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CARNECKIŲ SEIMĄ BOLŠEVIKAI LAIKO SIBIRO VERGIJOJE
VALDEMARO ČAR
NECKIO ŠEIMOS

LIKIMAS

Courtesy of Boston American.

Valdemaro Čarneckio šeima, kurią rusai ištrėmė į Sibirą ir atskyrė nuo tėvo. Paveiksle parodyti Valdemaras Čarneckis 
ir jo žmona su penkiais vaikais: Petru, Povylu, Lucija, Būva ir Arda. Sibire motina ir vaikai yra laikomi vienoje koncent
racijos kempėje, o Valdemaras Čarneckis išvežtas kur kitur ir šeima nežino, kur jis randasi, o Rusijos valdžia nesako. 
Plačiau apie tą liūdną reikalą prašom žiūrėti straipsnyje “Čarnecčių šeimos likimas” šiame “Keleivyje”.

Vardemaras Čarneckis, j 
buvęs Lietuvos užsienių rei-j 
kalų ministeris ir buvęs 
Lietuvos atstovas VVashing
tone, užėmus Lietuvą ru
sams 1940 metais buvo iš
vežtas i Rusijos koncentra
cijos stovyklą. Jis buvo at
skirtas nuo savo žmonos ir 
penkių vaikų.p

Valdemaro Čarneckio 
žmona yra Amerikos lietu
vaitė, gimusi Worcestere,
Eleanora Sleinytė Worces- 
tere dar gyvena jos sesuo,
Mrs. Mae Aldrich, kurios 
sūnūs, William,. buvo pir
mas Amerikos marinas išsi
kėlęs j kruviną Iwo Jima 
salą ir ten sunkiai sužeis
tas. Jis dar ir dabar yra li
gonis, nepagijęs nuo karo: 
žaizdų. Mrs. Aldrich pel
ei lę metų dėjo pastangas 
surasti, kur yra jos sesuo.
Ji žihojo, kad sesuo, vyras: 
ir jų penki vaikai yra iš-
VeZ^I I OI VITiJ. i ct ▼
departamentą buvo daromi 
žygiai surasti visą šeimą.
Sesuo ir vaikai buvo atrasti 
vienoj Sibiro stovykloje, 
bet kur randasi Valdemaras 
Čarneckis, dar ir dabar nie
kas nežino. Eleanora’i Čar- 
neckienei buvo išduotas 
amerikoniškas pasportas, Į 
bet rusai neleidžia jai išva
žiuoti iš Sibiro. Ir taip jau 
keli metai Rusijos valdžia 
kankina Čameckių šeimą.

Praeitą savaitę Massachu
setts gubernatoriaus vieti-, _________________________________________________________________________________________________________________________

rių suvažiavime iškėlė Čar- Sako, Amerikoj Ga-Armija ir Laivynas Lietuvoje Naciai Iš-Skelbia Taiką Rytų Europa Yra 
sSundė!1^ Valstybės de- lybė BoLševikų Vienoj Vadovybėj žudė 136,121 Žydą “Musų Kartai" Rusijos Kolonija
pai-tamentas neužtektinai

Sprendžiamas Trem
tinių Klausimas
Amerikos kongresas ren

giasi šią savaitę išsiskirstyti 
' vasaros pertraukai. Jeigu 
neįvyks kokių netikėtų 
“staigmenų” Europoj, kon
gresas susirinks tiktai po 
naujų metų. Bet preziden
tas gali sušaukti nepaprastą 
kongreso sesiją, jei toks 
reikalas būtinai iškilti^.

Iki kongresas išsiskirstys, 
jis turi priimti visą eilę bū
tinų įstatymų ir turi pa
skirti pinigus pagal jau nu
tartus įstatymus ar priimtus 
nutarimus. Kyla klausimas, 
ar Stratton bilius apie įsi
leidimą į Ameriką 400,000 
tremtinių iš Europos per 4 
metus bus priimtas, ar bus 
• aliktas kitiems metams? 
Kongrese jaučiama prieš tą 
bilių didelė opozicija, nors 
prezidentas, vyriausybė ir 
aiški visuomenės dauguma 
jį širdingai remia.

—I
Jaseps Rankans Lat

vijos Prezidentas

Vokietija — Latvijos Vy
riausioji Taryba (Latvijos 
Centrala Padome) praneša 
visiems Latvijos piliečiams, 
kad, mirus Latvijos Res
publikos Saeimos pirminin- 

įkui Dr. Pauliui Kalniniui 
J (194 m. rugp. 27 d.) ir vice 
pirmininkui adv. Karliui 
Pauliukui (1945 m. sausio 
21 d.), šioji Taryba, kurią 
;sudaro penkios didžiosios 
Saeimos partijos (Latgalės 
krikšč. ūkininkų, Socialde
mokratų darbininkų, ūki
ninkų sąjunga, jaunųjų ūki
ninkų partija, ir demokra
tiškas centras), konstatavo, 
kad pagal Latvijos Respub-

stengiasi ta šeimą išgelbėti Walter S. Steele, Ameri- Senatas ir atstovų rūmai New York (LAIC)—Pas- Anglijos užsienių reikalų Rusija kaltina kapitalis- likos Konstitucijos _16 ir 52
iš «?nviptiškns koncentraci- kos patriotinių organizaci- jau priėmė bilių dėl sujun- kutinis Niurembergo Bylos ministeris E. Bevin pasakė tinęs šalis dėl kolonijų ir skirsnius, Valstybės Prezi-
is sovieusKos Konceniraci . r ~----- tomag (g) p?I ?73 įdėjo prakalbą mainierių unijos kitų tautų pavergimo, bet, dento pareigas eina antra-

lentelę, paremtą slaptu nariams ir sakė, kad “nėra pati Rusija nori paversti vi- sis Saeimos vice pirminin-
“Einsatz Gruppe A” prane- karo pavojaus musų gent- sas Rytų Europos šalis į kas, vyskupas Jazeps Ran-
šimu apie atliktąjį žydų kartei”. Šita Bevino kalba, savo koloniją. Taip rašo, cans.
eksterminacijos darbą Bai- kaip ir visų diplomatų kai- Amerikos laikraštis Vieno- Aktą pasirašė LCP prezi-
tijos Valstybėse (IV tomas,'bos, yra malonu klausjli. je. Austrijoje. Tas laikraš- djjumas- J. Rancens, V.
pp. 944-947). Bet pasaulis dar neužmiršo, tis sako, kad Rusija žūt būt Bastijanis A Klyve’ A*

Aiškėja kad Generalbe-. kad miręs Anglijos premje- nori išstumti Amerikos įta- Bii0(jnįeks ir B Knika Vo^
zirk Litauen (t. y., Lietuvo-Įras Chamberlain 1938 me- ką is Rytų Europos kraštų kįetįjoje beį Bruno Kal- 
ie su Vilnijos dalimi) na-j tais sakėsi parvežęs iš ir nori ten viena seiminm- nJn- y Tepfers įr y Teik-

jų sąjungos kalbėtojas, šį gimo armijos ir karo laivy- 
pirmadienį liudijo kongre- no po viena vadovybe. Dėl 
se. kad Amerikoje esą 100,- to klausimo Amerikoje gin- 
000 komunistų partijos na- čai ėjo per du metus, karo 
nių ir tiek pat kandidatų.: laivyno viršininkai tam bu- 
Virš to, komunistų .Įtakoje vo labai priešingi, bet armi-

____ ~~ . , ir vadovybėje yra apie pen- jos vadovybė stovėjo už
reikalaudami dėtii visas pa- kis milionus žmonių įvai- sujungimą. Praėjusio karo 
stangas, kad Amerikos pi- se organizacijose. Nema- patyrimai parodė, kad karo 
lietė ir ’jos vaikai butu pa- ž’au 2,000 veiklių komunis- vadovavimas turi buti vie-

jos stovyklos. Coolidge pra
nešimas sukėlė didelę aud
rą suvažiavime. Daugelis 
Massachusetts seimelio na
rių pradėjo siųsti telegra
mas ir telefonu skambinti į 
Valstybės departamentą.

leisti i« sovietiškos vergijos.,^ es3 Amerikos armijoj ir nose rankose, nes kitaip ciai išžudė viso 136,421 žy- Miuncheno “taiką musų kauti. Tuo tikslu Rusija su- manis Švedijoje.J * 1 „i...... n Aobl n r, J kr, ' _ 1____ __  ..4.„J Ir o r+o i ” motll rOMpinin l'r n'JVOrCrė vLl~Š J JAr tas pagelbės? čamec- lalvyne 
kių šeima yra tik vienas pa- W. S. Steele pateikė kon- 
vyzdys. Tokių sovietų terp- gresui galybę vardų žmo-
ro aukų yra dešimtimis tuk- nių kurie dirba komunisti- įavoje Atviras

nj darbą. Jis įteike ilgą są- J 
rašą įvairių organizacijų. Karas
kurios yra didesnėj ar ma- ---------
žesnėj komunistų įtakoje. po dvejų metų kautynių.

stančių. Daugelis Amerikos 
lietuvių turi savo artimų 
žmonių Sibiro koncentraci
jos stovyklose, kur jie yra 
laikomi šlykščiausioje ver
gijoje.

Panašioje padėtyje ran
dasi ir dar dvi Amerikos 
lietuvaitės, Izabelė Avi’eti- 
naitė - Gustainienė iš Woi

gaunasi nesklandumų ir be-jdą. Dokumentas atviru ei- , kartai”, o lygiai po metų pančiojo ir j 
reikalingų nuostolių. nizmu pažymi: “Kadangi!prasidėjo kruviniausias pa- 100 milionų ž

visiška žydų likvidacija ne- šaulio karas. Gal Bevin ne- Europoj.
bus toks pranašas, kaip

pavergė virs 
žmonių Rytų

Jis aiškino, kad komunistai derybų ir paliaubų Indone 
dabar daugiausiai dirba, 7jjoj vėl iškilo karas tarp 
kad Henry Wallace butų.0]andų ir Indonezijos res- 
išstatytas kandidatu i pre- publikos kariuomenės. Da- 
zidentus. W. S. Steele ga- bar mušius pradėjo olan- 
na plačiai atpasakojo ir dai, kurie sako, kad su In- 

cesterio. Ji kartu su jos vy- apie komunistų atominius donezijos respublikos vy-• i • i >• •. T*

buvo praktiškas reikalas 
(feasible), nes jie buvo rei
kalingi darbams, buvo su
daryti getrai, kuriuose šiuo 
momentu gyvena: Kaune 
apie 15,000 žydų, Vilniuje 
apie 15,000 žydų, Šiauliuo
se apie 4.500 žydų. Šie žy
dai naudojami pirmoje vie
toje kariškos reikšmės dar
bams. Pavyzdžiui, ligi 5000

Chamberlain bet pasaulis ,rc-Trr>. n*VETERANAMS UZžino, kad po diplomatų pi a- BONDSUS MOKA 
nasyscių kartais visaip j- 
vyksta.

Amerikoj ir Šiemet 
Geras Derlius

PINIGUS šiais metais Amerikos 
derlius nebus rekordinis,

ru ir dviem vaikais irgi iš- šnipinėjimus
tremta į Sibirą. Taip pat iš- ------
tremta į Sibirą yra ir wor- SU2EIDĖ ,2 ZMONIŲ 
cesteriete Mrs. S. Kainuks- vicma 
tis.

.. x , . .. kaip buvo peniai metais, okongresas nutarė leisti kornų §jais metais bus iy-
karo veteranams išmainyti miaj mažiau Bet bendrai
jų tur,mus atsitamavimo ėmus der|ju5 ir šjajs me.

______  bondsus į pinigus. Tie ^jg yra aukšt,egnis už vidu-
bondsai yra mokami po Agrikultūros departa-

žvdu naudojami trimis pa-1 Leon Henderson, buvęs penkių metų bet jei vete- skelbia, kad kvie-zyoų naudojami uimis pa QpA viršininRas saRė Ron. ranal nori, jie gali juos pa- ~

SAKO, KAINOS GALr 
KRISTI

----- ----------------------  ---- . . . čiu, avižų, vaisių, daržovių,
gresui, kad Amerikoje kai- versti į pinigus Daugelis šieno ir kitų žemės
nos yra labai iškilusios ir mano. kad bondsai geriau ukJo p‘oduktų ir šiemet bus 
toli pralenkia uždarbių pa- laikyti, nes po penkių metų daUgjau negu duotų viduti- 
kėlimus. Iš tos priežasties. Jie bus išpirkti pilna kaina. nig dernus.

kaitomis aerodrome prie 
Kauno žemės pylimams su
pilti ir panašiem darbams.”

Per pereitus metus, nuo ---------- -------r------------- . . -
liepos 1 iki liepos 1 Ameri- sako Henderson, Ameriko- o (*aya’.’. ,nuo Jb1 atskaitomi 

ka išvežė į svetimus kraš- je gali įvykti kainų staigus nuošimčiai
tus 30 milionų tonų anglių, smukimas ir krizė, kaip tai

riausybe negalima susitarti. 
Mūšiai eina prie Bandoeng. 
Scerabaya ir Palembang 
miestų. Pirmi pranešimai 
avie mušius kalba apie 

Palestinos teroristai pra- ('au& auklL
VIENĄ UŽMUŠĖ

Massilon, O. vienas šešių'eitą sąvaitę nušovė vieną-- - - — . - —
I>eono miesto. Nikarag- 

Generolas McArthur at- voj. gyventojai išbėgiojo įmetų vaikas “prisipažino”t anglų policininką ir 12 Francija skelbiasi jau Anglių eksportas turėjo la- buvo nepoilgo po pirmo pa- Generolas McAi - .
nužudęs dvi mažas mergy- žmonių sunkiai sužeidė. Su-atstačiusi savo kanalus ir bai didelės reikšmės užsie-1 saulinio karo. Henderson sisakė pasakyti, ar jis bus apylinkes, nes salia miesto 
tęs, bet policija abejoja dėl
to “prisipažinimo” elu kareiviai. ivio.

žmonių -- ----------------- — - ------------ ----- ----------- ------------------------ ----- ;----- - z----- , ---------- , , . . - ji* -v*- iv
žeistųjų skaičiuje yra 5 an- uostus iki prieškarinio sto- niams. nes padėjo palaikyti siūlė imtis priemonių ūkio kandidatu į prezidentus pradėjo veikti vulkanas 
glų kareiviai. Ivio. pramonę ir gamybą svetur, stabilizacijai išlaikyti. 1948 m. . jCerro Negro.



Puslapis Antra?

ž I APŽVALGA
BUDINGAS “X-o” 

STRAIPSNIS

Žurnalas “Foreign Af- 
fairs” pas k e 1 b ė Įdomų! 
straipsni, užvaldytą “The 
Source of Soviet Conduct”. 
Straipsnį pasirašė “X”, bet 
žinantieji sako, kad jį para
šė George F. Kennan, Vals
tybės sekretoriaus G. C. 
Marshallo dešinioji ranka.

Pirmiausiai straip s n i s 
analizuoja insiško bolševiz
mo teoriją, kuri yra imta iš 
marksizmo, bet iškraipyta 
ir pritaikinta diktatūros iš
silaikymo reikalams. Su 
Europos socializmu rusiš
kas bolševizmas neturi nie
ko bendra.

Bolševizmo diktatūra yra 
absoliute. Ko siekia ta ab
soliute diktatūra? Pagal 
bolševizmo teoriją kapita
lizmas neišvengiamai eina Į 
prapultį ir per krizius, vidu
jinius sukrėtimus bei karus 
jis neišvengiamai eina prie 
subirę jimo. Bolševizmas 
šventai tiki, kad jis užims 
kapitalizmo vietą ir todėl:

“Jo politinė akcija yra lyg 
tekanti upė. kuri nepaliauja
mai liejasi ten, kur tik jai 
leidžiama tekėti ir aukščiau
sias tikslas yra užpildyti kiek
vieną pasiekiamą spragą ar 
Įdubimą pasaulio galios basei
ne”.

Kitaip sakant, Rusijos 
diktatūra yra ekspansyvė, 
agresinga, bet kartu ir at
sargi. Jei ji kur susiduria su 
rimta jėga, ji ieško kitur 

ar žioplumo. X

‘‘...tokie žmonės, kaip kleri
kalai. menševikai, kurie vis 
dar savinasi socialistų vardą, 
ir kiti tos veislės redaktoriai 
neverti, ką juos nešioja siera 
žemelė... Jie be jokios gėdos, 
be sąžinės graužimo taip bai-1 
šiai meluoja, žmones laiko 
tamsybėje — klaidina, kad tik 
ilgiau jie nežinotų tikros tei
sybės !”

Šitokiais žodžiais ‘‘Lais
vės” rašėjai šaukia apsi
dirbti su “menševikų” re
daktoriais. Gal tai isterija 
dėl vasaros karščių, o gal 
sąmoningas šauksmas “nu
daigoti” tuos žmones, ku
rie, pagal “Laisvę”, neverti 
yra, kad juos “siera žemelė 
nešioja”, mes nespręsime.

Bet kodėl šitoki isterija 
“Laisvės” pastogėj? Kas 
atsitiko? Atsitiko štai kas:

“Keleivis” rašė, kad Ru
sijoj yra milžiniškos kon
centracijos stovyklos, ku
riose yra laikoma apie 14 
milionų žmonių biauriau 
siose sąlygose! “Laisvė” sa
ko. kad toks tvirtinimas yra 
“biaurus melas”. Taigi, 
“Laisvė” sako, kad Rusijoj 
nėra koncentracijos stovyk
lą

Kyla klausimas, kas me
luoja — “Keleivis” ar “Lai
svė”? Klausimą galima vi
sai šaltai svarstyti, visai ne
šaukiant “siera žemelė”, 
kad ji nenešiotų “Laisvei” 
nepatinkamų žmonių. Žino
ma. “Laisvės” rašėjams _
daug lengviau butų “pole--------- --- Jle gn.
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TYRINĖJA ŠUVIUS SENATO RŪMUOSE.

Per 15 metu William Kaiser, Ohio valstijos pilietis (kairėj) sakosi buvęs ne
patenkintas dėl senatoriaus Bricker kokiu tai darbų. Anądien jis atėjo į sena
to rumus ir paleido du šuvius Į senatorių. Jis sakosi norėjęs atnaujinti sena
toriaus atmintį”. Dešinėj parodyti policininkai, kurie tyrinėja nuo Kaiser 
atimtą ginklą ir jo popierius.

Nr. 30 — Liepos 23 d., 194? ns.

“Eksperimentą*” Graikijoj .teris vra socialdemokratas! 
Mes sakėme, ir neklydo-

me, kad .-ūsų diktatūros re-.su M^kvos davatkomis, 
.ne.it,, nėra pasoti-^ Ne u‘o ėvieros„

—spiauk Į daugumos valią..
žimo apetitai 
narni.

Graikijoj eina neva civi
linis karas. Bet tai Komunistiškas “demokra-
eilinis karas, o
komunistai ir jų talkininkai Į kaimenėje, 
iš Albanijos, Jugoslavijos ir Kur Dingo Tos “Lėkštės”? 
Bulgarijps daro viską, kad 1 Amerikoje buvo daug 
Maskva turėtų naują sate- kalbų ir visokiausių spėlio- 
litą. Ijimų apie “skraidančias

Kitais žodžiais, kad “ge-* lėkštes"
ležinė užlaida” butų atkel 1 ”....
ta prie Viduržemio juros.

Tai naujas Maskvos “eks
perimentas” ir jis gali but 
pradžia naujo karo prieš 
raudonuosius smurtininkus, 
jei šie laiku neapsižiurės ir 
nesustos.

Buvo tokių, kurie sakė, 
kad tos “lėkštės” reiškia 
naują dievišką “koronę”; 
kiti vėl spėliojo, kad tai 
“pradžia invazijos”, kurią 
daro nežinomas priešas ir tt.

O dabar —
Dabar tos “lėkštės” bai-

Graikijos Likimas
Rusija stengiasi užka

riauti Graikiją. Iš Albani
jos, Jugoslavijos ir Bulga
rijos rusai siunčia į Graiki
ją “partizanus”, kurie ke
lia Graikijoj neramumus. 
Graikijos komunistai eina 
prie sukūrimo “Laisvos 
Graikijos” krašto šiaurėje 
kur norima sudaryti komu
nistinę “Graikijos vyriau 
sybę”. Tam reikia užka-

■ C. kliubą ir pasiūlė, kad jie 
i atiduotų negrui automobi- 
Į IĮ. Ahoskie kliubas sutiko ir 
pažadėjo laimėjusiam neg-

reikaią baigti greitai ir be rui duoti 3200 dolerių ver- 
jokio didelio triukšmo. Bet, x= v.i,
jei Amerika eis Į Jungtinių
Tautų “tarybas”, kur Rusi
jos Gromyko Amerikos pa
siūlymus vetuos ir, jei Ame
rika tenkinsiu pinigine pa

tės automobilį...
Taip ir pasibaigė ta juo

kingai kvaila ”baltoji” lo- 
tereja. Bet nėra to blogo, 
kurs neišeitų Į gerą. Idiotiš
kas Ahoskie kliubo pasiel- 

gelba, tada Graikijos klau-Į girnas sužadino visus Ki
šimas pūliuos, i'ugs ir Bal- wanis kliubus persvarstyti
kanuose nebus ramumo, 
nes Rusija visada ras už
tenkamai “partizanų’’, kad 
mažą Graikiją puldinėti ir

“rasių santykius” ir dauge
lis kliubų jau skelbia savo

Viskas rodo, kad Stalino Įgiama užmiršti. Niekas ir 
tikrai neišaiškino, kokio 
“prajovo” čia butą.

Išrodo, kad tai buvo tik 
fantazijos produktas.
Valdininkas Nemokšas

Ir franeuzu zonoje ran
dasi išvietintų asmenų sto
vyklos. Vieną jų vizitavo 
rusas inspektorius. Jo tiks
las buvo kalbinti išvietin- 
tuosius. kad jie grįžtų į sa
vo tėviškes.

Kada rusas baigė savo 
kalbą ir niekas jokių klau
simų nestatė, franeuzas val
dininkas nustebo ir klausė:

“Kodėl nestatote klausi-

rezimasdiktaturos 
gaut pylos.
Rudojo Barbarizmo Aukos

Lietuvos telegrafo agen- 
tija ELTA, kuri šiuo tarpu 
veikia vakarų Europoje, 
praneša:

Nacių Vokietijos kalėji
muose ir koncentrasijos sto
vyklose žuvo 21,000 lietu
vių. žuvo tik dėl to, kad 
lietuvių tauta nesutiko ru- 
diemiems naciams tarnauti 
ir vergauti.

Negaudami savo armijai

nori

nusistatymą prieš rasinę • šturmininkų ir šiaip parsi- 
diskriminaciją ir prieš pie-' da vėlių, vokiečiai darė ma-- _ l_a.22__ ____ _ _____ _ 22__riauti koką nors plotą terito- . ...

rijos. Kaip tik susidarytų ten kelti neramumus. Griež- 
komunistinė “Graikijos vai- tas Amerikos žygis baigtų

x.„ .. .. - _____ , geri kaimynai (Al-visą tą jovalą per visai
mizuoti , jei jie galėtų s^-[banija Jugoslavija, Bulga- trumpą laiką ir Balkanuose 
vo pnesminkus iššaudyti,1 „ja) o taip pat ir Maskva butų taika. Rusija, paraga- 
nes tada jiems bereikėtų j galėtų tą valdžią “pripa-, vusi bombų, suprastų, kad

• . , — ‘ - reikalas toje vietoje yra j jonui Steponaičiui. —
_ _ , . . . - i--------».-------------------------------- o— .“visai rimtas”, ir nukreiptų Sveikas rašai visai
Bet kol toki ----- 1 - Icaim rUirmgi ; kita Alf&nan- b-

“įdubimo . , . . . „_____ r
nesako, bet Rūgi jos politi- • tiktai ant sušaudytųjų kapo' sudaryti su ja
nis atsargumas yra ne kas spraudyti, o mirusieji negi S draugiškumo sutartis ir ga-i

TvyifciilrTyyrYOg nn.; UtRlLK'Utli Rpt. Vnl toVa ucn. 1 i • • . __2 ___ a.2 •LU_AIUK, n.i»i F d i Lr cjyi meto

litikoje žinomo rusiško po->vietiska demokratija” ateis Tokiu budu Graikija butų sijos vietą, bei Graikiją pa- 
sakio. kurs skelbia taip: Amerikoje, “Laisvė” galėtų,suskaldyta ir Rusija tikisi, liktų ramybėje. Apie tokį 

į snukį nedavė, tai pasakyti, kodėl ji mano, išmini ū- Graiki- aiškų ir trumpą sprendimą 
i Ru-1 Amerika ir pradeda galvo-* ‘ A • T • »• 1

“Jei
reiškia ne ponas”. Kai bol-:kad “Keleivis” prasimanė 
ševikai kur nors gauna lup- apie Rusijos koncentraci- 
ti, jie supranta, kad ten jų i jos stovyklas.
“teorija” atsirėmė į kietą: Mes ir dabar tvirtiname, 
daiktą ir ieško kitur vietos kad Rusijoj yra milžiniškos 
plėstis ir vogti. j koncentracijos stovyklos,

Kokias išvadas siūlo X-as kuriose sunkiausiose darbo 
Amerikos

ja buvo “suvaduota” 
sijos maišą. itL Juo greičiau tas bus pa-

Planas aiškus. Siekimas daryta, juo geriau bus vi- 
dar aiškesnis. Rusijos užsi- sam pasauliui. S. D.
mojimas niekam nėra pa-' --------------

tinėse valstijose praktikuo- sinius areštus ir tūkstančius
jamą “baltųjų viršenybę

Redakcijos Atsakymai.

rzv. enAVimA rwr a vjmiuvj

(lietuvių padėjo į kalėjimus 
ir koncentracijos stovyklas. 
Vos 12,000 gavo progos iš
eiti į laisvę, bet jau dvasi- 

Įniai ir fiziniai palaužti, 
i Naciški barbarai susilau- 

norma-‘kė užsitarnautos bausmės, 
lf ari 1 bet...

Dabar Lietuvą terioja

,.t . Si ir Loterija
------------ politikai? Išva-.^yg^se yra laikoma apie i joje, nedvejojamai nusta-S --------
das labai įdomias. Pirma;1? milionų suaugusių zmo-:^ kar “partizanai” į Grai-į Kiwanis kliubai veikia esame rašę.
išvada yra, kad Rusijos ir Mes jau esame davę,kiją ateina iš kaimyninių po visą Ameriką Kiwanisj ----------
Amerikos politika yra ir‘Įrodymų dėl tų stovyklų bu- į valstybių. Jugoslavijoj Bul- organizacija buvo įkurta MANO ŽODIS 

” .ūmo 11 dėl tu stovyklų gari joj ir Albanijoj graikų 1014 metais. Jos kūrėjai,; dėl *** 
partizanai vra anmokinami. Allen S. Browne ir Joseph,

jau esate užtektinai drūtas.i ,r.. /-aetuvą
Sveikiname. Dėl griežtų žo- raudonieji barbarai! 
džių ir “melaginimų” norim “Monkey 
pasakyti, kad su jais yra tas
nepatogumas, kad kartais 
juos prisieina pačiam ir su
valgyti, o tada jie pasirodo 
visai negardus.

Dėl paties reikalo mes

Bosine**”
Vienas komunistų laik

raštis praneša tokią naujie
ną:

“Chicagos negrai krei
piasi į Jungtinių Tautų Or
ganizaciją... Jie savo pra-

neturim nieko nei pridėti šyme pažymi: ‘Užtikrinkite 
nei atimti prie to, ką jau pilną pilietišką teisę neg

rams, gyvenantiems Jungti-

bus PRIEŠINGOS. Ameri-iVm° Įr dėl 
ka turi būti pasiruošusi bu- darbo ir gyvenimo .. 
driai ir tvirtai “sulaikyti” į Mes gi’eitu laiku duosime ir 
Rusijos ekspansiją, bet tą daugiau įrodymų, negmd- 
turi daryti atsargiai, neuž-‘JaniųJiudinmkų parodynių 
gaudama Rusijos “presti
žo”, kad neiššaukus karo.

Išvados, kaip matyti, yra
grynai gynimosi pobūdžio..........................., _
Laikykimės! Bukime bud-‘HzSincyri, J1 tik gali prašyti__  • i__  1 i X ‘cioro Irorl ii en,,

apie Rusijos koncentracijos 
stovyklas.

Laisvė” musų iškeliamų

Steponaičio 
laikraščiuose,

nėse Valstijose
Kalbamieji prašytojai vei- 

straipsnio i kia kaip “Nacionalis Negru

mųr
“Kad rusų kalbos nemo

kame ir neketiname grįžti į 
rusų pavergtas musų tėviš
kes”— atsakė klausiamieji.

“Kaip?’’ — suriko fran
euzas. — “Rusijos piliečiai 
nesupranta rusiškai”...

m_2_ • x_2_ 2 2~ T~*_____ 22,laigi, taigi — ir rrarivija 
turi savo neišmanėlių, dagi 
valdininkų. Geografija ir 
istorija jiems yra devintasis 
pasaulio stebuklas.
Naujiena iš “Rojaus”

Lietuvoje yra leidžiama 
maskvinės “Pravdos” kopi
ja “Tiesa”. Vienoje jos lai
doje skaitome:

“Daug nerangumo pasi
taiko iš trestų pusės, atsi
imant ir išskirstant pramo
nines prekes, pasagas bei 
pasagvinius ir avižas darbo

x T n Į * W • O • . — •„ „ . _ Kongresas” — komunistinė valstiečiams. Savaitėmis įš-
apginkiuojazni ir siunčiami- G.. Prance, skelbė, kad or- J. Steponaitis nebuvo ma-bendrakeleivių nrorjmi?nni_' sandėliuose ar išbūna 
į Graikiją Dabar • tikslas , yra.ne “prisiprašęs” ”• ”°-įr as ne-
kų pariizami”' yJ^priji^M^T5 sĮ^ndąrtąą?\ sp- buvau susitaręs jam pagel 
giami albanai ir kitų tautų tfalimame, biznio ir profe- bėti, nes aš dirbau dirbtu- 

kurie yra ne sionaliniame gyvenime. ivėje visas šešias dienas.“savanoriai”
, , ,lsve. .lskeliamMjkas kitas, kaip Jugoslavi-Į . Dėl tikslo nėra kas saky-j Vieną syk jis mane susi-

ĮU. ąP1?. nega4!jos. Albanijos ar Bulgarijos Dėt štai praeitą savaitę tikęs ant gatvės, pareiš-

ja.
g^b sandėliuose ar orgamzaci pake,vję kroviniai> 0

rųs ir atsargus, bet neuz- 
gaukime Stalino prestižo, 
nes tada bolševizmas gali 
mestis į karą. O kaip su 
šimtu milionų Europos žmo
nių, kuriuos Rusija paver
gė? Į tai X-as atsakymo ne
turi, nes tai jau yra Rusijos 
galioje, o Amerika, pagal 
tą biskį * išprusę jusi Iksą. 
turi tiktai gintis.

Atrodo, kad Marshallo 
bendradarbiai jau yra pa
darę pažangos, bet Ameri
kos politika jų rankose vis 
dar yra tik “gynimosi” ir 
“kantrybės” apaštalavimas, 
o ne vadovavimas pasau
liui. Tam reikalui Amerikos 
Iksų galvos vis dar nepri
brendo. Jie dar nežino, kad 
ir vandens apsemtas vietas 
galima nusausinti.

sierą žemelę’ 
sų nenešiotų.

kad ji rau-

TAIKA BE “VETO

perrengti kareiviai. [vienas Krianis kliubas kia, kad aš prižadėjęs jį
Artritą nac'c o vs ,: “šautuose” išleido ant lote- pavaduot iki jis sugrįš dirb-

Graikiios laisve " Amerika rejos autonioM1I. Automo- ti. Aš pastebėjau, kad jeigu nutarė duoti G?aikifai miH-n,e^>.us r«jįala?’ .r!,ikia P“^-
tarinę ir ekonominę pagel-tE” " nnZ'> Kdelv,uar
ha kuH HraiViSa o-nisH? of no veterana> Haney Jonės, mane, ir as norėjau paduoti^tlami ™ k?ro ™, vėSn Bet kada isnuėj° a«*o>no-;savo sąlygas. Steponaitis 
sistatyti po Karo griuvėsių į Kili ateiti UhU • - - ...............atsiųsti savo atstovus rug- f^naikinirnu ^mpnknK atsdmtb Kiwanis kliu-1 atsakė, kad su “Keleiviu

ni„«„ ,0 ,, , ------------- A p°nai jam paaiškino, neturėti nieko bendra, o ti»
k.ad « lo<?rijoj laimėti gali!„neiti ir dir5ti Su man0 
tiktai balti žmonės. Kad ne-!nuomone nesiskaitė ir ne
būtų skriaudos neturtingam buvo susitarimo, 
karo veteranui, “aukštesnio! šitaip “nueiti ir dirbti’

i a Al i i r*k 1 — __ ____

piucio 19 d. į Washingtoną 
surašyti taikos sąlygas Ja
ponijai. Bet Amerika stato 
vieną sąlygą, kad taikos są
lygos butų nubalsuotos 
dviem trečdaliais balsų. A- 
merika nori išvengti pasi
kartojimo derybų dėl Euro- 
jos taikos sutarčių, kur, 
praėjus dviems metams po

graikų armijai kovoti pneš 
“partizanus”. Bet ar to už
teks?

Jei Rusija atsiųs daug 
“partizanų” ir jei kaimynai 
atvirai pradės remti “lais
vą Graikiją”,

standarto” kiwaniečiai jam'—aš nenuėjau. Mane sura- 
grąžino vieną dolerį, kurį^do “K.” vedėjai, ir tik jų 
jis buvo sumokėjęs už lote-!prašomas, palikau savo dar- 
rėjos bilietą. Traukimas į-, bą ir tada tik nuėjau į “Ketai ką tada

dar>b? • . r [riko birželii 19 d. ’ lleiv,.
pato pabaigos ir padarius ,;ncas aS»2į?2"'ni?„į’ Liepos m. žinia pasklidoj Steponaitis turėjo žinoti,
jau septynias taikos konfe- ♦.J, k 1 I r I 2 2 1 _ ? 2

SIŪLO MUMS SOVIETIŠ
KĄ “DEMOKRATIJĄ”

Komunistų “Laisvė” iš
kėlė grynai sovietišką pa- __ ______ rf_,
siūlymą, kad visi nekomu-'ra nė sutartos.. 
nistiškų laikraščių redakto-i Jei Rusija, ar kitos vals- 
riai butų nušluoti nuo “šie- tybės su tokiu dvejų trečda

nuuie- karo laivus į Graikija v , -r n.elV-' ™ da“g orlaiviu ir su bo^ 
kos sutartys (su Italija ir komis išdaužyti komunistų
mažosiom^ ašies valstybė LESL*“* A1
mis) tėra dar sutartos, o 2«Pa?alletI bombų, tai 
Rusija dar ir tų sutarčių
nėra pasirašiusi ir patvirti
nusi. Tuo tarpu svarbiosios 
taikos sutartys, su Vokieti
ja ir Austrija, dar visai nė-

po Ameriką, žmonės prade-:kad ir man darbas pamesti 
jo juoktis pilvus susiimda-, netaip lengva, nes netekus 
mi iš “šautų” idiotiškumo ir. darbo prisieina atsidurt ant
loterejų “baltumo”.

Iš tikrųjų, yra ko juoktis.
i Pardavė žmogui tikietą

gatvės.
L. Sudentas.

Pa‘lbet neleidžia laimėti, o kad laryt mink, tą košę ir visą “nebūtų skriaudos”, veid-

ti taikos derybas su Japoni
ja iki begalybės.

Tokį Amerikos nusistaty
mą pasveikins visi žmonės,

mainiškai grąžina jam vie
ną dolerį vietoj 3200 dole
rių, kuriuos jis laimėjo.

Juokas paveikė. Visi Ki- 
wanis kliubai šiaurinėj A-

NUTEISE 11 “RAUDON. 
FRONČIŲ”

Federalinis teisėjas Rich- 
mond B. Keech Washingto- 
ne nuteisė 11 “antifašistų 
pabėgėlių komiteto” vadų

tiečiai i lieka . be teisėtai 
jiems priklausomo atlygini
mo”.

Jei Lietuvos valstietis ne
gauna pasagų (padkavų) 
ir pasagvinių — ką jau kal
bėti apie kitką!

“Tiesa” pirštu rodo į tre-

Tai yra pirmo sortė*
“monkey business”, ir labai 
šlykštus. Chicagos negru 
nieks negaudo ir nešaudo, 
kaip daro bolševi kiški 
“strielokai” rytų Europoje,
Balkanuose ir kitur.

Kodėl jie nereikalauja, A 
kad piliečio teises turėtų sandėlius ir pakelius.
Stalino pavergtų šalių žmo
nės? ,
Anglijos Nuostoliai Kare

Anglijos vyriausybė pra
neša, kad antrojo pasauli
nio karo metu anglai nete
ko 2,426 prekybos laivų, 
kurių bendra talpa buvo 
11,331,933 tonai.

Didžiumą tų laivų (1,332) 
nuskandino vokiečių sub- 
marinai. Apie keturis šim
tus nuskandino priešo lėk
tuvai. Likusią dalį nuskan
dino minos ir tt.

Tai yra milžiniški nuos
toliai. Vien Anglijos nuos
tolių Vokietija nepajėgtų 
atlyginti. O kur kitų talki
ninkų nuostoliai.

Karas yra ne tik rizikin
gas, bet ir labai nuostolin
gas biznis.
“Demokratija’’ Berlyne

Pereitą savaitę iš Berly
no buvo gauta tokia žinia:

“Sovietų karo vadas atsi
sakė patvirtinti mero (ma-kurie jau spėjo suprasti, merikoj pradėjo protestuoti po 3 mėnesius kalėjimo ir

ros žemelės”, arba, kitaip lių daugumos tarimų nesu- kad vienos valstybės “veto ir reikalauti, kad laimėju- po $500 pabaudos už kon- joro) pareigoms didelės gy-
sakant, butų iššaudyti pa- tiktų, jos galės daryti atski- teisė’’ yra didžiausia kliūtis šiam negnii butų duotas greso paniekinimą. Jie atsi- ventojų daugumos išrinktą
gal Višinskio receptą, kaip rą taiką su Japonija. Bet taiką atstatyti ir prižiūrėti, automobilis. Kiwanis kliu- sakė liudyti prieš vieną Ernestą Reuterį”...
“pasiutę šunės”. “Laisvė” nei Rusija, nei kuri kita kad valstybė sugyventų tai- bų pirmininkas kreipėsi į tą kongreso komisiją. Nuteis- Atsisakė — kodėl?
šitaip sako: valstybė neturės progos tęs- koje. apsijuokinusį Ahoskie, N. tieji duoda apeliaciją. Todėl, kad Ernestas Reu-

Bet veikiausia ir ten to ge
ro yra lygiai tiek, kaip pas 
valstietį pasagų ir pasagvi
nių.
Nauja jų “Žvaigždė”

Viename komunistų laik
raštyje radau šitokią poe
ziją :
“Aš—kalno viršūnėj, čia mig

los, čia akmens ir rytas,
“Ir žemė molėta pavasariškai 

jau minkšta,
“Ir nuogos viršūnės beržų ir 

klevų suraizgytos
“Ant drėgno dangaus. O jose 

—sidabrinė gaida”.
Ar supratote, kas norėta 

pasakyti? Aš — ne. “Nuo
gos viršūnės beržų ir klevų 
suraizgytos ant drėgno dan
gaus” ir jose “sidabrinė 
gaida”...

Kodėl sidabrinė gaida, o 
ne Stalino “saulė”? Jei kle
joti, tai klejoti iki paskuti
nio absurdo.

Beje, ir “poetė” ne iš kel
mo spirta, ne lietuvaitė, bet 
importuota Rostovaitė.

Tik komunistų vištinin- 
kui ir tinka tokios Rostovo 
“žvaigždės”. ,

St. Strazdas.



Nr. 30 —. Liepos 23 d., 1947 a. Puslapis TrečiasKELEIVI SO. BOSTON

KAS NIEKO NEVHKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO, RAM>

TAS IKONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Bu* Išvažiavimas į Pater-įčiai uždirba perdaug. Ne!

*on, N. J. ‘Jie uždirba vidutiniai, bet
Rugpiučio 31 d. kaip llįstovi daug aukščiau negu 

valandą ryte nuo Amerikos mašinšapės vidutinis darbi- 
Laetuvių Piliečių Kliubo iš- J ninkas. Jie stovi daug ge- 
eis busai tiesiai į Paterson, j riau negu paprastas dirbtu- 
N. J. Išvažiavimą rengia vės darbininkas. Jie veik 
Amerikos Lietuvių Sočiai-' ” "
demokratų Sąjungos 19 kp.
Išvažiavimas Įvyks Parmel- 
les Hotel darže. Dar nie
kuomet brooklyniečiai to
kioje gražioje vietoje išva- 

• žiavimo neturėjo, kaip ši-, 
tas išvažiavimas. Užtad'čius, nėra jau tain blogos, 
kiekvienas norintįs ant tyro,1 M jau ui sunKU šiu0
SL,P“'^ išmokti kriaučių ama-
o-(S ,an. įlietus to. Aš nejaunuolis pradėjau
ga ma gauti abiejuose kliu-. mokytjs t mašinos siūti, 
buose, kaip giminastikos, j mėnesius išmokau but 
taip piliečių kliube. Taip pradėjau dirbti
pat galima gauti ir pas kuo- su 30 doleriu įJsavajt 0 
piečius. Kviečia rengėjai. daba,. jau užsfdi|!bl, du kar_

® t n tiek
Ar Vertai Būti Kriaučium? i ai j j - •o'/1 • • 7 , - Mano draugas pradėjoTankiai tenka nugirsti K mokintis lainikus sinti. J du 
pačių knaueių kad jų vai- žnesiu jis ^moko lainikus 
km, tai jau nebus kriaučiai. siuti b. dJaba,. uždirba iki 
dįĮ9’»S lausdavau jų. Ko-,gQ dolerių per savaitę. Ži

ČIA NUŽUDĖ SEPTYNIUS NEGRUS

prilygsta karpenterius ar 
“bricklejerius”. Ir nepaly
ginsi jų darbo. Darbas sva
ras, o fabrike purvinas,' 
suodinas. Visos tos darbo 
aplinkybės ir sąlygos, ku
rios yra šiandien pas kriau-

Brunswičk, Ga. kalėjimo prižiūrėtojai iššaudė septynius negras kalinius kalė
jime. Jie sako, kaliniai norėję pabėgti. Čia matyti keturius nušautų negrų 
lavonus. Dabar teismas tyrinėja, ar tikrai kaliniai norėjo pabėgti.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

INFORMACIJOS CENT
RO PAIEŠKOMI AS

MENYS

Lučinskaitė Marija, iš Daugų. 
Malkauskienė Dominikė, iš Kėdai

nių miesto.
.Mat inaniavičiutė Magdalena, 56 

m. amžiaus, iš Alytaus ap.
------------ 1 Moėiulis Anupras ir Jonas, išvy-

Andriuškienė (Stepaitė) Valerija, ko 1920-1929 m. iš Utenos ap. I.ink- 
Apie 65 m. amžiaus. Iš, Kapalių km. menų vai., Kirdeikių km.
Luokės vai., Telšių ap., gyv. Phila- Namavicius Jonas, brolis Henn- 
uelphijoj ar Pittsfielde. įkąs gimė Chicagoje.

Andriušis Jonas. i Narmantaitė - Noreikienė, iš I.au-
Ardickas Karolis, Jurgis ir Juo-į keliškių km. Darbėnų vai.

zas, iš Vilkaviškio.
• Augustaitis Pranciškus, iš Vilka
viškio, gyv. Brazilijoj.

Bagdonavičius Jonas.
Baicas Vladas, iš Panevėžio. 
Balnytė Valerija, iš Naumiesčio

vai., išvyko pu karo.
Baliukevičius iRimininkas, iš Biek-

šių km.. Valkininkų vai., gyv. Phila- 
deiphijoj.

Baltrušaitis Juozas, nusus Petro,
60 mėtų amž., Iš Šiaulių ap., Vaigu
vos vak. Dubenų kaimo.

Bartkus Jonas ir Petronėlė, gyv. 
Ncw Yorke, iš .Mažeikių ap., Gudiš
kės kaimo.

Bacelytė Veronika, iš Kėdainių ap. 
Bigaila Antanas ar Stasys, gimę 

Viekšnių vai.. Dargių kaime.

Noreika Jonas, iš Kretingos ap. 
Narutavičius Antanas, prieš karų 

gyv. So. Bostone.
Norgėla Jonas, Sugintų km., Nau

miesčio vai.
Oškinis Kazys, iš Linkmenų vaL, 

IKirdeikių km.
Pariniskienė - Dargaitė Marijona. 
Paškevičius Hilerijus, gyv. apie 

Chicagą.
Paulauskienė Julijona.
Petrauskaitė Ona t Rutkauskienė,

Sėtų vai.
Petrauskaitė Bronė (Mejerienė), 

iš Sėtų vai.
Petrokaitė Elena, 1946 m. vasarų 

atvyko j Ameriką.
Piečaitienė Viktorija (Arlauskai

tė).
Bilevičius Julius’ir sesuo, iš Ke- Pilipauskas Jankei, iš Vilkaviškio, 

dainių. I Plioplys Antanas, iš Petravinės
Burkus Jonas, apie 50 metų, išjkm., Patilčių vai., gyv. Pennsylva- 

Dovydiškių km., Deltuvos vai. .nijoje. .
Brazdžionis Petronėlė, iš Kapčiu- Povilaitis Mykolas, gyv. 1 ietį) 

nų km., Pukruojaus vai., gyv. Broo
klyne ar Chicagoj.

Amerikoje.
Povilaitienė - Dunauskaitė Valeri-

Bradžionienė - Markevičiūtė Ma- ju iš Rapolų km. Luokės vai.

T. , v . . t nau keletą, kurie pradėjoJie duodavo man jvai;iadata siutĮ Jje Xndfoi. 
riaušių atsakymų. Girdi kad sunkus darbas ,.eiks 
prie kriaučių reikia skubm

Montrealis Po 10 Metu
ti. esanti “speed-up siste- ilgai mokintis. Vienas at- 

lanksto lainikų apačias, oma . Paskum sezoninis dar- kitas muša ž* į ir’jau 
bas: kaip yra darbo, tai uždirl!a virį 'į() doleriJ j
Nnkk irgpSasku?n^ėkSk£ Viskas * V

darbo ištisus mėnesius. Dar 
kiti aiškino, kad unija ne
gera, reikia duokles mokėti 
ir tt. Visi tie argumentai 
mane atgrasino nuo kriau
čių amato. Jeigu jau kriau
čiai. kurie dirba visą savo 
gyvenimą ir peikia savo^ 
amatą, tai, tur but, ir pras- j kirkti' 
tas jis yra, neidavau...

gą pradžią, nes darbdavys 
pristojančiam dirbti moka 
30 dolerių Į savaitę, o šalia

RAŠO BRONĖ SPUDIENĖi
Mane Siunčia

Kovo mėnesi

Musų Tikslai
Centro Komiteto nariai

rijona, iš Čižiūnų km., Valkininkų 
va’., gyv. Philadelphijoj.

Bružaitė Emilija, iš Tauragės ap., 
Švėkšnos vaL, Stemplių km.

. - , Briedis, du broliai, vienas gyvenažymiai praturtėjo. lr Ras Bostone, kitas Brooklyne. Turį .-ešerį
QV*ivb vilkui -i k-iil i i ja cz£-ri Viidovjenę, is Joniškio vai.svai Blausia, Kau Jie geli Budreckas Jonas, iš Naumiesčio.
demokratui, pažangus zmo-j Budreckaitė Apolonija, iš Nau-
nėS 11 gd i lietuviai. į Butkevičiai, iš Suktelių km., Šiau-

i lėnų vai., Šiaulių ap.
KUl'iUOS. Kazys Čepaitis, motina Striupa- 

vičiutė iš namų, iš Sakių ap, Paeže-
Paminėsiu kai

Povilaitis Kazimieras, gyv. Kana
doje.

Povilonis Juozas ir Stasys, gyv. 
New Y^rko mieste.

Pumeris Juozas, iš Vilkaviškio ir 
jo sesuo Marytė.

Pur.io Jono šeima, gyv. New York. 
Purickis, is Kauno ap. 
Radzijauskas Vincas ir Antosė

Radzi ;auskaitė, iš Lygių kaimo.
Radzijauskienė Ona (Jociutė) iš

Lygių km.
Reutas Vladas, So. Boston, Mass. 
Rukienė - Pesterytė Veronika, iš

• Hj** • •» mane iDareitroio atgaivint! montl'ealiečius: Irių Piečių km. Amerikon atvy-'Tirkšlių vai.
sį draugai iš Kana(iiį Lietuviu Soeialde- Joseph Kilimonis turi 'koSsoo, gyv. Erie. Pa. I Sadauskas Justmas .š obelių vai.,Amei kos LiėtuviuSc£ia Kanados Lietuvių Soeialde- . Jos.e.Pn _ demokratu SafS cX k4.; vnasen įsaacnamus, bev g.yy. chicagoje.

Chasen lsaack,**’ atvyko 1940 m.,'gyv. netoli Chicagos.
Sakalauskas Antanas ir Povilas, 

veno Chi--iš Kirklių km.. Biržų vai.
| Sakalauskas - Stuart Jozefą.
I Salasevičiai Jurgis, Vincas, Juo- 

s- zas ir Jonas, gyv. New Yorke.
Šapokas Vladas, gyv. P. Amer.
Sapiežinskai, iš Kauno apyg.
SeKieckas Aleksandas, iš Panevė

žio. gyv. Chicagoje.
Amerikoje.

šinausi, nes nesijaučiau, ’ an,d “Naujienas”.
kad tokiam svarbiam °rga-;^d ? e ’ pagelbsti John Staniulis, kada taiįpoi^’TpT'šiUvotr Vii./i£^^^ Ąmer
nizaciniam darbui esu tm-! ^7*’u u . Ihnves veiklus LDD 35 kuo-ikaim°- Yorke................ :gyv- bkme,r*eJe ir «r’^o atgal.

[ gyv. Chicagoje.
Danilevičiūtė Marija, iš Mariam-

tavęs dirbantis kriaučius ar i £ “™tro komiteto1 vietintiems lietuviams at-|buv^s 7eiK1V?
opereitorius, nesigaili laiko nariai’ ®kt. „Esi Amerikos'vyktl i Ka™dib a! chen’ch'ips’^biznį ir as b£
, parodo, kaip reikia darba k SoeUk,^ - A—

Kriaučiai didžiumoje nu-!„S“<™: komitetą prie IRRC tu- 11 nuosavus namus, tun va----- --------------------—------------- — -------- ________---------- — praiei-Dirbau visose įndustnjo-senę ir jų skaičius niažta.!""1 ^5^,^ rime. Mes norime, kad ir guriame
se. Dirbau prie laivų iškro- Ateitis kliaučių industi*ijo-įnote^ metus MontreakP ži- ^ontreale Įsikurtų panašus jdzia buoslaikĮ.

ie vra dau? geresnė, neem , ■ ” komitetas, kuris bendrai su;

| lJaraška Juozas ir Izidorius, iš 
Kaulinu km.. Radviliškio vai.

Daugėla Petras, gyv. Chicagoje. i 
Daukantas Augustinas, Kretingos ’ 

ap., Salantų vai., Nasrėnų km.
Dunauskas M ate u šas, apie 50 m. 

amžiaus, iš Luokės vai., Telšių ap.
Eibe Julijus ir žmona, iš Garlia

vos, gyv. Renovo, Pa.
Gečio Petro giminės, iš Putokšlių

x. aumuj u ju niuny- e;ai;ctini načanmi indėli- ^^J^ kjvicuuluju nciu- taria. xaa reiKia Kas nors
matyti bosą, pafundyti jam ties. nes uždarbis neblogas 5‘a“1,”1’ 1 . vių. Tokio komiteto sukuri- daryti, bet lyg neprisiren-
n dai nenkinmke kita i ir čaižome omofmmVn viu” mas Montreale rodėsi būti- gia imtis aktingo veikimo.

‘ Tiesa aš žino iau dau- nas reikalas ir aš nuvykau Bet aš tikiu, kad d. Boty-
gelį socialistiniai demokra- ?L^™-se"als blįlul,.als' P1*’ «us stos gyvai j darbą ir
tinio nusistatvmo žmoniu zistamais ir draugais pasi- bus veiklus visuomeninis

įskohoti. į abelnai amatuose, yra ne-|^;ck Bet jo nesukuriau. So-
Dirbau prie namų staty- blogas duonos

mo. Jeigu esi specialistas— verta jo mokintis.V T • 1 • Tt • 1-k . • • * .

ir dar penkiniukę kitą i ir sąlygos tapti amatninku 
delną įspausti, tai tu gausi;visai geros. Tie kurie neigė 
geresnį darbą. O jeigu to ir neigia kriaučių amatą, 
nepadarysi — dirbsi kaip tai darė ir daro klaidą.

Grigienė (Dutaitė) Kazimiera, i.š 
Žemaitkiemio vai., gyv. Chicagoj.

Gudauskienė Agota (Žitytė), iš 
Šilalės vai., Dargalių km.

Ivanauskas Juozas, Vacys ir Vin
cas, Sėtos vaLj Gaižiūnų _km.

ap.,
Kvietiškių par, Gojaus km., atvyko 
1910 m., turi sūnų Aleksą ir dukte
rį Juliją.

Jankauskas Feliksas, iš Čižiūnų 
Chicagoj. 

Ži-

Sesnas Jonas.
Šveistris Jonas, iš Skudų km. 
Sireikis Liudvikas ir Antanas. 
Skirmantieiė - česnauskaitė Mor

ta, Panotenių km., Platelių vai. 
Šniuoliai, iš Radviniškio vai. 
Stankienė - Pesterytė Ona, iš Tirk

^laaa u&l Yil <X-yziiLr i_l_l nn
Staskevičius Mykolas.
Staugaitienė - česnauskaitė, iš

Panotenių km., Platelių vai.
Steponavičius Klemansas, iš Vil

kaviškio.
Stiklius Juozas, žmona Bronė. 
Strazdienė - Vaičiūnaitė Apolonija

iš Žemaitkiemio vai.
Svetikai iš Nekraušunų km., Rad

viliškio vai.
Tamulienė - Uogintaitė. iš Gudžiū

nų km., Linkuvos vai., Šiaulių apsk.

------------------------------------------- -------L victc i* uuiu • nnektfltvnin žmonių pači- UUs veouus
semas jnutis ir dar gausi, Kriaučių amate kaip iri a" lada'dkbau veikUu ™ tarti “' sukurti toki komite- darbininkas.

lose, vra ne-! io;_ • Bet jo nesukuriau. So- •• . - i » I Jankauskas Keimsas. iš Ciziur
K kauni® i»-ljais’ Kartaib laimedavome eialdemokratu kuono® ne P_le Marijona miauckai-km., Valkininkų vai., gyv. Chicagc ►s kąsnis ir— džiaugdavomės, pralai- c al(lem?KiatM Ruopo. ne .. Drofec.jšo<; vra mokvto-i J*nužas i-eonas, Renavos km. ž įtis -j s v'j-j suorganizavau. Is navir- . . ProiesiJ°- yya moxyio vul Mažeikių ap..medavome — liudedavome. §iau* atrodyt„ kad mano Ja b redaktorė “Nepriklau-1 * Jąpuša? valius, :iš m. amžiaiuždirbi neblogai. Bet jeigu 

tik pagelbininkąs — tavo. 
uždarbis pusėtinas ir tavo 
darbas priklauso nuo tavo 
mekeniko.

Nauja* Kriaučių*.
—o—

J. Stilsona* Brooklyne
Tai buvo prieš 15 ar 17 me
tų. Prie progos aš nuvykda- 
vau i Montrealą, bet tik

sonas parvyko pas savo šei- 
Karo metu dirbau laivų mą Į Brooklyną iš Pittsbur- 

statyboje. Karas pasibaigė, 'g0 atostogas praleisti. Juo- 
pasibaigė ir mano darbas, zas Stilsonas dirba prie 
Vaikštau ir dejuoju, kur “Lietuviu Žinių” Pittsbur- 
reiks dirbti, kokio vėl ama-'ghe, bet gal nebegris, nes 
to reiks tverties. Pradėjau ŠLA švietimo taryba taria- 
galvoti apie kriaučius, nors si kviesti ji laikinai būti

kelionė nepasisekė... Lietuvos”. Taęstąm-
Bėthenfeu taip.yia. Kon-MJa J; kalb laisvai-fran.

rikto5k™S dra^r^“’ ang|iškai ”• ,ietu-

siųsti mane organizaciniam dį”ė įVžatfeima ^r ii iš- PaW6”ais, kad jiems kaip 
darbui, kad as sustmnnciau. ave pasizaoe . ą n jį i. nuo-olhėinc otirvVK i

Liepos 13 d Juozas Stil- gau pasįžmOnėti. Na,
noo nonvnrb-z, noo oo,.o oo, f“ r _ J

dabar, užsispyrė draugai

darbui, kad aš sustiprinčiau: f1, 
socialistinį pažangų lietuviui
judėjimą Montreale. Aš ži- 

i no jau, kad tas važiavimas

nors pagelbėjus atvykti į 
Kanadą, ar Ameriką. Jeigu 

Montreal Lietuviai Gana Marijona įsitraukti į lietu-
tiesės.

Praturtėję

keli lygiai metai buvau nu 
sitaręs prie kriaučių neiti, 
nes patys kriaučiai savo 
amatu nepatenkinti, savo 
organizacija neužganėdin
ti. Bet pakeičiau savo nuo
monę. Kliaučiai turi uniją. 1 i.....: _ __• • I

“Tėvynės” redaktorių.
Brooklynietis.

WILKES-BARRE, PA.

SLA 7-tas Apskritis Minės 
Lietuvos Pripažinimą

kuri sutaria su darbdaviais! Skemadienį, liepos 27, 
preisus už žiponą. Turi de-'Sans-Souci parke SLA. 7-as 
legatus ir dirbtuvėje čermo- Apskritis rengia didelį pik-
nūs. kurie prižiūri, kad tie 
preisai butų mokami. Jie

Apskritis rengia didelį pik 
niką. kuriame minės Lietu
vos pripažinimą. Tą dieną

uždirba ir dabar po 60 ir 80 j 25 metai atgal, Amerika 
dolerių per savaitę algos.; pripažino Lietuva nepri- 

Aš nesakyčiau, kad kriau-.klausoma valstybe’.
-------------------------------------1 Kalbės SLA. prez. adv.

Wm. F. Laukaitis, dr. J. 
i Pajaujis, nesenai atvykęs iš 
i Europos ir kongresmanas 
M. Jenkins.

Tat visi SLA nariai, bei 
šiaip lietuviai, ypa kviečia- 
;mi skaitlingai suvažiuoti ir 
išgirsti gražių kalbu apieJT__ ?1_1__ - . *

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokią Gėrimų^ Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

nebus pasižmonėjimas; kadį Prieš dešimtį metų, lietu- organizavimą, tai butų di- 
reikės dirbti, kad šį bei tąiviai Montreale nebuvo taip dėlė parama. Aš daug ko 
atsiekus. Aš paprašiau, kad pasiturintys, kaip dabar, tikiuosi iš Marijonos ir ma-
draugė A. Buivydienė vyk 
tų kartu su manim. Taip ir 
sutarėme.

Kelionė mums patogiau
sia buvo per kriaučių vaka- 
cijas. Birželio 26 d. mes iš
vykome su d. A. Buivydie
ne į Montrealį. Atostogų 
laikas, o to svietelio! Ne-j 
laimei, ant rubežiaus pasi
rodė, kad drg. A. Buivydie
nės dokumentai netvarko
je: ji grįžo nuo Kanados 
rubežiaus atgal į Brookly- 
ną, o man prisiėjo vienai 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos Centro Komiteto 
uždėtą darbą dirbti. Dariau 
ką galėjau ir kaip supratau 
geriausiai.

pasilinksminti. Programa 
Nepriklausomos Lietuvos1 prasidės 4 vai. šokių pavili- 
praeitį kaip ji buvo aukštai)jone. Todėl, sekmadienį, 

i pakilusi moksle, kultūroj ir liepos 27, nei vienas nepa- 
mene. , , silikite namie, o visi važiuo-

• Programai užsibaigus bus k it į Sans-Souci parką į 
proga visiems pasikalbėti Lietuvos pripažinimo šven- 
su garbingais svečiais. tę. Nuoširdžiai kviečiame 

j Parke apskritis turės sa- visus,
,(vo “standą”, kur visi galės SLA 7-to Apskr. valdyba.

gyv. New Yorke.
..... v......... ...... Tamkus Kazimieras, iš Žeimių k.,

Janavičius famas. iš Trakų ap., dirbo anglių kasyklose.
■ ----- ~ ' ■ Trečiokas Domas.

Tvaronai, iš Biliūnų km. g. USA. 
Uogintaitė Emilija, iš Dučių km. 
Vaitkienė Ona < Kevelaitytė). iš 

Ilguvos ar Plokščių par., gyv. Pitts- 
burghe.

Vaitkevičius Adolfas ir Vladas. _ 
Vaitkuvienė - Žilinskaitė Marija, 

iš Ukmergės ap., Deltuvos vai., Lai- 
kiškių km. _

Valatkaitės Elena ir Bronė, abi , 
ištekėjusios, iš Vainuto vai. . \

Valikonis Adomai, ’siinus J<fho, Iš 
Krekenavos vai., Rabikių km.

Venckus Vaclovas, gimė USA. 
Venckutė Stasė, duktė Jono, iš 

Ukmergės.
Vikšrienė Ona (Stikliutė). ?yv. 

Chicagoje.
Vilčinskienė Ona (Masilauskaitė) 

Arba jos brolis Petras.
Vinalienė Marcele t Peškerytė) iš 

Mažeikių. Tirkšlių vai. Gaurylip k.
Višniauskienė - Kaulakaitė Okta- 

vi.ia. iš Silvestrų km.
Kačinskas, du broliai. Daukučių Usonienė, Kvarinskienės Petronė- 
n.. Radviniškio vai., apie .‘IO metų lčs motina. _Zakarevičiutė - Zinkevičiene, gyv. 

Bostone.
Žaltauskaitė Anastazija, Šilėnų k. 

Kauno ap.
Žarskų Antano ir Adomo, iš Pos- 

modų km., Panevėžio ap.
Zemaikienė Barliora, gyv. Chicago. 
žutaitė Magdalena (Shutas). 56 

metų, išvyko prieš 30 metų, ištekė
jusi.

Žilys Bronislovas, Šilalės vai., 
Dargalių km.

amžiaus
iš Mažeikių ap., paskiausia gyveno 
Philadelphijoj.

Jnmarntoš--
ap., Gentaučių km., iš Lietuvos išvy
ko prieš 35 metus., apsigyveno Chi
cagoj.

Joncus Juozas ir Pranciškus. 
Jonušas Valerijonas iš Mažeikių. 
Jocis Juozas ir Antosė Jociutė, iš 

Lygių km., Namakščių vai.. prieš 
karą gyveno Chicagoj.

Juodžudis Andrius, iš Alytaus ap. 
Miroslavo vai. Kaulwitų km.

Jurgelionis Klemensas, Chicagoj.
viško komiteto prie IRRC . J?rev* . y.* _ _ yfnnna. tun sunu Juriri ir (lukterijo žmona, turi sūnų Jurgį ir dukterį 

Olgą, atvyko 1920, gyv. New Yorke.

Jie turi gražių biznių, pui- nau, kad ji prisidės prie to
kių namų, automobilių ir darbo.
vasarnamių. Vienu žodžiu, (Bus daugiau)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turt'-ngiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

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

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

km 
amžiaus.

Kačanauskxs Vincas ir Juozas, iš 
Dobilinių km., Pajevonio vai., Vil
kaviškio ap.

Kairis Juozas, iš Kaulinių km., 
Radviliškio vai.

Kamarauskas Andrius ir Jonas, iš 
Mariatnpolės, gyv. Wilkes Barre.

Katinas Petras, gyv. Baltimorėj, 
kilęs i.š Utenos vai., Suolelių vienk.

Kauneckienė (Jociutė) Juzė, Ly
giu km. Namakščių vai.

Kaušpėdą Jonas arba jo vaikai, 
iš Maželių km., Andrioniškio vai., Ieškomieji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Lithuanian .American Information 

Center
233 P.roadvray. Nev.- York 7, N. Y.

Panevėžio ap
Kavaliauskienė 

Chicagoje.
Kavalauskaitė 

metų amžiaus,
Darbėnų vai.

Kazenfcein Andrius ir Emilija, iš 
Raseinių ao., Skirsnemunės km., 
gyv. New Yorke.

Kemžurytė Elena, iš Vozbutų km.,
Čekiškės vai. Kauno ap.

Keršytė Agota ir Antanina, iš Či
žiūnų km., Valkininkų vai., gyveno 
Niagara Faile, viena ištekėjusi už 
Vyšniausko.

Kiškis Julijus, gimės USA, atvyko 
j Lietuvą 1934-36 ra., gyv. Ukmer
gėje. grįžo atgal į Ameriką.
Krukonienė Adolfina (Reutaitė), g.

(Chicagoj..
Kuprevičių šeima, iš Kauno ap.
Kvarinskienė, iš Ukmergės, išva

žiavo 192* m., gy’- Brooklyne ar 
Chicagoje.

Kvekšas Pranas, iš Jurjonių km.
Gargždų vai., buvo atkąs į Lietuvą.

Kvedarai iš Šiaulių aps.
I>engvenaitė Mary, gyveno New 

Yorke.
Lapinskas Antanas, gyv. Chica

goje.
Lauruonytė Adelė, iš Žeimių km.

Šiaulėnų vaL, ištekėjusi. . •
Lekavičienė Kotrina - Dargaitė. natOFlŲ Mounbatten Dilti JU

ki?:“”“’ 'r j" “ *" pirmuoju gubernatorių.

Barbora, gyveno
Kelšienė, apie 65 i 

iš I-aukelių km.,

Indijoj Susidarė Dvi 
Valdžios

Indijoj jau susidaro dvi 
atskiros valdžios, kurios 
pradės valdyti dvi Indijos 
dalis — Industaną ir Pakis
taną. Kada Anglija pripa
žino Indijai teisę į nepri
klausomybę ir Indijos vedai 
nutarė sukurti dvi nepri
klausomas valstybes, santy
kiai tarn Indi ios ir Angli ios 
pasidarė visiškai geri in In- 
dustato vadai patys pakvie
tė dabartinį Indijos guber-
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ias
Maikio su Tčvu

Gyvių Keliones
DIDELE GAMTOS 

PASLAPTIS

slaptis yra pašto karvelių 
kelionės. Karveliai labai 

'gerai suranda savo namus 
ir išmokyti karveliai parle-

perkelti į kitą upę ir kai ten . kia kaliais namo net iš 700
išsiperėjo jaunos žuvelės ir 
užaugo, jos buvo paženk

mylių tolumo. Bet tokias 
keliones padaro tiktai iš
mokyti karveliai. Visai ne
mokytas pašto karvelis su
randa savo namus iš tolumo 
iki 100 mylių. Karvelius

Visi žinome, kad šuo ar lintos. Vėliau tos žuvelės 
katė moka surasti savo na- grįžo į tą upę. kur jos užau- 
mus. Jei šunį nugabenti go, o ne į tą. iš kurios kiau- 
maiše kelias mylias nuo na- šinėliai buvo paimti. Išeitų, 
mų, jis suranda kelią namo. kad žuvis beaugdama upėje j moko taip: juos išveža pir- 
Panašiai yra su katėmis, ją pažįsta ir vėliau toli iš'ma kelias mylias, paskui 
Arklys irgi moka surasti jurų grįžta i ją dėti savo Į kelioliką mylių ir keliasde- 
kelia i namus. «kiaušinėlių. šimts mylių nuo namų ir

Bitės, jei jas nugabenti' ... . .. —°—, , kai jie grįžta, juos vėliau
pora mvlių nuo avilio, irgi Visi žinome, kokias ke- išveža daug toliau ir taip 
suranda kelią į avilį. Buvp 5on<» daro pavasarį ir ru- palengva juos išmoko grįžti 
daromi bandymai su 20 bi- denl paukščiai. Jie lekia iš labai tolimų vietų, 
čių. Jos buvo nuneštos dė- ka?^ls tukstancius | Ret Raip kalvelig susiv0.
žutėje 2 mylias nuo avilio, mylių. Paųk<ių skridimą liRįa Reiyje% Gal pagaj sau. 
visos jos buvo paženklintos I-ietus ir atgal į šiaurę yųą..? . . kanrP jig orįen_
tam tikra spalva ir paleistos §*na lengva pasekti. Buvo įoj ?ega^ę jis 
iš dėžutės/ Iš 20 bičių 17 daromi visokie .bandymai J ^od^pažinti. i-
surado kelią į avilį, o kitos žinoti» kad‘saulė dangu-trys palakstė aplink tą nai’-i^.toh m kitą metą tie pa-,je maino gavQ vietą pagaĮ
irnė's ąkurifPe2°ioPSnbU™ vtol Iai^’
zutes. Runoje jos puvo at f įivdn^ r^r^H'kad kalveliai susivokia nu
gabentos } naują vietą. tuos Pocius uždus, I^^Jtymu. Ūkanotą diena ir savo vaiku, kaip jie suran-| * , 1da kelią? Tai paslaptis. Inake,a karvel,s nez'n<> ka‘I> 

Mokslininkai netiri jokio sav0 namus
išaiškinimo, kokiu buduik^sta“ * .
^aukščiai susivokia ir žino Daug galvosūkio užduo- 
kur skristi. da paukščiai ir kiti gyviai

(Vienas Įdomus bandy- su savo ilgomis ir painiomis 
mas buvo padarytas su kelionėmis gamtos tyrinė- 
gandrais. Gandrai papras-j tojams. Kai kas sako. kad 

tai lekia į pietus ir atgal į'gyvių kelionės yra didžiau- 
šiaurę kasmet tuo pačiu ke-:sia gamtos paslaptis. Bent

Vėliau tos pačios bitės, 
kurios surado kelią namo. 
buvo nugabentos į ežerą 
irgi apie dvi mylias nuo avi
lio. ir paleistos. Nė viena iš 
jų negrįžo į avilį. Iš to da-

—Sveikas gyvas, tėve! | —Vadinasi, ne koks iš
—Maike, tu dabar manęs'tėvo generolas, 

nebaderiuok. ba aš neturiu 1 —Matai, vaike, aš senos 
mados vajokas. Kai aš pasceso.

—Nesakyk “čėso,” tėve. ruskį vaiske služijau, tai 
Sakyk: neturiu laiko. tokių bombų da nebuvo.

—Jes, Maike, aš byzi. Tada šoblė ir štykas buvo 
—Ir “byzi’’ negerai, tė- svarbiausis zbrajus. Turkai,

ve. Sakyk: užimtas.

matymą, jos pažįsta apie- 
linkę. Bet virš vandens 
kur nėra jokių požymių, 
pagal kuriuos galima butų 
surasti kelią, bitės paklysta. 

—o—
Labai įdomus pavyzdys 

su gyvių kelione yra ungu
riai. Europos upėse ir eže 
ruošė gyvena daugybė un
gurių. Kai tie unguriai pa

liu. Rytų Europos paukščiai 
skrenda į pietus per Turki
ją, o gandrai iš Vakaru Eu
ropos lekia į Afriką pro

kol kas ta paslaptis nėra 
išaiškinta.

Pavyzdžiui, Kanados til
vikai rudenį išlekia į Pietų

būdavo, labai bijo štykų.'auga iki io metų amžiaus,

Gibraltarą. Dėl bandymo Amerik įie lekiį virj 
vienas jaunas gandriukas is , * • ,
Rytų Europos buvo nuga
bentas į Vakarų Europą li
kai jis suaugo, jis patraukė

—--------rokuoia kad’štvku" nu-f/V" 1 Afriką ne pro Gibraltarą,Maike, aš tau sakiau, į‘e, ™ r miX' Jt“ PakyJ? 1 * - bet Pro Turkij* kaiP ir >
tn man#*; npbadpriuo- r. , zainienus mirsią jie traukia upėmis i juras ir labi,-tu manęs neoaaeriuo- kiaulės smerėiu ir negali Į Juromis iie pasiekia Atlan-

nemataiSaVka§amvainos Al dangaus karalystę [neiti, įo vandenyną ir per visą

prasideda? Iki šiol komuni-

tėvai buvo Įpratę lėkti.
—o—

Mokslininkams didelė pa-

VYKSTA J KRUVINĄ GRAIKIJĄ

Prezidento paskirtas prižiūrėti Amerikos pagelbos 
skiitymą Graikijai, D\vight Griswold, išvyksta Į Grai
kiją, o graikų pasiuntinys atėjo atsisveikinti su juo 
ir palinkėti geros kelionės. D. Griswold turi sunkų 
uždavinį skirstyti Amerikos pagelbą graikams ir pa
tart? jipms, kaip geriau atstatyti ten tvarką ir pa
kelti ukį.

MARGUMYNAI
Abortai Skaičiuose -tus galingesnė. Žinoma, ta 

Amerikoje kasmet -750,- jėgainė turės ir kitą pajė- 
000 moterų nusikrato savo gos šaltini ir kai vėjas kada 
vaisių. Tam tikras abortų streikuos, ji bus varoma 
skaičius Įvyksta dėl įvairių anglimis. Tokiu budu nori- 
priežasčių. be moterų va- ma pakinkyti vėją i nau-

stai tik su dainiais šaudėsi, Rejd turkaiiš tS? bijotų’ kai?ne Indl?J’ Pne Centra- 
o dabai- Stalino gvardija ., \u‘Kai , ,1S J?10 D1J°tų. įmes Amenkos pakraščių, 
iau ir ant Grėkiioš užūuO dabar kitokia rokunda, čia unguriai padedą kian- 
jau ir ani v e j I vaike. Kai Hitleris andai šinėliu? iš kuriu išsineri un 
le. Amenkos laivai jau ve- ar7naiminn frentni • ? .1S.18slPe.n un"
ža ginklus grekams. Prasi- r • - ? - / ?tul gėriukai ir tie dar jaunu-dėjffaitas ir trečioj vietoi.;^?™ jai Šta mo čiai apleidžia savo gimimo
tai Indonezijoj. Taigi gud- 'a‘?0 ItvkS ir-“da "ai Boa F®? P ? iP®'' At'
bai, vaike, aš bėgu pas kai- 1 J lanto vanden>’n^ J Europos
vį, kad išgaląstų man šoblę. taftiandien^au nebūtų nei ir ,?ze.Vus- Maziukab

—O kam ją galąsti? Si šiandien jau nebūtų nei dvejų colių ilgumo unguriu -
__Kad geriau kirstu. Stalino, nei Sovietų, nei ko- kai. pasiekia Europos ir
—Bet ką tėvas manai su mUn_Tag tiega tėve Ameri- iAfn.kos /pes . ,r iš«iskirsto 

ia kirsti7 i . po jas. Kartais, per lietaus
' ka išgelbėjo Sovietų Rusi- sezonus, tie unguriukai pa

reigu jau tu toks ceka-įją ir komunizmą. 'siekia visokias balas, kurios
vas. tai pasakysiu, kad a? —Ale pasakyk. Maike, tiesiog nesusisiekia su upė- 
manau į Lietuvą grįžti ir;kaip tu supranti Amerikos mis ir juromis Čia maži
Stalino komisarukams įkir- politykę. Pirma ji komu- unguriukai paauga ir pra
sti. Jes, Maike, jei Amerika nizmą gelbėjo, o dabar no- leidžia visą savo gyvenimą
pradės vainą prieš Maskoli- ri jį iškasavot. Pasakyk, jr sulaukę maždaug' 10 me-
ją, tai Stalino pusberniai, kodėl ? tų amžiaus, vėl plaukia į
turės įs Lietuvos bėgti: o| —Todėl, tėve, kad Stali- juras, per Atlanto vandeny- 
kai jie bėgs, tai ir man bu? nas dabar pasijuto labai j ną j Vakarinę Indiją čia

jie deda kiaušinėlius ir mir
šta !

Kaip suranda unguriai 
kelią į Vakai-ų Indiją? Kaip 
mažiukai unguriukai suran
da kelią į Europos ir Afri
kos upes?

—o—
Žuvis salmon (vašilas ar 

lašišė) irgi daro ilgas kelio
nes, bet visai priešinga 
kryptimi negu unguriai. Va- 
šilas gyvena jurose, bet 
kiaušinėlius deda upėse. 
Kai žuvys paauga jurose, 
jos plaukia į upes ir sten
giasi pasiekti veik pačios 
upių pradžios. Čia vašilas 
upės dugne deda kiaušinė
lius,'o iš kiaušinėlių išsipe- 
rėjusios žuvytės, maždaug 
porą metų gyvena upėje, o 
paskui išplaukia į juras, 
kur per du ar tris metus jos 
paauga, sustiprėja ir tada 
grįžta į tą pačią upę, kurio
je jos išsiperėjo ir praleido 
jaunas dienas, padėti kiau-

geras cencius jiems per galingas ir pasirinko Hitle- 
vuodegas suduoti. Ai bečlrio kelią. Jis pradėjo grob
jur laif!

—Karas tai-p Amerikos ir
Rusijos eina iau ir dab?.r. 
tėve; Kinijoj Amerikos 
ginklai muša Rusijos gink
lus; tas pats darosi ir Grai
kijoj. Turkija taipgi gink
luojasi Amerikos ginklai? 
prieš Rusiją. Gali būt, kad 
greitu laiku Rusijon pradės 
kristi ir atominės bombos,

ti mažesnes tautas vieną po 
kitos, lygiai taip kaip darė 
Hitleris. Amerika turėjo eit 
Į karą. kad Hitlerio pavojų 
sulaikyti, ir jis buvo sulai
kytas. Bet ar butų dabar 
protinga, kad vieną despo
tizmą sunaikinus, tuojau 
leisti kitam jo vietą užimti? 
Ne, nebūtų protinga. Ir to
dėl Amerika pradėjo dary-

jeigu ji eis Hitlerio keliais ti žygių, kad raudonajai 
da toliau. Bet jeigu prie to'agresijai padaryti galą. 
prieis, tai tėvas vargiai ga- —ar padarys? 
lesi Lietuvą pamatyti. —Dėl to aš neabejoju,

—Kodėl? tėve. Kas pertoli eina ir ne-
—Todėl, kad Lietuvos neri sustoti, tą visada su- 

galės visai nelikti. 'stabdo kiti. Taip kitąsyk
—Tai kur ji dings? buvo su totoriais, paskui su 
—Atominės bombos ga-Į kryžeiviais ir su Napoleonu, 

lės ia^sunaikinti. o dabar tas pats pasikarto-
—Aš mislinu, kad tu, j° .su Hitleriu. Mussoliniu 

Maike, turi misteiką. Juk japonam. Susilauks to pa- 
bomba tai ne varna, spar- “es likimo ir Stalinas, 
nų neturi. Na, tai kaip ji „ 7?^- vistiek, Maike.
galės iš Amerikos Į Lietu- nieko neiš- nmu.
vą nulėkti? Kad ir atomą kadys- Stalinas turi dau<r šinėlių. Žuvys atranda ta
jai prie vuodegos pririš- ?av° SRunkių Amerikoj. Kai pačią upę. kurioje jos* ma
tam. vistiek per mares ne- į° kai,is bus padžiautas ant žos buvo.' Jos savo Įaunv
nulėks. tvoios, tai gal reikės ir jo dienų upę pažįsta, bet kair

—Tėvas, turbut, nežinai, į/nkems ,sku.r3 numautb jr kokiu budu jos suranda
kad Amerikos armijos da- Ia!7I< ^ai. ^alk®; 38 kelią į tą upę, yra paslap-
bar stovi Vokietijoj ir Aust- ®ls,u P38 kalvį, kad įsga- tis.
rijoj,/netoli nuo Lietuvjs. s°blę- įdomu tas. kad vašilai
Taigi, jei kiltų tenai karas.

Rytus Aplankius

vandenų ir padaro 2,500 
mylių kelio. Kaip jie orien
tuojasi kelyje ir kaip jų jė- jįog Kai kada abortus pa- dingą darbą.
^,°/lsnes?.^okias keJ.lonfs- 'daro daktarai, kad išgelbė- —o—
Tokių mįslių paukščių ke-j-ug motinos gyvybę.' Bet č M
lionės užduoda daug ir at- daiioiimas abortu daroma Suns ir Maudykle
sakymo i tai dar nėra m i13*! Č °-,tU t; Žinovai pataria šunu daž-y 1 . " ? , Itodėl. M burnos motinos nai nemau^,ti Jiesa^o> šu.

J. S.bm.k«. neron dėl kokių nors sume- j j R- d ; ’R
-----------------------------------  “umlJt Va- vU į tus per metus maudytis.

abortų niekas nedary tų tai §uns 0(Ja ; ,
Amerikoje gimtų loO tuks- ir jej į d P ., -
tanciu vaiku daugiau! Fran- JL,_ i_: J -x_._____ -; .T "T T ue neoaiai issimazgoja,'C1J0J kasmet padaroma nuo šuns d jd J J ;
400 iki oOO tūkstančių ini. atoi,..je .o *Atostogų proga aplan

kiau daug vietų, pasima
čiau su senai bematytais Pn„^ pasuku,n>, dėjo neg dėl ekonominiu

draugais. Turėjau skubėti, sako, varys darbą pirmyn. mntervq biin vail v!sada aJsuoja įskisęs liezu
todėl ilgiau negalėjau nie-#Mačiau drg. Kalvaičius ir kii« pirndvti ‘ v- 11 a/.odo. kad ji® visada
kur užtrukti ir mažai tebu- Šimkus, jie dirbtuvės už- " g * ' yra baisiai užilsęs. Bet tik-
vo laiko su draugais pasi- veizdos ir direktoriai. Iš abortų daug kas yra renybėj šuo ne iš nuovargio
kalbėti. Kaip kur užteko Montelloje aplankiau bu- susikrovęs didelii kap.ta- rodo savo liežuvi per vasa-
minutės kitos. Tačiau visur vusį mano šeimininką M o- Jus. "Vienas vokietis, pavar- ros karščius, bet todėl, kad
buvau labai maloniai ir ningį. Kalbėjausi tiktai ko- de Adolf Schickert, 1931 jis prakaituoja per liežuvi,
nuoširdžiai priimtas. '*1"° r*r,'n,iro noc wVr» i l?<m_ metais nradėio Amerikine Kai liežuvis vru ičL-ičtoo iie

Pirmas mano sustojimą
buvo Montreale, Kanadoje _ ,
Čia aplankiau draugą J. namų ii- triusiasi apie juos. kietis pradėjo daryti per liežuvi. Dažnas maudymas 
Gricių. Jis pasistengė man Turėjau progos aplankyti tūkstančių dole- šuniui yra nesveikas. Jei
parodyti gražų Montrealio jp draugus Steponavičius. J ^pnį ii galėjo su savo šuns guolis bus švarus ir 
miestą ir supažindinti su Kada gyveno Chicagoje dr.• Užristais pei metus padai\ti dažnai valomas, tai šuo ne- 
tenykščiais lietuviais. Ma- Steponavičius buvo labai 240,000 abortų. Valdžia jo tuiės šuniško kvapo, kurs 
čiau sena pažįstama Tessę eneririncas choro vedėias bizni uždai ė, bet panašių muša Į žmogaus nosi. Norkaitę? Pkuri dabar yra puikSi buvo išlavinęs “Na^i ™^/Įų yra daug ir visi -o-
Mrs. Taruškienė. Atnauji- josios Gadynės” chorą. sta-']ie, PPlkial. pelnosi, švento Laurvno Salos

pasisve- tė veikalus ir ypač gražiu ko1 Iklluva 1 policijos ran- gvento Lauiyno upė vie-nau seną pažintį, te veikalus ir ypač gi’azi.ų
čiavau. Priėmė mane labai operečių yra pastatęs. Dėka 
širdingai ir už visą jų gerą jam Chicago buvo išjudin- 
sii’dį galiu atsidėkoti tiktai ta ir gyvenimas buvo daug 
nuoširdžiu ačiū. margesnis. Bet laikas bėga.

Lankiau Bostoną, kuria- aplinkybės keičiasi, viskas 
me gyvenau mano pirmas mainosi... Drg. Stephens 
dienas Amerikoje. Taipgi mane labai meiliai priėmė, 
buvau ir Middleboro, Mass. pavaišino ir su mašina par
kui- kadaise esu gyvenęs, vežė Į 'South Bostoną. Už 
Lankiau Bndgewater ir tai jam esu labai dėkingas. 
Montello. Bostone buvau ,
apsistojęs pas draugą Rup- Bostone teko matyti drg. 
lėną ir su juo kartu vykau strazdus, buvusius chica- 
aplankyti savo buvusios šei- ’.,_ec,us-. aPlal?k,aP Maiklo 
mininkus draugus Šaknai- 'ėvą ir keleiviečius. Per 
čius Roxburyje. Drg. šak- b*iimpą laiką daug pama- 
naitis, matomai, gerai gy- ^,au 11 Pr,simmiau kadaise 
vuoja. Kadaise senai dir- ^stone praleistas dienas, 
bom ir gyvenom kartu, o Urjzęs į ( hieagą noriu vi- 
drg. šaknaitis toje pat vie- ®.ien?s bostoniškiams ir apie- 
toje dasitarnavo iki užveiz- ‘ink*y draugams palinkėti 
dos ir gerai laikosi. Malo- dau£ pasisekimo .gyvenime, 
nu kad mjinn darbo dran- J« J- Pronckus.nu, kad mano darbo drau 
gui pasisekė gyvenime.

Middleboro aplank i a u 
drg. F. Kančių. Radau vie
ną namuose. Moteris jo mi-;
rusi, gyvena vienas pats. --------
Vienas sunūs yra daktaras Amerikos armijos vado. 
ir gyvena kitur, kitas sūnūs, vvbė praneša, kad iš armi- 
rodos, Floridoje. Sulaikė jos iau yra paleista 800 vy- 
mane nakvoti, apvažinėjo rų, kurie buvo Įtariami esą1 *1* * 1* 1 _ * x • 1 • *
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kas.
—o—

Vėjas ir Elektra
Vėjas yra gamtos jėga. saįU su

kurią žmonės jau kokie trys A ‘‘.-i. K. Sa ,audasi tarp 
tūkstančiai metų išmoko j- ‘ ’1 08 ,r. Fanados, neto- 
išnaudoti. Bet su vėju yra L, icno1^]3 m,1e.stek5).- 
tas nepatogumas, kad jis m- /?, p 1 
kada pučia, kada ne. Veji- • d^me- Todėl to-
niai malūnai ir kitokie vė- Lu. iet°r,e-UPj •vra, -1* kas 
ju varomi prietaisai negali L./’ • a,P daugybė vagų, 
dirbti visą laika, bet tiktai kyno™s vanduo bėga tarp 
tada, kada vėjas pučia. Kai tų ?alų t,nkl°-
vėjas streikuoja, tai ir dar- Lauryno upė yra 700
bo nėra. »nyli„ ilgumo. Ji bėga iš

Bet visgi vėjas yra didelė Gntario ežero i jurą. Dėl 
jėga ir jei iį galima butų ’°8 platumo ta upė senovėj 
Įkinkyti “rimtai” i d arba. buvo vadinama ežeru, bet 
tai daug anglių ir kitokių vėliau buvo apsižiūrėta, 
žaliavų galima butų šutau- kad tame “ežere” vanduo 
pyti. Taip galvoja Ameri- bėga.
kos federalinė “Power Com- —o—
mission” Ji dabar suolana- Asbcstiniai Rankšluosčiai 
vo pastatvti “didžiausią ve- gj 1Ildenį po • Amefi_
jo malūną To mahin j pasklis nauji rankšluos- 
sparnai bus įskelti oOO n;du čiai. kurie bus labai pato- 
j aukšti n jie tuies du dide- gųg indams šluostyti po nu-
v’L “O,0 pedų mazgojimo. Tie nauji rank-

skei sai. Bet tas malūnas ne šluosčiai įus gaminami iš 
g™dus mals, o gamins asbesto, kurs yra žinomas, 
elektras pajėgą. ;kajpo visai nedegama me-

Viena toki “vėjinė jėgai- džiaga. Ikišiol iš asbesto

noje vietoje yra penkių my
lių platumo ir plačiausioje 
vietoje ji turi 1800 salų sa

grįžta kiaušinėlių dėti į tą su automobiliu po apielin- komunistai ar komunistų nė” iau dirba Vermonto darė tiktai apsaugą prie
, pačią upę, kurioje jie išsi ’ *•«. . . .. , t.- ------ •_

reikėtų lėkti per vandeni. dovana draugams ir pažįsta- perėjo ir užaugo. Buvo na
tai Amerikos bomboms ne- “Keleivis” visada yra gera pačią upę, kurioje jie išsi- kę. Ačiū, draugas Rančiau, simpatikai. Armija sako' valstijoj. Ji gamina virt krosnių ir juo apdarydavo 

i- Bridgewarere sutikau lie- jos eilėse negali būti vietos 1900 kilowatų elektros. Da-:karštas triubas, bet dabar
—Jes Maike, to tai aš ir miems. I žsakykit jį savo arti- darvtas bandymas: vašilo tuvių čeverykų kooperatyvi- Rusijos agentams ir kenk- bar statoma nauja vėjinė surasta, kad jis labai gerai 

nepamislinau. miesiems! __ ~ žuvies kiaušinėliai buvo nio fabriko vedėją drg. Rud- takolumnistams. jėgainė, sako, bus kelis kar- sugeria vandenį.
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Mušis Jurose I Negrų Amerika
Anglų karo laivai pagavoj Kominterno agentas A-i 

juroje netoli nuo Palestinos’merikoje, Gerhard Eisler,1 
vieną didelį laivą, kurs ne-j kurs dabar teisiamas dėl* 
legaliai gabeno 4,500 žydų j dokumentų padirbimo, pa- 
imigrantų į Palestiną. Lai-:gal negro, buvusio komuni-
vas nenorėjo anglams pasi
duoti ir jį reikėjo su ašari
nėmis dujomis priveisti pa

što White parodymus, ragi 
no Amerikos negrus “ats’j 
skilti nuo Amerikos” ir su-

siduoti. Žydai sako, anglai daryti pietinėj Amerikos 
šaudę ir iš kulkosvaidžių, i dalyje negrų respubliką.!
128 žmonės iš abejų pusių 
buvo sužeisti.

White j&akosi šitam Eislerio 
‘planui” buvęs priešingas.

Kubos Cukrus
Kubos respublika prane

ša, kad jei Amerika suma-

Indijos Nelaimė
Iš Bombėjaus Indijoj pra

nešama, kad ten vienas lai-
žins per pusę cukraus už- i vas, kurs gabeno keleivius į 
pirkimą Kuboje, tai Kubos'žvejų salą Revvas juroje 
respublikai gresia didelis nuskendo. Laivas gabeno 
nedarbas ir žmonių gerbu- 700 keleivių ir visi jie nu- 
vis labai pablogės. Kuba‘skendo. Sako. laivas apvir- 
veda dabar derybas su A- to, kada didelė juros vilnis 
merika dėl cukraus parda- į jį atsidaužė. Iš 700 kelei- 
vimo Amerikai. Daug cuk-i vių išsigelbėjo tiktai 15 
raus gamina Hawajų salos žmonių.
ir Filipinai.

KELEIVIS, ^SO. BOSTON

NORĖJO NUŠAUTI SENATORIŲ
rx~- Geri Rašiniai PAJ1ESKOJIMA1

! ---------
. ■ | Aš Marijona Mažeika ieškau savo

“Keleivio” 28 numery į-i žino, kad galėtų būt geriau,
dėta du geri arba tiksliau' patogiau padaryta. i senų valsčiaus, atvyko Amerikon
sakant, man įdomus rasi- Todėl, aš manau, kad. n*,ę*L fe
niai.

Pirmas hartfordietė, Fran
ces Mituza, “Kaip man ne
patiko Chicaga”.

Tai drąsus ir tikslus daly-

aš vienas ir daugiau chica- , čiųjų man pranešti šiuo adresu: 
giečių, gėrėsis ir dėkingi iIar‘ Maza
bus už Frances Mituza Chi
cagos betvarkės išpeikimą.į 

o

Calle Rio de Janeiro No. 3500 
Vilią Le Cerro, Montevideo, Uruguay

Antras rašinys, manau 
visiems skaitytojams įdo
mus, rašytas, aukų rinkėjo, 
iš Bostono rinkliavos dienos

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

Petras Griciunas
73 Brookley Rd.,

Jamaica Plain, Mass.

tės neigiamybių parody
mas, geras netik kitų mies
tų gyventojams, o ir pa
tiem chicagiečiam, pravar
tus atydžiai pažinti 5 kas 
Chicagoj smerktina. F. M.
“praš« v®? menkų daklę is aiškiai"atpasakot. savo pa-i' ps‘““ adresu:
b?ug ±arve S d& ‘y™“5 ™klia™s dien«'

v^įn^neiš^enltinr“,- VŠ’ft
oolitui,, rhinhpti hpi oro- nmV’ Kas KO Klause, Ką sa

patyrimų, pasirašytas “Vie-Į pajcškau vyro be šeimynos, kuris 
nas iš rinkėjų”. Rašėjas;
moka stebėt, vaizduot ir pinigų. (3i)

John Katunas,
VVachusett st., Holden, Mass. 

Telefonas: Holden 2051.

Taika Su Japonija
Amerika užkvicčia 

tautų atsiųsti savo atstovus 
rugpiučio 19 d. į Washing- 
toną ir pradėti derybas d ė!

10Francijos Streikai
Praeitą savaitę visi Fran

cijos uostai buvo vieną die
ną uždari dėl visuotino 
uosto darbininku streiko, išrašymo taikos sąlygų Ja- 
Streikai Francijoj nesiliau-’Ponijai. Viso taikos derybo- 
ja ir komunistai juos “pla- ** dalyvaus 11 tautų. Spren- 
ningai” kursto, kad paJdimai siūloma priimt dviem 
klupdžius dabartinę Fran- trečdaliais balsų. Japonijos 
cijos valdžią, į kurią komu- atstovai derybose nedaly- 
nistai nebeįeina, bet, žūt vaus 
būt nori vėl įeiti.

Amerikos Anglis
Amerikos anglių kasyklų

William L. Kaiser, pilietis iš Ohio valstijos, norėjo 
nušauti senato rūmuose senatorių Brickeri. čia ma
tyti suimtas Kaiser (baltomis kelnėmis su akiniais), 
kaip jį prirakintą prie policininko veda į ligoninę iš- 
•tirti jo protą. Kaiser nepataikė į senatorių, nors pa
leido į jį du šuvius.

KAS MUMS RAŠOMA

Čulio-Mtvin duobes bei crio- *“*«f*. M Paieškomi: Ona Narkevičiūtė ki-^allgat _ g jf jęįgV kokios luomos lusi iš Vėžionių kaimo, Kupiškio
VIUS, kas chicagieciams at- nuVziin valsčiaus, Panevėžio aps.; Vaitonis

nanrflšbi ir rodos kad a*’ 1SZ1U1*OS ZmonČS aukojo, kilęs iš Kupiškio miesto, Panevėžio lodo papiasU u rodos kau skaimi j v.itkun^ kii« » «,.
J geriau negali būt. 1 . . ėiukenų kaimo, Kupiškio vai., Pane-- — - - • • Jo rašiny matai teisingai Vėžio apsk.; Prakuratas Kazys kilęs

. v-a iš Aukštupėnų kaimo, Kupiškio vai.,
pHStGDCtH miniOS minčių Panevėžio ap.; Šimonis kilęs iš Kau- 
jausmų (psichologijos) ap- S p™-
rašymą, ką nedažnas pašte- nįų kaimo, ištekėjusi, bet po vyru
bime, O retesnis gebame ap-'Paardė nežinoma. Virš nurodyti as- Miinv, o f, i menvs arba kas anie juos žino ma-

Kad Chicagos šaligatviai 
tinka tik šunims bėginėt ir 
šokinėt, tai žino tas, kas ki
tuose miestuose buvęs.

Nelygumas šaligatvio, su
truk imas. duobėtumas grin
dinio, tai dar menka blogy
bė. Dieną galima pasisau
got ir suklupimo išvengti. 
Chicagoj iš šaligatvio ei
nant nuo kampo į kitą gat
vės pusę, reikia peržengti 
griovis kaip tik ties ta vie

Gina Chicagos Garbę greit ir atsakyti į laiškus.
Gerbiama “Keleivio” re- To reikalauja ir žmonišku- 

dakcija, mas ir, aš pasakyčiau. pa7
Meldžiu atšaukti tas ži- prastas mandagumas.’ Duj^'''įur *kas adyna tukstan- 

nias. kurias Įdėjote į “Ke- mėnesius laukti su atsaky- 
leivį” 28 nr. korespondęn-'.mu, tai yra galas žino kas! 
tės Frances Mituza iš Hart- Pasipiktinęs,

. . į menys arba kas apie juos žino ma-rašvti ar atpasakot. 'Joniai prašomi atsiliepti šiuo adre-
, su: (30)Teisingai jo pastebėta,! p. Kriauč.ukas

11 ~ 343, Staten Island, L. I., N. i.kad ne puošniai apsidarę, o|________________________
skurdžiai atrodą asmenys, Paieškau savo brolių Zigmo Leka- 
aukoįa. Kitaip sakant, ne yič’aus, Petro Lekavičiaus, Vlado 
turciai, O Skurdžiai savo liepti arba kas apie juos žino pra- 
skatikais nešykšti ką pirkt ~u v«™v^r^£vi^iu dėkin^, 
ar aukot, sumesti gana gau
sias sumas. Tas yra Lietu-

Fisher Home, Altą, Canada.

fordo apie Chicagos miestą. 
Ji sako, Chicagoj saidvo- 
kai, kaip kelmynės. Tas 
netiesa. Aš gyvenu Chica-,'

ciai praeivių eina, žygiuo
ja; reik jį peržengt arba 
pamažu, atsargiai nusileisti. 

Boston, Mass. rpas griovis-duobė, padary
ta sutrom subėgti į požemi 
nes sutrų nuolaidas. Tas 
griovis ties kampu tiek rei

Teroras Vengrijoj ir 
Rumunijoj

.•alj^'vfeToPO^S’ek! 30 metų ii- dar nesu nė su kaimynu dėl klauamo.į^u^’kiėk Toroj'ke'lmis 
ir p 1'leno kaito ant said\ okų kas y i a poezija. Ai bet ko-, Arba kitur, nuo salieratvit

Kas yra Poezija?
Anądien aš susiginčijau

vos ir vargstančiu Europos', Pa,e*k*V Adomo Moi». k.-v. 't y ■. lūšio is Valkininkų parapijos, Giniu-
lietUVlU reikalams aukojl- nų kaimo, Vilniaus krašto. Seniau
mn ta iiati matnmP ir ki-' RVven« Lowelly, Mass. Jis pats arme, tą pat} matome _ ^as jį -jno malonės atsiliepti šiuo
tur: Woolwortai. KrCSgeS adresu: (32)
ir kiti smulkių 'reikmenų 787 wa°u^ury. conn.
pardavėjai lobsta iš galybės
skatikų, kuriuos skurduo-

• ••»• v IS’ C** y v SkJlA V M Vili * W ViV
savininkai, praneša, kad mentų Vengrijoj ir Rumu-! . ti.u
siais metais anglių kainos nijojų Pra’eša apie tuks. pargriuvęs žinoma, t ek 
pakils nuo 4a iki 90 centų nauju areštų. Ru.| Chicago, tiek ir įai kitui,
vienai tonai. Kainos pakus A ietį, iv reikia vaikščioti kojas ke-
nuo rugpiučio 1 d. munijoj suimti socialistų ir i.;/?,;’?,“'Tiek „„i.,;</;„ „X: liant, o ne kaip kitaip.. . ... , valstiečių partijų vadai,,
kainos pakils anglims, ku- itarp kitu suimtas ir rumu-j Kartais, aplankius saliu- 
nas naudojama namų aP-.nų valstiečių garsus vadas, ną, vaikščioti iš viso pasida-
šildymui.

Portugalijos Diktatūra
Daktaro Antonio de Oli- 

veira Salazar diktatūra 
Portugalijoj vėl atsidūrė

. . .. ... „ .. Arba kitur, nuo šaligatvio
tiek kios eilės yra poezija, al'!gatvę pereinant reikia lipti

tik geros, gražios, skambios;------- o i..:-.*..- t„.-
ir suderintos eilės yra poe
zija? Pavyzdžiui, jei “poe-į £ jį dabotojai" (‘alšerma-

______ ________ ____ Pajieškau giminių ir draugų. Trys
-- ___ broliai — Antanas, Adolfas ir Almene, ii' netUlTingOJl luomą fonsas Jarai — yra tremtiniai ir gy- 

iŠleidŽia. Ivena Vokietijoj. Musų tėvai buvo
! abudu kriaučiai Šiaulių mieste, Jo- Mano paties nuoziui a, nas jr Agota Vanagaičiai iš Doman- 

Sįžem^* 3 laiptus. Jei būtų| pasiturįs lietuviai kuriems g
'•geri =eimininkai ir apylin- netik šimtas o keletas sim- Pajieškau taipgi kaimyno Jono 

tų doleriu auka tiek tereiš- Girdėjau jį gyvenus Dėt-
kia, kaip skurdžiui dėsimus Čiųjų man pranešti, 
dolerių, tie neaukoja kad ir -Ir pajieškau brolio Antano Luko.

tas rašo šitaip: :nai), tuos nepatogumus pa-
“Pučia, pučia šiltas vėjas, šalintų; Chicagos gyvento- 
Tarsi iš burnos...”

Jisai 1935 metais gyveno West-taip būtinai svarbiam rei- lock. Altą., Kanadoj. Kas iš kana-
V^lni kain Lietuvai ir ba-‘diečių žinot, prašau man pranešti,Kami, Kaip Lietuvai ll ua ,busiu labai dėkingas. (30)

jai vien pažadais raminami
sukasi ratu. Bet, kalbant Ar tai yrą poezija, ar žu- ir tai, renkant miesto urė- . , .

į apie normališką vaikščioji-[vų turgaus perfumai? Poe-; dus, bet niekas nedaroma, ntie vLa«G.«iV1-amS 
Imą, Chicagoje irgi galima tas, kurs tas eiles sukurė,'kad pagerint šaligatvius.’remti. TruUUniai, a™

yra daktaras J. Kaškiau-: Lietuvių namų ar sklypų į menkai uždirbą lietuviai 
čius.’ Jis mėgsta eiles raši- savininkų šaligatviai geri; į daugiausia aukoja. arba 
nėti ir, kaip Gasiunas, gali,bet šalia jų airio—duobėti, nuolat: kas mėnesis po kiek 
jų priperėti galybes, o “Lai-'sutrukę. Nieko nedaroma ir nusitaria. _ \
svės” ir “Vilnie^” paklodės'nebandoma daryt. Blogiau- Abiem rasėjam, uz atvi- 
tas eiles neša į publiką ir | šia vasara moterim su kudi- rus, teisingus 
rrorerno ocVvac bnrmnnn: kili vežimėliais tokiais sali- Frances Mlti

žinomas demokratas Dr.ro sunku. Tada visa žemė 
Julius Maniu.

Turkijai Laivai i, ____
Valstybės sękretorius G. ^aHgatv'iais paeiti 

. C. Marshall praneša, kad į Chicago vra didelis mies-
dideliame pavojuje. Armi- Amerika duoda Turkijai 10 £ja yj-a prastesnių ir
jos karininkų tarpe prasi-1 prekybos laivų, kurie bus 'geresnių apielinkių. Aš ap
dėjo bruzdėjimas nuversti panaudoti Turkijos laivy-; gailestauju, kad korespon- 
diktatorių. Karininkai nori nui sustiprinti. Laivų davi- įįentė Frances Mituza apra- 
priversti “prezidentą”, mar- mas yra dalis pagelbos Tur- tik blogiausius įspūdžius 
šąlą Carmoną, kad jis at- kijai, kad ji galėtų geriau iš Chicagos ir tik’tamsiau- 
statytų diktatorių iš min.s- laikytis prieš pavojų iš Ru- sįus saliunus aplankė Kitą 
tenų pirmininkų vietos. sijos pusės. kartą kada korespondentė

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

Ko resp
ROCKFORD, ILL. 

Atostogos Baigėsi

ondenci j oS
labai abejoju. Aš taip ir aiš- 

atvyks į musų mieštą, pra- kinau mano7 kaimynui. Man

įvertė daug medžių ir net 
triobų daug sugriovė.

Važiuojant per Wiscon- 
Musų mieste dauguma sino girias žmogus gali ras- 

dirbtuvių užsidaro liepos(ti tikrą poilsį. Girių platy- 
pradžioje ir duoda darbi-j bės, gražus medžiai, ramu- 
ninkams vasaros poilsio jro- ma, visa tai nuramina ner-

zome pažiūrėti į gražiąsias 
miesto dalis, prašom užeiti 
ir į šviesias užeigas, o tada 
ir korespondentės nuomonė 
apie musų miestą pasikeis. 

Su aukšta pagarba.

s pareiškimus,
garsina Maskvos hormonu š kių vežimėliais tokiais šąli- Frances Mituzai ir “Vienas 
poetą. Į gatviais, per duobes, grio- iš Rinkėjų”, reiškiu pasige-

Bet ar tai yra poezija, aš!vius važinėti. Žiemą tas pat, rėjimo, ir norėčiau jų raš
kai sniego prikloja; vieni nhis dažniau matyt, 
nuvalo sniegą, o šalia jų
kaimynų lieka nekuopiamas

Artis Rūkas.
rodosi, kad viskas, kas yra 
parašyta eilėmis, yra eilės, j iki kada nutirps 
Jos gali būti blogos, ne-
skambios, nevaizdingos, bet 
jos visvien yra eilės. Bet 
ar eilės yra “poezija”, tai 

J. Repšis, visai kitas klausimas. Poe- 
Chicago. Ill.'zija, ar vaizdingumas, gali _____ _ _____

s reikštis ir ne eilėmis, o ne-, jį ^utu pajutusi tokia spus- 
'vaizdingos eiles frali netu- x.- _____. 7. r •-

Skaitytojų Balsai
Hartfordietė nematė Chi-, 

ėagos užpakalinių gatvelių! (kerbiama 
(alleys) purvo, mėšlo ir. nistracija, 
dulkių; taip pat nevažinėjol Siunčiu už “Keleivį” tris do- 
kasdien. į darbą važiavimo, Į lerius ir du doleriu pridedu na- 
grįžimo metu gatvėkariais. įmo fondui. Su pabarba.

John Burch. 
Cleveland, Ohiovaizdingos eilės gali netu-^j, spraudžiantis kąran ir iš

‘Keleivio’’ admi-

rą sąvaicių. Teko ir man 
pasinaudoti ta proga ir pa
važiuoti poilsio į Phelps, 
Wis., kur buvau sustoięs 
pas draugus A. M. Galdi
kus. Jie gyvena 2 mylios 
nuo Phelps miestelio, ant 
kelio 79.

Išbuvau pas ttios meilius 
žmones 8 dienas. Teko ten 
susitikti ir daugiau svečių iš 
Chicagos ir iš kitų vietų 
June 26 dieną draugus Gal
dikus ištiko nelaimė: jie 
važiavo troku ir pasipainio
jo kita mašina, Įvyko susi
dūrimas, drg. Galdiką vis? 
sukrėtė, o Mrs. Galdik ran-! 
ką užgavo taip stipriai, kad 
prisiėjo dėti ją į gipso pirš

vus ir suteikia didelį malo
numą. Per girias važiuojant 
dažnai matosi ir girios gy
ventojų, elnių ir stirnų. Jos 
ir nakčia mums prieš auto- 
mobiliaus šviesas pašokinė
jo. Atminimas iš tokios ke-» 
lionės paliks ilgam laikui 
malonus prisiminti.

Grįžus iš Atostogų

Apsileidęs Konsulatas
Nežinau, kaip yra su ki- rėti nieko jjendia su poezi-Įkaro> kokio Naujosios Ang- 

tais žmonėmis, bet as noriu ju. Eilių poezingumą tu- jjjos gyventojai nė sapnuoti 
pasiskųsti dėl Lietuvos ge-įnme spręsti, pagal vaizdin-
neralinio konsulato darbo. ‘ £umą. grožį, sklandumą.
“Keleivyje” skaičiau, kad Todėl ne kiekvienas eilia- 
manęs ’ kas tai paieškoj kalis yra poetas. Kaip turi- 
Kreipiaus į redakciją ir čia rne šundaktarių, šunadvo- 
man pasakė, kad turiu pa- kačių, taip turime ir eilia- 
rašyti laišką į konsulatą, kalių, kurių poetais nedera 
pridėti 3 centu stampa ir vadinti.
paklausti, kas manęs ieško.1 Mano kaimynas manė.
Taip ir padariau. i kad daktaras Kaškiaučius

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

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27. Mass.

Gerbiama “Keleivio“ admi
nistracija.

Su šiuo laišku prisiunčiu $•’». 
nes matau, kad mano prenume
rata jau baigiasi su 30 nume
riu. Kadangi aš “Keleivį” skai
tau jau lal»ai senai, nuo 1909 
metu. kada atvykau j Ameriką, 
ir jis buvo mano pirmutinis 
laikraštis, tai per tiek metų su- 
idraugavau su laikraščiu ir jis 

pasidarė mano pirmutinis drau
gas ir aš nenorėčiau, kad jis 
nors savaitę mane apleistu ne
aplankęs. “Keleivis” mane lan
ke ir mano ligoje, kada gulėjau 
General S. M. Hospital’e ir iš 
to laikraščio skilčių sėmiau sau 
ramybę ligoje. Todėl prašau
mane lankyti ir toliau.

Su pagarba.
Kazimieras Bikulėius.

Lcwiston. Me.

nesapnuoja!
Kiti Chicagos kely bos ne

patogumai yra persėdimas 
iš vieno kelio Į kitą, iš virš- 
kelio felevated) j požeminį 
(subway) reik lipt aukštyn 
—žemyn pusę mylios. Tik
rai vienas newyorkietis, ke
li metai atgal pasakė “Chi
cagos kelybos važma (fare) 
netik 7 centų, o ir 5 centų 
neverta, užtenka 3 centų! ir 
tai už tokius didmiesty ne
patogumus perbrangu”. Tuo 
tarpu nutarta važma pa
kelti iki 10 centų. Kita Chi
cagos, kaipo didmiesčio, 
blogybė ar apsileidimas yra 
stoka viešųjų išviečių (pub- 
lic toilets).

Net miesto viduryje jų 
kaip ir nėra. Ant gelžkelių 
stočių už pinigus gaunama, 
o apie miesto rotužę ir ki
tur: nuo 6 vakaro uždaro
ma.

Dar vieno dalyko hart
fordietė Chicagoj nepatė 
mijo. tai stoka parašų ant

NUO UZSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. j>« 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. .Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirsi- U -) 
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 į 

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

CICERO >0. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St, Cicero 50, Ilk

I darbą Rockfoide tuiė-l Praėjo savaitė, kita, pra- £al yra abejotinas dakta- 
jau Rrizsti liepos 14 d., o ėjo m^nuo įr antro ras. bet tikras poetas, nes 
pi ies dal bą dai dvi fhpnas|nesįo gajc gayaa pranešimą* jis narašo ilgomis eilėmis 
pasivaliukavome pas drau- jš konslljato< ka‘d m * savo sielos kilniausius troš- 
gus W. Zuklus ant jų ūkio, ieę.k() mano gimjnaitis. Kei- kimus ir norus. Ginčas pa

sta. kad reikėjo laukti dve- sibaigė be sprendimo, 
jų mėnesių su atsakymu!
Gal konsulato - tarnautojai 
yra labai užimti, gal jie a{>- 
sivertę darbais, gal yra ko
kių nors kitų kliūčių, bet

visai netoli nuo Rockfordo, 
I rie gražaus upelio.

Dabar sugrįžom į darbą 
ir kalbamės su kitais darbo 
draugais, kur kas buvo ii

S. K. 
New York, N. Y.

tinę Linkiu jiems greit pa-
svel u* Įvažiavo į pietus ir vis, sako,

Graži Kelionė
June 29 d. palikome mes 

Rockfordą ir patraukėme į 
Wisconsino girių pusę. Pri
važiavus Stok. Wis. ant ke
lių pradėjom užtikti v?s 
daugiau ir daugiau išverstų 
medžių, buldozeriai dirba, 
kelią valo, bet toliau pasi
rodė, kad 51 vieškeliu ne

dairėsi kur nors ukį pirkti. 
Atrodo, kad musų tautie
čiams įgriso fabrikų dar
bas ir juos traukia žemės 
ūkis. todėl ir kalba apie že
mių pirkimą, o per atosto
gas daugelis važiavo faimų 
apžiūrėti.

Parsiduoda Farma
7 ruimų namas, didelė bamė ir ki

visgi atsakyti i laiška rei- t! vandenįstubon ir sryvuliams; gražus sodas, 
Siera žemės 40 akerių; kaina $4500.

Žmonės, kurie ieško savo1 ?al.'n’a tuojau;4B,un’Tptk n™Tckreiptis: BARBARA IJAVII),
Box 30’^, Branch, Mich.

ketų greitai.

giminių Amerikoie, nori 
musų prisišaukti labai grei
tai. Jie gyvena skurde ir 
varge. Kartais jie stačiai 
gyvena pusbadžiu ir kiek
viena diena yra brangi. Bet

Reamatišld Skausmai

Viską apmislijus, po ge- konsulato tarnautojai šito 
ro poilsio, grįžus prie įpras- nesupranta ir dirba tiktai

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

nejsisteigs Dievo Karalystė.
A LIK ARMIN,

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
is dauj? skirtingų elementų, turi sa
vyje sralinjfij šilimą. Šildydama ga
lindai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo-

begalima važiuoti ir ture- to ir ramaus darbo, norisi “po valiai”. Ne, vyrai, taip!
jome pasukti į 45 kelią. 
Musų kelias buvo valomas 
po didelės audros, kuri iš-

pasidžiaugti. kad mes gyve- negalima daryti. Jei imatės 
nam Amerikoie. tarpininkauti suieškant gi-

Rose Buches. minių, tai bukite malonus! ta pasiskelbti “Keleivyje.

AUK AKMliN, o-atviu kami'U SU p-atvės pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
3444 Mass St Garv Ind. Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk3444 Mass. ai., . vardu. Patiems chicagie- dekens ointment. arba ™šy-

čtam«i {ra 1 ir npnatofru savo kitę į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;________________________________ ciams gai ir nepatogu savo 4 <2 0ft Ek,tra dideiė dėžė
miesto neigiamybes minėt, is-oz $5.00. (2»-7)

Biznieriams geriausia vie- arba juose apsipratę, jie jų deken’S ointment co.
nebemato; o kiti gal ir ne- P. o. uo* Nebark 1, N. J.

J
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Moterų Skyrius
Ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Pirmutinis Bučkis

to, kad tame yra jaučiamas 
lytiškas smagumas.

Taigi, bučkio prasmė ne 
vienoda.' Ji būna kitokia, 
kai vaikai bučiuoja motiną, 
kitokia kai draugas bučiuo
ja draugą, ir da kitokia kai Į 
vaikinas bučiuoja merginą.; 
Mums čia rupi pastaroji ( 
prasmė, šitas bučkio mo-i 
tyvas yra galingiausis. Jis’ 
kas dieną jungia milionus 
lupų i vieną daiktą ir mi- 

b lionus širdžių pripildo ma-Kaip jis atsirado ir ką 
reiškia?

: suose, kuris garbingiem: 
žmonėms leisdavo bučiuoti ioniausįaįg smagumais. Ši- 
jam i lupas, mažiau gai bin- n^emic EnAbic neša

giškumą, o bučkis i lupas koma. “sudėjęs tą kiaušini, 
iš kurio Liuteris išperėjo 

simbolis,' protestonus” — tas Eras-
Bučkis yr& ypatingas da

lykas, pasakė vienas juok-
—meilę.

Kaip meilės
bučkis išsivystė 
mai da nesenai 
nusižeminimo 
mo ženklas us

palygina- mus sako, kad nuvykęs An- darys. Vienam jis neturi

gą, jaunai merginai—vilti, 
o senmergei—labdarybę.

Iš “Teisingo Patarėjo.”

lijos tenbuviai bučiuoja že-.katę.
mę sveikindamiesi. Kaip) Taigi matom, kad seniau 
pagarbos ženklas, rankų bučkis turėjo kitokią pras- 

kojų bučiavimas yra ži- mę, negu šiandien. Seniau 
jis reikšdavo “žemesniojo” 
“aukštesniajam” pagarbą 
arba nusižeminimą. Lietu
voje da ir musų laikais buč-

DilAUGIASl LAIMĖJUSI DOVANĄ Kas Kaltas, Kad Maistas 
Brangsta?

ir
nomas nuo senų laikų 

Havelock Ellis savo kny
goj “Psychology of Sex” 
sako, kad tarp žemesniųjų

KOKIOS MOTERYS VY
RAMS PATINKA.

Nesenai “Moterų Skyriugyvūnų irga galima esą pa-. kis vartojamas daugiausia
stebėti elgesių, kurie labai [kaip nusižeminimas. Kai-LeryS geriausia vyrams pa 
primena bučki. Pavyzdžiui, mietis susitikęs valdininką. ’(tjnka Tenai buv?0 reįškia 
straigės suglaudžia savo an-’kunigą, ar kitokią aukstes- ma nuomonė. kad vyra.

nę asabą, tuojau griebia mėgsta lėtas moteris, kurios 
bučiuoti rankon. Kaip mei- mažjau kalba, nesikiša i 
lės ženklas Lietuvoje buc- .politika ir tt
kk vįęsa*. nevartojamas,! yan ro(josk kad ne tiek 
pasibučiuoti nevedusiam yra svarbu žiūrėti ką mėgs- 
vyiin su mergina, kai kiti. nevedusieji vyrai, kiek 
mato,, tenai skaitoma n ne- |feįkia žiūrėti kokios mote- 
ciora ir geda. Įpyg geriau patinka vyrams

Bučiavimosi mada ypa- kai jie apsiveda. Kartais 
tingai greitai išsiplėtojo jaunas vyras sako, kad to- 

, . . ... .- , Francuzijoj. Rašytojas Mon-kia ir tokia mergina patin-
buckis, kaip meiles »imbo- į mums sako, kad jo ka jam visais atžvilgiais,
lis, galėjo atsirasti motinai j jajkais tenai kiekvienas Ža- bet kai su ja apsiveda, tai 
?H „Laikas, kuris tik galėjo užlai- būna nelaiminga pora.
raounBKos ineįies, Jis san-v, į k ti g tarnus, turėjo privi-I v Dažistu viena vvra. 
įssivvste dabartinis bučkis. HovoUri AS Pazlstu vien4 \>ią,kaio iis vra mum* žinomas pabučiuoti beveik kunam labai nepatikdavoKaip jis via mum. žinomas, kiekvieną moteų, kun tik[smarkios drąsios ^erginog>

jam patiko. Kuomet 1 kui’ios nesibijo kirstis su 
madon šokiai, tai kiek .iena Vy,^js jr kritikuoti juos. Ji-

tenas. Karveliai burkuoda
mi deda snapą prie snapo. 
Gi šuo dažnai laižo savo 
šeimininkams rankas ir ko
jas, reiškia, bučiuoja.

Rašytojas Lombroso tvir
tina, kad bučkis esąs kau
kaziečių, tai yra baltveidžių 
žmonių paprotys, ir kad 
Rytų tautoms jis esąs sveti
mas daiktas. Jo manymu.

je” buvo rašyta, kokios mo-

Pas samoaniečius bučkio 
vietą užima prunkštelėji- 
mas per nosi. Polinezijie- 
čiai savo meilę išreiškia pa- 
trindami nosi i nosi. Tą pa
tį daro lapai (Laplandijos 
gyventojai) ir eskimai. Bu
čiavimosi papročio nėra nei 
pas japonus, nei pas kinie
čius. Vien tiktai Europoje 
ir * “ ‘ ------
madoje
laikais judomieji paveikslai! bučkis reikšdavo pabučiuo- 
su bučiavimosi scenomis! tajam aukščiausį valstybini

juos.
sai vedė lėtą merginą, kuri 
daug nekalbėdavo, su nieku

jų figūra baigdavosi buč
kiu. Vienas rašytojas sako, 
kad franeuzu karalius Louis nesiginčydavo, bet šiaip jau 
XII nepalikęs Normandijoj ,buvo gana protinga. Ji jam 
nei vienos moteriškes nepa- ■ . •• v -
bučiavęs.

Iš Francuzijos bučiavi
mosi paprotys paplito po

patiko. Bet ar jis buvo su ja 
laimingas apsivedęs?

Ne
Amerikoje bučkis labai visą Europą. Rusijoj jis vir- pradėjo draugams skųstis, 
doje, nora paskutiniais to stačiai epidemija. Caro kad jis gyvenąs lyg vienas

I Susirupinusi ’ir Washing- 
tono vyriausybė. Visi žino, 
kad kuo aukščiau kainos 

Agrikultūros l)epurtą- kils, tuo žemiau jos turės
mentas skelbia, kad di- kristi, tuo didesnė bus eko- 
džiauri bizni Amerikoje nominė katastrofa, nuo ku- 
šiuo metu daro farmeriai. rios visada daugiausia nu- 
Jų bendras turtas šiuo lai- kenčia darbininkų klasė, 
ku esąs pasiekęs 100 bilio- biedni žmonės. Per paskuti
nei dolerių su viršum, kas nį krachą, kuris sekė 1929 
reiškia 400 procentų dau- metų infliaciją, daugumas 
giau, negu buvo karo pra- darbininkų neteko savo na- 
džioje. mėlių ir sutaupytų bankuo-

Farmeriai daro didelius se centų. Tūkstančiai far- 
pinigus dėl to, kad jų pro-,merių prarado savo farmas.

Šį rudenį kiaušiniai pa
sieksią $1.00.

dūktai labai pabrango. Už 
bušeli komų jie gauna dau
giau kaip $2.40 Chicagoje. 
Tai yra aukščiausia kaina 
Amerikos istorijoj.

Komai gi yra pagrindas 
beveik visiems maisto pro
duktams. Komai duoda 
jautieną, paukštieną, kiau
šinius. pieną, sviestą, surius, 

Rudolph Kvetan iš Mont Clare, Pa. džiaugiasi -kiaulieną, bekoną, riebalus
išgirdusi per radio gerą naujieną, kad jai btfvo pri 
pažinta brangi dovana, šešių kambarių namas, už jos 
pasiūlytą obalsi kovai prieš vėžio ligą. Ji pasiūlė to- 
ti obalsi: “Sulaikykite veži—jis papildė žmogžudys
tę!” Damon Runyon vardo fondas kovai prieš vėžio 
ligą buvo paskelbęs kontestą kovos obalsiui sugalvo
ti ii už geriausią pasiūlymą žadėjo duoti šešių mi
mų namą. Mrs. R. Kvetan turi pagrindo džiaugtis.

ir daug daug kitokių daly
kų.

Todėl kiekvienam gali 
būt aišku, kad kuomet kor- 
nai tokie brangus, tai turi 
būt brangus ir iš jų gami
nami daiktai. Kitaip pasa
kius. komų kaina yra mas
tas visoms maisto kainoms.

Taigi valdžia bijosi, kad 
dabartinis kainų ir algų ki
limas neužtrauktų kitos to
kios depresijos. Todėl Agri
kultūros Departamentas pa
taria farmeriams dabai- ne
pirkti daugiau žemės, bet 
numokėti visas skolas jr tu
rėti savo nuosavybes gry
nas, kad atėjus kitai depre
sijai lengviau butų jas išlai
kyti.

VAISTAS NUO VĖŽIO— 
NAUJAS RUSŲ HUM- 

BUGAS?

DEBESĖLIAI.

Debesėliai šilkasparniai 
Saulės blizgančioj šviesoje, 
Lyg ant mariu baltos burės, 
Dangaus krištole plaukioja.

Tolimoj pietų
Tyros bangos okeano 
Juos pagimdė, išauklėjo 
Ir šilkais juos apkedeno.

Ir išleido i kelionę
Po svetas šalis lakioti,
O pietų vėjeliui liepė

ly/ĮĄti ir rlghrti

Ir keliauja debesėliai 
Kur tik nori. kur sumano:
Ir po tyrlaukius klajoja.
Ir po plotus okeano.

Naktį ilsis tarp kalnynų. 
Rytą šypsos pasilsėję.
O paskui, lyg gulbių pulkas. 
Vėl išplaukia draug su vėju.

| dūko vandens ii 
lėtai 10 minučių.

Amerikos laikraščiai ne
senai padavė tūlos moterė
lės pranešimą, kad jos vy
ras, “žymus Sovietų moksli
ninkas,” išradęs vaistą nuo

pavirink į \e be reikalo todėl kor- 
Tuomet nai vra vadinami “farmerių

pertrink jas per sietą, kad j auksu.” Agrikultūros De- vėžio Jis dares iau kelia,a 
atskirti sėklas, kulius i eikis1 rartamento apskaičiavimu v j* • ? • • , *išmesti. Gautą vuogienę su-:g8 nuošimčiai P visų Ameri- bandYmii lr tas J° vaistas 
maišyk su kitais dalykais ir kos komų yra perdirbami į
pavirink 20 iki 25 minučių,[visokius maisto produktus,
dažnai pamaišant. Kai koše, kuriuos kasdien vartoja I noroms prisimena kitas “žy- 
sutirštės. supilk Į sterilizuo-: 135,000,000 šios šalies gv-'mus Sovietų mokslininkas,” 
tus stiklus ir užtaisyk para- ventojų. ‘ i būtent Dr. Aleksandras Bo-
fimi. į Kol komai buvo pigus. I gomolec, kuris skelbėsi iš-

veži ištirpinęs.
Skaitant šitą pasaką, ne-

KODĖL TŪLOS 

NOS NETURI VAIKU?

'nebrangus buvo ir kiti vai-Į radęs “vaistą nuo senat- 
" daiktai. Už 100 vės.” Jisai tikrino, kad ačiūŠEIMY- gomieji

! svarų gyvo svorio 
buvo mokama nuo

kiaulės 
$2 iki<?oco. ixi auiuTu^c ta/lo CT£.

Po kelių metų jisai' Kur pranyksta debesėliai,
’ ' Niekas, niekas jų nežino...

Ar jie tyrlaukiuos sutirpsta. 
Ar plotmėje vandenyno...

Kazys Binkis.
pats. nes su savo žmona ne
galįs pasitarti gyvenimo rei-

pradėjo tuo papročiu “už-į pripažinimą. Per Velykas (kalais. Ji visuomet jam pri
krėsti” ir kitų kontinentų pas rusus yra paprotys bu- tarianti, su viskuo sutin- 

‘ ^iciuotis visiems. Bučiuoja- ‘kanti.žmones, i . .-------- --------- . .
Tirdami bučkio vystvmo-j masi po tris kartus. Tiesa, As jam syki pastebėjau,

si istoriją, mes randame.! šito bučiavimosi mada turiikad jei žmona pradėtų tauf Marmeliada* (jam) ii pyčių i__i_ u. -2__•___ i______2.1 __nripęintic: nenritoi-ti foi (in eralima rla-

Yra Šeimynų, kurios ne . .....
turi vaiku dėlto, kad jų ne- riaU£la kiauliena buvo po 
nori. Bet ir tokių, kurios 20 centų svarui, o šiandien 
nori bet neturi. P° ^0 centų.

Kas tada kaltas — vyras,! Da Paeitais metais jau- 
ar moteris9 * itiena urmu buvo parduoda-

j Bendrai' yra manoma, ma krautuvėms po 23 centus 
kad tokiais atsitikimais yra svarui, o šiandien jau 42 
kalta moteris [centai. Gi vartotojai šian-

Bet Amerikos daktarų dien turi mokėt po $1.00 už 
žurnalas, “The Journal of svarą steiko. .... 
the American Medical As-1 ĮF neisr9do> kad kainos 
sociation,1’ šita nuomone ?a^tų tuoj nukristi. Piue- 
sumuša. Jisai sako. kad dū smgab J9,s šah batda auks' 
daktarai tyrinėje 855 be- t®s?®s- QenL dldeJ1.lI k?aH’ = 
vaikės poras ir atradę, jog Simų tuzinas šiandien kai- 
519 jų neturėjo vaikų dėl.^uoj3 75 centus, bet šį rū
korių nors trukumu iš vyruidenI.uz Juos tikėsią mo- 

‘ keti jau $1.00.
Kol žmonės da turi pini

gų, jie moka kad ir protes-

tam jo “išradimui” žmonės 
galėsią gyventi mažiausia 
iki “150 metų amžiaus.”

Bet visi Sovietų vyrai, 
kurių amžių Bogomolec no
rėjo savo “vaistais” prail
ginti, senai jau kapuose. 
Pagaliau ir pats išradėjas 
pakratė savo kojas, susi
laukęs vos tik 64 metų am
žiaus.

Nėra abejonės, kad toks 
pat humbugas bus ir dabar 
paskelbtas “vaistas nuo vė- 
žio. • »

VANDENS LELIJA.

kad pabučiavimas burnos ir religinio pobūdžio. Bučiuo- 
akių pas senovės romėnus damiesi žmonės neva džiau- 
reikšdavo didžiai garbingą giasi. kad Kristus prisikė- 
pasveikinimą. Apie bučki lė — “Christos voskresse!” 
randame žinių ir lotinų ra- Bet jaunieji griebia mergi- 
šytojo Pomnonijaus užra- nas Į glėbi ir bučiuoja dėl 

SUĖMĖMOTERŲ'UŽPUOLIKĄ

priešintis, nepritarti, tail Manrieliado galima da 
dažnai galėtumėt susipykti; 1 ryti mažiau ar daugiau ne- 
o dabar išrodo, kad gražiaičia nurodyta, bet patar- 
sugvvenat. Juk tokios ir no- tino laikytis šitokios pro- 
rėjai.

Tiesa, jis sako, tokios 
moterys man patikdavo, bet 
praktikoj kitaip išrodo. Kai 
nėra opozicijos, tai gyveni
mas neįdomus. Aš norėčiau, 
kad ir mano žmona reikštų 
savo nuomonę, kas jai pa
tinka, o kas ne. Gal tada 
kaltais ir susibartume, bet 
tai niekis. Dabar, žiūrėk, 
turim namus, turim gyvulių, 
ir aš vienas turiu galvot, ką 
reikia parduot, ar ką pirkti.
Ji nepasako.

Aš manau, kad tu turi ge
rą žmoną, aš jam pastebė
jau.

puses.
Esą jau nustatyta, kati 

iš kožno 100 porų Ameri
koje apie 15 neturi vaikų, 
ir kad daugiau 50 nuošim
čių jų nevaikinges dėl vyrų 
kaltės.

porcijos:

3 svarai cukraus.
3 svarai pyčių.
3 orančiai.
Pusė lemono.
Pyčes reikia nulupti ir 

pašalinti kauliukus, tuomet 
jas sutrinti, apibarstyti cuk
rum ir pastatyti valandai 
laiko. Tuotarpu vieną oran- 
čį sutrinti su žieve, iš kitų 
dviejų išspausti sunką ir 
taip pat sunką iš pusės le- vė divorsą 
mono. Viską sumaišyti su 
pvčėm ir pavirinti valandą 
ant lėtos ugnelės, dažnai, 
pamaišant, kad neprisviltų.

APSIKEITĖ ŽMONOMIS.

Missoulos miestely, Mon
tanoje. buvo dvi jaunes po
ros, kurios draugiškai nuta
rė apsikeisti vyrais bei žmo
nomis. Kadangi abidvi bu
vo legaliai susituokusios, 
tai visų pirma reikėjo lega
liai persiskirti. Taigi abidvi 
nuvyko Į apskričio teismą 
ir teisėjas ('omai' abiem da

tuodami. Bet kas bus, jei 
kainos pakils da daugiau? 
O jos kils. Štai, anglių ka
syklos turėjo pakelti mai- 
neriams apie 40 centų į va
landą atlyginimo. Bet mai- 
neriai daugiau anglių neiš- 
kas gaudami didesnes al
gas. Taigi turės pabrangti 
kuras. Maineriai

Mauroto liekno viduryje, 
Raltesnė ųž balčiausi sniegą, 
Praž'ydo kažkuomet lelija— 
Mauruoto liekno viduryje...
Ąr šviečia saulė jai, ar lyja— 
Ji vis sapnuos paskendus miega 
Mauruoto liekno viduryje, 
Baltesnė už balčiausi sniegą.

Kazvs Binkis.

Juoda spalva dažnai 
parunda.

Skalbiant juodas kojines 
šiandien ir apatines drapanas. į van- 

džiaugiasi. bet didmiesčių denį reikia Įdėti pusėtinai 
darbininkų šeimynos labai lazurko, nes kitaip juoda 
sush-upinusios. spalva dažnai parunda.

M amyt ė Labai Dėkinga

rp. •• Kai košė sutiršfcfe, sudėti iT,esa, JI gera seminmke steriiizuotua stikiu’s, už|eis:

San Francisco policija suėmė vyruką, kurs kaltina
mas padaręs per kelis mėnesius 13 užpuolimų ant 
moterų, čia matyti to vyruko pžfveikslas, jis yra 24 
metų ir vadinasi Frank Avilez. San Francisco mies
te jis buvo žinomas, kaipo “Vilkas su juodomis pira
tinėmis”. šalia jo stovi policininkai ir jo verkianti 
sesuo, šešios moterys jį pripažino, kaipo užpuoliką.

ir gera vaikams, motina, sa
ko jisai, bet aš norėčiau, 
kad ji butų kiek smarkesnė 
ir drąsesnė, užbaigė jisai.

Aš žinau ir kitą porą. 
Prieš apsi ved imą jiedu il
gai draugavo ir sakydavo, 
kad jiedviejų mintys labai 
sutinkančios. Bet kai apsi
vedė, tai neišgyveno nei 
vienų metų ir turėjo skirtis.

Taigi nelengva pasakyti, 
kokios moterys vyrams pa
tinka. Ne visi vyrai lygus ir 
ne vienodas jų būdas.

Luskienė.

ti parafinu, uždaryti ir pa
statyti.

Marmeliadas bus gražes
nis ir gardesnis, jeigu įdė
site ban kūtę smulkiai suka
potų Maraschino vyšnių.

Tuojau po divorso vyrai 
pasiėmė viens kito buvusią 
žmoną ir ten pat susituokė. 
Paskui abidvi poros susėdo 
į vieną automobili ir kartu 
išva ž i a v o ant “honey 
moon.”

• Kaip nuimti guzikus.

Marmeliadas ii rubarfao 
ir blekberių.

Vartojama šitokia pr 
porcija:

4 puodukai blekberių.
4 puodukai rubarbo.
4 puodukai cukraus. 
Pusė puoduko vandens, 

žnilk

Duodant valyti sukneles 
ar kitas viršutines drapa
nas, patartina nuimti guzi
kus. Kad guzikus pjaustant 
nesusi piaustvtų drapana, 
jx> guziku reikia pakišti šu
kas ir palei šukas guziką 
nupiauti.

■ . \

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

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

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

Keleivis
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

Remkit biznierius, kurie 
Užpilk vuogas puse puo- Į skelbiasi “Keleivyje.”



30 — Liepų:; 23 a., 1947 m- Puslapis Sept Juao

Vydūnas ir Tėviškė
V\er den Dirhter will verstehen. bQ. Gimtoji lietuvių kalba 
Muss in Dichters Landė gehen. , buVO laikoma paniekoje, ji 

Goethe. buvo išvyta iš mokyklų ir 
Jei nori poetą suprasti,'svetimieji bandė ją išvyti ir, 

turi keliauti Į jo gimtinę, 18 lietuvių širdžių. Vydūnas i 
sako vokiečiu didysis rašy- pasakoja apie 10 ai ri
tėjas Goethe Tas posakis metV berniuko lemiamą 
atrodo teisingas norint su- ^įsprendimą bu« lietuviu.
prasti ir musų rašytoja Vy- Tas. va*^° I>eigyvenimas ii 
duną. Pats rašytojas savo lemiamas pasikalbėjimas su
autobiografines pastabas ™ot?na labal !domus‘
apie tėviškės įtaką Į asme- i Vydūnas sako.
nį, pradeda šitaip: i “Motina išsirengė su berniu-

•■Kaip stebuklinei skamba, ku eiti ^"^1 «*i«i
kada kas nors prabyla apie lė- Pilama. Visa laiką kelyje 
viškę. Perkeliautos vietos ir lai- 'alkas )aut.es' kank-vneJ‘ Paga
. Iiiiu 11c turM*' Vi q m u kariu in«kas vėl stojasi prieš akis. Už
miršti daiktai ir įvykiai darosi 
gyvi. Senai nuskambėję garsai 
ir žodžiai vėl pasigirsta, o vil
tys, abejonės, skundai ir džiaug

liau jis tarė:' ‘Mama, kada jus 
ten vokiškai kalbėsite, tai ne
prabilk į mane protarpiais lie
tuviškai!’ Kodėl ne, vaikeli?— 
paklausė motina, žvelgdama i

r.ELEIVIS, SQ LūSTuN-

'ŠEŠI DIDIEJI" PAS PREZIDENTĄ

vaiką tyriančiomis akimis.
t. „ t.- . , ., . i “Vaikui buvo aišku, kodėl,žmogaus būtybe prasiskaidrina ,. .... . x ... , ,,- -i v • . Jis gėdijosi lietuviškos kalbos,ir. kaip kuados, vel vilioja tur- .. . . . ,

„ • - j - - , • Lietuviu kalba visaip buvo ap-tmgais pažadais ir pasieki- . , a ‘ .. . .majs»» saukta. Bejėgiai vaikas pa
žvelgė į motiną ir pagaliau jis 

Tėviškė yra lyg didelė prisipažino: ‘Aš sarmatijuosi’. 
paslaptis prieš sielos akis., “Ilgai žiurėjo nustebusi mo- voįau apie ka kitą”. |
Tėviškė rišasi su pirma mo- tina į savo vaiką. Kas gi galėjoj Kaimynas kunigas čia- 
tinos meile, su tėvo rūpės- su juo atsitikti? Tėvų namuose'„a^ vaikui padarė pastabą.i 
tingumu, su pirmais tartais tėvas buvo tas, kuris lietuvių! ^ad jįg vokiškai užkalbin-' 
Žodžiais ir SU visais margais kalbą visada su tam tikru kuk-Į+ac to r n vokiškai kalban-i

smai vėl kalba Į žmogų. Visa Šeši kongreso vadai apleidžia Baltuosius Namu? VVashingtone, kur jie tarėsi 
su prezidentu. Iš kairės i dešinę eina: Senatorius VVallace H. White. kongres
monas J. W. Martin, šen. Alben W. Barkley, šen. Arthur H. Vandenberg, 
kongresmonas Sam Rayburn ir kongresmonas C. Hallek. Kongreso vadai, de
mokratai ir republikonai, tarėsi su prezidentu apie įvykius Graikijoj ir dėl 
Marshall plano.

Paukščiai Susikalba
Vieną mdens gražų šeš- vus ir publikai išsiskirsčius, 

tadienį po pusiaudieniu ur- ant laiptų ir šalygatvio ry
mu j:radėjo žmonės rinktis žiu krūvos mirgėjo. Netru- 
pas bažnyčią. Ypač daug kus iš kur tai atskrido žvir- 
moterų, merginų ir vaikų blys ir griebęs vieną kitą 
susirinko. Visi dairėsi ir ko ryžio grūdą sučirškėjo gal 
tai nepaprasto laukė. Mat.'džiaugsmo apimtas ir paki- 
tą dieną turėjo įvykti vie-į lęs per bažnyčios stogą mi
nos gana žinomos poros skrido šiaurės pusėn. Kaip 
vestuvės. ‘bematant prasidėjo žvirb-

v . - . , , lių antplūdis, pradėjo žvirb-Netrukus atvyko karava- ,^ yienas įkui kį skri.
nas susidedąs is trijų auto-Lj Matyt buvo gerai infor- 
mobdių, pnsedasių vestuv- ; kieksvienas at.
tankais. Publika pemskyre,. krM’ žvil.b, Ieidosi kaip 
padare taką. Jaunavedžiai j jk t tos vįetos, kur buvo 
su palydovais suėjo, bazny-, žiu ™baretyta. už kelių 
čion, o žmones pasilikę,ant;mjnuaju jau šimtai žvirbliu 
oro nerimavo ir lauke ‘sei-lnaudoj5si šiuo radiniu— 
nancių. Į lesė ryžius ant bažnyčios

Po jungtuvių, vos jauna- laiptų ir šalygatvio. .
Ką tas pasako? Tas pa

sako, kad sparnuotis su 
savo bičiul i a i s — kitais

Pastabos

vedžiams išėjus per duris 
prasidėjo lyg sulig koman
dos ataka: visi ir visos iš 
visų pusių ant jų bėrė ry
žius. Pasekant seną tradici
ją ryžių išbarstyta gal pora 
gorčių.

Vestuvninkams nuvažia-

žvirbliais, susikalba. Kad 
jis yra ne saumylis, ne pa
vydus, žodžiu —• tikras sa- 
maritonas.

J. D. T.

... i tas ir tarp vokiškai kalban-;
jaunystes pergyvenimais, liu pasididžiavimu atstovauda- žmonių, turėjo vokiškaiJžiuoja i Lietuvą, dabar 
Tėviške yra ne tik namai, vo. Iš kur gi dabar vaikas ga- j kausima ir atsakyti... Mo-ypač puola į akis nepapras-
jaunyste, bet tai yra ir gam- vo šitą gėdos jausmą? įina visą ‘ tą nemalonų pa-J tai išaugęs mokyklų, moki-
ta, kuri įsispaudė į atminti,Į “Pagaliau motina prabilo. čnekė«i “išlygino” ir vėliau,’nių ir studentų skaičius”, 
į jausmus ir paliko neišdil- Pirma ji kalbėjo lėtai, bet pas- rengdamosį eiti namo, pra- T • - « vilnis” anie
domus pėdsakus širdyje ir kui vis gyniau ir gyviau: ‘Tai bilo j Vaika lietuviškai: T
jausmuose. Is tų prisimini- tu sarmatijiesi lietuviškos kai- lLietuvos zyaeąiiną . vj<ui

mų, pergyvenimų ir iš “tė- bos! O juk tai yra tavo tėvų 
viškystės” žmogus negali kalba, tavo motinos kalba. Tai Vaikas laimėjo. Iš vaiky-
ištrukti, o jei jis bando dva- tu ir manęs sarmatijiesi?’ stės pergyvenimo kilo apsi- 
siniai atsiskirti nuo jos, jis' “‘Ne, mama, ne! Tiktai lie- J sprendimas kovoti už nyk- 
palieka be šaknų, lyg vėjo tuviškos kalbos!’ — gynėsi vai-;stanti lietuviškumą, už gim- 
nešamas smėlis, jau nebe kas. — ‘Bet ta kalba yra musų. į tąją kalbą, už savo būdą ir 
“sau-žmogus”, ne toks, ko-'ji vra dalis musų gyvenimo J savo esmę.
kiu jis pagal savo kilimą tu
rėtu būti.

budo, musų esmės. O todėl kai Vokiškumas į Mažąją
Lietuvą ėjo ne nuogu smur-

Kiekvienam, kas atva-• vamokslis, buvęs darbinin 
kas, valstietis... o dabar

Nauiai Atvykę iLiutermozaitė J.A.V. pilie-
~ ne ir viktorija Karazijiene.

L. G. K.Lietuviai

tu sarmatijiesi tos kalbos, tu
Tėviškė yra ne tiktai as- ^^atijiesi ir manęs Bet taip; tu skleidžiamas, bei, Vydu- 

j u**'no laikais, jis ėjo su miestų
blizgesiu,su pramonės augi
mu, su vokiškos galybės, 
mokslo ir didybės vilioji- 

Įmais. Kartu jis ėjo klastin- 
zmoniųi vantas iyieju. jis gerai at-j gai sėdamas lietuvių šir- 

savo kalba, siminė. O dabar motina jamjdyse neapykantą ir panieką

meniniai pergyvenimai, bet,daV° tiktai žmonės be garbės 
tai yra visa aplinkuma, ku-ipaiautimo’ žmones neištikimi
rioje žmogus gimė, augo.patys sau’ ka tu Jau senai 
brendo ir tapo tuo, kas jis į mėgdavai mums pasakoti? Ar 
yra. Toje tėviškės aplinkų-jtu jau to nebežinai? 
moję yra ir savų žmoniųl “Vaikas tylėjo. Jis 
bendruomenė,
kaimvnystės ryšiai, seni pa
pročiai ir visa tai, ką mes 
vadiname bendru pavadini
mu “kultūra”. Čia įeina ir 
“istorinė” aplinkuma’ 
rioje žmogui teko augti ir 
bręsti.

sakė: ‘Tu ketinai ugnį nešioti prie 
savo širdyje ir savo žodžiais.
Mes stebėdavomės ir džiaugda
vomės tavo vaikiškomis svajo-t. . _T ,

ku. nėmis. Mes supratome, kad tu I1?8 Jaun0 V.?du?? PfgFįe- 
nori būti taurus pavyzdys ki- "}me musų išeivijos kastlie-
tiems. O dabar? Dabar tu ne-

, .. ... _ .. . .. ;turi drąsos ir neturi išdidumoVydūno tėviškė, lietuvis- butj j5tikinias pats .
kas Tilžės kraštas, ir Vydū
no istorinė aplinkuma už
dėjo ant visos Vydūno kū
rybos savo gilų antspaudą 
ir nepažindami tos rašytojo 
tėviškės, mes negalėtume 
atprasti ‘nė rašvtėjo kūry
bos.

ma butų pasidžiaugti, jei 
toks “žydėjimas” butų, bet 
rusų propagandos laikraštis 
užmiršo paaiškinti, kas yra 
tie “kiekvienas, kas atva
žiuoja į Lietuvą?”

Faktas yra. kad per tris 
metus

o
“didelis žmogus”. Tikras 
genijus apatinėse kelnėse. 

—o—
Nuo to laiko kada A. 

Bimba pradėjo užpirkinėti 
Vilniaus medikalinio insti
tuto reikalams visokius į- 
rankius. jis pasidarė dide
lis “vėžio” ir kitų ligų spe
cialistas. Savo prakaitavi
mo pasekmes jis skelbia 
“Laisvėje” ir sako:

Liepos 17 d. Marine Mar
lin laivu atvyko iš Vokieti
jos 17 lietuvių šeimų, suda
rančių 36 asmenis. Atvyku
siųjų 9 yra J. A. V. pilie-

J V OKAI
Reikalinga Reforma

________ Stalinas padarė Rusijoj
čiai, o kiti imigrantai, kurių j viską, ką galėjo. Dabar jis 
4 pasinaudojo Lietuvos ' turėtų pakeisti nišų yalsty- 
kvota, o kiti kitų šalių kvo-bės simbolį: vietoj juodos 
tomis kaipo ten gimę arba meškos, pastatyti raudoną
be kvotos kaipo J. A. V 
piliečių šeimų nariai. Atvy- 

įko: Prof. Adolfas Damušis 
Įsu žmona Jadvyga ir trim

kiaule.

Pas Daktarą
Atėjo žmogus pas dakta-

J i ^ikas civilizuotiems:vaikais: Vyteniu, Šauliu ir.ra, sakosi gavęs baisią slo-
žmonėms proto ir lyties h- Indre; Prof. Jonas Kuodis gą jr prašo pagelbos. Jis 

.letuvą, tiktai vienas lietu- gag pripažinti tokiomis pat su žmona Brone (J. A. V. sako: ‘
įs js Amerikos, ga ėjo ap- gartingomis ligomis, kaip pil.) ir vaikais Daiva (J. A. —Padėk man. daktare.

Lietuvą.
vis iš Amerikos galėjo ap-, garblngcmis ligomis,
lankyti Lietuvą ir tas vienas §jrcjįes liga, džiova, reuma- V. pil.) ir Gediminu; Inž.
buvo Rusijos propagand s ,tizmas, cukrinė mažakrau- Povilas č-ppknnąkns- Mnt.ie- 
agentas, Antanas Bimba, i• yėž if 
Jau du metai, kaip karas /*
pasibaigė, bet dar nic nie- "tiaroingo vez.iv

—Padėk man, daktare, 
nes niekas kitas nebegelbs- 

mažakrau- Povilas čečkauskas; Motie-'ti. Vakar buvau pas drug- 
jus Vaišnys su žmona ir: štorninką ir iš jo gavau vie- 
dviem vaikais: Rimvydu- ną patarimą.

gavo leidimo nuvykti į Lie- J>"ge/!<™sisunum Donaldu; Stanislava
tuva < lengvatikių kisenese. si kai-.,. ... . ? „i

fieVuvikku'na’pročiūTr’burdo , -u r, • , 'ta ‘‘kova” eis už sifilio ir Misevičiene; vienuole Elz-
lietuviškų papročių n budo Amerikos lietuviams Lie- ^ink-tu smegenu ogarbe“.

Norintieji lengvai pama--tuva yra aklai uždai a.
o—

lietuvių kalbos, prie

ninę tragediją Amerikoj,

—o-
bieta Kačergiutė; Dionizas 
Stasiukonis su sunum Vy
tautu; Elzbieta Mačiulienė,A o n uAULU \ JlL1ZD1£i.<1 IVlclClUllGnC,As nemanau kad visoj o_ , •

Kailiamainis Pruseika su-žmonijos istorijoj gaiima j F "Mlsiuli^ Nevv
sekė didele kailiamainvstę.[rasti kur nors ką nors, kas!pas/ ų E. . a. u j, ,

patarimą galėjo tau duoti 
tas drugštorninkas? — pa
klausė daktaras.

—Taigi, jis man sakė at
eiti pas tamstą pasitarti.

Nepatinka Juokai?
Vienas redaktorius, ku-TZ i • X a • ------------------------------I--------------------------- ------------ ---------nvic, FKCAoj-pr onio V I Ctl ei KL< Ji 1 Ub, NU-

Kanadoj ar Pietų Amen-ij^ rašo kad “Popiežius 1 nors iš tolo butų panašu į ,^la G.ec1^ ,-iam skaitytojai skundėsi.
.....................  ..... sau. pns,- koj, kur jaunoji karta, dąz-,Kus XII keičia savo nuo-.milžinišką melų fabriką.!"?J A v.,kaf, ,.Q ,.juokai„ visaj
pažinti prie saviškių, kurių da-’"aI -etų skatinama, skubi- rnonę" dėl Rusijos. Vatika-ikurį suorganizavo Krem- P . . . . .. r,.i,,r.Hn„i t-s
lis tu esi!’ !n.a atsikratyti nuo tėvų at- nas keičia savo “nuomonę"1 liūs Stalino vadovy

“ ‘Sustok, mama. prašau Be
sibarti! Aš ištesėsiu! — malda
vo vaikas motiną. — Aš tarėįsiu 
drąsos ir—kiek ' ’ paabejojęs— 
išdidumo’.

sineštos kalbos ir budo. Bet ir keičia savo politiką. Aš!
mums čia rupi Vydūno ap-

Krem- 
rbėje”.

Šitaip apibudino Stalino 
Leonas Troc-

_T , ... “Motina pažvelgė dar į vai-Vydūnas gimė ir augo ka ir tarž. ,Tikrai?. ir jie 
nykstančioj Mažojoj Lietu- —
voj. Jo pirmieji žingsniai
gyvenime siejasi su Bismar- Svečiuose vokiečio pasto- 
ko politika išnaikinti lietu-!riaus šeimoje vaikas savo 
viškumą Mažojoj Lietuvoj, prižadą ištesėjo. Kada mo- 
Vokiškumo banga ritosi iš tina į jį kreipėsi vokiškai 
vakarų, užliedama vis dau- klausdama, ką tėvas apie 
giau ir daugiau lietuviškų kalbamą dalyką mano, vai- 
kaimų ir paskandindama kas atsakė lietuviškai: 
svetimoj juroj lietuvių kai- “Aš nesiklausiau, aš gal-

Skaitykit Naujienas...
i 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, vra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti.

NAUJIENOS tiems išvirintiems 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 bolševikų 
okupacija, šlykščią “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos” periodą.

Skaitydami 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.
Chieagoj metams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 

šešiems mėnesiams — $3.25.
p' SIŲSKITE ČEKĮ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:n NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8,11L

su dukrele Birute. J. A. V. nejuokingi, atsakė šitaip: 
piliečiai; Stasys Pranckai- —.Jums nepatinka mano
tis su žmona Veronika; Ka- juokai? Bet jei jus matytu- 
zys ir Stasė Ričkai su vai- met, kokius juokus aš metu 
kais Kęstučiu ir Aldona; į krepšį, tada jus tikrai su- 

astumet, l^as tai yra liud- 
juokas!

----  y.” :x.-r—' ”*< visai suprantu Pruseikos nvr,Tk51o.Lnrli,
sisprendimas stoti i kova uz nnra “nakeisti” Vatikano P- pa?a ,ą- n, •lietuviškumą." i i’n<TL, P, e. v,. i kis, vienas is Sovietų. Rusi „„.o t

‘ Y: j°s kūrėjų. Tas “melų fab- Povilas Kepalas;’ Aleksan- prast
Jaunų dienų tėviškės per- tek w P rįkas” dabar meluoja ir d.ra Dailidaitė; Marijona nas j

gyvenimai ir įspūdžiai pa-keičiasi, juo labiau, apie Lietuva ir “Vilnis” su ------------------------------ --------------
veike jautrią Vydūno asme-,P b«ka toki pat. Vatikanoj..Laisve» pradeda išvardyti 
nybę ne tiktai tautinio apsi-i politikos vingių paslaptis gyyus dar netu.
sprendimo žvilgsniu. Jis,yra daug lengviau isaiski-.y-us Lietuvoje ir tas pavar- 
pasakoja, kaip jis vieną narna, negu Chicagos kai-jdeg mini kaip<) “įrodymą” 
žiemą su tėvu naktimis žiu- hamaimukas mano. ^^'ikad Lietuvoje niekas nebu-i 
redavo į stirnų ir zuikiu Republic dėl to sako: Įvo nužu(iytas ar išvežtas i
ganymąsis prie jų namo, iki “šventasis Sostas, ture- ■ Sibirą.
vieną naktį beatėjo tik ke-! damas geriausią pasaulyje J. Každailis.
bos stirneles... kitos žuvo šnipinėjimo organizaciją. ---------------
nuo medžiotojų kraugeriu; baimijasi, kad karas artina- ATSIUSTA PAMINĖTI 
kūmo. ‘Nežudyk” - tare'si ir bando aUauti neutra. ATSIUSTA PAMINĖTI 
sau jautrus vaikas, o vėliau poziciją”.
tokie pergyvenimai liko jo 
vegetorioniško ir pacifisti- Visuose karuose “Šventa- 
nio nusistatvmo neatskiria-' sis Sostas" stengėsi būti 
ma dalis. i “neutralus”, kad, visvien

—o— ' kas karą laimės, bažnyčia
v .. Jgalėtų ir toliau gyvuoti ir 

Vydūnas musų raštijoj! taikintis prie pergalėtojo 
vadinamas “mistiku”. Jo jai ir viskas
raštuose visur vienaip ar ki-' 
taip reiškiasi “tėviškės dva
sia”. Kartais ji įsikūnija ko
kiame nors asmenyje, kar
tais prabyla “prabočių še
šėliais", ii lanko ir skatina

Farizėjus nėra miręs. Jis 
gyvas ir sveikas šitaip rašo 
apie save, nors kalba apie 
nesenai mirusį Paną Bajo
rą. “Laisvėje’’ Mizara sa
ko:

“Galvojau... gal gi Bajo
ras ir butų už Jurgelionį ge- 

budo, išsižadėjimas to, kas Iresnis — jis juk kilęs iš 
yra “sava”. Išdidus ponas darbo žmonių, valstiečių,i? j- , a. •• , « i • •

žmones būti “sau-žmonė- 
mis” ir nevergauti. “Verga
vimas” Vydūno akyse yra 
pamėgdžioji mas svetimo

Vydūno manymu gali būti 
vergas, o neskuręs vargdie
nis, jei jis išlaiko savo žmo
gišką vertybę, jei jis žmo
niškai elgiasi ir lieka išti- 

Įkimas tikram žmoniškumui, 
yra laisvas žmogus, 
i J. Str.

Lietuvių Kova su Naciais 
1941—1944 met a i s, Br. 
Kviklys, išleista Memmin- 
gene. 1945 metais, “Min
ties” leidinys, 48 pusi.

Knygytė aprašo ir pa
vyzdžiais rodo, kaip lietu
vių tauta kovojo prieš na
cius okupantus, prieš vo
kiečių kolonizacijos planus, 
prieš Lietuvos ūkio plėšimą 
ir prieš lietuvių varymą į 
vokiečių armiją ir karo 
dirbtuves.

Knygutė įdomi tuo, kad 
joje duodama fotografinės 
nuotraukos lietuviškos po
grindžio spaudos, kuri drą
siai vedė kovą prieš galingą 
Vokietiją per visus vokiš
kos okupacijos metus.jis buvęs darbininkas, jis 

savamokslis”.
Rojus Mizara duoda sa- 

ivo portretą ir sakosi esąs 
“geresnis”, už Pruseiką ar daryti visokius biznio skel-
Valparąįso Bimbą, kurie, b p.jieikojimu,.
neturi šitų privalumų. -Ki-į k
lęs” iš geros padermės, sa-j-------------------------------- * ■

TYRINĖJA 7 NEGRŲ NUŽUDYMĄ

“Keleivyje” naudinga yra

Teismas apklausinėja kalėjimo prižiūrėtoją W. G. 
Worthy, (sėdi priešakyje) kuriam besaugant kalėji
mą prižiūrėtojai Brunsvvick, Ga. kalėjime iššaudė 7 
negrus kalinius. Kalėjimo prižiūrėtojai sako, negrai 
kaliniai bandę pabėgti, bet vienas gyvas išlikęs, kali
nys liudija, kad tas prižiūrėtojas šaudydamas kali
nius šaukęs “Let ‘em have it”.
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BALF 17-TAS SKYRIUS 
DĖKOJA

Lankėsi Draugas Savickas 
iš Detroito

Atvažiuoja Svečiai Daini
ninkai iš Kanados

padėka

Ponioms ir ponams, kurie

Laukiama didelio audiny- 
čių streiko.

RADIJO PROGRAMA

Šių metų pp. Minkų pik- šeštadienį liepos mėn. 12 d. 
ikp Antni«it 3 d. MajTiar- atsisakė "i,n sav° tiesioizi-nike, August

de. dalyvaus bostoniškiams nių malonumų, radote

Lietuvių Radio Korpora-
Tekstilės fabrikų darbi- cijos programa ateinantį ne- 

nuo savo tiesiogi- ninkai rengiasi stoti į strei- dėldienį iš WORL stoties, 
ką Naujojoj Anglijoj nuo 950 kilociklių, tarp 9:30 irlai-

jau pažįstami linksmus dai- ko atsilankyti pas ponus rugpiučio 1 d. Derybos su 10:30 ryto bus tokia: 
nurinkai, du Vincai. Kavac- Rudis į mano garbei ruošia-i darbdaviais praeitos savai-j 1. Muzika1_. • T'i 1 1* _ x__ ___________ • ~ 1 i I Okas ir Bubelis iš Montrealio.

Bostoniškiai juos jau pa
žįsta ir norės vėl išgirsti jų 

daineles ir links-Bostone, birželio 28 d. Šį pirmadienį musų Te
įvyko vieša rinkliava—Tag dakcijoj lankėsi drg. Jonas 
Day BALF skyriaus vado- Savickas iš Detroito. Atvy- 
vybėje. ko į Bostoną atostogoms

tąsi daug darbininkų, deja. Savickas gyveno Montelloj, 
čia teko apsivilti. Kaip Bos- o nuo 1922 metų išsikėlė i 
tonui buvo permažai. Ta- Detroitą, bet rysiu su Nau- 
čiau, dirbantieji parodė di- jaja Anglija nenutraukia ir 
delį nuoširdumą — artimo dar prie Bridgevaterio turi 
meilę broliams tremtiniams, savo farmukę, o Bostone ir 
nes diena pasitaikė labai apylinkėse turi daug drau- 
karšta, gi gatvėse o, ypač gų ir pažįstamų. Drg. Sa- 
mieste reikėjo daug kantry- viekas yra senas keleivietis. 
bės ir pasiaukojimo kelias‘ skaito musų laikraštį nuo 
valandas išstovėti. 1908 metų ir kadaise pri-

Todėl. šia proga* skyriaus klausė prie LSS 60-os kuo-, 
valdybos ir brolių tremtinių pos. Išvykdamas atsinauji- 
vardu, reiškiame nuoširdžią no “Keleivį” ir paliko na- 
padėką, visiems kurie kuo mui išpirkti $2.
nors prisidėjo, kad ši rink- . ----------- —
liava butų sėkminga. Miesto Asesoriai Pro-

Atskirai, norisi tarti žodį testuoja
darbo komisijoms, radio Musų miesto finansų ko- 

vedejams pp. Minkams ir p. misija 'sakė, kad tam‘tikri 
Ant. Kneiziui, kurie netiK advokatai, kurie “žino ke- 
per savo vedamas radio jjus” išgauna savo klien- 
reklamavo veltui šią rink- tams mokesčių sumažini- 
liavą, bet savo įtaką pa- mus. esą asesoriai ju turtą 
naudojo ir tarp Amerikonų jkainuoja žemiau. Bostono
ra(P?; . . asesorių komisija sako, tai

Dėkojame kun. klebonui vra netiesa ir jei finansų 
F. Virmauskiui lietuvis- komisija tokius šposus žino, 
, 1?.ms,..jr anrierikomskiems tai asesorių komisija prašo 
laikraščiams, laidotuvių di- ją apje tai pranešti valsti- 
rektonui D. Zaletskui, kuris j05 prokurorui, kad jis ga- 
visus rinkėjus išeinant į jėtu iškelti bvlą. 
darbą nufilmavo, visiems Ginčas kilo ‘ todėl, kad 
automobilistams, kurie is- šiais metais musų miesto 
važinėjo ir parvežė darbi- biznįo nuosavybės buvo į- 
ninkus. Amerikos Lietuvių vertintos 92 milionus dole- 
Pihečių Draugijai už leidi- rju daugiau, o pernai me- 
mą sale~ naudotis * susirinki- tais asesoriai buvo sumaži- 
mams, Sandaros kuopai už nę nuosavybių įvertinimą 
davimą salės susirinkit po 70 milionų* doleriu.
rinkliavos, visiems aukoto-! '______
jams. o daugiausia, tai rin- c D , o ~
kėjams, kurie pasišventė Smc,°na Flango 2 Ce„- 
karštyje ir surinko gražią tus PusPan1^

stebimui parodėte tikrai lie
tuvišką šūdį suteikdami 

mus šposus, o negirdėjusie-rmano, čia Amerikoje, pra- 
ji tikrai nepraleis progos su džios gyvenimui butiniau- 
jais susipažinti ir jų paklau- ““ ' *’ “ J S,~
syti.

Kaip visuomet, “radio 
piknikas” ir šiais metais 
bus labai margas ir įdomus.
Dainos, kailių paroda, ge
ra orchestra, dovanų daliji
mas, gražuolės rinkimas ir 
daug kitų linksmų pramo
gų neabejojamai sutrauks į Sako,
Mavnard minias žmonių.

Metinis pp. Minkų pikni
kas Įvyks Maynard, Mass.

smagias

sumą pinigų 
bui.

šelpimo dar- Nuo praėjusio sekmadie
nio visoj valstijoj Smetona

mą susipažinimo balių ir tės gale nurinko. Ginčas 
kurie mano didžiausiam nu-eina dėl surašymo naujos

2. Birutės Radio Choras
3. Pasaka apie Magdutę

Ar Manai Taisyti Namą?
kreipkitės pas mus.—patarsima 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square
Hardivare C o. J
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadvvay, So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148darbo sutarties ir dėl įra- Po programos parašykite 

šymo į sutartį, kad tik uni- savo įspūdžius ir nusiųskit 
jų nariai gali naudotis dirb- šiuo adresu: W0RL Sta- 

__ tuvių draudimo fondais, tion, Lithuanian Program,
siu ir reikalingiausių daik-| Unijos skaito tą reikalavi- 216 Tremont st., Boston,
tų bei sušelpę pinigais, reiš- mą labai svarbiu, kad ap- Mass., pranešdami savo įs-
kiu nuoširdžiausią padėką, saugoti nartus nuo darbda- pūdžius; o skelbibus prašo-
Šia proga, už jūsų duosnu- vių sauvalės. Deiybos dėl me siųsti į 502 East Broad- ^cija buš konfidt
mą ir geraširdiškumą, noriu uždarbių pakėlimo dar ne- way, So. Boston 27. Mass. iaįkoma. Kreiptis ši
jums palinkėti geros svei- buvo vedamos. Steponas Minkus

ir laimingo gyveni-katos
mo. Jakučių šeima. Nuo Rugpiučio 1 Dalys 

Medalius
NAMAS PARSIDUODA

REIKALINGOS SLAUGĖS
(Nursės). Turi būti R. N., tin
kamoms pastovus darbas ir ge
ros sąlygos. Paduokite pilnąs 
žinias raštiškai. Tamstų apli- 

konfidencialiai už- 
šiuo adresu: 

Dr. D. Pilka,
546 Broadway,

So. Boston, Mass.

Reikia Tremtiniams 
Drabužių

--------------- So. Bostone, ant Thomas Parko.
Karo vyresnybr nuo rug- Pai!duoda 2 šeimynų, po

. ... j- J j 6 kambarius, 16 metų medini namą.
P1UČ1O 1 ClienOS pradės Čia- Daugiau sužinot galima telefonu- 

’• * « iSftH.«w (ž9)______ BALF skyrius lyti antro pasaulinio karo sou *2473-
Vose’s pavilione, sekma- sako. kad ir dabar lietu- veteranams “Amerikos gy- 
dienį, rugpiučio-August 3d. ;viams tremtiniams yra ren-i nimo’’ ir “Pergalės

Skundai Dėl Nuomų 
Kėlimo

Vietinis
roeda-l B0R,S BEVERAGE CO.

karnos drapanos. Jei kas tu-i liūs. Tuos medalius gaus r c. . c , D 
ri paaukoti kokį drabužį veteranai, kurie pristatys Street, South Bostor
ar avalynės, gali nugabenti liudijimus apie garbingą . ton:k^ vyn3 ir viso
į pobažnytinę svetainę ant atleidimą iš tarnybos. ruŠ!es abi baliams, vestu

Pagal naujai patvirtintą ' Fifth st. arba pranešti vai-; 
nuomų kontrolę namų savi-'dybos nariams, kad drabu- Darbai Dabar Geriau Eina 
ninkai ir nuomininkai gali žius atimtų. Drabužius BA- --------
laisva valia susitarti pakei-iLF-ui galima priduoti ir į Pavasarį ir vasaros pla
ti nuomas 15 nuošimčių, i lietuviškų laikraščių ofisus džioje kai kuriose Naujo- 
Bet susitarimas turi būti darbo valandomis. ;sios Anglijos dirbtuvėse bu-

kios rūšies 
vėms į namus ir sales. 

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: SOU 3141.

(->!

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo vieta.”

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

Receptus paimam iš namų ir 
vaistus pristatom

FINI BROS.
Registruoti Farmacistai 

290 Broadvvay. Tel. SOU 2754
Čia parduodamas ir “Keleivis”

Mes savo, komisijų, vai-dvbos ir-tremtiniu vardu Pabran£° 2 centus uz Pa
reiškiame širdingiausia Da pantę- Musų valstlJos Pien0 dėką vTsfems P" l“ja sako, . pabranį-

Pranas Razvadauskas. 
Anelė Januškevičienė.

mas yra
Smetonos
minama.

J Tel. SOU 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 BROADUAY,
SO. BOSTON. MASS.

vo pradėję trukti darbo.
Mirė “Keleivio” Skaity 

tojas Dombrauskas
Daug šiušių dirbtuvių ir 
ypač audinvčios buvo užsi
dariusios kelioms savaitėms, 

valstvbi- Dabar Massachusetts darbo

padalytas laisva valia. Jei 
nuomininkas nesutinka mo
kėti, namų savininkas jo 
negali priversti.

Musų mieste, pagal nuo- Rutland, Mass.
mų kontrolės direktorių nė sanatorija praneša, kad; departamentas praneša,kad 
Wm. F. Riley pranešimą J ten užpraeitą savaitę mirė darbai vėl eina geryn li
kai kurie namų savininkai J. D. Dombrauskas, kuris šiuo metu musų valstijoj 
baidymais” privertė nuo- jau ilgesnį laiką buvo toje dirbančiųjų skaičius yra la- 

ligoninėje. Pranešimas atė- bai aukštas. Ypatingai 
jo į “Keleivio” administra- skaudžiai nedarbas buvo:

Havelhill dirbtu
ves, kur vienu tarpu keli|

mininkus mokėti 15 nuo
šimčių daugiau rendos. Jis
sako, tokie “baidymai” yra ciją liepos 16 d., nes velio- palietęs 

” nis skaitė musų laikraštį ’
per ilgą laiką

kriminališkas prasikalti
mas. Kol kas musų mieste

sezoninis , ne 
mažiau bepaga-

tiktai 3,500 nuomininkų su-J 
sitarė su savininkais dėl į
rendų pakėlimo 15 nuoš. ---------

--------------- Bus rugpiučio-August 10
Buvo Geras SLA Piknikas į d. Chauncey Lake parKė.

-------- Westboro. Rengėjai prime-
Praeitą sekmadienį trys-na kad piknike bus galima 

SLA kuopos turėjo gerą laimėti gerą skalbiamąją 
pikniką Keistučio darže.' mašiną—$132 vertės. Tą 
Diena pasitaikė labai gera mašiną jau galima apžiurė- 
piknikui ir žmonių suvažia- ti P. Ketvirčio krautuvei, 
vo daug, o ypač daug buvo 
puikaus jaunimo. Man ta-, Bostone, 
me piknike teko sueiti drg.
A. Yugą, kurs mane trum
pai paklausė, ar aš buvau 
girtas sandariečių piknike.

L. Remti Dr-jo* Piknikas

tūkstančiai darbininkų 
ivo be darbo.

379 W. Broadway, South

Dorckestere Policija Suse
kė Vagių Lizdą

bu->

Po Karščiu Gražus Lietus

Po ditelių kaitrų šį pir
madienį ir antradienį Bos
tonas atsigavo. Ramus lie
tus atgaivino ir žmones ir 
gamtą. Ypatingai džiaugia
si daržininkai, kurių daržai 
buvo ištroškę vandens.

Lankėsi Svečias 
Pittsburgho

is

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
M'atches - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

379 W. Broadvvay.
Tel. SOU

So. 
4649 '

Boston

MINKŲ

RADIO PIKNIKAS
SUNDAY — AUGUST 3, 1947 

VOSE’S PAVILION, MAYNARD, MASS.

Matysite ir išgirsite linksmus Kanadiečius, juokin
gų dainų expertus, kurie speciališkai pakviesti pa- 
juokinti amerikiečius; matysite ’/y miliono dolerių 
vertės puikiausią I. J. Fox kailių parodą; pagelbėsi- 
te išrinkti šių metų gražuolę, “Miss Lithuanian of 
New England”, ir matysite—
Traukimą vir- ______________ __ ,,
vės, tarp že- 
notu ir neže- 
notu vyry. Ga
lėsite linksmai 
pašokti prie 
populiarės Jo
no Dirvelio or- 
kestros. ^Susi
tiksite su se
nai matytais 
draugais ir gi
minėm, ant ty 
ro oro, gražia
me pavėsyje 
gražioj pikni
ko vietoj Nau
joj Anglijoj! 
Gausite progą 
laimėti astuo
nias puik i a s

Dainininsai Vincas Ka- 
yackas ir Vincas Bubel s 

iš Montreal. Kanados.

laimėjimo do
vanas, kaip t.. 
$300 I. J. Fox 
kailinį koutą 6 
piece moder
nišką liedroom 
sėt ;dinctteset; 
hope e best: di- 
šių setą; cof- 
fee table, per
manent wave, 
arba sandWfch 
tray. Apart ši
tų dovanų bus 
aštuonios įžan 
gos dovanos. 
Studio , couch, 
naujas tire.El- 
gin laikrodėlis 
ir penkios pi- 
nigiškos dova
nos.

Kviečiame visus į šį puikių dovanų, puikaus links
mo programo, visiems gvarantuojamą “good time” 
ir vienos dienos vakacijos pikniką! Važiuojam May- 
nardan, Radio Piknikan! Susitarkit dabar susitikti 
Augusto 3-šia Lietuvių Radio—Minkų Radio Pikni- 
ne, Vose’s Pavilion, Maynarde.

prie Chauncey ežero? Vie-’ šį antradienį Bostono po- 
toj prisipažinti, kad “bu- licija susekė Dorchesteryje, 
vau”, aš paklausiau, kodėl'ant Magnolia Street, vagių 
jis mane “įtaria”. Pasirodo,’lizdą, rado ginklų, amuni

cijos ir visokių plėšikų prie-kad aš padariau klaidą ra
šydamas. kad tame piknike 
dainavo “Ašrelės” choras. 
Iš tikrųjų, parašiau klai
dingai. Dainavo ten “Gabi
jos” choras iš Bostono. Už 
tą klaidą žemai atsiprašau, 
bet prie girtumo visgi ne

taisų. Policija rado vieną 
kulkasvaidį. du automatiš
kus pištalietus, daug šovi
nių. peilius ir kitokius gin
klus. Policija jau seniau nu
žiūrėjo, kad tuose namuose 
vagys turi savo buveinę,

Drg. Pranas Tamulynas 
iš Pittsburgh, Pa. šį antra
dienį buvo užėjęs į mųsų 
redakciją. Sakėsi atvykęs 
atostogų į Bostoną, kur tu
ri brolį. Svečias 
musų laikraštį.

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

I)»har tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radijų ir Radijo-Konografų 

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. SOU 2446

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948 
Res. 37 ORIOLE STREETVL'Pzi v RrirV-

Tel. Parkway'i233-W

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa- 

užsisakė garsinti savo biznį tarp lie-

visai prisipažįstu. Beje.'todėl pirmadienį ten pa- 
“Aušreles” choras Worces-, siuntė savo agentus, kurie 
tere dabar beturi tiktai vy- per 10 valandų laukė “gaš
lų grupę. Rep. ! padorių”.

Šį antradienį į policijo

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
■ (REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadienisiu: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St_. arto Central 8<. 

CAMBRIDGE. MASS.

M- - .tuvių*

Amerikos Grynakraujai 
Pradžia 2:00 P. M. Double Baisas 1:40 P. M.

Subatos Ypatybė
THE MILĖS STANDISH

STAKES
$10,000 Priedo

Dveigiai Kumeliai ir Arkliai 
Penki sw puse Furlongai

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

TeL SOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
. Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 di«n<

447 Broadway ’
SO. BOSTON. MASS.

rankas pakliuvo vienas plė
šikas. Jo kišenėj buvo rasta 
$600, kuriuos plėšikai atė- 

sekmadienį Roxburyl?n® porą savaičių is

Apvogė Keturių Metų 
Vaiką

siviena moteriškė atėmė iš 4! Dprchesveno likerio kiautu-
metų vaiko, Arthur Moore, \es, 5’e.0,^e+
10 dolerių, kuriuos vaikas! Bnsby. Plėšikas buvo atpa- 
nešėsi į krautuvę. Vaikas Policijai pavyko su

imti ir antrą plėšiką.
Vagių lizdas ant Magno

lia Street buvo vieta kur
pradėjo šaukti ir parodė 
policininkui tą moteriškę, 
kuri pinigus iš jo atėmė o, ,
kada policininkas moterį PĮeslkai pasidalydavo gio-
norėjo suimti, tai atbėgo 
jos vyras ir pradėjo muštis 
su policininku. Pagaliau po
licija laimėjo ir dabar įvy
kis aiškinamas.

bį, planuodavo naujus plė
šimus ir laikydavo ginklus

Verta ii Anksto Žinoti 
Telefonų Pakeitimus

~r-

CASPER’S BEAUTY SALON

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J
= SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikriaias 

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

Pavogė $11.800 ir Prašvilpė

Cambridgietis John J. 
Byrne pavogė iš vieno ban
ko Rochester, N. Y. 11,800 
dolerių, bet kada jį policija 
šį sekmadienį suėmė, tai 
pas jį rado tiktai 51 doleri. 
Jis sakosi pavogtus pinigus 
išleidęs “vynui, mergoms, 
dainai ir arkliams”. Jis bu
vo suimtas Hampton Beach 
N. H.

J

Nuo šių metų gruodžio 
(Decemberio) 1 d. Bostono 
telefonų numeriai bus pa
keisti. Vietoj trijų raidžių 
ir keturių ličbų bus dvi rai
dės ir 5 ličbos. Pavyzdžiui, 

į “Keleivio” ofiso telefonas 
bus SO 8-3071. Panašiai 

[bus pakeisti telefonai visa
me mieste ir artimiausiose 
apylinkėse. Iki gruodžio 

J pirmos palieka senas nu 
meris.

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTO J AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to- | 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROAD W A Y,

SO. BOSTON, MASS. 
Tai. SOUth Boston 4618

r




