
Tada ponia Ingalls (tuomet 
Harmonienė) patariusi pa
daryti abortą ir pati padė
jusi šitą operaciją atlikti. 
Tarnaitės kūdikis, žinoma,

Sv.

Tėvai draudė jai tekėti už Juozo Fernandezo, kuris 
tuomet gyveno Tampoj, Floridoje. Ji nepaklausė ir 
ištekėjo. Dabar ji verkia prie savo vyro lavono. Jis 
buvo nušautas New Yorko buse, kurio keleivius jis 
norėjo apiplėšti.

'Keleivio’ Knygos
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia del to, kadi Šioje knygoje telpa daugybė nau- 
’ norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, jų, labai gražių ir juokingų monolo
ge: del ko gi norisi? Del ko be vai-1 gų ir deklamacijų. Visokios temos: 

! gio žiųogus silpsta ? Ir delko vienas J darbininkiškos revoliucionieriškos, 
i maistas duoda daugiau spėkų, kitas tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
. mažiau? l»eiko žmogui reikia cuk- niškos. Visos skambios, visos geros. 

. juskos ir kitų panašių daly- Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
ku? Kodėl jam reikia riebalų* ši- baliams, koncertams ir Lt. Antra 
tu«.s k lai..-in» jr suprasi tiktai iš šios pagerinta laika. Kaina ........ 25c
knygutė?. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ...................................... 15c DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
5*11 ir? CTB A IPčYI AI 1 kitos fonės. Daugiau juokų, neimli.E. IK MK.Alr7i.MAl j gU Amerikoj munšaino. šioje kny-

šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, Į KOje telpa net 72 “Džian Bambos 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c moristiški straipsniukai ir juokai.

sibosta, kad jis bijo ir na-'buvo sunaikintas, 
mo pareiti. Vietoj ji nuola- Juodveidė pasilikusi pas 
tos piauti, tu geriau jį pa--juos tarnauti toliau, šeimi- 
glostyk, pabučiuok ir padė-ninkė nuolatos baugindavu- 
kok, kai jis parnešęs namo si ją kalėjimu už “pavilioji-j 
algą tau atiduoda. Tau tas'mą” savo pono ir už nužu-'
nieko nekainuos, o savo 
vyro nuvargusią sielą labai 
palengvinsi. Tada jis tave 
gerbs ir mylės.

dymą savo kūdikio.
šitas bauginimas ir lai

kęs Dorą Jonės “vergijoj”. 
Ji tarnavusi be jokio atly• • u • • • • **Vyrai labai nemyli tų ginimo, nes bijojusi pames- 

moterų, kurios visados ai-jti, kad nepatekti kalėjiman. 
manuoja, skundžiasi ir kri-Į _ Vėliau Harmonas su savo 
tikuoja juos. .Tokias mote-j žmona persiskyrė ir Har- 
ris jie paprastai vadina' monienė ištekėjo už dabar- 
“raganom”. Jtinio Ingallso. Juodveidė

Taigi, brangioji sesute, Į tada pradėjusi tarnauti In- 
ioi rinri norminco l-iimoe foi fZIill>dmQ bet 11* dabai* ji

vergijoj.” Tačiau 
ji prisipažįsta, kad ir “ver-

jei nori namuose laimės, tai'gallsams, 
nebūk savo vyrui “ragana,” 
bet buk pavyzdinga žmona 
ir draugė, o tada tikrai bus gijoj’’ būdama ji dažnai su-

eidavusi su pirmuoju savo 
ponu, Harmonu. ir turėda
vusi su juo santikių.

Rašant mums šiuos žo-
,___ ___ asi-

baigusi

laimingas gyvenimas.
Vyrams gi patariu savo 

žmoneles atjausti ir visados

ATSISKYRIMAS
Oi, kaip vėl širdį skaudžiai spaudžia 
Ir drasko sielą man skausmai!
Sudiev!... sudiev! — tie žodžiai gaudžia, 
Lig kad laidotuvių vaidai. 1

Sudiev, mano svajų dievaite!
Te laimė šypsos tau smagiai!
Sudiev, mylimoji mergaite.
Sudiev... čia skirias mus keliai!

Tau kelias radastom išblotas 
Ir saulė gal švies tau gražiai;
Man lieka takas erškėčiuotas.
Vargų ii* ašarų klanai;

Nebebaugin’ mane nelaimės,
Nebaisus man vargo nagai.
Juos drąsiai sutiksiu be baimės.
Nes jie man žinomi senai;

Bet kas padės man apgalėti 
Tas laisvas sparnuotas mintis,
Kurios lieps man tame minėti.
Statys paveikslus prieš akis?

Bet rodys gal tik melagingai 
Tave vis laimių spinduliuos 
Ir tuomet, kada tu skausmingai 
Vaitosi palikta varguos.

Oi, to bijau aš, numylėta!
Nes atminimai nesakys,
Ar spindi tau diena saulėta.
Ar gręsia audros debesys...

To tai bijau, nes negalėsiu 
Su tavim džiaugtis ir kentėt!
Kiek skausmo sieloj iškentėsiu.
Tave galėdamas vien minėt!

Minėt tat, kas širdį svaigino,
Kas leido vargdieniui svajot,

‘Kas vilčia atęijin m^ino. . vuvi* <ayciMu
r : Ir fąukė ūžiuFį

išvis džiaugsmo saulutė,

Žada Sukurti Lais
vą Graikiją’

Carl Flumer, 15 metų amžiaus vaikėzas, stovi kairėj 
nusiminęs, kai teismas skelbia jam 20 metų kalėjimo 
bausmę. Jis buvo nuteistas dėlto, kad nužudė 8 me
tų vaiką. Esą, “man norėjusi ką nors užmušti.”

Graikijos komunistai grą- 
sina, kad jie greitu laiku 
sukurs “laisvą Graikiją’* su 
savo vyriausybe ir visai ne
priklausomą nuo Graikijos 
valdžios Atėnuose. Praeitą 
sąvaitę Graikijos valdžia 
suareštavo kelis tūkstančius 
komunistų ir jų “bendrake
leivių”. Valdžia sako, ko
munistai ruošė perversmą 
ir norėję padaryti sukilimą
5žUS,ra™kl,komStemš d^užis •r,F; vų- Toda.guzikus tenka
nepavyks, jų pastangos bus ras., tai geriausia gaminu is amerikietiškų
sutriuškintos sveikatai apsauga. oistenų lukštų, kurie esą

daug prastesni, nežvilga, ir 
labai brangus, nes Ameri
koj darbininkai labai bran
gus

Sielą niauks liūdnumo naktis;
Nebevilios .vilties žvaigždutė.
Širdį gniaužš vien tik praeitis!

Ta praeitis;, kuri praėjo 
Ir niekad jau negal sugrįžt.
Ką sielą laimėms užžavėjo!...
Oi sunku, sunku bus užmiršt!

Nei žengt priekyn, nei atgal grįžti.
Nei čia gyvent, nei Čia numirt,
Nei praeitas laimes užmiršti,
Nei laimės niekad nedatirt.

Sudiev, mano svajų dievaite!
Te laimė šypsos tau smagiai!
Sudiev, mylimoji mergaite.
Sudiev... čia skirias mus keliai!...

J. B. Smelstorius.

moristiški straipsniukui ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOC’IALIZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę ? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygų. Tai didelio- for
mato, 271 puslapio knyga. .«. $1.00

SIELOS BALSAI
. Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

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

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

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

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
simų aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
skv. Kaina .................................. 10c

KUNIGU CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kijos nupuoiimas. šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokia kunigų globų. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ........................................... 25c

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitų knygelę.
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina .............................. 25c

skaitymas. Kaina ...................... 25c
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kode! taip mano
ma. Labai įdomus ir pamokinantis

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėj 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoie ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų ^gy venimo būdą ir musų papro-
Aiiaa LnvcrziL vra notrailroloo on erai*.V.«T7. — f« - ■ ■ -
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- 
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nos gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro- 
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ki- Pntaikyta Amerikos lietuviams, 
ro. Tai didele kny ga, 128 puslapių. Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
su garsiais rastais ir retais paveiks- bnk*mai išmokti savo tėvų kalhę,
lais. Kama ................................. ouc o senįmas jrgį dažnai nori pagilini

savo raštiškų lietuvių kalbos žinoji-KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos

mų. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal-

..... ba išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.Labai įdomus senovės filosofų da- Kįina tik ................f8 ’.........J, <x)
leidimai apie žemes išvaizdą. Pagal

ANGLISKAI-LIETUVBKAS
kslas, arba Kaip Atsiradę Kalbos.” ŽODYNAS 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c ’

TABAKAS • — ». j . ju i-i* a- • v- į .
agal A'. Apolovų 

daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .................. 25c

kimės rūkę!

KALENDORIUS 1947 M.
Dar galima gauti 1947 metų “Ke

leivio” kalendorių. Tai 90 puslapių 
knyga. Kaina .............................. 50c.

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos:

Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15e

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

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

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
.Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežirnbrfie; if&ip 
tifrai ji J ltėtūviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio,. 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
laibai įdomi knygutė šituo svarbiu 

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

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c
“Keleivi*,” 636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

M amyt ė Labai Dėkinga

VENGKIM NUOVARGIO

Turbut nėra geresnio pa
tarimo sveikatai apsaugoti, 
kaip tas, kuris sako: “Sau
gokis nuovargio”- Nuvargti 
galima visokiais budais: 
persunkiai dirbant, perdaug 
kuo nors rupinanties, per
daug sielvartaujant, per
mažai miegant, permažai 
valgant, lipant laiptais, ko
piant į kalną, plaukiant, bė
gant ir tt. ‘Nuvargęs kūnas 
yra labai palanki dirva vi
sokioms ligoms, nes jo at
sparumas yra sumažėjęs.

Taigi, kas nori apsaugoti 
savo sveikatą, tegul vengia 
nuovargio. Lengvas

GUZIKAI PABRANGO 
400 NUOŠIMČIŲ

Turbut niekas proporcio- 
naliai tiek nepabrango A- 
merikoje, kiek guzikai. 
Daugiausia pabrango taip 
vadinami “perliniai’’ guzi- 
kėliai, vartojami prie balti
nių. Jų kaina pašoko 400 
nuošimčių.

Guzikų verslininkai sako, 
kad dėl šitokio kainų paki
limo esąs kaltas karas. Per
liniai guzikai daromi iŠ ois- 
terių lukštų, kuriuos prieš 

; kaią japonai gaudydavo 
_ . i Australijos vandenyse. Ka-
sveikatą, tegul vengia ras šitą pramonę nutraukė, 
irgio. Lengvas mais- o dabar japonai, neturi lai-

TRETIEJI DANTYS

Ar gali žmogui išaugti 
senatvėje tretieji dantys? 
Nesenai pasirodžiusi laik
raščiuose žinia sako, kad 
gali. New Mexico valstijoj 
gyvenąs indijonas vardu 
Francisco Saiz, kuris pasie
kęs jau 137 metų amžiaus 
ir susilaukęs trečiųjų dan
tų.

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”...

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

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. Broadway, So. Boston 27, Man.
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Praeitį Prisiminus šiunu miestelio) ir... visi 
nutilo. # J

Rinkimų dieną lietuviai 
1 niūrus ir tylus skubėjo į' 

: H. | virtusios neprieinamomis rinkimini bustą savo balsui
Petrašiūnų miestelis, taip tvirtovėmis ruošėsi vesti atiduoti.

kaip ir visa Lietuva, laukė Lietuvos liaudį į “šviesią Atsimenu, kad aš pats 
pirmų "laisvų rinkimų.” ateiti.” į visas šias tvirtoves kaž kaip nepasiskubinau iš 
Spauda ir radijas nuolat galėjo įeiti tik tie dabarti- pat ryto ten nueiti. Maž 
ragino lietuvius gerai ap- niai “ponai,” kurie okupan-, daug po trijų valandų pas 
svarstyti, ką jie rinks, nes tų dėka pasidarė dabar vir- mane į butą atėjo kaž kokie 
tai . turės būti “geriausi iš šininkais bei pirmininkais,
geriausių” ir “ištikimi liau-' tačiau už tai savo balso vi- 
dies sūnus.” sai neturėjo ir kiekvienai

Rusiški rinkiminiai nuo- smulkmenai turėjo klausti 
statai dar nebuvo išversti į tų partorgų bei instruktorių 
lietuvių kalbą, todėl gyven- nurodymų.
tojai vis dar nežinojo, ku-1 Praktiškai tai reiškė, kad 
riuo budu jie galės statyti su komunistų partijos įstai- 
savo kandidatus. Rinkimų gomis dirbančioji liaudis 
laikui artėjant, žmonių ryšio visai neturėjo, o nau- 
smalsumas didėjo, o spau- jai suorganizuotos profesi- 
dos raginimai bei patari- nės sąjungos, buvo tik rusų “komisijos” narių padavė 
mai dar labiau jį stiprino, komunistų duodamų įsaky-^man voką, antras lapelį su 
Visiems tiems, kurie senu mų platinimo centrais,' per'kandidatų pavardėmis, o 
įpratimu tikėjo spaudos ir kuriuos šie įsakymai pa-Į trečias, parodė man pirštu 
radijo žiniomis, buvo susi- siekdavo įstaigas, įmones ir.urnos skylę, 
daręs įspūdis, kad atstovų bendrai visus dirbančiuo-j Įdomautis lapelio turiniu 
kandidatūros statymas ir sius. Nauji profesinių są-'nereikėjo, nes nei ką nors 
patys rinkimai dabar bus jungų pirmininkai ir jų pa- braukti, nei prirašinėti juo- 
tikrai sąžiningesni, negu skirti “komitetai,” iš pirmų se nebuvo leidžiama, o la- 
tautininkų valdymo melu, dienų pradėjo vaidinti dik- peliai buvo visi vienodi ir 
o tuo budu ir busimoji vy- tatorių vaidmenį, kuriems visi su tų pačių rusų, žydų 
riausybė bus demokratiš- rūpėjo tik jų rusiškų virsi-'ir lietuvių komunistų pa-

jauni žydukai, kurie manęs 
paklausė kada as manau 
savo “politinę pareigą” at
likti. Nuėjau j valsčių kartu 
su jais ir “balsavau.”

Buvo tai labai paprasta. 
Reikėjo paduoti ten sėdin
tiems asmenims savo pasą 
ir palaukti, kol jie surado 
mano pavardę savo sąra
šuose. Tuomet vienas iš

tetftVB, Sft.SOSTON

JOHN J. LEW1S

John J. Lewis. angliakasių unijos vadas, laimėjęs 
unijai didelę pergalę, kalbasi Washingtone su spau
dos atstovu.

diskais” žodžiais. Papras- žmonių gali išeiti? Ameri- 
tai, jei žmogus stovi už ne- kai reikia sveikų, protinėj 
įsileidimą tremtinių, tai jis lygsvaroj esančių ir links
tu ir sako, teisindamas tą'mų žmonių.
savo nusistatymą visokiais į Po tokių “argumentu”, 
neva grynojo * amerikoniz- delegatės balsavo prieš Iši
mo argumentais.

Bet moterų kliubų suva- 
! žiavime atsirado gerašir-;

leidimą išvietintųjų. Laike 
balsavimo salėj ėjo tikras 

'■kačių koncertas. Baigiant
džių moterėlių, kurios sakė,! konvenciją moterų atstoves

neišraukime tų žmonių iš PabeiJ-e -sav.° nu?m°nę ce. 
šaknų iš Europos gyvenimo išvietintųjų žmonių. Uz tai 
ir neperkelkime ju čia i Jom? garbe. Bet svyiavimas 

I Ameriką... tegul jie'palieka’11* neapsisprendimas, keli- 
į Europoje ir tegul padeda m.as tokių nei imtų n sąmo- 
i atstatyti Europos gyveni- ningai neširdingų argumen- 
'ma k ©j debatuose, prisidės prie

Kitos kalbėjo mažiau to, kad kongresą^ ilgi dai 
veidmainiškai. Jos sakė, lablau abeJOS lr dels svars-
mes Amerikoje turime be
darbių veteranų, aprupinki- 

ime pirma savuosius darbais 
• ir butais, o tada pagalvosi
me, ar mums reikia daugiau 
žmonių, nes, pagal žinomą

tydamas Stratton bilių.

SAKO, LEWIS BUS 
PIRMININKAS

ADF

Amerikos angliakasiai iš
kovojo sau didelį uždarbių

kesnė. Laisviems rinkimams ninku bei globėjų duodami 
esant, nereikėjo bijoti nei įsakymai. Nebuvo kalbos, 
tautininkų, nei tuo labiau kad dirbantieji galėtų per1 
komunistų, kurie Lietuvoje juos reikšti kokių nors savų 
neturėjo nei 1500 narių bei pageidavimų ar norų, nes 
šalininkų. Visų komunistų tie kurie tai jau mėgino da- 
neužteko, kad pasidalinus lyti, buvo pašalinti iš pro-
visų jų “suklijuotų” profe
sinių sąjungų pirmininkų ir

fesinių sąjungų ir iš darbo. 
Šitokiom sąlygom esant,

vardėmis. Kai mano “bal
sas” įkrito į urną, trys tipai 
atžymėjo kaž ką savo sąra
šuose, pastatė mano pase 
antspaudą ir tuomet man 
pasą grąžino.

Apsisukęs eiti namo, pa
mačiau ant vienų durų už
rašą, kuris mane sudomino. 
Pasirodo, tai buvo kamba
rys skirtas “balsuotojams

kitų Įstaigų bei Įmonių vir- buv0 jau visai aišku,, kad
sininkų, vedejų ir dnekto-j “demokraįjgkį’. rinkimai ., ... , .
nų vietas n- todėl tie nauji bus sav0 komedijai susikaupti ir apgalvoti uz
pusiau beraščiai - ponai ■ kurįoje nėra prasmės daly 
dažnai buvo pn versti paei-'vautf 
liui sėdėti dviejų ar trijų: Tuį ,aiku žmoni 
įstaigų sostuose. ; piktinimas buvo tiek dide-

Kaž kaip neatrodė, kad lis, kad gatvėse, autobusuo
se nauji parazitai lengvai se ir traukiniuose atvirai 
tuos sostus apleistų, tuo la- pradėta kalbėti apie begė- 
biau, kad Lietuvoje vis dar t diską apgaulę, kurios pa- 
stovyklavo pusmilijonis rau galba nišai nori pridengti 
donųjų azijatų, kurie žade-: savo prievartos aktą. 
jo artėjančių rinkimų de-i Už šį atvirumą tukstan- 
mokratiškumą “saugoti irčiams lietuvių 'teko bran- 
prižiurėti.” Tuo budu žmo-'giai apmokėti. Jie dingo be 
nės visaip spėliojo ir jau-į teismo ir tardymo, o spau- 
dindamiesi laukė naujų rin- da ir radijas trumpai pami-j

ką jie balsuos.
Manau, kad per visą bal

savimo laiką į tą kambarį 
niekam nebuvo tikslo užei
ti, nes ir ten jis nieko gero 
nebūtų išgalvojęs.

Po šių pirmų “demokra

tais. Tas P. D., kurs “atku
to” seniau turėjo 48 hekta
rus žemės, o dabar jam pa
liko 4. “Broliškų respubli
kų*’ žmonės su armoniko
mis užplūdo Lietuvą ir ke
lia ypatingą “linksmumą”. Į 
“Vyras ir Zigmas viena die-i 
na mirė”. Jonas, matomai,' 
išvežtas labai toli. žmonės 
miršta labai, jauni ir seni 
nuo kokios tai “džiovos”... 
Tai tokios naujienos iš Lie
tuvos, į kurią “kviečiami” 
giminės grįžti.

Skaitytojų Balsai

kiminių nuostatų pasiro
dant.

Pagaliau jie pasirodė ir 
tuomet pradėjo aiškėti, kur “baudžiamas.”
slepiasi bolševikiškų rinki 
mų gudrybė.

Sužinojome, kad nors 
“laisvai” balsuoti turės tei
sę visi pilnamečiai piliečiai, 
tačiau kandidatus statyti 
galima bus tik per dirban
čiųjų politines organizaci
jas ir profesines sąjungas.

Tuo laiku, Lietuvoje bol
ševikai jau buvo uždakę 
visas anksčiau veikusias po
litines organizacijas, už 
draudė bet kokį jų narių 
veikimą ir įsteigė bei pasta
tė privilegijuotoje padėtyje 
tik komunistų partiją.

Tos partijos centras ir įs

posakį, “labdarybė prasi- pakėiima ir daba.' kalbama, 
deda namuose . Igad Jobn L Lewis po šito

Viena delegatė iš saulė- laimėjimo išsimuš į pirmą 
tos Floridos aiškino, kad.vietą Amerikos darbininkų 
išvietintieji žmonės Euro-'judėjime. Spėjama, kad 
poje esą palaužtos sveika-’Amerikos Darbo Federaci- 

nuomonių. Bet retai pasi- tos žmonės, protiniai ne-'ia ii greitu laiku išrinks sa-x -i_ __________________ i:„ __ -i • • , • J • • i _• ur_taiko taip, kad kieta širdis 
butų pridengiama “gerašir-

sveiki, nusivylę gyvenimu vo pirmininku į vietą Wm. 
ir kokie piliečiai iš tokių Green.

TAI KAIMYNU 
D VAŠIA... 

LABAI puiku!

★Gerbiamas redaktoriau,
Turiu garbės Tamstai pra-J

tiškų irkfeVįrinkimį,“'^!’’'841: .i‘ad..Ta.™s‘r rt?ag.uojr 
siems lietuviams paaiškėjo, ma ?lkrast> Kelel™ “ A: 
kuriuo budu Sovietų S»jun>er,l;os ga u n “
goję jau taip senai tie patys trem,ty)e„ ®su d‘k?"gas sav? 
■' ■ - --e - .r < sesutei Mortai Garbemenei uz

laikraščio užsakymą. Taip pat 
jau gavau “Keleivio“ kalendo
rių 1947 metams.

Turiu pripažinti, kad vienin
telis laikraštis “Keleivis,“ ku- 

Laiškas iš Lietuvos j ris aplanko mus tremtyje, įne
ša daug įdomumo ir naujienų

crrinanci

renkami
balsų.

ie. oranancin'_ ---------
ir vis 100 nuoš.

Pabėgėlis.
nėjo, kad bet koks “reak
cionierių ir liaudies priešų”’ 
pasireiškimas bus tuoj pati

Kartu buvo paskelbta, 
kad esant krašte dar ma
žam skaičiui užsislėpusių 
liaudies priešų, komunistų 
partija ir vyriausybė imsis 
kai kurių priemonių jiems 
po rinkimų išgaudyti. Kad 
galima butų nustatyti, kas 
būtent yra liaudies priešas, 
visiems rinkimų metu bal
savusiems asmenims, buš 
statomi pasuose specialus 

2 J antspaudai. Kas po rinkimų 
tokio antspaudo pase netu
rės, bus skaitomas priešu ir 
bus “išrautas su šaknimis.”

Šis paskutinis praneši
mas žmones dar labiau su-

taigos, tuoj pat po okupaci- pykdė ir kai kur vėl pasi
jos, prisipildė rusiškų bei girdo protestų, 
žydiškų partorgų bei in- Nauja banga suėmimų, 
struktorių. apsistatę rau- nauji naktiniai suimtųjų 
donarmiečių sargybomis ir šaudymai (prie pat Petrą-

Skaitykit Naujienas
J TŪKSTANČIAI lietuvių vra išblaškyti po visą pasaulį.

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

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

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bclševikų 
okupaciją, šlykščią “liaudies seimo“ rinkimų komediją, ne- 
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-
paC,JSkait%"?ni? NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių į 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicagoj metams $800; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 

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

r NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street,

•••

į musų vargšų tremtinių nuo
bodų gyvenimą. Ne vien tik aš 
ir mano šeima su didžiausiu 

i malonumu “Keleivį” skaitome.

“Vietos Gana Pas Oną 
ir Rapolą”

Į musų redakciją atėjo j
laiškas iš Lietuvos, rašytas!................................
iš Betygalos į Vokietiją se- p** skait0 ir V,S1 beveik he" 
serei. Laiške sesutė iš Lie-'tuviai gyvenantieji musų lage- 
tuvos rašo šitaip: ryje. Jame randame įdomių.

Mano brangioji sesute ir 
švogeri!

Mes labai džiaugiamės, 
tai yra aS ir Zošytė kad 
jus esate gyvi is sveiki. La
bai malonu, kad jus norite 
grįžti į savo mielą tėvynę.
Laukiame labai ir gyvensite 
pargrįžę gerai. Vietos gana 
plačiai pas Oną ir pas Ra
polą, tai ten tikrai jus pri
ims. Sveikatą pataisysite

ryje.
rimtų naujienų iš viso pašau-į 
lio, rinitų straipsnių apie politi
ką ir jumoristinius pasikalbėji
mus Maik jo su Tėvu.
' gu ipagąĘba į „ • , ♦ > ? i

Juozas Rimkus. 
Eutin, Holstein.

Gerbiamieji,
Prisiunčiu $5 už prenumera

tą, kalendorių ir kas liks tai 
Maikio Tėvui ant pastogės, kad 

ant visados. Mes gyvename P’€tus slęuros neplaktų,
šitaip, kol buvo tėvai, tei ir
vaikams buvo gerai gyven
ti. L. Motina mirė, o patė
vis, žinoma, tai ne tėvas, 
kankina, kaip beišgalvoda- 
mas, ir niekas musų neuž
stoja. Mat, gerai iškalbin
gas, tai daug juo pati
ki, ypatingai kaimynai, taip 
tei ir motina turėjo numirti. 
O be motinos tai ir mus iš
sklaidys, kur tik patėvis su 
savo brolvaikiais panorės, 
šiaip pas mus nebenuobo- 
du, nes labai daug iš bro
liškų respublikų privažiavo 
žmonių, groja ant armonikų 
ir šoka kazačką. Jog tai 
linksma. Mano vyras ir 
Zigmas viena diena mirė, o 
Jonas išvykęs ir nežada 
grįžti, nes nearti, kelionė 
didelė. Pas mus nuo to ka
ro tai labai pradėjo nuo 
džiovos mirti, nemačija nė 
kuroitei, serga jauni ir seni 
ir miršta labai. Aš gyvenu 
pas P. D., nes ir jie labai 
gerai atkuto, turi 4 hekta
rus žemės. Jūsų sesuo M.

linkėjimų,
Frank Almenas, 
Matawan, N. J.

Geri Žodžiai ir Kieta 
Širdis

Amerikos moterų kliubų 
federacija, savo 56-oj meti
nėj konvencijoj New Yor
ke, nubalsavo atmesti re
zoliuciją, kuri užgiria įsilei
dimą į Ameriką išvietintų
jų žmonių iš Europos. 556 
balsais prieš 341 Amerikos 
moterų Kliubų atstovės pa
sakė: NEREIKIA!

Vėliau, baigiant konven
ciją, t<fc pačios delegatės 
“beveik vienbalsiai” pasi
sakė už įsileidimą išvietin
tųjų žmonių į Amerika. Jas 
paveikė jų vadovių argu
mentai ir jausmingi žodžiai. 
Bet negeras pi imas įspūdis 
dėl to kažkaip vis neišnyks
ta. Rekorduose paliko ir 
pirmas balsavimas ir argu
mentai prieš įsileidimą 
vargstančių žmonių į Ame
rikos platybes.

Pirmų metų daržas gali labai nesisekti. Ir kaip malonu, 
kuomet -kaimynas, daugiau patyręs daržininkas, pade
da jums!

Jus turit “party line” telefoną, ii’ 
visi ant tos linijos dirba kartu geres
niam susisiekimui. Neužtęsiant pa
sikalbėjimų, greitai atsakant telefo
ną ir duodant progos kitiems telefo- 
nuoti—tei irgi kaimynų dvasia. Ji 
pagelbsi visiems ant “party lines!”

MES SUPRANTAM KAD TELEFONAS, tiems kurie būna ant 
“party line”, daug priklauso nuo “party line” kaimynų. Mes 
taipgi žinom, kad daugelis tikisi gauti individualų telefoną... 
ir su laiku mes galėsime tokį įvesti. Bet kol medžiagos ir kitų 
dalykų stinga, “party line” leidžia aptarnaut daugiau žmonių.

NEW ENGLAND TELEPHONE A TELEGRAPH CO.
Ona ir Rapolas, pas ku- nkos platybes.

Chicago 8, IIL riuos yra “gana vietos” bu- Dėl pabėgėlių ir tremti- 
vo išvežti į Sibirą, 1940 me- nių įsileidimo yra visokių

t
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Juozas Pronskus sveikina 
bostoniečius

IŠ BALF NARIU SUSI- Apie Auku Rinkėjus 
RINKIMO

daryti pinigų užmokėti gelžke-
—-------- ---------- lio kompanijai už jos išleistas

Papildyda m i pranešimą šios vasaros didžiausias akcijas.”

RADIO ŽINIOS

BALTIJOS UNIVERSITE
TAS HAMBURGE 

DĖKOJA
Juozas' Pronskus. buvęs 

Adv. F. J. Bagočius ga- kitąsyk “Sandaros” redak- 
vo laišką iš Baltijos univer- torius So. Bostone, atsiuntė 
siteto lietuvių skyriaus ve- S. Michelsonui laišką iš 
dėjo profesoriaus Vlado Britų Zonos ir prašo pa- 
Stankos. Profesorius dėko
ja už universitetui prisiųs
tus keturius lietuviškai-ang- 
liškus žodynus ir sako, kad

Praeitą trečiadieni Įvyko apie “Tag-Day” aukų rin- ir linksmiausias piknikas, 
vietinio BALF skyriaus na- kėjus norime atitaisyti įsi- Lietuvių Radio Korp. įvyks 
rių susirinkimas. Buvo iš- briovusius netikslumus. Vose’s Pavilion, Mavnard, 
klausytas valdybos prane- Zupsnis, kuri su- Augusto 3-čią.'

Isimas apie Įvykusią Tag-,.ink0 paskelbta.!,*^3.™*5. sus‘des, ts
Day ar rinkilais laike ku- «z is« s^fanija '““VT'vI-/'

irios sukelta S3.o46.75. Rin- Averkienė su dviem dėžu-Eox ?°- 1945 MadV Kall‘« 
kejų buvo lbO. _ . . temis surini,„ im,s Parodos, vadovaujant Ber-

RAD1J0 PROGRAMA

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

1. Muzika
2. Dainininkė Ona Savi- 

chunienė iš Roslindale
3. Pasaka apie Magdutę

Ar Manai Taisyti Namą?
kreipkitės pas mus,—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sąuare 
Hardware C o.
A. J. ALEKNA, Prop.

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

daug darbo ir pasišventimo dėl buti Damįn‘ėt^ Kayackas ir Vincas Bube-
“••7. -y- ■■ y- įdėjo į aukų rinkimą. $to| riSSh. mmnėf Mm lis: bus “MUs Lithuania of
sveikinu visus bostoniečius. Susirinkimas nutarė ira- v^į'j"^ ^rpejn.V^: 11947’’ kontestas; dalyvaus
kuinuos jis gerai atsimena.;gyti i protokolą širdingos ’k vrilk c,Xkn oi ’Puikus armonistas Ričhard1 NAMAS PARSIDUODA 

Tarp kita ko jis rašo: -padėkos pareiškimą valdy-^ ""“•’Slto* iš Dedham. šokiams!
Aciu Jūsų, gerasis Diau- į>ai ir rinkliavos orgamza- J_ gros saunus Jono Dirveliovzivvv. oai ir rinkliavos oigai.t<a- 96 :r numi gros saunus jono uirveno

dabar 3o0 lietuvių studentų ge tarpininkavimui, gavau toriams, o ypatingai valdy- ™ ’ orkestras; bus traukimas
tame universitete ir visi keletą draugiškų laiškų iš bos sekretorei p. A. Januš- 1 nnReJ^ puikių g laimėjimo dovanų
profesoriai, kurių yra 40, Bostono ir 3 CARE siunti- kevičienei ir visiems rink- Prie paskelbtų rinkėjų ir 8 įžangos dovanų. Taipgi
uoliai mokosi anglų kalbos nius. Bet du siuntiniai Lavos darbininkams už ge- dar reikia pridėti sekamas bus traukimas virvės tarp
ir angliškai-lietuviški žody- dingę. Toliau sako: “Minė- jai atlikta darbą. pavardes: J. Tumavičienė ženotų ir neženotų vyrų.

So. Bostone, ant Thomas Parko, 
savininkas parduoda 2 šeimynų, po 
6 kambarius, 16 metų medinį namų. 
Daugiau sužinot galima telefonu: 
ŠOU 2173. (29)

BORIS BEVERAGE CO.

šorių skaičiuje universitetas Maikis su savo tėvu genero- ragina apsidėti vienos die- 
turi tokius žinomus moksli- lu tebesirokuoja. Mano nos uždarbio mokesniu, 
ninkus, kaip M. Biržiška, dukterys (Mirga 11 ir Mar-
Viktoras Biržiška, Puzinas. ga 8 metų) baisiai jį mėgs- Pagal tą nutarimą dalis 
Čepas. Manelis, Šimoliunas, ta dėl tos ‘zabaunos’ kai- B ALP' narių jau Įmokėjo

Fordas Nupirko Balioną.
Vose’s Pavilion, Maynard. 
Mass. Rep.

Metropolitan Transit Authority 
pranešimas.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

Krivickas, Mackevičius ir bos, 
kiti. Toliau

Fordo automobilių kom pa n i-1 
savo nepaprastą mokesnį ja nupirko iš valdžios milžiniš-l 

Pronskus nusi- po 810. Sumokėjo: K. Vi- ką balioną reklamos tikslams., __ — ------i-.. . - _ | - - , “Metropblitan Transit Autho-:
Studentų ir profesorių skundžia negaunąs laiškų iš leisis, J. Kasmauskas, -J. P. Ant baliono užrašyta Fordo rįtv globėjai š. m. liepos 8 d. 

gyvenimas Hamburge yra bostoniečių. Sakosi rašęs Tuinila. B. Kasmauskienė, vardas, kad žmonės jį matytų, pranešė Bostono Elevated Rail-
labai skurdus, o mokslo D-rui Kapočiui, advoka- 
priemonių (knygų ir viso- tams Šalnai ir Bagočiui, bet 
kių įrankių) yra didelis atsakymo negavęs. Šį rude
trukumas. Ką nors įsigyti 
Vokietijoje yra visai neį
manoma.

nį Pronskus tikisi išvykti 
Anglijon.

St. Blinstrubo Karas su 
Aukos Šalpos Darbui Policija

Paremti o ~
Pereitame “Keleivyje’’ Blmstrub,. oi me-

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

Dr. D. Pilka.
546 Broadway,

So. Boston, Mass.

(-> l

F1NI DRUG
‘"Tikra pasitenkinimo vieta.” 

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

Receptus paimam iš namų ir 
vaistus pristatom
FINI BROS.

Registruoti Farmacistai 
290 Broadway. Tel. ŠOU 2754

čia parduodamas ir “Keleivis”

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Wa(ehes - Jewelry - Diamond? 
Radios - Electrical Appiiances

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

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

| Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

V. Šimkienė. P. Svilienė. A. kai jis skraidys po Ameriką. wav kompanijai, kad 1947 m. 
Kropienė, Mrs. S. O'Hallo- Šiomis dienomis jis buvo at- 29 rugpiučio jie išpirks ‘visą 
ran, A. Mizara. A. Nevie- skridęs iš New Yorko i Besto- šitos kompanijos turtą ir teises 
raitė, J. Januškis ir J. Va- ną ir nusileidęs East Wey- kaip'veikiančią įmonę’ tokiomis 
siliauskas ($5). Kiti pasi- mouth airporte. kur buvo su- sąlygomis, kokios yra numaty- 
žadėjo sumokėti vėliau. kviesti laikraščių atstovai. tos pįrkįmo sutarties Akte iš 

----------------- '“Keleivį” . tenai atstovavo S. 1931.
Mishelsonas. Po “sutiktuvių”,) “Pirkimo sutartis reikalauja,' 
visi laikraštininkai buvo pa- kad gęlžkelio kompanijai butų 
kviesti į Statlerio Hotelį, kur užmokėta grynais pinigais po 
Fordo atstovybė visus pa vai- §35 uz visus tos kompanijos iš-

Suėmė C. Gasiuną iš 
Hanoverio

buvo paskelbtos aukos su- J® Brightono gazolino sto- New yorko vaistijos I)0- 5 
keltos šalpos darbui per lie- savininkas, praeitą sek- ib>iia mies- S1tuviu" “Ta7bav'”''“Tr'aūku madieni ištis3 valandą s.uėmė ®atavja “T. ‘
tuvių iąg-Uay . Ią auku * nnli?inin. teb’je jauną. 22 metų Ches- Be Keleivio , nuo svetim-“*& -*^“.7 - *OA .. -. . teiyie iauna —— meiu vnes- I,e įveieivu? , nuo «vcmn- Authority globėjai
sąrašą reikia dar papildyti PRUn^?ter J Gasiuną iš Hanover, kalbių laikraščių buvo dar žydu šiandien prašo, kad Bostono
sekančiomis aukomis: -^uose J 516 Mass- Jis kaltinamas pada- dienraščio “Jeu-ish Daily For- Metropolijos Ihstnkto globėjai

Po $10 aukavo: Ignas 0I6 Hestein (1 vi dienas tris plė- ward” atstovas Mr. Arkin, len- nupirktų Authonty išleistų bo-
Mflžntaitk K ir P Vacį Sv€., BilghtOR. BlifiStfUhaS t t? - pie 120 298 000 SUHial kari na-SS Andriu. Pienelri buvo ginkluotas japonišku’?™11® nį|ost \alstlį0SenJ° ky,.d,‘e"?SC“> v S r
įiauskai, Ananus neneiis , , & nnlinininkai ii ot-o ieško Massachusetts. Ohio ny leidėjas p. Chmiehnski ir
ir savininkai šių užeigų:■ ’ inkarinėmis J*duio" ir Pennsylvanijos policijos, svetimkalbiu laikraščių asocia-|
So. Boston Cafe Silver Kada vi^as Rlin<dmbn nes visur Paaręs gink- cijos sekretorius Mr.-Joseph J.
Cafe, Peter and Diek Ta- Kada visas Blinstrubo juotu Diėrimu ir vaevsčiu Borgattivem. Strand Cafe, Coium- butas buvo pilnas dujų ir luotlJ P-e-n^ - '^>ciu. Borgatn.__________________

BUTAS ANT RENDOS

bus Tavern. International 
Cafe (K. Sebetsky).

jis nebegalėjo kvėpuoti, jis 
pasidavė policijai, bet iki

Julija Ambrasaitė auka- P.^ kalėjimo durų jis pne-; 
vo $9 ($5 prieš rinkliavą iri?111®5.1. 11 ^U.Y° nuvežtas į
$4 po rinkliavos). Povilas kalėjimą suristas.
Apšiega—$5, T. Žaretskai- JS3.1?5 tąrp Blmsti-ubo li
te—$2 ir Dr. Kapochv dar!PokclJ?s. kilo dėlto, kad gir- 
§1 tas Blmstrubas pradėjo

Kitos aukos jau buvo savo žmonai Kotry-
skelbtos “Keleivyje”, todėl Pal* Plaukė polici
jų nebeskelbiame. ® BĮinstrubas'nenorėjo

_________ pasiduoti. Tiys policininkai
irgi nukentėjo kovoje. Tą 
St. Blinstrubą nereikia pai
nioti su S. Blinstrubu. So. i 

'Bostono žinomu biznierių.

Ar žino kas Liudviką 
Šilaitį (gal Žilaitį)?

Raudonasis Kryžius prašo' 
mus pranešti, kad Georg 
Schillat, kuris dabar randa-! 
si Vokietijoj, pajieško sa
vo brolio Liudviko, kuris: ----- -—
gyvenąs Bostone ar jo apy- Miss Tesse Karsokas aną- 
linkėj. Abudu esą gimę M e-j d ien parėjo vėlai iš darbo 
zeden vietovėj, Lietuvoje, ir prie jos namų, 264 Han i-į 
Liudvikas atvykęs Ameri-son avė., ją užpuolė vienasi 
kon 1914 metais. vyriškis ir norėjo išprievar-

Iš paduodamų pavardžių j tauti. Karsokaitė gynėsi ir 
ir vietovardžių tenka spręs- užpuolikas ją skaudžiai pri- 
ti. kad Schillat’ai yra kilę,mušė. Jai pradėjus šauktis 
iš Paprūsės. Georg Schillat pagelbės užpuolikas pabė- 
lietuviškai turėtų reikšti go. o Karsokaitė buvo nu- 
Jurgį Šilaitį ar Žilaitį. M e- gabenta Į City Hospital., 
zeden vietovė turėtų būt į Vėliau užpuolikas buvo po- 
Mėsėdžių kaimas. licijos sugautas, bet jis gi-

Taigi, jei kas žino apie i naši esąs nekaltas. Jis sa- 
jo broli. Liudviką Šilaiti,• kosi palydėjęs Į tuos namu 1 
ar Žilaitį, terraneša š uo vieną gilią moteriškę ir kai 
adresu: American Red kilo triukšmas jis pabėgęs.
Cross, Home Service Dep’tJ ---------------
in care of Mi-s. G. Fitzpat- La„kį,į Jrg. p. Motiičim
riek, 161 Mass. avė.. Bos-; ______
ton, Mass. pirmadienį musų re-;

•dakcijoj buvo atsilankęs 
drg. P. Motiečius iš Water- 

--------- būry, Conn. Bostonan atvy-
Pereitą sąvaitę “Kelei- ko atostogų proga aplan- 

vio” įstaigoj lankėsi drau- kyti senų pažįstamų. Drg. 
gas Kastantas Molis iš Wa- Motiečius uoliai remia viso- 
terburio. Svečias atnaujino kias pažangias organizaci- 
“Keleivio” prenumeratą ir jas ir veikliai dirba lietu- 
nusiskundė kad nemalonias viškose organizacijose. Be
turi atostogas, nes nesenai stone drg. Motiečius pabu- 
I alaidojo savo žmoną. Se- vo tik vieną dieną ir išvyko 
niau draugas Molis gyveno atgal. Išvykdamas paliko 
South Bostone ir turi čia $10 “Keleivio” namo fon- 
daug pažįstamų. Jdui. _ i

Svečias iš Waterburio

Užpuolė Miss Tessę 
Kartoka i tę

Bendras Trijų S. L. A. Kuopų

Nedėlioj, LIEPOS 20 d., 1947
KEISTUČIO DARŽE, DEDHAM, MASS.

Bušai išeis iš Chelsea ir iš So. Bostono Salės 
2 vai. po pietų.

Kviečiami visi S. L. A. nariai ir visi geros va
lios lietuviai atvykti į šitą trijų kuopų pikniką.

Šį pikniką rengia 43 kuopa iš So. Bostono, 53 
kuopa iš Chelsea ir 369 jaunuolių kuopa.

Iki pasimatymo Keistučio Darže!

Trijų rūmų butas, karštas 
vanduo, batrumis, balta sinka, 
16 dolerių mėnesiui, be vaikų. 

• Skambint telefonu: ŠOU 1487 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vi po. piet.

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

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radijų ir Radijo-Fonografų 

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

South Boston Radio 
Service Center

6-">2 E. Broad*ay
prie Lincoln School 

Tel. ŠOU 2446

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Eroadway 
SOUTH BOSTON, MASS 

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

Wėst Ruiuūfy, Miao.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

546 BR0ADWAY 
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1820

CASPER’S BEAVTY SALON
1047 Dorchester avė.,
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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS) |

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėlinmis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Contml B<

CAMBRIDGE, MASS.

Rengėjai. TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway 
SO. BOSTON, MAS8.

DR. G. L. K1LL0RY
18 Tremont St.. KimbaI Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimu

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustora
čia pat ir j to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
TeL SOUth Boston 461« _

r i




