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42 METAI

Kongresas Išsiskirstė Palikęs 
Daug Neišspręstų Klausimų

Sumažino Valstybės Biudžetą — Išsiskirstė Penkiems 
Mėnesiams — Nepriėmė Daug Svarbių Įstatymų — Ne
įsileido Išvietintųjų Žmonių — Vargu Bus Sukviesta 
Nepaprasta Kongreso Sesija.

Praeitą sekmadienį anks-,. NeW Yorke Mirė
tį rytą 80-as kongresas bai- * Žvingilas
ge posėdžiauti ir įssiskirste &

iki ateinančių metų pra- ~ ~ . <<TZ
džios pertraukai. Paskuti- , Haeitą treciadienj į ‘ Ke- 
nes posėdžių dienas kon- įe»n atėjo liūdna žinia, 
erosas turėjo galybę būtinai *ad ^ew Yorke mirė Myko- 
reikalingų įstatymų priimti, *?. Žvingilas-Swingle. Pa- 
bet he visus suspėjo ap- laidotas velionis praeitų 
svarstyti penktadienį.

Paliko' neišspręstas klau-!, M- Zvįngilas buvo veik
simas dėl jaunimo kariško lūs socialistas. Lietuvių So- 
apmokinimo. dėl įsileidimo i cialdemok rat ų Sąjungos 
išvietintųjų žmonių,'kaip tą centro komiteto darys ir 
siūlė Stratton bilius, ir daug L.1?tuv>1 Darbininkų Drau- 
kitų svarbių reikalų. gijos ilgametis darbuotojas.

nričme valstv- Jo mlrtls yra didelis smu-
Kongiesas p _„_„2 gis visam musų pažangia- 

bes biudžetą bet jį sumazi- ¥ judėjimui/ 
no pora bilionų dolerių. Mykolas žvingalas nieką

'P33 ^Amorikn’« da neatsisakydavo kiekvie- 
000,000 kaipo - , 5 ną gerą reikalą paremti «adalį įsvietintiems žmonėms <[argu ir t P .
^e3321PmiiionTuasPdoPiae- tinta, laiku Vbuvo įėjęs 

rių paramai karo nuterio- 
tiems kraštams, bet nu-

NAUJI DARBO SANTYKIŲ TVARKYTOJAI

Prezidentas paskyrė naujus darbo santykių tvarky
tojus, kaip to reikalauja naujasis darbo bilius. Pa
skirti liko Abe Murdock (kairėj) buvęs demokratas 
senatorius iš Utah ir J. Copeland Cray, republikonas 
iš Buffola, N. Y.

Mirė Prezidento 
Trumano Motina

Palaidota šį Pirmadienį
Mrs^ Martha Truman, 

musų prezidento senutė mo
tina, mirė praeitą šeštadie
nį savo namuose sulaukusi

Karo Sekretorius Vyksta į 
Vokietiją Suderinti Politiką

Naujas Karo Sekretorius Vyksta Susipažinti Su Musų 
Kariuomene Vokietijoj — Nori Prašalinti Nesutikimus 

94 metų amžiaus. Ji jau ku- Tarp Valstybės Departamento ir Kariuomenės, 
ris laikas sirgo ir preziden-
UnLinc°l™ Dokumen-
prezidentas Truman gavo 
pranešimą, kad motina silp
sta ir tuoj pat išskrido į'
Grand View, Mo. aplankyti 
senelę, bet nebesuspėjo

Šį trečiadienį naujai pa
skirtas Amerikos Karo Sek
retorius Kenneth C. Royall 
išvyksta į Vokietiją. Jis no-

_____  ri ten apžiūrėti Amerikos
„ . . kariuomenę ir, sako, ban-
Praeitą sestadienj Amen- ^yg sutaikinti Amerikos

tai Padaryti Pri 
einami

nuo L. S. S. į lietuvių komi
tetą prie IRRC. Velionis 
paliko brolį Antaną, su ku
riuo jis pastaruosius metus 
gyveno kartiu^

braukė iš paramos reikalin- 
giį kraštų sąrašo Lenkiją ir
Vengriją, kurios yra 15bvie- __________
tų “įtakos sfera”. Kongre- i- j • • • » -
sas paskyrė 400 milionų> LenklJO] hebera
dolerių kariškai ir ūkiškai! Požemio Armijos
paramai Graikijai ir Turki- ___________________

jai kad jos galėtų atšilai- Rusijos
kyti pnes Rusijos grumoji- jos valJ(lžiaPpo sįktųJų rin.

m Kongresas žymiai apkar./™* paskelbė amnestiją 
pe lesąs Amenkos radio jamg Da£ar Lenki -Og val. 
pranešimams kitose salyse,,dž.os pirmininkag įke,bia 
arba Amerikos propagan- Rad _0 požemiG karei. 
'“km? k Spauda rašo. ^.vieLmon ir.aUda-

kongi J, r’ r SokSdidesnių 
administracijos visą laikąsus'k.rtimų tarp 
ėjo trynimasis ir kova. Ir valdžios pol.cųos ir ppozi- 
republikonai ir demokratai ^>J°5 nebesą. Tikta, pietinėj 
žiuri į 1948 metų preziden- Lenkijoj pne Cechoslovaki- 
to rinkimus ir tie rinkimai Joanos, dar veikia.tikrai-
trukdė kongresui g>audžiai U |e'“"^įa b^k^- 
bendradarbiaut, su vynau- 531(081

ANGLŲ-RUSŲ PREKY
BOS DERYBOS NU

TRUKO

Francija už Marshall Stalinas Norėjo
Planą Pulti Turkiją

Francijos parlamentas iš- Turkijos valdžia skelbia 
reiškė pasitikėjimą vyriau-i slaptus karo,dokumentus ir 

sako. kad 1941 metų pava
sarį Rusija siūlė Bulgarijai 
bendrai užpulti Turkiją ir 
apkarpyti jos teritorijas. 
Bulgarijai rusai žadėjo ryti
nę Trakiją, čr‘sau jie norė
jo paimti Konstantinopolį. 
Bulgarijos valdžia rusų pa
siūlymą atmetė, nes tada ji 
klausė Berlyno, o Vokieti
jos valdžia dar nebuvo ap
sisprendusi pulti Turkiją. 
Tik 1942 metais Italija ir 
Vokietija buvo sutarusios 
pulti Turkiją, bet mušis 
prie Alamein Egypte pa
kreipė karo laimę ir Turki
ja paliko ramybėje. Turki
ja 1941 metais buvo sumo
bilizavusi 500.000 vyrų ar
miją.

sybei dėl jos užsienių poli
tikos. Francijos užsienių 
reikalų ministeris Bidault 
aiškino, kad Francija šir
dingai pritaria “Marshall 
planui”, kurį pasiūlė Ame
rikos Valstybės sekreto
rius. Francija turi ieškoti 
bendradarbiavimo su Ame
rika, nes jos kreditai užsie
niuose jau yra išsemti ir jau 
dabar Francija turi suma
žinti mašinų įvežimą, o 
Francijos aukso atsargos 
sutirpo ir dabar iš tų atsar
gų Francija vos begalėtų 
apmokėti dvejų mėnesių 
importą. Todėl Francijai 
žūt būt yra reikalinga pa
gelba iš Amerikos.

DEMOKRATAI NENORI 
“WALLACE-FOR- 

PRESIDENT*

Stipri Kalifornijos 
mokratų organizacija,

DE GAULLE MATO 
DVIGUBĄ PAVOJŲ

Pagarsėjęs Marshall pla
nas paliko visai nesvarsty
tas ir Europos valstybės vi
sai nežino, ar Amerika pa
dės joms atsistatyti ir, jei 
padės, tai kokiu budu.

ANGLAI SUGAVO DAR 
1,100 ŽYDŲ

Anglija vedė derybas su 
Rusija dėl prekybos sutar
ties pasirašymo. Praeitą sa
vaitę derybos nutruko, nes 
nebuvo galima susitarti. 

. . Rusija dabar skelbia, kad
Anglų karo laivai pagavo ęjgj derybų nutraukimo kal- 

jurose du laivus su nelega- Įa yra Anglija, kuri neno- 
liškais imigrantais į Pales- rGj0 pasižadėti pristatyti
tiną, viso 1,100 žmonių. Vi
si sugauti ant laivų žydai 
buvo išgabenti į Kipro salą. 
Praeitą savaitę anglai grą
žino vieną laivą su žydais 
imigrantais į Franciją. Ta
me laive buvo 4,500 žmo
nių.

1861 METŲ VETERANAI 
PRANAŠAUJA KARĄ

Rusijai reikalingą gelžke- 
liams medžiagą, nenorėjo 
duoti reikalingų kreditų ir 
nenorėjo sumažinti nuošim
čius už seniau duotą Rusijai 
paskolą.

VAIKAI TURĖJO 
RUS LAIKUS’

‘GE-

Iš Portland. Me. prane
ša, kad ten 5 vaikai, nuo 8 
iki 14 metų amžiaus, įlindo 
į karišką garažą ir pasiėmė 
sau kariškus automobilius 
pasivažinėti. Važinėjosi jie 
smagiai ir garaže po jų pa

Amerikos pilietinio karo,
Unijos ir Konfederacijos 
veteranai, sako, pasaulis 
nieko neišmoko iš praeities 
ir dabar Amerika neišven
giamai, eina į naują karą. buvimo raliko 14 sugadintą 
Tie 1861-1865 metų vetera- mašinų. Dabar vaikai suim- 
nai siūlo Amerikai įvesti ti ir policija aiškina, ką su 
visuotiną karišką jaunimo jais ’ daryti ir kas atlygins 
apmokymą, kad pavojus ją valdžiai už sudaužytas ma- 
neužkluptų iš netyčia. išinas.

Kai sūnūs atvyko senelė jau kos visuomenei buvo pada- kariuomenės Vokietiioi vir buvo mirusi. Ji mirė 11:30 į ryti prieinami Abrahamo S^generolo “Bfc lay
valandą. Lincolno dokumentą!, kurie poiitikąs su Valstybės de.

Prezidentas pasiliko prie ikišiol buvo Lincolnų sei- rartamento politika, 
velionės motinos iki laido- mos apsaugoje. Viso liko Priešingumai tarp musų 
tuvių, kurios įvyko šį pir- perduota į kongreso biblio-kariuo^enės viršininkų ir 
madienį. Laidotuvės buvo teką 18,3o0 visokių doku- Valstybės departamento po- 
labai kuklios, dalyvaujant! mentų, laiškų n susu asine- jį-pikos eina dėl atstatymo 
artimiesiems giminėms irjjimų. į Vokietijos ūkio ir dėl susi-
kaimynams. Amenkos istorijos tyri- tarimo su Anglija ir Fran-

Prezidentui Trumanui dėl t netojams Loncolno archy- cija, kaip tvarkyti Vokieti- 
jo motinos mirties visas vai duos naujos medžiagos jGS angnų kasyklas ir di- 
kraštas reiškia širdingiausią: aiškinti Amenkos pilietini. džiąsras dirbtuves Ruhro 
užuojautą. karą ir tų laikų politinį gy-; srįtvje

" Prezi-i Dažnai

de- Generolas de Gaulle, bū
va- vęs Francijos priešinimosi 

dovaujant James Roosevel- vadas, praeitą sekmadienį 
tui, nutarė neįsileisti į savo kalbėjo Bretanijoj ir kvietė 
partiją “Wallace-for-Presi- savo šalininkus ir visus bu- 
dent” grupės, kuri dangsto- vusius priešinimosi kovoto- 
si demokratų vardu, bet jus stoti į kovą prieš naują 
dirba prieš partijos organi- pavojų, kurs gręsia dabar

Kinija Laukia Ame
rikos Pagelbos

Į Kiniją atvyko Ameri
kos generolas Wedemeyer, 
kurs nori ištirti padėtį Ki
nijoj ir praneš vėliau prezi
dentui Trumanui ir valsty
bės sekretoriui Marshali’ui. 
Kinijoj Wedemeyerio atsi
lankymas sukėlė labai daug 
vilčių. Kinai mano, kad 
Amerika rengiasi pakeisti 
savo politiką ir pradės rem
ti nacionalinę Kinijos vy
riausybę kare prieš Rusijos 
remiamus komunistus. Kol 
kas apie Amerikos politikos 
pakeitimą dar per anksti 
kalbėti. Gal būt, kai grįš 
gen. Wedemeyer, Amerika

zaciją. Kalifornijos demo- Francijai. Jai gręsia iš vi- 
kratai pasisakė už prezi- daus komunistų perversmo 
dento Trumano kandidatu- pavojus ir iš oro gręsia pa
rą į prezidentus ateinan- vojus iš imperialistinės Pū
čiais metais. sijos. Gen. de Gaulle kalbė-

-------------- jo privačioj vieno bretono
IŠSPROGO LAIVAS SU nuosavybėj, o jo pasiklau- 

SALIETRA Isyti buvo susirinkusi didelė
--------  minia žmonių iš artimo Ren-

Francijoj, Brest uoste pir- nės miesto.
madienį išsprogo vienas--------------
norvegų laivas prikrautas HENRY KAISER LIUDI- 
salietros. Sprogimas buvo JA IR KALTINA
tiek baisus, kad 15 žmonių ------- -
buvo užmušta vietoje, o Į Žinomas Amerikos pra- 
422 žmonės buvo sužeisti, i monininkas H. Kaiser liu-. 
Brest uostas liko.labai smar-dijo kongreso vienoj komi- 
kiai apardytas. Nesenai pa- sijoj dėl jam duoto per ka-
naši nelaimė įvyko Ameri
koje, kur irgi išsprogo vie
nas salietros laivas, Texas 
City uoste.

PADIDINO PAŠALPAS

venimą. Apie patį prezi-j Dažnai sakoma, kad nuo 
dentą-kankiną v< Lmcolną, išsprendimo Vokie tijos 
naujieji dokumentai mažai kiausimo priklausys ir visos 
ką nauja pasako. nes tuos v uropos k3ausim/ sprendi-

mas. Bet ikišiol Amerika 
neturi aiškios politikos dėl

dokumentus jau buvo pa
naudoję savo raštuose keli 
Lincolno gyvenimo tyrinė
tojai.

Sako, Nereikia “Bar
barų Karo”

Vokietijos ir nėra net susi
tarimo tarp Karo ir Valsty
bės departamentų. Dar ma
žiau susitarimo yra tarp 
Amerikos, Anglijos ir Fran
cijos, o visos tos trys valsty
bės visai negali susitarti su

Kopenhagene, Danijoj Rusija. 
susirinko į tarptautinį kon- __________
gresą mikrobiologijos moks- pnrrPeita] Krnžtn A n- lininkai. I kongresą atvyko \r ^rresiOl tUTOSlO Ap- 
virš 1,000 mokslininkų iš į- SOUgOS SekretonUS
vairių paša u 1 i o kraštų, t ______
Mokslininkai išnešė griežtą Priėmus įstatymą apie
rezohuciją pnes gresiantį sujungimą ginkluotų krašto 

„ . pasauliui “biologinį karą , pajėgų į vieną vadovybę,
persvarstys iš naujo savo;arba prieš pavartojimą ka- prezidentas Truman pasky- 
politiką. rui ligų sėklų ir nuodų. rg naujuoju krašto apsau-

'Mokslininkai sako. toks ka-.sekretorių James V. 
ro būdas butų labai barba- Forrestal, iki šiolei buvusį 
riškas ir jį reikia griežčiau- karo laivyno sekretorių, 
šiai uždrausti. Mokslinin- Naujas sekretorius jungs 
kai smerkia Ameriką, kampavo rankose vadovavimą 
ji slepia biologinio karo ty- visoms Amerikos ginkluo- 
rinėjimus nuo pasaulio, bet toms pajėgoms ir paskirs 
tie mokslininkai nepasako, visose srityse čia Ameriko- 
kaip jie mano sukontro- je jr užsieniuose vieningas 
liuoti diktatūros šalis, kad vadovybes kariuomenei ir 
jos neruoštų pasauliui nau- karo laivynui.
jų karo baisenybių. __________

-------------- į SPROGIMAS MAINOJE
NE- UŽMUŠĖ 24 MAINE-

NĖRA GALIMYBĖS 
TARTIS DĖL TAIKOS

Kinijos vadas Čankaiše- 
kas ' pareiškė ątsilankiu- 
siems Amerikos žurnalis
tams, kad dabartiniu laiku 
nėra jokios galimybės tartis 
su kinų komunistais dėl tai
kos. Karas turi eiti iki per
galės. Cankaišekas protes
tavo prieš Amerikos spau
doje pasirodančias žinias, 
kurios yra aiškiai nedrau
gingos Kinijai. Jis sako, 
tokias žinias skleidžia Ki
nijos priešai.

BUS “DU PASAULIU”

rą užsakymo padirbti di
džiulius orlaivius, bet tų or
laivių jis nepadirbo. H. 
Kaiser dabar sako, jis nori 
žinoti, kas per karą trukdė 
krašto gynimą ir neleido 
jam įvykinti jo plačiau už-

' Generolas Eisenhovver, 
generalinio štabo viršinin
kas, pasakė spaudos atsto
vams. kad mes turime apsi
prasti su faktu, kad yra “du 
pasauliu”, nors mes dirbo
me visą laiką dėl “vieno 
pasaulio”. Gen. Eisenhower 
tą savo nuomonę pareiškė 
vykdamas į Alaską. kur jis 
apžiūrės tenykščius kariš 
kus įrengimus ir aerodro
mus.

PAKORĖ TRIS ŽYDUS 
TERORISTUS

MAŠINISTŲ UNIJA 
GRĮŽTA Į A. D. F RIUS

West Frankfurt, III. rie
ja, kuri jungia 600,000 na- 'noje anglių kasykloje liepos 
rių po visą Ameriką, praei- 24 d. įvyko sprogimas ir 24 
tą sekmadienį savo konven- i mainieriai buvo užmušti 
ei joj nutarė atidėti tolimes- vietoje. Dabar tą kasyklą 
niam laikui gijžimą į A. D. lanko mainerių vadas J. 
Federacijos eiles. Derybos Levis. Sako, vietinis mai- 
eis ir toliau, bet mašinistai nierių viršininkas perspėjo 
mano, kad pirma reikia iš- Illinois gubernatorių dėl tos 
spręsti visus ginčus tarp mainos pavojingumo, bet 
unijos ir A. D. Federacijos, laiku visvien nebuvo apsi- 
Prieš metus laiko ta uni ja saugota.
buvo suspenduota A. D. Fe-1 
deracijoj'dėl kilusių “juris- 
dikcinių’’ nesusipratimų.

Tarptautinė mašinistų uni-

PASIUNTĖ 13 MILIONŲ 
PAKIETŲ

Amerikos žmonės jau pa
siuntė į Vokietiją badau
jantiems žmonėms apie 13 

į milionų maisto pakietų, vi- 
Egypto parlamentas nuta-'so apie 100 milionų svarų.

EGYPTAS STATO DI
DŽIULĘ JĖGAINĘ

Anglai pakorė Palestinoj rė skirti pinigus pastatymui,Tiek maisto pasiųsta priva- 
tris žydus teroristus, kurie didžiulės elektros stoties tiškiems žmonėms apginti 
dalyvavo viename pasikėsinant Nilo upės, kuri gamins nuo bado į visas okupuotas 

ams ka- “nauju idėjų" ir nenorėjo nime prieš anglų kalėjimą, per metus 1.645 milionus zonas. Daugiausiai pakietii 
e negali paleisti iš rankų savo mo- Žydai teroristai laiko suė- kilovatų elektros energijos, siunčia Amenkos vokiečiai 
---- 1----------- 1;_ ir ---- ju angius seržantus. Jėgainė bus statoma prie savo giminėms ir drau-

Kongresas prieš išsiskirs- simotų planų. Jis sako, avia- 
tydamas padidino pašalpas i i jos fabrikantai bijojo 
kai kuriems invalidams
ro veteranams, kurie „_o„. ____  - , .
uždirbti sau pragyvenimą, nopolio. H. Kaiser liudija mę du anglus seržantus. Jėgainė 
Pavieniai veteranai su 30^ senato komisijoj, kuri tyri- kaipo “įkaitus”. Dar neži- didžiausio pasaulio tvenki-.gams, bet daug eina ir per 
nedarbingumo gaus 105 dol. nėja orlaivių fabrikanto H. nia, ar žydai nužudys tuos nio. kuris yra Egypte pnejvainas salpos organizaci- 
per mėnesį. Hughes biznį karo laike. anglus, ar juos paleis. .Asvan. jas. ,
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i- APŽVALGA

ATSIRANDA JAU DE
KABRISTŲ

Tarp kitu svarbių reika- ( 
lų paliko ir išvietintųjų į 
žmonių Įsileidimo klausi-i 

pranešama, mas. Kongresas “nesuradot 
tam klausimui iš-j 

s tik-1

Iš Austrijos
apie Įdomų rūgimą rusų ar- laiko’’ 
mijoj Austrijoje ir Vengri-. spręsti. Laiko trukumas tik- 
joje. Kaip tik rusų armijos j renybėj yra tik priedanga 
vyrai arčiau susiduria su Kongreso nenorui atidaryti
“supuvusia" Europos tvar
ka, su žmonių papročiais ir, 
palyginus, daug geresniu 
gyvenimu negu Rusijoje, 
jie pradeda “svyruoti” ir 
iškrypti iš teisingosios “li
nijos”.

Kartojasi dekabristų is
torija, kada po Napoleono 
karų rusų armijos karinin
kai. pabuvoję Europoj, par
vežė Į tuometinę despotišką 
Rusiją nepasitenkinimo ir 
maišto sėklas. Dekabristai 
pradėjo Rusijoj opozicini 
judėjimą, kurs per daugeli 
metų augo ir ilgainiui pa
plovė carizmo pamatus.

Dabartini rūgimą rusų 
armijoj pripažįsta pati Mas
kvos valdžia. Jos pastatytas 
“centralinės grupės” armi
jų vadas, generolas Kura- 
sov, išleido “slapčiausią” 
Įsakymą rusų armijai Aust
rijoj ir tame Įsakyme sako: 

“Nesenai buvo pastebėta, 
kad kai kurie sovietų karinin
kai pasiduoda buržuazinės ide
ologijos Įtakai per draugavi
mą su vietos gyventojais ir 
pasidaro arba antisovietiškai 
nusistatę, arba ir stačiai virs
ta savo krašto išdavikais... 

“Kariuomenė
uždavinį

duris nelaimingoms karo 
aukoms.

Vyriausybė pasisakė už 
Įsileidimą išvietintųjų žmo
nių. Stratton bilius siūlė ne 
padidinti imigraciją, bet 
tiktai leisti panaudoti išvie
tintųjų Įvažiavimui neiš
naudotas imigracijos kvotas. 
Amerikos visuomenės di
džiuma pasisakė už Strat
ton bilių. Bet nežiūrint Į 
viską, kongresas liko kur
čias ir išvietintųjų žmonių, 
klausimas lieka toks, koks 
jis buvo ikišiol.

Kur gi tie žmonės dėsis? 
Amerikos • kongresas sako, 
kad tai ne Amerikos reika
las. Bet jei tai nėra Ameri
kos reikalas, tai ir kitos ša
lys sako. tai ne jų reikalas. 
Ir taip keli šimtai tūkstan
čių žmonių gyvena be ryto
jaus dienos, be jokių per
spektyvų, be darbo ir neži
nodami, kas jų laukia.

Daug kas aiškina, kad 
Stratton bilius todėl buvo 
nepriimtas, kad Amerika 
bijo per daug žydų Įsileisti. 
Kiti sako, Amerikos kong
reso nariai visiškai nežino, 
kas

SAKO, MĖSOS BUS DAUGIAU

Amerikos Mėsos instituto atstovas, R. J. Eggert, liu
dijo atstovų ramų ekonominėj komisijoj ir sakė, kad 
šiais metais rudeni mėsos bus apie 15 nuoš. daugiau 

u..z. +?oV Ar tie pažadaiir kainos bus “šiek tiek žemesnės 
bus ištesėti, pamatysime ši rudenį.

Laiškai iš Vokietijos
‘Nedejuot negali — dejuoti pati savo rankom jų žaiz-

das vandeniu nuo kraujo 
nuploviau, žaizdas sutvar- 

Drg. F. Juzėnas iš Det-’kiau ir apvilkau visus tris 
roito mums prisiuntė laišką1 kunus. Buvo geri daktarai... 
iš Vokietijos iš Klein Vit-Į Rašei, kad Amerikoje iš

nesmagu

tensee. Laiške rašo:
Širdingai ačiū už laišką.

Galėjau ir aš tau parašyti,

Lietuvos mažai gaunama 
laiškų... Laiškus tikrina ir 
jei tik yra parašyta teisybė,

adresą galėjau gauti, bet j kad blogai, tai išveža Į Si- 
nedrjsau. Juk tu gali žinoti, ibirą ar uždaro enkavedistai 
ką tai reiškia: Jeigu žmo- Į kalėjimą ir kankina ne

pasiturinčiai gyveni,‘žmoniškai... E. G-i.gus

tinkamu elgesiu 
kraštų tautoms, 
gyvenimo būdas 
nis.

tie “išvietintieji zmo- 
užsienyje turi j nės” yra ir iš kur jie atsira- 

soVietu kareiviams do. “Eilinis” kongresmonas
Įrodyti kitų 
kad sovietų 

yra aukštes-

galvoja taip: “Ko jie neva
žiuoja namo?”

smagu ir parašyti, o kai 
suvargusiai, tai nesinori ra
šyti. Nedejuot negalima, o: 
dejuoti nesmagu, nes gali'
pamanyti, kad per daug' Drg. S. Jokubauskas iš 
niurksi, pagelbos prašau.' Bostono pridavė mums Juo- 

ne

“Nebeturime Kur Kitur 
Rašyti”

Lietuvos komunistų par
tijos organas “Tiesa” ba
landžio 23 d. rašo straipsni 
apie “socialistinės nuosavy
bės negerbimą Lietuvoje”.

Vagia ten, kas tik gali, o 
vagių gaudyti niekas nero
do didelio noro. “Tiesa” 
sako, kad Vilniaus tarpap- 
skritinės bazės direktorius i 
šocas “pasisavino 10 tonų 
mielių”.

Klaipėdos valstybinės pre
kybos komercinės užkandi
nės vedėja Durnova praeitų 
metų gale per tris mėnesius 
pavogė valstybinio turto už 
180 tūkstančių rublių (35 
tuksiančius dolerių! — pa
gal oficialinj kursą).

Vilniaus miesto maisto 
prekybos krautuvės “Ruta? 
vedėja Korčevskienė “iš
grobstė prekių daugiau, 
kaip už 100 tūkstančių rub
lių.” Į tą vagystę Korčevs
kienė Įtraukė ir maisto pre 
kybos buhalterį Gerasimo- 
vą. Jis už 1 tūkstančius rub
lių kyšio “darė reviziją" 
per 7 mėnesius ir stengėsi 
Korčevskienės vagystes pa
slėpti.

“Tiesa” skundžiasi, kad 
per mažai revizijų krautu 
vėse daroma. Ji sako, “Rū
tos” krautuvėse pernai me
tais buvo padaryta 288 re
vizijos, o turėjo būti 1024 
revizijos. Vien Vilniuje 
“Rūtos” krautuvėse per 
sausio ir vasario mėnesius 
buvo papildytos 49 vagys
tės, bet tarnautojams už 
vagystes buvo iškeltos tik
tai 5 bylos.

Kas Savaite
Tremtinio Ilgėsis

Vakarų Europoje gyvena 
tūkstančiai lietuvių. Tai ru
dojo ir raudonojo barbariz
mo aukos-tremtiniai.

Tremtiniai turi savo or
ganizacijas, jie leidžia savo 
laikraščius ir šiaip neperio
dinius leidinius.

Tremtinių spaudos vy
raujantis tonas—ilgėsis tė-, 
vų krašto, skundas dėl pra
žudytos vilties gyventi. Tą 
ilgėsi gražiausiai pavaiz
duoja Vytė Nemunėlis, poe- 
tas-tremtinys. Skaitykite:
“...Ateis pavasaris per kalnus. 

Laukus žiedeliais nubarstys,
Į tėviškėlę skris su paukščiais 
Linksmai dainuodamas pietys. 
Į tėviškėlę kvies mus gervės, 
Padange skrisdamos aukštai—

Visi. kaip matote, rusai 
okupantai. Medalius jie ga
vo “už sąžiningą pareigi} 
ėjimą ir darbą stiprinant 
socialistinį teisėtumą Lie
tuvos Socialistinių Tarybų 
Respublikoje”.

Kitais žodžiais, už trėmi
mą lietuvių Į Sibirą,, už jų 
apiplėšimą ir žudymuš.

Lietuvos okupantams ma
tyt neužtenka lietuviškų 
deržimordų, jei reikia ši
tam darbui pasirinkt Boga- 
čevus, Brianskas ir kitus 
tokius.
Vokiškoji Fantazija

Stambus Amerikos žur
nalas “Newsweek” prane
ša. kad Vokietija yra virtus 
tikra fabriku visokiausių 
gandų ir išmislų. Štai keli:

“Pereitą savaitę britų zo-
Melsvom žibutėm ir purienom ,noje dingo 100 vaikų. Juos

“Jau žydi Nemuno krantai 
“Lietuvių žodis”, birž. 12, 1947

Deja, kelias Į tėviškę at
kirstas “geležine užlaida”. 
Liūdna, bet reikia sakyti 
ties: Nemuno krantai šian
dien yra pražydę na mels
vom žibutėm ir purienom, 
bet krauju pasisiuvusiais 
bolševizmo aukų kapais. 
Lucijan Želigowski

Londone mirė išgarsėjęs 
lenkų avantiūristas — ge
nerolas Lucijan Želfgows- 
kis.

Tai tas pat Želigovskis, 
kurio vadovaujami lenkų 

Bloga atskaitomybė ir! arijos pulkai užgrobė Vil-

pasigavo kanibalai, pasker
dė ir padarė dešriukes... 
Motinos dabar daboja vai
kučius, kaip savo akį, ir ne
perka dešriukių...

“Jungtinių Valstijų karo 
lėktuvai mėto lapelius Į ru
sų zoną, ragindami social
demokratus bėgti i anglų ir 
amerikonų zonas, nes jie 
bus reikalirtgi karai prieš 
Rusiją...

“Anglai ir amerikonai Įs
teigė specialius batalionus, 
komandas, iš vokiškų nacių 
ir socialdemokratų — tuoj 
bus karas”...

“Newsweek” sako, kad 
tokius gandus fabrikuoja 
rusai ir leidžia vokiškos 
fantazijos rinkon.

Labai aišku, kodėl. Ru
sams svarbu diskredituot 
“vakarų imperializmą”. 
“Matysime, Kaip Ten Bus’

Komunistų “Laisvėj” bu
vo prirašyta daug ir paš- 
kudno melo apie Juozą

niatis kraštą.
Želigovskis buvo reakci

ninkas, renegato Pilsudskio 
sėbras. Ir Pilsudskis ir Že-

silpna pneziura veisia va
gis. Pagal “Tiesą” vagių 
skaičių didina ir mažos 
bausmės vagims. Ji sako,Ar ignorancija, ar anti-lTas yra ne labai malonuj zo Pronckaus laišką iš Vo- 

semitizmas, ar stačiai nėra-į nes kad ir sunkiai gyvenam,; kietijos, kuriame tarp kitko
urnas nai tas, gai is nitu

tarptautinė " situacija" pasidarė Y svarbu. Sva’rbu, kad j ku. Geriau duoti, negu pra
tempta; kada musų karo lai- tūkstančių žmonių “x-
ko sąjungininkai pasidarė mu- J ?. lr Jau^s dar
sų priešais; kada užsienių šni- , azir? kiek laiko, iki Ameri- 
pinėjimo Įstaigos padidino sa-j os kongiesas praregės ir 
vo veiklą; kada kraštas, kurį!?jPJ^?_sav° Parei?ą link tų 

išvadavome nuo hitleriz-

‘Dabartiniu laiku, kada rvi įauoi 3uii-

mes
mo, yra valdomas reakcijos; 
kada musų kariuomenės skai
čius čia buvo sumažintas iki 
minimumo — pilniausias atli
kimas musų uždavinio pasida
rė begaliniai didelės svarbos 
reikalas.”

žmonių.

‘PER MAŽAI, PER VĖ
LAI IR PER DAUG 

GARSIAI”

icu?u liveri jz
Brangus idėjos draugai, 

syti... Supraskite mus čia ir ne-
Stovyklose dabar mais- supykite, jei kartais atrody

tas prastas, o kainos visam tų, kad per daug laiškų ra- 
kam aukštos (1 doleris yra šome ir pradedame Įkyrėti. 
10 markių, Red.), čia mo- Mielieji mano, mes neturi- 
kama: riebalų svaras—130 me kur kitur rašyti. Ak, 
—150 markių, pupelių ka-;kaip ir mano širdis trokštų 
vos svaras—500 markių, Į parašyti mano močiutei
viena amerikoniška cigare-1 sengalvėlei, likusiai savo 

maža * amželi baigti savo gimtinėj 
pastogėj, apie kurią nuo 
rugsėjo 15 d. 1944 metų 
nieko nebežinau, ar dar

jtė—5 ar 
'šokolado

6 markės, 
plytelė—30 mar-

' Amerikos kongresas išsi-Įkių. didesnė—50 ar 60 mar- 
! skirstė paskubomis namo, kių. Bet už pinigus sunku
nebaigęs svarstyti labai ką pirkti... Mes gauname

kad Zarasų teismas nuteisė ligovskis buvo gimę ir augę 
Lietuvoje. Bet abu tarnavotulavv..<y T? aa-tniclr a ik

mą 21 tūkstančio 
tiktai 4 metams 
kalėjimo.

“Tiesa” nerašo, bet sa
vaime aišku, kad vagysčių 
skaičius yra didelis ir vis . 
didėja dėl to, kad krašte tis. 
yra didelis prekių truku
mas. Su policininku, su teis
mais ir kalėjimais prekių niuJe-

nsmin- i™ - ~č>-
rublių, 

sąlyginio
lenkų šovinistams.

Prieš savo mirtį Želigov
skis buvo pradėjęs flirtą su
bolševikais. Pastarieji ta- Stilsoną. Sakyta, kad Stil-
ciau nesiskubino imti jj 
“ant burdo”. Tą atliko mir-

Velionis buvo jau senas 
žmogus, gimęs 1865 m. Vil-

sonas yra paskirtas “Tėvy
nės’’ redaktorium ir kad tą 
laikraštį jis darysiąs Įna
giu niekinti “darbininkų 
tėvynę”.

Tai buvo iš piršto laužtas 
prasimanymas. “Laisvėje” 
už liepos 23 d. Mizara tą 
melą neva atšaukia. Jis sa
ko:

“Vienas prietelius man 
sakė, kad- Juozas Stilsonas 
atsisakęs būti ‘Tėvynės’ re
daktorium... Sunku pasaky
ti, kaip ten .viskas einasi...”

Je, “sunku pasakyti”, bet 
sakė.
Socializacija Europoje

Žurnalas “Newsweek” 
rašo:

Geriausias dalykas, ko 
Jungtinės Valstijos gali ti
kėtis Europoje ir dalinai 
Japonijoje, tai modifikuo
tas socializmas. Privatus 
verslas ten yra žlugęs, ma
žiausiai vienos gentkartės 
metui...

Girdi. Europa socializuo- 
jasi, kadangi to reikalauja 
milžiniška dauguma gyven
tojų.

“Newsweek’’ tačiau pa
taria, kad Amerika neban
dytų šiam procesui kenkti, 
nes taip darydama ji padė
tų Įsigalėt komunistams.

Sveikas patarimas. 
Černeckių Šeimos Nelaimi

Musų laikraščio pereito
je laidoje dar kartą ir ne
ginčijamai buvo Įrodyta, 
kad rusiškasis bolševizmas 
neatskiriamas nuo vokiško 
nacizmo.

Čarneckis ir jo šeima yra 
laikomi Sibiro vergijoje L

Naciai turėjo baisųjį Bu
chenvaldą; bolševikai da
bar turi ir Buchenvaldą ir 
šimtus tokių pragarų dide
lėse rasų žemės platybėse.

Čarneckio žmona ir jos 
penki vaikai yra Amerikos 
piliečiai. Nežiūrint to ji ne- 

bolševikų 

St. Strazdas.

trukumo nepanaikinsi, o to
dėl ir vagysčių su bausmė
mis negalima išnaikinti. Jei 
žmonės iš savo darbo nega
li žmoniškai pragyventi, jie

Netekom Gero Draugo
Pereitą sąvaitę. liepos 23 

d., New Yorke mirė drg. 
Mikas Žvingilas (Swingle), 
musų organizacijų darbuo-gyva ir ar dar savo gimti

nėj žemelėj seną galvą ilsi
na, ar kur Sibire balti kau-

Toliau Įsakymas netiesio-, svarbių klausimų. Švarbiau- 
giniai pripažįsta, kad rasų sias kongreso priimtas ista- 
armijos kareiviai ir kari- tyma* praeito j sesijoj yra Mes esame daugiau pavar-ilai išbarstyti... 
.ninkii girtuokliauja, plėši-,nutarimas sujungti gink- "“ •
kaliĮa; skriaudžia žmones, luotas pajėgas Į vieną vado- 
arba susižavi buržuazinės vybę, o pats prasčausias 
tvarkos gerumais ir virsta kongreso tarimas lietė 
a nti bolševi kais. Įsakyme sa-! “darbo bilių”. kurs sukėlė 
ko, kad majoras Bogdano-! bereikalingo triukšmo ir ga- 
vas, atsiųstas padaryti tvar- lybę neaiškumų lyg dar jam

maisto lagery be kortelių ir 
be pinigų, tik mažoka...

stengiasi ir nelegališkais tojas’ ir Lietuvių Socialde-

gę, negu vokiečiai, nęs mųaĮ 4 Keli žodžiai dėl musu 
kainuoja ilgesys; namų, sa4ątefc»es. . Anglija iD*ri>oim J. ’ -

budais padidinti savo paja
mas. S. D.

ką. pats užsikrėtė buržua
zinėmis gerybėmis ir virto 
“išdaviku”. Labai daug ka
rininkų ir kareivių bėga iš 
rusų armijos ir tikisi pasi
likti gyventi Austsijoje...

Kada rasų kariuomenės 
dalys yra siunčiamos iŠ 
Austrijos Į Rusiją, tada bė
gimas iš armijos pasidaro 
masinis. Todėl dabar apie 
kariuomenės dalių iškėli
mą kareiviams ir karinin
kams pranešama tiktai dvi 
valandas iš aukšto ir kartu 
tuoj yra pastatoma gink
luota priežiūra. Rūgimas 
eina ir NKVD, arba politi
nės policijos daliniuose.

V. V. Kurasov duoda la
bai griežtus Įsakymus, kaip 
apsaugoti bolševikišką čys- 
tatą nuo buržuazinių nuo
dų. Bet ar tas gelbės — tai 
klausimas.

nepradėjus veikti.
Užsienių politikoj, pagal

žinomus publicistus Joseph 
ir Stevvard Alsop, Amerikos 
kongresas kartu su adminis
tracija pasirodė su “per 
mažai, per vėlai ir per daug 
garsiai” politika. Tie publi
cistai sako:

“Tai yra vienintelis teisin
gas būdas apibudinti musų 
krašto politiką, kaip ji iki šiol 
pasitiko Sovietų Sąjungos po
litini ir ekonomini karą prieš 
Vakarų pasauli.”

Išaiškinimas Amerikos ne- 
sirižimo, neapsisprendimo 
ir apsileidimo yra tame, 
kad ir Amerikos politika, 
kaip ir Rusijos agresijos, 
pareina nuo musų krašto 
režimo. Rusijoj viešpatauja 
diktatūra, kuri turi savo bu
dus ir siekimus, o Ameri
kos režimas yra demokra
tiškas, visi sprendimai čia 
daromi po ilgiausių ginčų ir 
išsikalbėjimų. Prezidentas 

Kongresas išsiskirstė ato- turi “garsiai” kalbėti, kad 
o kon-

vo krašto, giminių, pažįsta
mų ir didelė dauguma su 
nevisais šeimos nariais gy
vena, net ir žinot nežino, 
kur jų artimieji randasi... 
Vokiečiai pyksta ant musų, 
pyksta ir ant savo krašto 
pabėgėlių, kurie viską pali
kę pabėgo Į amerikiečių 
zoną...

“Žiauriai Nužudė 
Daktarus”

Tri»

“Keleivio” skaitytoja Mrs. 
Anna Barvainis iš Bingh- 
ampton. N. Y. mums prida
vė laišką iš Vokietijos nuo 
vienos gailestingosios sese
lės (slaugės), kuri tarp kit
ko rašo apie nužudymą tri
jų daktarų. Ji rašo:

Gyvenau Lietuvoje, dir
bau ligoninėj kaip gailes
tingoji seselė. ’*

minišfenja jau musų jau
nuosius vyrus ir moteris žy
mia dalimi aprinko, pasili
kome dar su šeimynomis ir 
kurie virš 50 metų amžiaus. 
Vis tik atrodo, kad iki ru
dens nusitęs musų iškėli
mas Į Angliją, jei per tą 
laiką kas neįvyks netikėto 
ir nelaukto...

Šiandien birželio 15 d. 
minėjome gedulingomis ap
eigomis musų tautos skau
džiausią baisiąją dieną, 
1941 metų birželio 14-15 
išgabenimo Į Sibirą sukak
tuves.... Svajonės grįžti Į 
Lietuvą yra labai sumažė- 
jusios. J. P.

30,000 Valstiečių 
Amerikos Konsulate

KONGRESAS IŠSI
SKIRSTĖ

stogoms. Paskutines dienas 
kongresas dirbo paskubo-

Įtikinus gongresą, 
gresas bijo balsuotojų ir

mis ir išsijuosęs, nes kai delsia su sprendimais, vė- nojimu, bet prietarais. Bet 
kurie Įstatymai būtinai tu-luojasi su būtina apsauga, ir tokius reikia Įtikinti, pa
rėjo būti priimti. Daug svar- Daugelis kongresmonų yra traukti. Todėl Amerikos 
bių Įstatymų paliko dulkė- ignorantai ir užsienių poli- gynimasis ir eina atsilikęs 
tuose stalčiuose ateičiai. tikoje gyvena ne aiškiu ži- nuo Rusijos puolimo.

TREMTINIAI PRAŠO 
“KELEIVKT

Lietuviai iš Europos daž- 
Toje ligoni- nai paprašo jiems siuntinė- 

nėj nužudė tris daktarus ir ti “Keleivį”. Būdami pa- 
vieną seserį: Daktarą Stasį bėgėliai ir neturėdami dar- 
Mačiulį, buvo ligoninės di- bo jie patys negali užsipre- 
rektorius, daktarą Antaną numeruoti. Mes siunčiame 
GudonĮ ir daktarą J. žem-. veltui kiek galime, bet visų 
gulį. Labai žiauriai juos patenkinti negalime. Todėl 
vargšus nužudė nukankino.' prašome skaitytojų talkos. 
Daktarui Žemguliui širdį Kas galit, atsiųskit $3.50 ir 
supiaustė, subadė, tiesiog už tuos pinigus mes siunti- 
baisu. Notaro Maigio skle- nešime vienam tremtiniui 
pe radome nužudytus. Aš metus “Keleivį” ir tamstai 

pranešime kam ir kur siun

Iš Varšuvos praneša, kad 
ten Į Amerikos konsulatą 
staiga pradėjo plaukti mi
nios valstiečių iš Įvairių 
Lenkijos kampų. Jie visi 
girdėjo kažin kieno paleis
tus gandus, kad Amerikoje 
valdžia jiems duos nemo
kamai žemės, užtenka tik* 
nuvažiuot Į Amerikos kon
sulatą Varšuvoje ir užsire
gistruoti. Per kelias dienas 
30 tūkstančių valstiečių ap
lankė Amerikos konsulatą 
ir visi išgirdo nemalonią 
naujieną, kad Į Ameriką jie 
gali patekti tiktai tada, ka
da ateis jų eilė nedidelėj 
kvotoj ir atvažiavus Į Ame
riką jiems niekas žemės 
neduos.

Matomai, gyvenimas rusų 
jodomoj Lenkijoj valstie
čiams yra sunkus, kad jie 
taip greitai sutinka apleisti 
tą šalį ir palikti savo ukius 
ir visą turtą. Kai kas spėja, 
kad tokie gandai kilo iš 
“Marshallo plano”. Gan
das apie Amerikos norą pa
gelbėti Europos Rytų žmo
nėms pasiekė ir Lenkijos 
valstiečius, bet tas gandas

mokratų Sąjungos Vykdo 
mojo Komiteto narys.

Tai didelis nuostolis mu
sų judėjimui, ypač drau^ 
gams brooklyniečiams.

Mikas buvo ne tik nuošir
dus, jis buvo Idėjiniai ne
palaužiamos valios žmogus. 
Jis turėjo draugų, jis nepa
lįsdavo jokiam darbe.

Gaila draugo, taip staiga 
ir nelauktai atsiskyrusio
nuo musų f

nuoširdžiausios 
velionio broliui

Reiškiu 
užuojautos 
Antanui.
Tie Chicagos Zyliotojai

ŠĮ pirmadienį navatny- 
bių jieškantieji chicagie
čiai stebėjo retą zyliotojų 
koloną.

Komunistų dominuoja
mas “piliečių komitetas” 
ten buvo suruošęs neva de
monstraciją “prieš linčą”.

Stalino piliečiai reikala
vo, kad prez. Trumano vy
riausybė sulaikytų linčus, o 
jei ne—tie “piliečiai” žada 
kreiptis Į Jungtinių Tautų 
Organizaciją, kad ši darytų 
tvarką.

Linco teismai yra Ameri
kos didžioji gėda. Bet ko
munistiški švindleriai—per
daug menkas fygos lapelis 
šitai gėdai pridengti.
Bogačev, Brianskaja, etc.

Lietuvos “prezidentas”

čiame.
Draugai iš Europos bus 

tamstoms dėkingi uz para
mą. Taigi prašom į talk$!

Administracija.

Įgavo ten keistą formą ir'Justas Paleckis atliko “svar- 
suvedžiojo tūkstančius žmo-bų darbą”. Jis Įteikė “gar
nių. ♦ įbes medalius” sekamiems

--------------------------- “liaudies sunams”: Arcipo- išleidžiama iš
Biznieriams geriausia vie- vui, Bogačevui, Bodekovui,' pragaro, 

ta pasiskelbti “Keleivyje.” Brianskajai, Girkovui... '

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Sulphur Springs Farmeriai nau, kad jis sukirs kada 

nors visus tos apylinkės far-' 
merius. Jis sako, jo tėvas

--------------- buvo Latvijoje geras uki-
Vakacijos Pas Menderį j Aš Nuvykau Šeštadienio ninkas tai kodėl sūnūs A-i 
Motiejus Menderis prieš) . R,,e .menkoje negali būti pa '

27 metus įsigijo Sulphuil Liepos 19 d. kaip 4 iš ry.'y2*'111?3® f urme rys,
Spring, N. Y. farmą. Jis to, Bronė Spudienė, Kri- Vykstam Namo
pats ir jo žmona buvo kriau žinauskas ir aš automobiliu Nors farmų gyvenimas 
f1*1, .P žinote, kaip apie pradėjome kelionę } " malonus, bet /nums laikas
knaucius mano ūkio darbi-, phur Spring pas p. Mende- namo j pavakarį oras atša- 
ninka!? Prastai! Niekas nę- rius. Ten jau buvo mano Jo Susį/ome j yuodį ir vos 
mane, kad M. Menderis žmona ir Uršule Knzinaus- nradpinni„ valiiinti — :-

gelžkelio nelaimes auka

KAS SKAITO, RAŽO 

TAS DUONOS NEP&AM)

priverks. Tie kurie taip 

manė — klydo. Menderis dėjome, kuopti slidžiu kal- 
farmeriauja 27 metus ir jis‘nu Į Menderio farmą. Mano 
dar mano kita tiek farme- ‘ juodis užduso, gerklė užsi- 
riauti. Geros kloties! (kišo ir nei žingsnio j kalną! 

v ,, j . , 'Jeigu ne p. Siegle su arini-M. Menderis buvo geras jos5trokeliu, tai butume tu- 
knauous ir geras Amalga- <ję eit žemyn , paka,nę jr
menų unijos^ narys. pamiršt viršukalnę. Bet ačiū.meta,s jis uz unijines pa- Įam m jis mus

ręigas papuolė j kalėjimą. į viršus
kaip Menderis atbuvo aa-| Sustojoin tiįs Menderio 
vo bausmę musų. J°iudas'gtu^a. Sutikome patį M. 
apdovanojo jį kvietkų bu-jMenderį petingas ir stem-

M1ender’s, laibus vyras! Truputį jau api- 
bai kalbus, tykus n kietas pĮįkęg įr gerokai pražilęs, 
vyras. Jis būdamas tarpe Menderienė atrodo to- 
kriaučių buvo tvirtas unijis- ki kokj « buv0 1913 me.
tas. Jis neapkentė skebų n tik bislcį diktesnė
kovojo pnes juos. Užtad

pas jj kasmet per vakaci
jas rasi Brooklyno kriaučių.

Gavau ir aš progą nuvyk
ti ant Menderio gražiosios 
fanuos ir persitikrinti kaip 
M. Menderis mano apie 
kriaučius. Prieš- 1913 m. 
mudu abu su M. Menderiu 
ir p. Menderienė dirbome 
pas M. Bučinską-Bush. Jis 
buvo smarkus lainikų siuvė
jas. Jo žmona buvo gera

Graži stuba ir pilna vasaro
tojų, kurių tarpe ir Jokūbas 
Mockevičius senos gvardi
jos kriaučius.

M. Menderis mano, kad 
farmerio gyvenimas nėra 
toks blogas, kaip kas mano. 
Jis sako. manęs gailisi visi 
atvažiavusieji, kad aš sun
kiai dirbu. Tas tiesa, aš dir
bu sunkiai. Bet aš myliu 
farmą ir aš jaučiuosi di
džiausi pasitenkinimą ant

ną, tai nei dabar kvapo ne-j 
gali atgauti. Po kiek knai- 
bimo, pradėjo nusičiaudęs 
važiuoti. Privažiavę auto-' 
mobilių hospitolę — patiki 
rinome. “Daktaras’’ surado, 
nuo sunkaus vežimo i kal
ną patruko. Apraišiojo kur 
nekur žaizdas ir pusė po 
vienuolikos naktį mes jau 
buvome Križmauskii na
muose.

Reikia pasakyti, kad aš 
vakacijų neturėjau, bet tą 
proga gavau nuvykti pas 
musų brooklyn iškius farme- 
rius. Visi farmeriai atrodo 
gyveną gerai ir verta pas 
juos atostogų laiku nuvykti.

J. Buivydas.

TORONTO, ONT.

žirkavonių siuvėja. Streiko jos dirbdamas. Jeigu galiu 
metu su M. Menderiu ir jojas vis ką pasidarau pats. 
žmona pikietavome. taip‘ Matai šią “barnę” tai mano

Socialistų Piknikas
Socialistai per žiemą dir

bo kitoms draugijoms, o 
rugpiučio 10 d., sekmadie
nį, rengia pirmą savo orga
nizacijos pikniką.

Piknikas įvyks-šalia Oak- 
ville miestelio draugų Fren- 
zelių farmoje. Vieta graži 
ir įdomi. Susisiekimas ge-

kaip ir daugelis musų senų
jų kriaučių pikietavo. Mo
tiejus Menderis buvo nesu
griuvęs vyras. Streiklaužiai

statyba. Moku pats padary
ti ir pasitaisyti, ir dirbu 
nuo tamsos iki tamsai. 

Nuėjome į ganyklą, kur
buvo sustoję ties Bush dirb-;ganosi 30 melžiamų karvių, 
tuve ant laiptų. Policija 
gainiojo pikietninkus, ne-

rileido nei vieno artyn. M. jau pradėjo pikti, nes aš

Turi du gražius arklius, 
Menderis sako: “Arkliai

K
tj. kaip skebų vadą pa-, A Matulio Farma 
guebti nuo laiptukų. i Kriaučių kontraktoriu3

Žiūrime kas čia bus. Mu- A. Matulis irgi netoli nuo 
sų Motiejus Menderis gru- Menderio nusipirko prie 
miasi alkūnėmis per pikiet- kelio farmą. Žinoma,'Ma- 
ninkų eiles artyn prie Bush tūlio farma yra tik kūdikis 
bildingo. Policija stumdo prieš Menderio. Aplankė- 
pikietninkus. Tik staiga, me naujakurį.
nejučiomis, vienas rankos Į Matulį ir jo švogeri Jo- 
grypštelėjimas ir skebu va- naitį radome namie. Jų far- 
das nušoko nuo trepelių. Tą ma tuščia, tik uodai, vapsos 
padarė musų M. Menderis! į ir musės demonstruoja. Ma- 
M. Menderiui nuo scenos'tūlis nusideginęs saule, o 
teko bėgti. Bet jis stambus’jo švogeris apie stubą triu- 
vyras, kas jį kartą matė tas siasi. Reikia pasakyti, kad 
aišku, jį pažins ir kitą kar-!stuba gražiai įrengta. Bar
ta pamatęs. Vakare detek-inėje yra šieno ir visokiu
.__ • ______ ___ if_____________________ i... __ u:.. __ _____ ~

Philadelphijoj traukinys suvažinėjo ir labai skau
džiai sužeidė darbininką Austin B. Morgan, kurs ko
kiu budu nukrito ant bėgių ir traukinys per jį perva
žiavo. Draugai ima jį nuo bėgių ir deda ant neštuvų.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIU AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pa j ieš

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

Abraitis Mateušas, iš Barzdą val.,1 Mrazauskaitė Alena, iš Mariampo- 
Šakių ap., siuvėjas, gyveno rodos Mės ap., ištekėjusi, gyv. Jersey City. 
Chicagoje. Pashko Raymond, iš Kauno, gyve-hicagoje.

Andriiiunas Petras, iš Geidžiūnų 
j vai., Biržų ap., gyv. Philadelphijoj.
I Anužaitė Marija, gimusi Ameriko
je, augusi Lietuvoje Kretingos apsk., 
grižo Amerikon 1939 metais.

Arkušauskai, Vladas, Zigmas, Ago
ta ir Matilda, gimę Amerikoje, vai
kai Agotos.

Aštašauskas Gervazas ir Jonas ir 
jųdviejų -sesuo Matilda Bradunienė, 
kilę iš Vilkaviškio apskr. Gervazas 
gyveno Baltimorėje.

Bačys (Bočius), gyvenęs netoli 
l.iduokių, Ukmergės ap.

Baldiešienės - Pranevičienės An
taninos, kilusios iš Kėdainių ap., 
sesuo gyvenanti Chicagoje.

Baltrušaitis Alfonsas, iš Pane
vėžio.

Baltrušaitis Motiejus.
Barauskaitė Michalina iš Papilės 

vai., Šiaulių ap., gyv. Clevelande.
Bardauskas Jurgis, iš Kurtuvėnų 

vai., Šiaulių ap. ir vaikai Jurgis, 
Povilas ir Emilija, gyv. Chicagoje.

Birgel Alexander, žmona Priedą, 
sūnūs Otto ir’ duktė Minna, išvykęs 
iš Rygos, gyv. Baltimore.

Bočius (Baėys), gyv. netoli Liduo- 
kių, Ukmergės ap.

Brazaitė ar Brazaitytė Onutė, gy
vena New Yorke ar netoli.

Burbulis Juozas.
Butkaitė Elizabeth, iš Šiaulių ap., 

gyv. Philadelphijoje.
Butkevičius sūnūs Marijos Butke

vičienės - Kor/.onaitės, iš Raseinių.
Celiešius Jurgis, iš J ėzno-Birštono 

vai., gyv. Bostone.
Cicėnas, du broliai Mykolo, 

Švenčionių ap., gyv. Chicagoje.
čekauskas Mykolas ir Vincas,

WINNIPEG, MANITOBA. privengia policininko ir to-
--------  dėl laikosi visai tyliai? Jie

Skelbia “Šluotos Revo- šaukia. “Juozai, imk pagalį 
liuciją” ir mušk tuos, kurių mes ne-

Yra sakoma, kas nori mylime”, o patys neina
muštis, tas ir pagalį suran- mušti.
da. Kas nori burnotis, tas ir J §u šluotkočiais argumen- 
“priekabių” pasiieško. Taip tuoti nėra sunku. Pasiėmęs 
atsitiko yVinnipcge, kur po j “šluotą” ir paleidęs ją į Jam. ii

gyv. Brooklyne.
Činskienė - Venckunaitė Ieva ir 

vaikai Joną* ir Marija, gyv. Maha

nęs New York City, 925 Jackson av.
Paškewicz Pranciška, vienuolė, iš 

Žiežmarių . Kaišiadorių, Trakų ap.
Pecsis Petras ir Vincas, gyv. Bos

tone ar Chicagoje. *
Petraitis Juozapas ir jo sesuo 

Petraitytė Petronėlė, vaikai Kazio.
Petrauskas sūnūs Tamošiaus, iš 

Jardino apskr.
Piščikas Antanas.
Pocius Stasys iš Raseinių.
Povilaitis Antanas, sūnūs Andrie

jaus, iš Vilkaviškio ap., atvyko A- 
merikon iš Anglijos 1913 metais.

Pranevičienės - Baldišienės Anta
ninos, kilusios iš Kėdainių ap., sesuo 
gyvenanti Chicagoje prašoma atsi
liepti.

Pšemenieckienė - Venckunaitė Ma
rija, iš Kauno, ir vyras Silvestras 
Pšemeneckas iš Kauno ap., gyv. 
Williamstown, Pa.

Racevičius Kazimieras, iš žiežma- 
rių-Kaišiadorių, Trakų ap., gyvena 
Chicagoje.

Raciukaitis Vincas sūnūs Antano, 
iš Lekėčių vai., Šakių ap.

Rapulskienė - Bakšy tė Marcelė iš 
Šakių ap., gyv. Brooklyne.

Rūkas Antanas ir Mečislovas, iš 
Salako vai., Zarasų ap.

Sabanskienė Anelė ir vyras Jur
gis Sabanskis iš Smilgių vai., Pane
vėžio ap., gyv. Baltimorėje.

Seniūnas, Jonas, iš Lekėčių vai., 
šakių ap.

Silkartytė - Dabravolskienė Bar
bora, nuo Kuršėnų, gyv. Chicagoje.

Simutis Antanas iš Skuodo vai., 
iš i Kyv- Bostone ar Chicagoje.

Skvireckas iš Pušaloto vai., Pa
nevėžio ap.

Smilingis Agota, gyv. New Yorke.
Spudys, Boneventuras, iš Užven

čio vai., Šiaulių ap.
Steponavičiūtė Teresė, iš Varėnos 

vai., Alytaus ap.
Užkertenų km., 

s ap., gyv.

B. Budgino prakalbų musų darbą savo policeiskiškame
bolševikai pasijuto ne kaip'“Liaudies Balse” Yla gali ___ ____a „ __ ~  ___
ir pradėjo burnotis per savo visa svietą, nukariauti. Bet noy čity, Pa., kilusi iš Gudelių vai.J stribytė Ona, is už 
“Balsą;, Jie sako. “Winni- prolingestieji žmonės tik
pegieciai butų gerai pada- pasišlykštės tokiu

ras, nes autobusai eina kas
valanda. Socialistų pikni-Įdiškių bolševikų “šluotos”į 
kas, kaip ir kiti parengimai, j patarimą perspausdino ša
bus geras. Šeimininkės ap-Vo laikraštyje. Yla su Pru- 

rupins išalkusius maistu, o seika visiškai susitarė ir su- 
ištroškusius “šaltu vande-'darė šluotos vienybę. Kad 
nėliu”. Nei bado, nei tuos- kultūringiems žmonėms jų 
kulio kentėti nereikės, to- patarimai gali būti ir nepri

vajo-
rę, jei su šluota butų išvi- ku”, kurio visa išmintis yra 
ję” kalbėtoją Budginą, su šluotkotis ir gi-ubijoniški 
kuriuo ginčytis bolševikams grasinimai.
pasirodė neįkandama. " Winnipegietis.
Jei jau bliuznyti, tai bliuz- -----

nyti, pamanė “Vilnies” re- 
daktorius Pruseika ir kana- | A

A
KA

neiuo nęi vieno ąrųrn jau piauejo pinu dėl kag tiR galime bukime r j j • nenusime-

endens ir kiti grieže dan- jau įsitaisiau traktorių. nikniV^ ir ?•’ • i TV v a vikain čkphn vada na-l . .. .. „ soc alintų piknike ir nesi- na. Jie vis oar tiki, kad lie-

gailesime. tuviai tebėra šluotkočio am-
Nuvažiuoti galima auto- žiuje ir ims skaldytis sau 

mobiliais ir gatvėkariais. antausius su lazdomis dėl- 
Autobusus iš Toronto reikia to, kad tūliems bolševikams 
gauti autobusų stoty Dun- nepatiko koks nors kalbė- 
das ir Bay st arba Sunny-, tojas.
side busų stoty. Atvažiavus B. Budginas buvo nuva- 
į Oakville (tiltą pravažiuo- žiavęs ir Į Toronto. Ten “L. 
jant) prašyti sustoti ant Balso” narsus šluotkotinįn- 
Wilson st. ir čia išlipti. Iš kai galėjo nueiti* V paBari’-. 
čia automobilis nuveš į pik- dyti jį “iššluoti”. Bet nei 
niko vietą. Automobilis ant.Y’ra nei jo kompanija to 
Wilson st. lauks pirmą, an- nepadarė. Kodėl? Panašiai 
trą ir trečią valandomis. yra ir Chicagoje, kur Pru- 

Automobilistai ir pasi-.seika galėtų kasdien Bud- 
vaiksčioti norį arba pavėla-'ginui skaldyti galvą, jei jis 
vę vyksta nuo Colborne ir taip jau to nori. Bet jis to 
Wilson Wilson gatvė einaine(^aro- v'ėl kodėl? 
iki Bond st.; Bond po kai- Ar nėra kartais taip, kad 
rei iki Ken st.; Ken po de- bolševikiški vadai tik savo 
šinei iki Herald st; Herald šalininkus siundo ir erzina 
po kairei iki gatvė pasi- būti chuliganais ir eiti su 
baigs. Pasibaigus po deši- lazdomis mušti sau nepa- 
nei ir draugų Frenzeliu far-.tinkamus žmones, o patys 
ma — piknikas.

Kanados socialistai (C.C.į

tyvai musų Menderį arešta
vo ant Grand st. Streikie- 
riai tuojaus Menderį išėmė 
ant “belos” ir atsibuvus 
teismui musų Menderis ga
vo pabaudos ir atsėdėjo 90 
dienu.

farmerskų gėrybių prikrau 
ta. Daržas labai menkas ir 
vargu geram vyrui užtektų 
salotų kartui pavalgyti. Vi
sa dirbamoji žemė dievo 
pasėliais “užsėta”.

Matulis užsimanė apro-

TT
JONAS BUTKUS

Metinės mirties sukak
tuvės.

Liepos mėnesi 30 dieną 
1946 metų mirė vienatinis 
sūnūs Jonas Butkus, su
laukęs 39 metų amžiaus. 
Paliko našlę, motiną Pet
ronėlę ir dukrelę Gloriją. 
Palaidotas Rugpiučio 3 d. 
ant laisvų kapinių.

Brangus sūneli aš moti
nėlė lankau tavo kapą su 
dukrele ir sodinu gėles ir 
laistau ašaromis. • Brangus 
sūneli, tu nepareisi pas 
mumis bet aš ateisiu pas 
tave anksčiau ar Vėliau. 
Mano širdį spaudžia sopu
liai. netekus gero ir bran
gaus sūnelio, kas žiūrės 
mane mirštančią, nematy
siu brangaus sūnelio savo 
akelėmis. Ilsėkis sūneli, te
gul tau būna lengva šios 
šalies žemelė.

Nuliudusi motina,
Petronėlė Martin, 
Detroit 16, Mich.

I

Cižauskas Stanislovas, pyv 
falo, N. Y.

Dabravolskienė - Silkartytė Bar
bora, nuo Kuršėnų, gyv. Chicagoje.

Daunora vičius Alfonsas, iš Tirkš
lių parap., Mažeikių ap.

Docka Juozas, gyv. Chicagoje. 
Drutys Antanas iš I-azaijų aps., 

prašo atsiliepti gimines ir pažįsta
mus.

Dumblius Juozas, gyv. Chicagoj. 
Eismontienė Barbė.

t Strakauskas Juozas.
Stuckas Matas, iš Ukmergės aps.
Stupuras Steponas, iš Rekčių. km., 

Papilės vai., Šiaulių aps.
Šebedaitės Birutė-Ruta ir Izabelė, 

dukterys Onos Šebedienės - Cikotai- 
tės, gimusios Amerikoje, gyv. Broo
klyne.

Šepetys, Pranas (gal Shepetis, 
Sheppard, ar Szepetis Frank), gi
męs apie 1880 m., Siesikų vai., Uk- 

išvyko Amerikon apieErbr^eris Juozas,^gyv._New Yor- ^^.^įsįgy^eno Chicagoje, l.ie- 
Ke, ir rranas gyv. vmcagoj, snę- tuvoje paliko žmona Apoiionijų Mer-Rokiškio aps.

Falentin Emilie ištekėjusi už John
Martin, Helmine ir Olęa, gimusios 
Rygoje, išvyko iš Joniškio vai., Šiau
lių ap., pas dėlę Birgel, kuris spė
jamai gyvena Baltimorėje.

zinskaitę - šepetienę ir sūnūs Alek
sandrų ir Stasį. Buvo mobilizuotas 
Amerikos kariuomenėn pirmojo ka- 

f ro metu, po to dingo be žinio3. Visi 
; kų nors žinantieji apie Pranų Sepe- 
i tį, labai prašomi atsiliepti.

Kada aš jam priminiau d-vtl man. sav.° ,CaITO.«-. Elna- 
apie tai, jis sako: “Nesigai- Pg 3“7zoLes lk> J?°?- 
liu nukentėjęs dėl kriaučių tal! Nusiveda us mane ■ tn-
unijos, malonu, ‘ kad kriau 
čiai nuo tada padarė pul

tai ! Nusiveda jis mane į gi 
rią ir pradeda skaityti me
džius. kiek jis gautų pini-Vldl I1UU Idua V*«L V- pui   • • J v •

ku progresą!” Paspaudžiaulfi- Jeigu tuos medžius par.
aš’jim dešinę. Tai tokia M. I duo.t.'i-. Sako’ uz k'ek™eną 
« J ,..... j- 'medi jam kompanija duoda

po 9 dolerius. Nieko ne-Menderio praeitis. Jis ir da 
bar geras kriaučių draugas.

WORCESTER, MASS.

CHESTNErS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir "Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCE8TER, MASS.

laukdamas Matulis ir pra
dėjo: “Vot šie trys klevai 
sudaro 27 dolerius. Anie 
keturi tai jau 63 doleriai...” 

įSakau: “Buk geras, sustok, 
j neskaityk tų pinigų, gali už 
tuos medžius kaina pakilti, 
ar nupulti ir tavo darbas 
bus veltui.” Ant to A. Ma
tulis sutiko. Mat Matulis 
daugiau yra biznierius negu'

F.) ir lietuviai, kurie yra 
dalis socialdemokratinio ju
dėjimo, dirba labai naudin
gą darbą, todėl tikime ir 
prašome socialistų pikniką 
paremti atsilankymų, rug
piučio 10 d. sekmadienį.

Senas Socialistas.

SEATTLE, WASH. 

Mirė Charles Shimkus
Liepos 7 dieną čia mirė 

Charles Shimkus, senas 
“Keleivio” skaitytojas. Jis 
skaitė laikraštį virš 30 me
tų. Velionis ilgai yra gyve- 

farmeris. M. Menderis skai-'nęs Cambridge, Mass. todėl
to. kiek jis turi karvių, te- Massachusetts valstijoj Vi

lyčių, vištų ir tt., o Matulis rėjo daug draugų ir pažis- 
—kiek jis gautų dolerių už tarnų. Su liūdesiu pranešu 
klevus... !apie jo mirtį visiems gimi-

Bet nereikia manyti, kad nėms, draugams ir pažįsta- 
Matulis negali išmokti far- miems.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariair.s ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose dalesniuose 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 vėdaras Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALL1A NCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York 1, N. Y.

Šibilskaitė Magdalena, duktė mi
rusios Onos šibilskienės - Jeskuty- 
tės, gyv. New Yorke ar netoli._

Šidlauskas Antanas iš Gilvyčių k., 
Kurtuvėnų vai., Šiaulių ap. gyv. Til- 
den ar Detroite.

Šmigelskis Antanas, gyv. Jersey 
City.

Švarcas (Schwarz) Julius iš Kau- 
no-Šančių.

Tamašiunas Jurgis. iš Pakuonio 
vai., gyv. rodos Brooklyne.

Tonkūnas, iš Joniškėlio vai.. Bir
žų apskr.

Truškauskas Ksaveras ir Petras, 
iš Kauno ap. •.

Vagriai, iš Laižuvos vai.
Valaitis Jonas, brolis Petro, spė- 

jųniai gyvena New Yorke.
• Valančius Leonas iš Alsėdžių val.į 

Telšių ap. . , » ...t... , L L ‘
Varneckas iš Joniškėlio vai.. Bir

žų apskr. •
Vasiliauskaitės, dukterys Povilo, iš 

Panevėžio m., gyv. Chicagoje.
Vasiliauskas Antanas, našlys, iš 

Vincentas, Garliavos vai., Kauno ap., ir dukte
rys, vartoja pakeistų pavardę, ro
dos Wasell.

Vekteris Antanas, gyv. rodos Chi
cagoje.

Venckunas Juozas ir Vincas, gyv. 
Mahanoy City, Pa., kilę iš Gudelių 
vai., Mariampolės ap., angliakasiai.

Verbickienė (Werbin) -Kudokaitė, 
Jadvyga, gyv. New Yorke. ar Brook
lyne ir vyras Antanas Verbickas.

Viganauskas Mykolas, iš Arioga
los, Raseinių ap., ir duktė Pranė 
gyv. Brooklyne.

Vilkevičius Antanas, iš Ukmergės 
aps., gyveno Brazilijoje, Sao Paulo, 
bet vėliau rodos išvyko kitur.

Vinciunaitės - Gričiunaites, dvi se-
v i.- - rtir i serys, vienuolės, gyv. Chicagoje, ki-• Verbickiene (Wer- ,u/os’ j. BlI?ų aps

V«^ir^r Antanas Ver- Visockis Zigmontas, iš Ukmergės 
apskr.

Vitkus, sūnūs Juozo, iš Šiluvos vi. 
Zenkus Marija iš Bartininkų vai., 

Vilkaviškio ap.
Žagaras iš Luokės vai.. Telšių ap. 
žalnieraitienė - Čibirskaitė Marija 

iš Veiverių vai., Mariampolės ap., 
gyvena “Rumpul” mieste (Rum- 
ford ? )

Žekeviflus Kazys iš Alytaus aps., 
gyv. Chicagoje.

Žilys M., iš Panevėžio ap., brolis 
Nakrošienės, gyv. Chicagoje.

Agurkienė - Babiniutė Marija, iš 
Vilkaviškio ap.

Andriušaitytė Marija ir Ona, iš
tekėjusių pavardės nežinomos, iš 
Jokūbaičių km., Jurbarko vai.

Abanavičius Rapolas iš Salako m.. 
Zaražų ap.

Atkočaitytė - Rollis, iš Tauragės 
apskr.

Bagdonienė, giminaitė Jurgio Smi- 
čkaus ir Emilijos Valantinaitės, gyv. 
Shamokene.

Balnytės, seserys Rozalijos, kilu-

Pilipavičius Antanas, iš Zųslių v., 
jryv. Brooklyne.

Gaudiešius Jonas ir Juozas, iš 
Viekšnių par.. gyv. rodos Bostone.

Grazevicius Juozas, Karolis ir Mi
kas iš Metelių par., Alytaus ap., 
gyv. Chicagoje ar New Yorke.

Gričiunaites - yinčiunaitės, dvi 
seserys, vienuolės, iš Biržų aps.

Gruckienė - Simutytė Konstancija, 
iš Skuodo vai., ir vyras Jonas Gruc- 
kis, gyv. Bostone ar Chicagoj.

Guzinskas Pranas ir Gužinskienė- 
, Bielskytė Kazimiera, gyv. Chicago- 
* Ivanauskas Antanas.

Michigan ?
Januševičius Leonas ir žmona Va

lerija, gyv. Chicagoje, ar North .Chi-

Jucaitienė - Klimaitytė Atari joną, 
kilusi iš Suvalkijos, gyv. Biddeford. 
Maine, R. F. D. 4.

Juozaitis Juozas iš Prienų, ir vai
kai Elena, Marija ir Stasys, gyv. 
Maspeth. N. Y.

Jurgaitis Juozas ir 
gyvenę Šiauliuose,

Juškevičius Leonas, kil. iš Žeimių 
m., Kėdainių ap., ir jo šeima, gyv. 
Chicagoje.

Kaminskas ir KaminskieDė - Ma- 
rozienė.

Kazilas Jonas.
Kemežis Pranas, iš I’Pakuonio v., 

i gyv. Brooklyne.
i Kisel - Kadzytė Salomėja, iš Pa- 
| nevėžio ap., gyv. Chicagoje ar ne

toli.
KLselaitė Marija iš Šiaulių, gyv. 

New Yorke.
Klimaitytė Ona kilusi iš Suvalki

jos, sesuo Marijonos Jucaitienės - 
Klimaitytės, gyvenusios Maine val
stijoje.

Kudokaitė 
bin) Jadvyga 
bickas, gyv. Brooklyne.

Lekešys Juozas, gyv. Chicagoje.
Liepa Juozas, iš Naujamiesčio par. 

Panevėžio ap., gyv. Chicagoje.
Lipčius Stasys, gyv. Chicagoje, 

kilęs iš Raseinių apskr.
Malunavičienė - Klimeikaitė Roza

lija, iš Trakų ap., ir vyras Vladas 
Malunavičius, gyv. Brooklyne.

Markvartas Kmst, iš Kauno, dir
bo prie “subway”, vėliau gyveno 
farmoje.

Marozienė - Kaminskaitė ir Ka
minskas.

Matulevičius Vincas, iš Raišupiu 
km., Mariampolės ap., ir jo du sū
nūs inžinieriai, gyv. gal New Yorke 
ar Chicagoje.

Meilus Jonas ir šeima, gyv, Broo
klyne.

Merkevičius Kazimieras, iš 2iurių 
Gudelių km., Paežerių vai., Vilka- 

I viskio ap., ir jo šeima — keturi su- 
•nus: Algis, Aleksandras, Kazimie

ras ir Silvestras gyv. Hazleton.
Mickus Andrius
Mikalauskas Antanas iš Bartinin- sios iš Naumiesčio, Tauragės ap., 

kų vai., Vilkeviškio ap. Žemaitijoje, viena gyveno Brooklyne
Mikulionis Juozas ir Kazimieras, Belezaraitė Katryna, iš Kampiš- 

iš Suvalkų aps., gyv. Chicagoj. kių vai.. Kauno ap., ištekėjusi, turi
Mikulionytė - Atkelskienė Našta- dvi dukteris, 

zija, iš Suvalkų ap., ir vyras Ksa- Grigalaitis Antanas ir Grigalaity- 
veras Atkelsky, gyv. Chicagoje. tė Morta, iš Tauragės.

Mikušauskienė - Cikotaitė Petro- Iieškomieji ar apie juos žinantieji 
nėlė, iš Sakių apskr. maloniai prašomi atsiliepti:

iš PPakruojo vai., Šiaulių Consulate General of Lithaaata

JI meriauti. Gali! Ir aš ma- Brolis Jonas Shimkus.
1 Mitrikas 
apskr/ .

I Mončis Jonas, gyv. New Yorke.
41 West 82-nd Street. 

New York 24, N. Y.
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Gyvuliai irgi žaidžia
APIE GAMTOS PAS- kartais iššoka iš vandens ir

Maikio su Totu
LAPTIS

bininkų unijų suvaržymą 
Kongresas išleido bilių apie 
unijų suvaržymą. Preziden
tas tą bilių vetavo, bet man 
rodos, kad vetavo tik dėl 

persi verčia ore. Tos delfinų žmonių akių, nes žinojo,
lenktynės su laivu neturi 

Kaip žmonės, taip ir ki- rodos jokio tikslo, stebėto- 
tokie gyviai, mėgsta žaisti, jui tai atrodo tikras žaidi- 
arba eikvoti savo jėgą be mas.
jokios matomos naudok? Daugelis gamtos tyrinė- 
Jauni gyvuliai, kačiukai, tojų mano, kad “lekiančios 
šuniukai, kumeliukai, ver- žuvys” yra tiktai žaidžian- 
šeliai ir kiti. labai mėgsta čios žuvys. Daugelis žuvų 
žaisti. Paprastai gyvulių vandenyne * pakyla j orą ir 
žaidimas yra pamėgdžioji- lekia gana toli virš van- 
mas medžioklės, arba Da- dens. Žuvys pakyla j orą iš 
mėgdžiojimas kovos. Tai išsibėgėjimo vandenyje ir 
yra žaidimas “karu” ar žai- kai jos pasiekia didžiausio 
dimas “medžiokle”. greitumo vandenyje, jos

• i. suduoda su savo uodega i
Mokslininkai, kūne . i van(jens paviršių ir pakyla 

gyslių žaidimą. mano, kad { j Jkren3a įa-
za.d.mas pas gyvulius tun judindamos
tam tikrą tiks ą. J J palėkus ir uodegą, Stebėto- 
kaeiukai ai- suniukai zai- r k . , „-kvla
džia, jie lavina savo raume- aį “d,z,Ss
nys. miklumą, vikrumą. Kai Vandenyje vejasi bet tiktai 
« klmuolj3 ‘j“ Pa-
mėgdžioja kur, me- ™“m^«-
foi°Jža,Psdami niekada^ mas en™ be jokioa ma' 
nai. žaisdami, niekaaa \ie tom nau<jos, yra pastebi
nąs kito neužgauna Kartais mag P j
suniukai ar kačiukai nu- Paukžč{ai p nuliai ir žvė- 
dunda kad iip kanda hpf * dUKfcCiai, gyvuliai lr Zve 
duoda, kad jie kanda, et t žaidimus, jie

žaisdami jie vienas kito ne- -v,., „„„„enUomtn mėgsta eikvoti savo energi

kad tas įstatymas prieš uni
jas visvien kongrese praeis.

Tokius klausimus reikia 
aiškinti laikraštyje, o daug 
dalykų musų Amerikoje 
reikia griežtai kritikuoti. 
Tai dėlto ir norėjau para
šyti. Su godone.

Adolpas Pugžli*, 
Littleton, Mass.

D. P. Gelbsti Ame
rikai.

—Tegul bus pagarbintas, —O kiek yra nekrikščio-
Maike! nių?

—Tėvas ir vėl garbini? ■ —Nekrikščionių. tėve,
—Kad reikia. yra apie 1,300 milionų. Be
—O kam? Kokia iš to veik dvigubai daugiau, 

nauda? Tėvas garbini visą! —O iš kur tu tą viską ži-jpelę 
amžių, o tinkamų drapanų nai, Maike?
neturi. Tą patį sulopytą; —Iš knygų. tėve. 
švarką nešioji žiemą ir va-į —Musų klebonas irgi 
sąrą. Turi kentėt ir nuo šal- skaito dideles knygas, ale 
čių ir nuo saulės kaitros. Į jįs niekad mums* šitokių

—Pakentėt. vaike, nieko dalykų nepasako.
—Aš žinau, tėve. kad ne

pasako. Dėl to gi aš bažny
čion ir neinu, kad tenai ne-

Tarpe išvietintųjų žmo
nių Europoje yra nemažai 
mokančių vartoti ginklus ir 
yra daug jaunų vyrų. Ame
rikiečiai jau kuris laikas 
pradėjo iš išvietintųjų žmo
nių organizuoti “civilinės 

be jokio gvardijos” bulius, kurie pa
deda Amerikos kariuome
nei prižiūrėti Vokietiją. Iš 
lenkų ir baltų DP sudarytų 
civilinės gvardijos kuopų 
skaičius kai-kuriose vietose 
pralenkia amerikiečių ka
reivių skaičių. Tokios vietos

sukramto ir nesudrasko. ‘.“T"4! ~T” į™ Mannheimas ir Nurn-
Matomai Das gyvulius “žai- be •,oklos ?raktlskos nau/ ber??s: Jungtinių valstybių 

pas gyvuli idrt® orka moarcta -raic+i tamsiai mėlynai ir šviesiai
džiant nevalia nadarVti «a gyvenime, mėlynai nudažytomis Uni
vo draugui skausmo * Uip lr kitų ^’enime formomis vyrai, dėvį šal-

žaidži^ ir-Se gwu- žaidimai turi 
• K-o c matomai, vaidina tam tikrąliai. Kas įs musų nera ma- lntęs, kaip katė žaidžia su rolę organizmo.gyvenime, 

sugauta pele: ji sugauna• • • • w ■:ir

LAUKIAMAS SVEČIAS IŠ AMERIKOS

Amerikos prekybos sekretorius W. Averell Harriman 
lankosi Italijoj, kur jj pasitiko Italijos ministerių pir
mininkas De Gasperi (dešinėj). Musų prekybos sek
retorius norėjo susipažinti su Italijos ūkiška padėti
mi ir jis sako, kad visas klausimas susideda ^prie 
kviečių ir anglių”. Kviečiai reikalingi duonai, o ang
lis fabrikams varyti.

Linksmus Nuotykiai

ba ir Kristusneiškadija, 
kentėjo.

—Apie Kristų, tėve, mes 
neturim tikrų žinių. Gal jis 
kentėjo, o gal ir ne. Gali 
but. kad tokio asmens 
nebuvo.

—Nebūk pašėlęs! Visas 
svietas pripažįsta, kad Kri
stus vaikščiojo po žemę ir

J. Sabinskas.
ją nepapiauna įs D „

karto, bet su ja pasibovija. IV.3S irmtrtft Kagffflia 
palėidžia ją ir neva leidžia ______
jai pabėgti. Bet kaip tik pe-. Reikia Aiikinti RUu.imu. 
Ie non kur nors pasislėpti, 
katė ją ir vėl pagriebia už ‘Keleivis*’ darbo

Vienas senas italijonas —Nugi jis ir yra biznie-
nusprendė atidalyti čeveiy- rius ne kas kitas. Ir dar 
kų valymo stotį, netoli ka- koks, jis juk pardavinėja 
reivių stovyklos vartų. Jo tikietus į dangų. Ar turi jau 

S W-*r eina-ą parelfaf I draugai perspėjo jį, šaky- nusipirkęs?
pne sandelių, paštuose, ka- darni: žiūrėk jau šešios to-j —Vai šiur, turiu, 
ro belaisvių n civilių inter- kjos gaDOS ant tos Dačios —Taigi, kada
nuotų stovyklose, vairuoja
sunkvežimius ir džypus ir 
atlieka šimtus kitų darbų, 
kuriuos anksčiau atlikdavo 
amerikiečių kareiviai. Jie 
turi šautuvus, bet neturi jo
kių kitų ginklų. Per praėju
sius metus jie pasidarė

°* tonai. Ant jo pašiūrės* tie- aprūpinti kiekvieną karei- 
siog ant viršaus durų rado- vio šeimyną. Iš eilės pasi- 
si užrašas didelėmis raidė- šaukė jis vieną ir sako: pa- 
mš: sakyk man, kiek tu turi vaį-

“Vienas čeverykas nu- kų, o aš pasakysiu tau, kiek 
šveičiamas dykai”. į tavo šeimyna gaus pinigų.

.. . n • » Taigi hm, sako rekrutas.
Maine valstijos medkn- r.až.iurėein * Ona septynių

mus. ant kurių išpieštos dvi 
raidės CG

kalnieriaus ir vėl pradeda žmonis YaTkiašris 3 o aš esu
mSJsta darbo žmogus. Aš iš laik-'reikšminga amerikiečių

žaisti su savo vaikais raščio noriu ^uti atsakymą i kupacinių pajėgų dalis.
KarSs^fei štgalvo- Daugiau.kaip 27.000 vy-

• •• • J i • [no \jcli n 11 t v-c-: isau visai naujus zal<b- kiaUsjmu<s 

Sžion^k°^iaPm4avo

snn žaisti ’ ^ana pavonnga Mes turime Amen

galima
tie patys poteriai.

įsmvrvvi. ▼
tos pa-‘Ja

kios šapos ant tos pačios —Taigi,
gatvės.” naudosi?

Tai niekis. Aš pataisysiu; —Gal kai numirsiu.
—pasakė mažo ūgio italijo-, —o—
nas. i Laike pereito karo rink-

Bėgyje poros savaičių lai- tynės tarnybos karininkas 
ko jis turėjo penkius kar- aiškino finansų reikalus 
tus daugiau kostumeriu. North Carolinos rekrutams, 
negu visi kiti jojo kompeti-, Valdžia, sako jis, stengiasi

juo pasi-

kuriu daugumas lenkai.y---- C7--------------- y-
kuriuos lyra suorganizuoti į kuopas 

ir apmokyti dirba kaip sar
gybiniai arba darbo specia
listai. Prie šio skaičiaus dar

Vui Įminime, i FllHC*I nv»x ivivnjl — T7

500 metų atgal, kartojami <?na pavojingą Mes turime Amerikoje
ir dabar. O gyvenimas tuo:zaidimą. Ji buvo laikoma daug unijų, kurios yra susi- 
tarpu nestovi vietoj. Jis ei- namuose ir mėgdavo erzinti skaldžiusios j •” - -

šunį. Kai šuva išsitiesdavo Koks skirtumas yra tarp

Tv/'VkZ reikia pn(iėti 4-00° lenk» ir tis"k’a tik’oTrėi'es i Xsteli'' l:az.lureIs,u: una s<Wn11! 
avi saKas. j L-lirip Habar , i ? L1K Pai eJvs 1 miesieų, metų, Juozas vaikas 6. Lau-s vro tam oaitų. Kurie aaoai daboja krautuves darbinin- — =■ t----- m--------- A

ką atidarinėjant skrynias
su įvairiais rūbais. Išvydęs

ras o, Jcųias ir Tamošius 4. 
o Bell trijų.

A . .. .. Oficerius su paišeliu pa
jam nematytą kavalką jis braižęs sako: Tavo šeimyna 

i gaus 180 dol. per mėnesį, 
80 dol. dėl moters ir pirmo 

paaiškino vaiko ir po 20 dol. už kiek
vieną sekantį vaiką, 

pakartojo —()t Įaį žioplumas, —
šuktelėjo kalnu vyras. —

yra apmokomi Kosciuškosbuvo žydų nukrvžiavotas, o na šuoliais pirmyn ir kas
tu sakai, kad jo nebuvo! j dien kelia vis naujus klau-
Kibą tau galvoj negerai, ar,sunus. ^eto^pad^ti žmo- jo imtyio-ĮK^siš unijyvadą jnąUn- 3 ŠklauT
..-Palauk tėve, nešikam- kunigėlis kalba jiems apie Į™ ^P^e™^Xi’be“ ^bSu’^Ste Wm. ^ganizuoti 40,000 to-jP 
ciuok, nes kai žmogus kars- dangaus karalystę, , ku- bem^Pnt j Greerb P/M a’ x L.

___ i_________ t • !-•* T • 9

pievelėj prieš namus ir im-jC. I. O. unijų ir tarp Ame-, .. , ... -HVn® ’novRr? ?to vykioj e Kafertaly, netolidavo snausti, beždžione jnkoa Dai bo Federacijos? jMa/nheim0. JV armijos

ciuojasi. tai jis negali pro- ir jis Pa^s kelio nežino, 
tauti. Šaltai dalykus svars- —Maike, duok ir man 
tydami, visuomet aiškiau balsą. Tu vokuoji, kad Kris- 
klausimą išrisime ir nervų ^aus nebuvo. O valuk mano 
be reikalo sau nesugadinsi- durno razumo. tai jis buvo. 
me- . , . Zakristijonas sykį man

—Olrait, Maike, aš nes - skaitė šventoj gazietoj, kad 
kai-sčiuosiu. netoli Jeruzolimos miesto
,—Gerai. dabar eisime buvo atkastas akmeninis 

prie dalyko rimtai. Tėvas grabas, ant kurio buvo iš
sakai, kad visas pasaulis kajti tokie žodžiai: “Jėzus, 
pripažįsta Kristų, ar taip. i Juozapo sūnūs.” Na, tai pa- 

—Šiur. kad taip. Įsakyk dabar, ką tie žodžiai
—Bet aš įrodysiu, kad tė- reiškia.

vas klysti. —’Aš manau, tėve, kad
—Ar turi davadus?
—Turiu faktus, tėve. Re- 

mianties vėliausiu apskai
čiavimu. pasauly yra apie 2 
bilionai gyventojų. Iš to 
skaičiaus katalikų yra tik 
tai apie 330 milionų. Vadi
nasi, nekatalikų yra 1 bilio- 
nas ir 570 milionų. kas re š- 
kia, kad prieš vieną katali
ką yra beveik šeši nekatali- 
kai. O tėvas sakai, kaS Kri
stų pripažįsta “visas svie
tas.”

—Veidiminut, Maike, tu 
čia nori mane apgaut. Tu 
kalbi tik apie katalikus, bet 
Kristų garbina ir prot°sto- 
nai, ir starovieriai, ir kito
kie.

—Tas tiesa, tėve, yra ir 
daugiau krikščionių, kurie 
garbina Kristų. Bet kad ir 
visus juos sudėtume į krū
vą. vistiek nekrikščionių 
bus daug daugiau.

—O ar tu, Maike, gal? 
man pasakyti, kiek iš viso 
yra krikščionių ant svieto?

manau, 
tuos žodžius iškalė koks 
ners biznierius, norėdamas 
iš lengvatikių pasipinigauti. 
Aš esu sykį skaitęs vokiečių 
laikrašty, kad Vokietijoje 
buvo suskaityta, švento An
driaus 5 kūnai. 6 galvos ir 
17 rankų, o švento Luko
šiaus net 9 galvos. Ir kuni
gai aiškina, kad kiekviena 
tokia ^alva esanti tikroji tf 
šventojo galva, kurią ji 
gyvas būdamas nešiojo an‘ 
savo pečių. O iei kunigą 
galėjo pagaminti šventiem: 
po 9 galvas ir po 17 ranku- 
tai kodėl iie negalėtų pa 
gaminti tokio grabo.

—Bet kodėl tu. vaike, ne
nori vieryti, kad Kristus ga
lėjo turėti tokį grabą?

—Todėl, tėve, kad tam 
prieštarauja net ir pats 
šventraštis. Jis sako, kad 
Kristus prisikėlė iš num im
siu ir su visu kunu nužengė 
į dangų. Vadinasi, jis nebu

medį, kur šuva jai negalėjo L«ewis? 
atkeršyti. Kai tik šuva vėl _Man labai rupi musų val- 
imdavo ramiai pievelėje džios santykiai su darbinin- 
snausti, beždžionė ir vėl kais. Pernai, kada anglia- 
prie jo prisielindavo ir jį kasiai pareikalavo geresnių 
patraukdavo už uodegos... j darbo sąlygų, tai musų val- 

Kitas stebėtojas pasako-!džia mainierių uniją pa
ja apie gana painų bezdžio-! traukė į teismą ir teismas 
nių žaidimą. Dvi šimpandze 1a’ *mVčta bonemo
beždžionės buvo uždarytos
narve ir padėtos lauke prie 
namų. Aplink jų 
vaikščiojo vištos. Viena 
beždžionė paimdavo duo
nos ir kramtydavo ją, o pa
skui atkišdavo duoną viš
toms. Kai tik vištos bandy
davo duoną lesti, beždžionė 
tuoj pat įtraukdavo savo 
ranką su duona į narvą ir 
vištos palikdavo bežiūrin
čios. Paskui beždžionė ir 
vėl iškišdavo duoną ir vėl 
viliodavo vištas.

Paskui tos pačios bež
džionės sugalvojo dar gud
resnį žaidimą. Viena iš jų
škišdavo iš narvo vištoms pasaulį atstatyti. Kodėl nė

jai uždėjo aukštą bausmę. 
Man rodos, valdžia turėjo 
su mainieriais tartis, o ne 

narvą' užsiundyti ant jų teismą, 
kad mainierių organizaciją 
nubaustų.

Arba paimkime gyveni
mo brangumą. Kainos ne
svietiškai iškilo, o darbi
ninkų uždarbiai niekaip 
negali kainų pasivyti. Ka 
daro musų valdžia, kai kai
nos neliptų į viršų? Valdžia 
lupa nežmoniškus taksus, o 
gyvenimas dėlto ir eina 
brangyn. Arba valdžia nor: 
visam svietui padėti, atro
do, lyg Amerika butų karą 
pralaimėjusi ir turėtų visą

duoną, o kita, pasiėmusi pa
galį, laukdavo, kol vištos 
prieidavo duonos ragauti. 
Kai tik višta siekdavo duo
nos lesti, antroji beždžionė

galima priversti, kad tie 
mokėtų už pasaulio atstaty
mą, kurie karą pradėjo ir jį 
pralaimėjo?

Kongrese atsirado sena-
ai tuojau važiuodavo su torių ir kongresmonų. kurie 

pagaliu per kuprą. Višta, norėjo sumažinti taksus, 
gavusi su pagaliu, bėgdavo Bet prezidentas tą sumany- 
šalin, o beždžionės paten- mą vetavo. Kongresas iš 
kintos žiūrėdavo > bėgan- antro karto priėmė tokį pat 
čią vištą. nutarimą, prezidentas ir

Plaukiant laivu kartais vėl vetavo. Musų preziden- 
tenka matyti vandenyne tas ir musų kongresas yra 
delfinus, arba dideles žuvis, žmonių išrinkti, bet jie ne- 
kurios paprastai plaukia sutinka ir jei . prezidentas 
laivo priešakyje. Stebėtojui neleidžia sumažinti taksu

kių sargybinių, bet norinčių 
jais būti yra žymiai dau
giau. •

Tai yra toji civilinė gvar
dija. prieš kurią protestavo 
Varšuvos vyriausybė ir ku
ria Maskvos konferencijoj 
minėjo Molotovas.

Kuopos griežtai paneigia 
bet kokią politinę veiklą, 
nors jų antikomunistinis nu
sistatymas nėra paslaptis. 
Daugumas puskarininkiu 
anksčiau yra tarnavę regu- 
liarinės Lenkijos ar Balti- 
’os valstybių armijose.

Prieš priimant apmokyti. 
DP tikrinami, kad butų iš
skiriami visi, kurie kovojo 
prieš sąjungininkus.

Septynios lenkų kuopos 
tarp jų viena kavalerijos 
kuopa, saugo karo nusikal
tėlius ir įtariamuosius Da- 

eina chau, o dvi estų kuopos ei
na pareigas Niurnbergo tei
smo rūmuose ar kalėjime. 
Dešimt kitų baltų kuopų 
tarnauja Niurnbergo rajo
ne.

Amerikai tų “civilinės 
gvardijas” kareivių išlaiky
mas kainuoja labai mažai, 
o naudos iš jų Amerika turi 
daug. Jie pavaduoja Ame
rikos kareivius Vokietijos 
priežiūroje, o reikalui išti
kus. butų užuomazga “Ry
tų Europos” tautų armijų, 
kurios padėtų atlikti ir rim
tesnį darbą.

Kas čia?
—Pajamas — 

pardavėjas.
—“Pajamas” 

jis ir pridūrė:
—Dėlko tas?
—Tas dėvima naktimis— 

aiškino pardavėjas ir pa
klausė :

—Gal norėsi poros?
—Ne, sako girių kirtėjas 

—Aš naktį niekur neinu* 
tik Į lovą.

» —o—
Pereitą pavasarį Angli

joje Amerikos žmonės pa
siremia vojo vasarnamį. Ap
sižiūrėję jie greitai suprato, 
kad nėra kur išmatų dėti, 
nes visur buvo labai gražu, 
labai švara. Tuo reikalu jie 
pasiteiravo pas vieną pro 
šalį praeinanti senyvą žmo
gų.

Senis akį mirktelėjo ir 
šaipydamas pasakė: “galė
siu aš tą sudoroti.”

Mes stebėjome, kaip jis 
virtuvės likučius suvertė į 
popierinę čeverykų dėžutę.

Tik įsivaizduokite sau, ta 
mano boba atstūmė nuo sa
vęs 40 dol. per mėnesį, 
klausydama gimdymo kon
trolės motei’ų pasakų per 
du paskutinius metus.

J. D. T.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

MAY-GARSSON
TEISTI

NU-

Mirties Kolona, paraše 
Ant. Tolis, išleido “Drau
gas” Chicagoje, 1947 me
tais, 252 puslapiai. Kaina 
nepažymėta.

Storoka knyga atsimini
mų ir pergyvenimų iš bol
ševikų pirmos okupacijos 
teroro. Autorius savo kny
gą skiria “Prie Červenės 
nužudytiems atminti”.

Atsiminjmų laikotarpis 
vra nuo 1941 m. vasario 8 
d. iki tų pačių metų liepos 
mėnesio, kuriame laike au- 

rupestingai apvfniojo po-i torius sėdėjo bolševikų ka- 
’ iera. su šniūreliu surišo iri Įėjime ir užėjus rusų-vokie- 
nunešė ant kelio, kuris ato- čių karui buvo vežamas į 
kiai buvo nuo musų. Ne- Rusiją. Pakelėje bolševikai 
trukus atbėgo automobilis prie Červenės, netoli 
ir kiek pravažiavęs sustoio.
Karą atgal atstūmęs išlipo' 
žmogus ir dėžę pasiėmęs 
nudumė.

—Čia gyveną žmonės tą 
triksą jyno — sako senis— 
turistai mums visada atma
tas išveža...

ko, daug lietuvių kalinių 
sušaudė, nes nebesitikėjo 
juos išgabenti į Rusiją dėl 
besiartinančių vokiečių. Ka
ras išvadavo autorių iš bol
ševiku nelaisvės.

INDIJOS BALSAS

Kartą bankoje prie lan-, Indijos vyriausybė iškėlė
---- - vo npebUrt .paJai^7^fs’ laivo priešakyje. Stebėtojui neleidžia sumažinti taksus, Teismas priteisė buvu-gelio stovi eilėje kunigas su reikalavimą, kad Olandijos

—Galiu, tėve. Krikšč’o- ne£al1 11 J° g1’an°. atrodo, kad tos žuvys žai- tai aš sakyčiau, kad prezi- šiam kongresmonui May ir maišeliu pinigų. Du biznie- karas Indonezijoj tuoj pat
nius galima padalyti i tris' —Dac rait, Maike. čia iš- džia ir eina lenktynių su dentas yra kaltas dėl dide* biznieriui Garsson sėdėti riai sako viens kitam: butų sulaikytas. Indija žada
grupes: katalikus, protesto- rodo tavo teisybė. Dabar aš laivu. Jos plaukia laivo Hų taksų ir dėl brangeny- kalėjime nuo 8 ik 20 mene- —Žiūrėk, musų prabas- neleisti olandų laivams
nu§ ir stačiatikius. Iš viso eisiu pasakyt apie tai žak- priešakyje, dažnai vartosi bės. šių už kyšininkavimus per Čius su krepšiu pinigų, kaip plaukti į Indijos uostus, kol
jų yra apie 700 milionų. ristijonui. • nuo vieno šono ant kitoj Kaip valdžia žiuri į dar- karą. ir kiti biznieriai. (olandai kariaus.



Nr. 31. Liepos 30 d., 1947 m. KELEIVIS, JįO BOSTON Puslapis Penktas

» Draugai Čižanauskai at> 
* vežė mums dovanų ir visus,' 

kuriuos tik pasitiko, meiliai 
apdovanojo. Sakėsi, norėtų 
ir dažniau pas mus atsilan- 

Laisva Afrika . Stalino Pažadai kyti, bet laikas neleidžia.'
Pabėgęs iš franeuzų ne- Maskvos derybose Rusi- Biznis reikalauja nuolatinio 

laisvės Šiaurės Afrikos ma- ja sakė amerikiečiams, kad darbo ir iš jo ištrukti esą 
mogetonų vadas Abd-el- Rusijoj jau nebėra Austri- sunku. Draugas Čižanaus- 
Krimas dabar randasi Egvp-’jos karo belaisvių, o Austri- kas yra linksmus žmogus ir 
te ir skelbia, kad Šiaurės ja sakė, kad dar virš 100,-‘po jo atsilankymo mes čia 
Afrika greitu laiku stos Į 000 austrų yrą Rusijoj. Pra- i užmuštieji jaučiamės daug 
kara prieš savo pavergė ius eita savaite Stalinas Daža- smagiau. Ačiū jam širdin-karą prieš savo pavergėjus 
europiečius, šventas karas 
eis tarp arabų ir Francijos 
bei Ispanijos, sako tas va
das.

Lenkija Be Pašalpų
Amerikos vyriausybė pra

neša, kad Lenkijai nebus 
duodama parama iš 350 mi
lionų dolerių, kuriuos Ame
rika skyrė karo suardytiems 
kraštams padėti atstatyti. 
Sako, Lenkijoj badas jau 
praėjo ir kraštas gali atsi
statyti
mos.

eitą savaitę Stalinas paža- smagiau, 
dėjo Austrijai, kad dar gai. 
šiais metais visi Austrijos

jam
Jonas Rusteika.

karo belaisviai bus paleisti! LOS ANGELES, CALIF. 
iš Rusijos.

Daugėja Lietuvių
Pernai metais ypatingai 

praėjusią žiemą i Los An
geles atvyko daug lietuvių 
pažiūrėti krašto, pasilsėti, o 
kai kurie nutarė čia ir pasi
likti.

be Amerikos para-!

Liutys Japonijoj
Praeitą savaitę Japonijoj 

baisus lietus per kelias die
nas patvindė plačias kraštd 
sritis. Tūkstančiai žmonių 
liko be pastogės. Ypatingai 
skaudžiai nukentėjo viena 
apskritis, netoli Osaka mie
sto, kur potviniai pridarė 
ypatingai daug nuostolių

Argentinos Unaras
Argentinos diktatoriaus 

žmona, Mrs. Eva Peronie- 
Da-

Oras čia labai gražus, 
dienos visada saulėtos ir 
šiltos,’ o naktys vėsios. Nak
čia miegant visada reikia 
lengvai užsikloti.

Paskutiniais metais Kali
fornijos gyventojų skaičius 
labai paaugo. Ypač daug 
naujų gyventojų atsirado 
didesniuose miestuose. To
dėl namų visur trūksta, 
nora statyba eina ir nauji

4J2MUŠĖ JAU DEVINTĄ MOTERJ Imą ir jame gyvena. Persta- nizmu... Bet dabar atrodo 
čius reikalą, ko aš čia atvy- surimtėjo ir gal ateitų į šo
kau, jie pilniausiai mano' cialistines eiles, jeigu kas
misijai pritarė.

Albertas Norkeliunas ver-
pradėtų jas rikiuoti.

Taigi, montrealiečiai, ma

Burmos Žmogžudystės
* Liepos 19 d. Burmoje ne
žinomi piktadariai nužudė, nė, lankėsi Europoje 
šešius to krašto ministerius bar paaiškėjo, kad Argenti- 
ir du sunkiai sužeidė. Pra- nos diktatorius, kaip čigo- 
džioje buvo spėjama, kad nas, derėjosi su Anglija ir 
žmogžudystę papildė bol-f Francija, kad jo žmona bu- .
ševikų agentai, bet dabar tų priimta “labai iškilmin- narnai^ dygsta, kaip grybai 
manoma, kad kraštutiniejiĮgai”. Iš savo žmonos kelio-' 
nacionalistai yra atsako- nės diktatorius padarė “una- 
mingi už tą žygį. Per karą ro klausimą”.
nacionalistai dirbo su japo-

po lietaus. Bet vis neužten 
ka. Todėl daugelis atvyku 
šiųjų čionai nori nusipirkti 
namus.

nais. Šveicarija Neberacionuoja
Šveicarija yra pirma Eu

ropos valstybė, kuri šį ru-

Taip padariau ir aš. At
važiavau čia, apsidairiau, 
man patiko Los Angeles 
miestas ir nusipirkau dido-

Balkanai ir Veto
Jungtinių Tautų pasitari- denį panaikins visokį racio- 

muose Rusija griežtai at- navimą. Ikišiol ten buvo į kus namus. Dabar galiu ir 
metė Amerikos pasiūlymą dar racionuojamas kuras • kitiems atvykstantiems pa
prižiurėti Balkanuose taiką, (anglis, aliejus). Nuo spa 
Rusija atmetė ir Francijos. lių mėnesio Šveicarija gy-

Detektivai žiuri į Mrs. Marian Davidson Newton la
voną. Ji buvo rasta nužudyta pietinėj Kalifornijoj, 
kur per trumpą laiką jau devynios moterys buvo 
žiauriai nužudytos ir policijai nepavyko nusekti, kas 
jas nužudė. Mrs. M. D. Newton yra atsiskyiusi nuo 
vyro, ji paeina iš Vancouver, B. C. Jos kūnas buvo 
rastas sužalotas netoli San Pedro miesto.

čiasi “real estate” bizniu, tote kiek mes turime simpa- 
Albeito tėvelis p. Norkeliu- ' tingų žmonių, tik truputį 
nas kadaise buvo Lietuvių padirbėkite ir turėsite gra- 
Socialistų Sąjungos naiys. žų socialistini judėjimą! 
Dabar jau aptingęs. Bet sa- (Bus daugiau)
ko: “Jeigu musų vietiniai
pradėtų judėti, dar aš nenu- 
rimčiau, pridėčiau savo petį 
prie veikimo”. Puiki mintis!

Negalima praeiti pro šalį 
nepaminėjus apie musų lie
tuviškus žydus. Tai Ma- 
riampoliečiai Rosenfeldai, 
kurių yra trys broliai ir visi 
geri Lietuvos patrijotai.
Vienas Rosenfeldas yra 
daktaras, kitas advokatas, 
o tretysis Rosenfeldas far- 
merys. Jam gana gražiai 
sekasi farmeriauti Caugh- 
nawage apylinkėje, 10 my
liu nuo Montrealo miesto.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jus kenkiate nuo Nugaros 

skaudėjimo. Raumenų gėiinjo, Scia- 
tikos, Strėnų skausmų. Neuralgijos. 
Sąnarių sustingimo. Neuritis, Pada- 
gros ir t.t.. Pabandykit RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rim, kad jus pamėgintumėt RADĘ 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. (34) 

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street, 

ROCHESTER 5. NEW YORK 
Dept. 30

tarnauti su butu ar nakvy
nėmis. Mano namas randa-Į komitetą, nėra abejonės.

Montrealis Po 10 Metu
(Tęsinys) nis neblogai sekasi. Demo-

Turiu ir daugiau kana- kratinio nusiteikimo žmo- 
diečių, paminėti: gus ir palankus musų pla-

A. Navickas, Kanados J??5; TaiP, P31,?“*?
Lietuviu Tarvbos pirminio- “kltche" J’*™* K?7
kas. vra plačių pažiūru kl?.lr Matui.s, kurlems. “s 
žmogus ir e-era< lietuvis- iis rusles blzms £ana gerai se' 
niekuomet neapleis Lietu- kasi: fe..ir§? Plankus mu- 
vos ir lietuvių. Jo pritari-'^ Judejunu., laisvų paziu- 
mas mums febai reikalingas zmQnes-
ir prie gerų norų. jei musų į Matulaitis, Krikščiūnas ir 
draugai organizuos tokį Majauskas turi stambią

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė. 
ALIK ARMIN,

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

P A J IEŠKOJIMAI

-- — v V - ----------- -- , **\/****K>« *'*W»*4W ****“'-'*’■'•
kompromisinį siūlymą dėl.vens be racioną vimo. Ka-'si 6423 Ivarene avė., Holly- 
Balkanų priežiūros. Rusai dangi Šveicarija nekariavo, i wood 28, Calif. 
sako, Graikijos valdžia yra tai jai lengva yra grįžti į; J. Stepp.
kalta dėl Balkanų neramu- “normališkumą”
mų...

Hirosimos Sukaktuvės
Karas Indonezijoj

Olandai praneša, kad jų
AMBRIDGE, PA

kad p. Navickas padėtų
Tarpe tų visų išvardintų 

i žmonių, teko susitikti ir A. 
Jankauską Amalgam eitų▼ T • • • A. • * TI >.

drabužių valymo ir dažymo 
įmonę. Sako. jiems tas biz
nis gerai sekasi. Jie yra 
prielankus socialistams. 

Alex Nariusevičius, Vy-

S. M. Brėdikis, Julės Balčiūnaitės 
sūnūs, gimęs Joniškio mieste, Šiaulių 
apskr., ieško savo dėdžių Jono, Igno 
ir Felikso Balčiūnų, kilusių iš Joniš
kio vai.; jie per ilgus metus buvo 
dirbę miškuose Washingtono valsti
joj jų adresas seniau buvo žinomas 
kaip Sulpico, Wash. Jų sesers sūnūs 
dabar randasi Austrijoj, U. S. A. zo
noj. Jie patys arba apie juos žinan
tieji prašome rašyti šiuo adresu: 

Saliamonas Jonkus,
1446 So. 49th court, Cicero 50, III.

Paješkau vyro be šeimynos, kuris 
moka karpenterio darbą, ant far
mos, ramus vikeišinas ir užsidirbtų 
pinigų. (31)

Prašau atsiliepti šiuo adresu:
John Katunas,

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

Kugpiučio 6 d. sueina du kariuomenė sėkmingai eina 
metai, kaip pirmoji atomi- pirmyn ir veja Indonezijos 
nė bomba sunaikino Japo- kariuomenę į krašto gilu-;
nijoj Hirošimas miestą. Tas mą. Olandai jau giriasi už_ * _ --- — - — 1 —sukaktuves Hirosimos mies- ėmę svarbų uostą Semarang 
tas minės trijų dienų “tai- ir traukia link Indonezijos 
kos švente”, o Amerikoje respublikos sostinės Jogja- 
daugelis miestų rengia pa- karta. Indonezijos vadai 
minėjimus ir taikos demon- skubiai mobilizuojasi ir 
stracijas. šaukiasi pasaulio pagelbos.

Mirė “Keleivio“ Skaityto-
±_ K___ _____j U i\.aruin<w

Jonas Kartanas, grįžda- 
; mas iš darbo namo ant ke
lio sunkiai buvo sužeistas

Unijos organizatorių. Jis; tauto Kliubo gaspadorius, 
be jokio klausimo padėtų; kadaise buvęs socialistas, 
musų draugams sukurti ne buvo pakrypęs į stalincus.
tik sociaiaamoKratų Kuopą 
bet ir tą komitetą, kuris pa
gelbėtų atkviesti išvietintus 
lietuvius į Kanadą. Tiesa,

Ko r esp ond e ne i j o S
rinkimas iš veikėjų ir tam

_____  darbui pritariančių gerų
Amerikos Lietuviu Tary- žmonių. Tas susirinkimas

bos Lavvrenciaus ‘skvrius via šaukiamas subatoje,
laikė savo susirinkimą July.Aug. 2 d. 7 vai. vak. Lie- 
19 d. Lietuviu svetainėje.(tuvių Piliečių Kliubo sve- 
Buvo išduoti raportai iš rin- tainėj. 41Berkley st. Kvie-

LAWRENCE, MASS.

didelio kompanijos troko. a. Jankauskas 
Jis taip sunkiai buvo su
žeistas. kad numirė vietoje.
Palaidojome birželio 8 d.
Jis gyveno ant Ohiovievv 
avė., Ambridge, Pa.

Velionis buvo pažangus 
žmogus skaitė “Keleivį”.
Jis buvo pirmo pasaulinio 
karo veteranas. Jis palieka 
liūdesyje savo šeimyną. Te
būnie jam lengva šios šalies 
žemelė.

“K.” Skaitytoja.

AUKLĖ IR VILKAS

kimo aukų po stubas. bet 
dar ne visos aukos suneštos, 
yra dar ant rankų. Bet viso 
iš Lavvrence iki šiol jau pa
siųsta $1,518.85. Surinktos 
aukos siunčiamos į centrą. 
Jau praeitam susirinkime 
buvo kalbama apie knygą 
“The Story of Lithuania”. 
Šiame susirinkime vėl pa
keltas klausimas ir buvo 
kalbama tos knygos par
traukti ir įdėti į Lavvren-

čiame visus dalyvauti.
M. Stakionis.

OAK FOREST, ILL.

Senelių Prieglauda
Noriu biskelį parašyti 

apie musų senelių prieglau
dą. Tarp daugelio svetim
taučių čionai randasi apie 
40 lietuvių. Pirma buvo 
daugiau, bet dabar kai ku
rie išmirė, kiti, kurie dik-

—Cit,—tarė senė auklė, 
tildydama rėkusį kūdikį.— 
Jei tu dar rėksi, aš tave ati
duosiu vilkui!

Kaip tik pasitaikė, kad, 
jai tuos žodžius betariant, 
palangėje ėjo vilkas. Jis 
prisiglaudė prie namų ir 
sustojęs laukė.

—Šiandien, kaip matau, 
man sekasi, — džiaugėsi 
vilkas. — Vaikas tuoj ims 
ir vėl rėkti, ir aš gausiu to
kį gardų užkandį, kokio 
dar neturėjau.

Laukė vilkas laukė, kada

Taip pat yra p. Pilipavi
čius žydų tautybės farme- 
rys, starapolietis ir baigęs 
agronomijos mokslus Lie
tuvoje. Visi šie žydai yra 
Lietuvos patrijotai ir plačių 
demokratiniu pažiūrų žmo
nės. Skaito “Keleivį”,“Nau
jienas” ir kitus musų ameri
kiečių leidžiamus laikraš
čius.

J. Jurėnas su savo žmona 
Malvina atsiėmė iš Vokieti
jos savo brolį Julių Jurėną.
Iš profesijos matininkas ir 
turi jau neblogą darbą Ka
nadoje. Besikalbant su Ju
lium Jurėnu paaiškėjo, kad 
jam teko matyti mano gimi
naičius Ramanauskus Vo
kietijoje. Jo nuomonė apie 
išvietintųjų padėtį beviltin- 
ga. Jų ten yra tūkstančiai, 
o mes čia atitraukiame vos
kelius desėtkus. Jeigu girdi,
fzvlze “Javkčhimiia” oic ’ Paieškau brolio Adomo Molio, ki-toKs oaiostumas eis, rai lusio iš Valkininkų parapjjOS> Giniu- 
UŽ Šimto metų mes 7o tuks- nų kaimo, Vilniaus krašto. Seniau
t^nėIiiQ liptnviil “išfrelhėsi- Eyveno Lowelly, Mass. Jis pats ar iancius> lietuvių įsgeiucsi kas jj žino malonės atsiliepti šiuo

” Julius Jurėnas musų adresu: (32)
Kastantas Molis.

787 Bank st., Waterbury, Conn.

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

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

NUO UiSUSENĖJUStV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. jw 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
ta niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džinstančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU-.
LO Ointment suteiks 
jums pagelbų 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 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th SU, Cicero 50. III.

me
amerikiečių užmanymams' 
labai palankus ir keta pa
dėti.

Teko perai mesti po žodį-

uaoar, Kai Danį su juo. sun
ku patirti, kas jis yra da
bar. Bet galima tikėtis, kad 
jis yra pažangus, susipra-

atrodo su-:tęs lietuvis, kuris nesutiksjkitą su Lazausku, senu so- 
'cialistinio judėjimo veikė
ju. Chelkius turi gražų na
mą ir nuosavą vasarnamį, 
kuriame liuoslaikius pralei
džia.

Taip pat teko susitinki 
Oną ir J. Vizbarus. Tai in
teligentiški žmonės. Onutė 
Vizbarienė kaip kada para
šydavo žinučių į “K.” ir 
“N.” Jie yra musų žmonės 
ir turėtų mesties į brgani- 
zacinį darbą Montreale, 
kad ten sukurus Socialde
mokratų Sąjungos kuopą ir 
tremtiniams gelbėti komite 
tą. Ką sakote draugai Viz
barai ?

Joe Bakanavičius. rimtas 
žmogus, kadaise buvo su 
mumis. Dabar veikiausiai 
niekur nepriklauso. Jis ne- 
sipurto nuo amerikiečių už

blogęs, nusiskundė, kad ne-J gavo tėvų žemę apleisti Sta- 
sveikuoja. Bet jis vistiek linui.
yra atkviestąs Į Montrealį 
organizuoti ‘kriaučius į A- 
malgameitu uniją.

V. Kliubo pirm. yra Vil
kaitis. Veikia abudu su sa- 

ivo žmona. Kadaise buvę 
Kalbant su A. Jankaus- socialistai ir pažangus žmo- 

ku, teko patirti, kad Mont- nės. Apmirus musų judėji- 
realio kriaučiai uždirba ne- mui, veikiausiai jie šiandien 
blogiau, kaip ir Amerikoje, niekur nepriklauso. Bet kal- 
Kriaučiai daugiau uždirba bant su jais, jie pritaria 
ir už kitų dirbtuvių darbi- amerikiečiams ir jeigu kas 
ninkus. Kliaučių lokalas, pradėtų veikti, jie nuo vei- 
kuris vadinasi ‘ ‘Internatio- kimo neatsakytų, bet pa
nai Local”. šiandien apsmu- dėtų.
kęs, Labai puikus musu bičių-
komunistuojantieji žmones ]iaj AIhe[.tas if Anctė Mej.

pjti IoRjih di* • rp • • • - i •
naudoja komunistinei poli- Tal Jauni žmones kūpi- 
tikai, o ne nariu nau,lai n'..e"*'K'Jos ir pasiryžimom energijos n

rr • i, Albertas pereito karo metuTas ir neduoda lokaliu aug- oo , . 1 ... ... • i ; 28 kartus su lėktuvu aplan-ti ir bujoti, žydu n italų , - . ... . , . 1
ii i • i „„ a!,, „I;.,,, ke Vokietija ir dasitarnavolokalai daug daugiau pa- k.initnn.. iįin<nin gunitn 

žengę, negu tas lokalas, ku- kaį TA: 1 
ris save vadina tarptauti

tesni, išvažinėjo prie dar- 
ciaus miesto knygyną. Bet įų. Taip. palengva, ir nvks- 
pinigų nėra. Atsirado betgi lietuvių skaičius prie-
gerų žmonių Lietuvos pat-1 glaudoje, nes naujų visai ..... ... , . .
riotų, kurie prisidėjo prie mažai beatvyksta. Dabarpudikis pradės varkti.
tos knygos nupirkimo, kad mat daug kas gauna senat- Pagaliau kūdikis _yėl pra- 
padėjus į miesto knygyną;
Feliksas Kikutis davė $3,

vės pensijas, kiti gauna re 
lief mokesnį ir verčiasi, 

Mrs. Isabelle Billa—$1.50. kaip kas išgali, o todėl ir į
Mrs. R. Žuromskas—$1.50, 
po $1: John Stulginskas, B. 
Vaitkunas, Mrs. R. Tručins
kas, V. Akstinas. John Billa 
ir Jurgis Majauskas, reiškia 
sudėta dėl nupirkimo 4 egz. 
Julius Zurwell — Kliubo 
pinu. pats sau užsisakė, vi
so $15.

—o—■
Taipgi per šiuos 4 mėne

sius nebuvo laikoma Fondo 
mitingai, nes ėjo Tarybos

musų gyvų nabašninkų rojų 
nebevažiuoja.

O mes. katrie dar gyve
nam, atrodo, kad jau esame 
visų pamiršti. Nors didžioji 
Chicaga randasi tiktai 25 
mylios nuo musų ir ten yra 
galybė lietuvių, bet pas mus 
niekas neatsilanko. Todėl, 
jei kada sulaukiame kokio 
svečio, tai pas mus yra di
delis įvykis. Štai, liepos 21 
d. atvyko musų garbingi

virko. Vilkas priėjo prie 
lango ir įbedė akis į auklę, 
mosuodamas dodegą ir lai
žydamasis. Auklė, pama
čiusi vilką, greit uždarė 
langą ir pasišaukė į pagal
bą žmones. Šunys irgi tuoj 
atsiliepė.

—Ak,—tarė vilkas, bėg
damas, kiek greitas, šalin. 
—žmonės tam daro savo 
prižadus, kad jų netesėtų!

Ezopas.

•“nu -- .• -- • , z.-- “v’- “KeUiv,je” ”au,lin*a ^ka eis vėl j biznį. .Jis pilnai
vajus. Dabar šiame siranTi- tautiečiai J Čižanauskai is dar,ti Ti,o|da, biznio .kel- „„taria musų užmanymui, 
kime buvo plačiai kalbama j Chicagos, biznienai. kūnų .. . .. ,, .. • F * .
apie šelpimo reikalą. Nu- groseraė randasi 1458 W. b,mut ,r P<Ji«»Kojimu». a. Bačiulis turi “kitehen
tarta šaukti didesnis susi-|i5th Street. ----------------------------------- chips” krautuvę ir jam biz-

ns save vauiiM 7 gražią dukrelę Zuzaną. Tai manymo, kad atgaivinti
niu. Fiesa. taim t j tjkri jietuvjaj jr jjems lietu- Montreale socialistinį judė-
mame loka e priklauso: uk- viJk juflėjimas arti ie jimą. :
romiečiai, nišai, lenkai 11 -• i- J 1
lietuviai. Jeigu tas lokalas; Į Adomas ir Knstyna L10-
atsikratytų staliniškos sau- Apsilankiau pas Andrių kaičiai kadaise buvę musų 
lės, jis butų pažangus loka- ir Oną Palubinskus, kurie judėjimo žmonės. Nekurį 
]as. nesenai nusipirko naują na- laiką buvo susižavėję stali-

Drg. Januška yra biznie-_________________________________________________
rius, turi du bilijardu biz
nius ir, sako. jam gana ge
rai sekasi. Žmogus pažan
gus, skaito “Keleivį” ir 
“Naujienas”.

Ambrozas įsitaisęs pui- j 
kią mašinšapę, taiso auto-; 
mobilius. Sako, daro gerą' 
biznį, yra pažangus žmo
gus. Kalbant su juo jis pil
nai pritaria musų užmany
mui.

Drg. Juška turėjo “ice- 
cream” krautuvę ir darė 
gražų biznį. Jam išėjus į 
kariuomenę, biznis buvo 
likviduotas. Dabar nieko 

inedirba. Veikiausiai d. Juš-

k

Šiandien Ruošia
Naujos Anglijos Lenktynes

The Massachusetts Handicap
Sudėta $50,000

Treigiams ir senesniems. Mylia ir furlongas

Matykit STYMIE
Amerikos Bėgimo fa m pi jonas

Pasaulinis Pinigų Laimėtojas 
pirmąsyk pasirodo Naujoj Anglijoj

---

M,

7 7
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Moterų Skyrius
$1 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Pagal anglų senovini < 
“Common Law”, vaikas gi
męs be vedybų vra aiškina-; 
mas kaip “benkartas,” ir to,' 
“Common Law” aksioma 
sako: “Syki benkartas, tai' 
visada benkartas.”

Nors tėvas ir prisipažis-
S"> • 1 (~\f\ fWYta: kad vaikas yra jo. betKasmet Gimsta I UU,UUU

tiek skaito jų vaiką “nele-
Nelegaliu Kūdikiu

Gal netikėsit. kad Ameri
koje kasmet daugiau kaip 
100,000 merginų tampa 
“nelegalėmis” motinomis, 
bet ištikrųjų taip yra. Kas 
para gimsta apie 300 “nele
galių” vaikų.

Tai yra nelaimingi kūdi
kiai — gal nelaimingesni 
da negu jų motinos. Musų 
krikščioniškoji visuomenė 
žiuri i tokius vaikus su pa
nieka ir neapykanta.

Bet ar tie kūdikiai kalti? 
Ar žmoniška juos perse
kioti?

šiuos klausimus gvildena 
moterų žurnale “Compa- 
nion’’ teisėja Justina Wise 
Polier. Ji mano, kad šitoks 
visuomenės nusista tymas 
prieš pavainikius vaikus yra 
nežmoniškas, ir kad būtinai 
reikia keisti senoviškus įs
tatymus. kurie tokius vaikus 
skaito “nelegaliais” vaikais.

Suglaudus, jos straipsnio 
turinys toks:

Nesenai dvylikos metų

galiai gimusiu.’ 
Norėdama gauti savo:

• Kaip Gydytis Nuo Skilvio 
Skauduliu

ŠAUNI MŪVIU ŽVAIGŽDE

Ką valgyt ir ko nevalgyt špinakai, Limos pupos ir 
į Kai skilvyje atsiranda arbūzai. 
į skaudulių, tai gali būt labai Visada yra sveikas ir 
pavojinga liga, gali bui vo- maistingas gerai suraugin- 
čių. Tokiais atvejais j avai- tas pienas. Pieną rauginti 
gius labai skauda viduriai, reikia šiltai. Iš bonkos rei- 
Tai yra labai sunki liga ir kia ji supilti i platų stiklą 
nevisada daktaras gali ją ar puodelį. įlašinti porą la- 
išgydyti. Bet bėda. kad to-,šų uksuso, pamaišyti ir pa
kinis atsitikimais žmonės’statyt šiltai. Rytojaus dieną 
pas daktarus ir neina, nes pienas bus jau surūgęs, 
daktaras kainuoja pinigą. IPrieš valgant jį reikia at- 

Daktarai paprastai duo-šaldyt.
da tam tikrų vaistų. Bet! ---------------
svarbiausia gydymosi dalis, IŠ KOMUNISTŲ “RO- 
tai tinkamos mitybos ligo- JAUS” LIETUVOJE.
niui nustatymas. Daktaras ---------
pasako, ką ligonis gali vai- Kuo toliau, tuo daugiau 
gyt, ir ko neprivalo. • (gaunam Įrodymų, kad ko- 

Šita mityba arba dieta !munistų “rojus” Lietuvoje 
tokiose ligose beveik visuo-.yra tikras pragaras. Dabar 
met būna vienoda, ir mes j šitą faktą patyrė viena lie
čia galim ją savo skaityto- tuvaitė iš Hartfordo, Ct. 
jams nurodyti. Jeigu kas Jai pavyko atvažiuoti čio- 
turi viduriuose skaudulių, nai iš Lietuvos prieš pat ka- 
gali šituo nurodymu pasi- rą. Po karo ji sužinojo, kad 
naudoti. Tas nieko jam ar jos motina ir sesuo Lietu-

kūdikiui paramos įs neve-: 
galėtu mergaitėms dusio tėvo. mergina motina 

ėti, elgiasi ne kaip paprastai turi jam kelti
dažnai
pagelbėti, o .
draugai, bet kaip inkvizito-: teisme , vadinamąmgai 

i. Ir
’benkar-

nai. ir vėl mergaitė kenčia. 
Aš niekad neužmiršiu

Onytės, vos tik trylikos me
tų amžiaus mergaitės, kuri

to bylą” (bastardy proceed- 
ing). čia vėl vaiko “nele
galumas” Įrašomas i teismo 
rekordus. Bet nevisada ji

buvo atvesta pas mane kaip’gali paramos gauti. Daugu-
lytiška nusikaltėlė. Rusti 
mokyklos viršininkė liudijo, 
kad šita mergaitė pasiliuo- 
savo iš mokyklos, meluoda
ma jai susirgusi apendicitu, 
kai ištikrųjų ji pagimdžiusi 
kūdikį. Ir toliau šita virši
ninkė aiškino, kad Onytė 
nusikalto Mokyklų Tarybos

mas teismų laikosi tokios 
praktikos: kadangi aiškių 
įstatymų šituo klausimu nė
ra, tai negalima reikalauti, 
kad nevedęs tėvas rūpintųsi 
apie nelegalų merginos vai
ką.

Todėl visos moterys turė
tų reikalauti, kad senoviški

ma nėščia lankiusi mokyk
lą. Ji būtinai reikalavo, 
kad už nusikaltimą tiems 
patvarky m a m s mergaitė 
butų nubausta.

Onytė kentėjo kaip jokia 
kita 13 metų mergaitė nėra 
kentėjusi? Tėvams ji nega
lėjo šitos paslapties pasa
kyti. Jos vaikinas negalėjo 
jai padėti. Ir sunkiausioj 

amžiaus vaikas metė į savo Įjos valandoj mokykla paki-

patvarkymams, nes būda- įstatymai butų pakeisti

Mūviu artistė išdidžiai atrodo viename naujame pik- 
čeryje, “The Fabulous Dorseys”, kuris turi dedeli 
pasisekimą. Naujas filmas rodo muzikantų gyveni
mą, kaip jie iš nieko dasimušė iki gerbės ir garso.

mokytoją akmeniu ir buvo 
patrauktas nepilna mečių 
teisman. Jis * prisipažino 
esąs kaltas, bet iš jo žodžių 
tono buvo galima suprasti, 
kad ir jis pats yra užgautas. 
Paklausiau, kodėl jis metė į 
savo mokytoją akmenį? Jis 
išverkšleno štai ką: “Ji ant 
manęs rėkė, šaukė: ‘Pasa
kyk, kokia tavo pavardė, 
jei tu turi pavardę’?”

Joks smūgis nebūtų jį 
taip skaudžiai užgavęs, 
kaip šitie mokytojos žo
džiai. Jis žinojo, kad jis gi- 
mė pavainikiu, kad tėvo jis 
nežino, o motina jį pametė. 
Jį užaugino jos tėvai. Jis 
nuolatos gyveno baimėj,

lo prieš ją kaip persekioto
jas!

Ar galima stebėtis, kad 
šitokios mergaitės dažnai 
yra priverstos apseiti be 
reikalingos motiniškos pa
galbos, be tinkamo pasiruo
šimo, gimdo slapta ir savo 
kūdikius pameta, o ne kar
tą ir nusižudo?

Jeigu mergina nutaria 
savo kūdikį auginti, tai ji 
tuoj atranda, kad visuome
nė, kuri taip nežmoniškai 
buvo nusiteikus prieš ją, da 
žiauresnė yra jos kūdikiui. 
Visų pirma, naujagimi rei
kia registruoti gimimų biu
re. Ir tuojau reikia susidur
ti su metrikacijos klausimu.

taip, kad visi naujagimiai 
butų registruojami kaip le
galiai gimę kūdikiai, ne
žiūrint ar jų tėvai vedę, ar 
ne. Kad merginoms moti
noms ir jų vaikams butų 
duodama viešoji pagalba, 
taip kaip ir našlėms arba 
vyrų apleistoms moterims 
su vaikais.

Paniekinti tukstan čius 
motinų ir vaikų vien tik dėl 
to, kad jie gimę be vedy
bų formalumo, tai nesutai
koma su šios šalies demo
kratija, kuri skelbia, kad 
visi žmonės yra lygus ir vi
si turi lygias progas džiaug
tis laisve ir gyvenimu.

VALGIAI

JINAI PASAKĖ .
Kai vakaro dumble liežiuvninkai pakriko—
Už miesto geležinių vartų,
Kur stovi palei ežerą viena ir atsiskyrus vila — 
Jinai prisiglaudė šią paslaptį man tarti:

Rytoj anksti mamos nebus namie,
Rytoj mama išeis miestan
Ir nesugrįš ilgai. — O kambarinę
Pasiųsiu kvepalų parnešti man...

Ir vilos durys užsivėrė.
Už ežero sukliko automobilio švilpukas.
Iš sodo kažkoks paukštis pasikėlė
Ir aš grįžau kelian, kuris Į miestą sukas...

“Rytoj anksti mamos nebus namie,
Rytoj mama išeis miestan
Ir nesugrįš ilgai. — O kambarinę
Pasiųsiu kvepalų parnešti man”.

S. Santvaras.

kad kas jį nepavadintų tuo j Kai kuriose valstijose įsta-
vardu, kuris Amerikoj reiš
kia didžiausį įžeidimą ir 
gėdą—‘ ‘ben kartas. ’ ’

Jo baimė mane nustebi
no. Bet ar galima stebėtis?
Ne, negalima, jei pagalvo
sime, ką tas paniekos žodis 
Amerikoje reiškia. Daugiau 
reikia stebėtis iš. mus pačių, gimdė kūdikį, 
kad iki šiol vis^pi££aai^B- ^ Abiedaiinfat 'klitU ^Triumo

tymai reikalauja, kad kudi 
kio “nelegalumas’’ butų už- 
rekorduotas. Kitose negali
ma duoti kūdikiui pavar
dės. Da kitose net ir vietos 
laikraščiuose oficialiai skel
biama, kad tokia ir tokia 
mergina “nelegaliai” pa-

Uogienė iš slyvų su r°mu.
Imk šitokią proporciją:
16 didelių slyvų.
1 2 puoduko lemonų sunkos.
7 puodukai cukraus, 
ta bonkos skystojo pektino. 
1 čerkutę romo.
Pašalink iš slyvų kauliu

kus, supiaustyk, sudėk į 
puodą ir sutrink. įpilk ket
virtadalį puoduko vandens 
ir užvirink. Uždenk ir tegul 
pašunta 5 minutes.. Dažnai 
pamaišyk, kad neprisviltų. 
Dabar pamieruok, kad butų

KAIP VALYTI VEID-dvejatukų ir trejatukų mo- 
terys gimno tarp ao ir
metų amžiaus. Taigi išeina, —-------
kad toks amžius moteriškei Veidrodžius patartina va 
yra pavojingiausias, jeigu lyti alkoholium. Reikia pa

DAn->n iq

tuos žiaurius įstatymus ir 
papročius, kurie taip nieki
na nekaltą gyvybę!

Amerikoje kasmet yra

metrikos yra reikalaujamos 
kaip amžiaus ir pilietybės 
įrodymas, o taipgi regist- 
ruojanties mokyklose ir

užregistruojama apie ĮOO,- darbo jieškant, motina jau 
000 naujagimių be vedybų, iš kalno numato, ką tas po- 
Daug nėra registruojama vi- piergalis jos vaikui reikš, 
sai. Bet ii kiekvienų 23 gi- Taip, pavyzdžiui, atsitiko 
mimų nemažiau kaip vienas su Jonuku. Jis užaugo prie 
būna “nelegalus.” Pažvelg- savo “našlės” motinos, kuri 
kim, kaip mes su jais elgia- ėjo dirbti ir jį augino. Ji 
mės ir pagalvokim, ar gali- jam sakydavo, kad jo tėvas 
ma taip elgtis. j miręs kai jis da mažas bu-

Da kūdikiui negimus, vo. Susilaukęs 15 metų am- 
musų visuomenė jau užsi- žiaus, Jonukas nutarė pa
moja mušti netekėjusios lengvinti jos naštą. Nuėjo 
motinos vaiką. į nėščią*jieškoti darbo. Reikalinga 
merginą nukreipta visuome-, buvo metrika. Kai jis krei- 
nės panieka paliečia lygiai pėsi į metrikacijos biurą ir 
jos tėvus, seseris, brolius ir .padavė vardą, kurį jis visa- 
net tolimesnius gimines, da vartodavo, jam atsakė. 
Kūdikis da nėra gimęs, o kad gimimų užrašuose pas 
meilė jam jau sunaikinta. Įjuos tokio nėra. Klerkas ta- 

Daugiau kaip pusė nete-[da paklausė: “Kaip tavo 
kėjusių motinų yra nesuka-motina vadinasi?” Vaikas 
kusios da 19 metų amžiaus pasakė. Klerkas surado re- 
mergaitės. Daugelis jų pa- korduose užrašyta, kad jos 
čios tebėra dar kūdikiai, sūnūs Jonas “gimęs nelega- 
lanko dar mokyklą. Dauge- liai.” Ir paduodamas metri- 
lis jų auga tokiose šeimose, ką šaltai pridūrė: “Tu tėvo 
kur nėra tėvų meilės ir šil- neturi.”
tos prieglaudos. Kai jos Ir kas metai Amerikoje 
tampa nėščios, jos nusigąs- tokių gimsta po 100,000! 
ta. Jos bijosi pasakyti mo-' Tiktai 8 valstijos yra pa- 
tinoms arba nueiti pas gy- keitusios savo archaiškus 
dytoją. įstatymus ir visus naujagi-

Aš labai dažnai girdžiu mius registruoja nedėda- 
tokių mergaičių aiškinima- mos šitos “nelegalumo” žy- 

“Aš bijau motinai prisi- mės, tai—Califomia, Geor-

jai nekenks, bet pagelbėti 
galės.

Ką galima valgyti.
Pusryčiams: Pasirinkti

du dalyku iš šių valgių: 
stiklas orančių ar tomeičių 
sunkos, šviežio pieno, arba 
pieno miltelių, cocoa, mink
štai virtus kiaušinius su pa
gruzdinta duona, javinių 
kruopų košė. ,

Už valandos po pusryčių 
stiklas pieno su krekėm.

Pietums: Minkštai virti 
kiaušiniai, javinių kruopų 
košė, pudingas iš korainio 
krakmolo, arba rugusis pie
nas su keptom bulvėm.

Už valandos po pietų 
stiklas pieno arba šokolado.

Galima pa

voje tebėra da gyvos, taigi 
ji nutarė parsitraukti jas 
Amerikon. Nors reikalin
gus dokumentus padaryti 
buvo sunku, vis dėlto ji juos 
išsirūpino ir išsiuntė Lietu
von.

Per ilgą laiką nebuvo iš 
Lietuvos jokios žinios. Ji 
buvo jau pradėjus manyti, 
kad dokumentai bus žuvę.

Pagaliau tie popieriai at
ėjo jai atgal. Matyt, jie bu
vo Rusijoje ir iš tenai juos 
sugrąžino. Sugryžo be jokio 
paaiškinimo, kaip ir visuo
met Stalino diktatūra jokių 
paaiškinimų niekam ne
duoda.

Bet tai buvo da pusė bė
dos. Po tūlo laiko šita lie- 

se-
____ __________ „___ ... = motina

liš šių dalykų: Skysta sriu- jau ištremtos Sibiran. Ne
pakeldama vargingos kelio
nės ir žiaurių gyvenimo są-

Vakarienei: Galima pa-!tuvaitė gauna nuo savo 
sirinkti kas geriau patinka J gers laiška, kad ji ir mo

bele iš avižinių kruopų su 
pienu šutinta vištiena arba 

toks vaikų gausumas jai nė- imti švarios vatos, suvilgyti ^UY1S’ l^lntos daržoves, ar 
ra pageidaujamas. ją alkoholium. tik neper- hata arha

. . daug sušlapinti, ir trinti
Kita federalinė įstaiga stiklą tol> kol alkoholis iš- 

butent U. S. Public Health džius ir vilnių nesimatvs.
Service, sako jog surinkta jei stikks buna laba5 „e. 
informacija parodanti, kad .įvarus, tai vatą galima pa- 
viena pora dvynukų išpuo- keisli du ar tris kartus

bata arba cocoa, aiskrymas.
Ko negalima valgyt.

lygų. motina jau mirė. 
Dabar šita mpestinga

duktė graužiasi ir verkia,
Sekančių valgių reikia ^am siuntė. ,tuos dokumen- 

vengti: šviežios ar karšios motlnai ir seserei Ame- 
duonos, stiprių prieskonių, "k.on ..atvykti, nes aišku 
kaip pipirai, muštarda, rau- kalP diena, kad bolševikai

lanti kiekvienam, šimtui gi- Veidrodžius reikia laiky-
-------............ --- ,  .............. . m^’^rejatukai P^^’ti tokioj vietoj, kur jų ne-
tiys puodukai ir pusė. Su- *s.o ketv n -. sįeRia saulė, nes saulės 

tukai įs oOO.OOO gimimų. įspintuliai suardo sidabrą irpilk į puodą atgal. Sudėk 
cukrų, lemonų sunką ir už
virink. Tegul paverda vieną 
mipųtę įąbaį smarkiai. Nuo
latos maišyk, kad neprisvil
tų. Po minutės nukelk nuo 
ugnies ir tuoj supilk pekti
ną (pectin). Nuolatos mai
šyk. Supilk romą, gerai iš
maišyk ir tuojau karštą su
pilk iškarštus stiklus. Užtai
syk parafinu ir pastatyk 
vėsioj vietoj.

Bandukės su mėlynėm.
Patartina šitokia propor

cija :
2 puodukai miltų.
4 šaukštukai baking powder. 
Pusė šaukštuko druskos. 
Puodukas cukraus.
Puodukas mėlynių.
Išplaktas kiaušinis.
2 šaukštai sviesto.
1 puodukas pieno.
Persijok kartu miltus.

baking pauderį, cukrų ir 
druską. Sudėk mėlynes ir 
išmaišyk. Kiaušinį sumai
šyk su pienu ir ištirpintu 
sviestu. Supilk viską į sau
sąją medžiagą ir lengvai 
išmaišyk, neplak. Ištepk 
formas riebalais, sudėk į 
jas tešlą ir kepk 400 laips^ 
nių karšty. Arba gali sudė
ti tešlą į plačią blėtą ir pas 
kui supiaustyti pyragą ket
virtainiais.

35-39 METAI PAVOJIN- 
GIAUSIS MOTERIES 

AMŽIUS

ŽIBUOKLĖS

žibuoklių kvapas ore plauko 
‘pteioj jų* ir

Naktis nusviro jau ant lauko 
žibuoklių kvapas ore plauko. 
Naktis tylioji žino daug ko. 
Bet ko?—Negali pasakyt...

sugadina veidrodį. Saulės 
sugadintą veidrodį jau ne- 

: pataisysite.
i i
Kaip valoma klijonkė 

(oildoth.)

nu-

j ištrėmė jas Sibiran tik dėl 
ginti valgiai, svogūnai, čes- t0’ k_ad neišleisti jų iš savo
ginti agurkai, kava, spir

Klijonkę geriausia 
plauti apišilčiu vandeniu ir 

žibuoklių kvapas ore plauko, muilu. Jeigu klijonkėj yra Į 
Nors pievoj jų ir nematyt. kokių dėmių, galima paban-" 

Kazys Binkis.1 dyti jas išimti šiltu uksusu.

ŠEŠIOLIKINĖ TURI TRIS VYRUS

_ 4
Jauna 16 metų mergaitė Matthews Eastman Sud- 
derith guli Fresno ligoninėj, Kalifornijoj. Policija 
ją kaltina, kad ji turi tris vyrus, bet niekada nėra 
ėmusi divorso. Ji dar jauname amžiuje pradėjo mai
nyti vyrus, kaip pirštines.

nakai ir visos daržovės iš 
kopūstų rūšies, taip pat rie
šutai. riebios mėsiškos sriu
bos, riebus pyragaičiai ir 
saldainės, keptos mėsos, 
taip pat visokios prezervuo-į 
tos mėsos ir žuvys iš kenų.
Taip pat nieko nevalgykit 
ir negerkit labai karšto ar 
labai šalto. Nevalia rūkyti 
tabako ir gerti svaiginamų 
gėrimų. Minkštieji gėrimai 
su karbonu taipgi draudžia
mi.

Geros ir sveikos sriubos.
Riebių mėsiškų sriubų 

reikia vengti, bet sriubą iš 
vištienos galima valgyt. Ge
riausios yra pieniškos sriu
bos iš tokių daržovių, kaip 
morkos, salierai, žirniai," vandeny.

vergijos i laisvąjį pasaulį. 
Dėl to sena motina turėjo 
žūti Sibyro tyruose, o sesuo 

idabar tenai kenčia neapsa
komą vargą.

Tai ve, kaip išrodo ko-
tnumstų išgirtas “rojus’ 
Stalino diktatūroj.

Luskienė.

Arbatos dėmės.

Baltos staltiesės Ir kiti 
daiktai, jeigu jie būna su
lieti arbata, gali būt išva
lyti borakso skiediniu. Į 
puoduką vandens reikia 
Įdėti šaukštuką borakso 
(angliškai: borax) ir pa
merkti suterštą vietą. Pas
kui išplauti verdančiame

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio 
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 Skyrių- , 
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. Broadway, So. Boston 27, Mass.



Nf. 31. Liepos 30 194? m. KELEIVIS, 50. BOSTONfe-------- -- ' "T" P~~ - ■ -sm
P'jsiapis Septintas

Juoktis Sveika TRIJŲ lėlių atstovai tams, kad jas išnaikinus, j Kauntė paskelbė, kad ji 
Tas fermeriui gerai apsi-j duos už kiekvieną nušautą 
moka.- vilką 10 dolerių dovanų.

Medžiotojams

kie cezariai, pasirodydavo 
minioms ir mosikuodavo 
rankomis kaip tikros bež
džionės. Kiek aš kartų esu’ 

eikslus lais- 
. juos vi-

patardavo sada pasitikdavo gardžiu

Žmonės, kurie nesupran-; padeda ligoniams, kaip vi- mafęs tuos paveiksi! 
ta juoko, arba “neturi ju- sokios pilės ir pročkai. vose šalyse, publika j 
mnm lancmn" Ypatingai jis patardavo sada pasitikdavo g

juoktis tiems žmonėms, ku-juoku. Bet diktatorių sū
rių viduriai yra nesveiki, j telktos minios juoktis ne- 
Jo nuomonė buvo ta. kad-mokėjo, o užtat dabar ne-

moro jausmo , yra surugę, 
pikti ir sunkiai sugyvena
mi. Daktarai jau senai sa
ko. kad juoktis yra sveika, 
o linksmi žmonės yra svei
kesni, kaip tie “rimtuoliai”, 
kurie, nelyginant kokie pe-

juokas gerai išvalo vidurius 
nuo visokių negalavimų. 

Juoko reikšmė yra didelė
likanai, su profesorišku1 ne tiktai asmens sveikatai, 
rimtumu žiuri, i pasaulio!bet ir visos visuomenės 
bėdas ir gilias durnas du-' sveikatos palaikyme. Mo- 
m°ja. įkyti daktarai aiškina, kad

Pasakoja apie vieną žmo- fašizmas ir bolševizmas, 
arba,' kaip dabar sakoma, 
totalitariniai režimai”, yra

gų. kuriam juokas išgelbėjo 
gyvybę. Jis susirgo ir jau 
buvo prisivaręs visai arti paranoikų sukurti, arba ne

sveikų smegenų padaras. 
Kaip ten yra su tais smege
nimis, pasakyti sunku. Bet

beturi laiko juoktis, nes rei
kia raudoti.

Juoktis sveika. Žmogus, 
kuris nemoka juoktis, yra 
prirugęs ligi; maišelis, o vi
suomenė, kurioj juokas yra 
galimas tik pasislėpus po 
gl indų, yra vergų visuome
nė. J. S-».

prie grabo lentos. Jo ipėdi 
niai tiek buvo tikri, kad jis 
mirs, kad jie visai nesislėp
dami pradėjo dalintis jo jei žmonės diktatūros kraš-* • 1 • 1 • • v _ ** X_ - — — 1 “ X. T “ x

Sausieji ir Slapieji

Vilkai Užpuolė
Ar žinote, kad šiaurinėj

yra progos 
užsidirbti pinigų. Nuo pe
reitų metų rudens iki dabar

Arkansas valstijoj siais me- j medžiotojai pristatė i kaun- 
tais tiek priviso vilkų, kadj^ tiktai 55 nudėtus'vilkus.
avių

kaip
augintojai ^nebežino,|pa^yS farmeriai pradėjo or-
nuo jų apsiginti.

sako, kad dėl vilkų Funon,ant vjjku 
apskrityje šiais metais avių' 
skaičius sumažėjo 40 nuoš.

dideles ablavas

Farmerio Vaikas.

Senatvės Pensijos
Gyvenimas pabrango ne- mai taip nėra, jei reikėjo 

svietiškai. Visi žmonės, vie- išleisti įstatymą ir imti iš 
naip ar kitaip, stengiasi pa-įžmonių “social security” 
didinti savo uždarbius, kad mokesnius. Bet jei senatvės 
galėtu pragyventi. Darbi-' pensijos reikalingos, tai jos 
ninkai jau ” iš kelių kartų turėtų būti tokios, kad žmo- 
kėlė reikalavimus 'ir gavo j gus nors šiaip taip galėtų 
uždarbiu pakėlimą. Kaip tik išgyventi. Mokėti senatvės

Jau 13 metų. kaip Ameri
ka pašalino “Aštuonioliktą 
konstitucijos pataisymą” ir 
kraštas vėl pasidarė “šla
pias”. Prohibicija mirė. Bet 
prohibicijos šalininkai A- 
merikoje tebėra gyvi ir ve
da nenuilstamą kovą už

tuose mokėtų ar drįstų 
juoktis, tų kraštų diktato
riai greit nugriūtų nuo sos
tų.

Franeuzai sako: “Le ri- 
dicule tue”, arba “juokas 

mirti.1 užmuša”. Jei koks diktato- 
'rius gerai apsijuokintų, ar
ba jei žmonės drįstų jį iš
juokti, jo viešpatavimas ne
galėtų būti ilgas. Pavyz
džiui, vienas rusų rašyto
jas. vardu Avdijenko, kar
tą komunistų partijos suva
žiavime pasakė tokią pra
kalbą :

“Praeis šimtmečiai ir ateities 
komunistų gentkartės skaitys 
mumis laimingiausiais tarpe 
mirštančiųjų, kurie tik

rą juoką jis padovanojo sa-Įkada nors gyvenę šioje žemėje, | apskHčm V *miest? miertZ- 
vo geriausią kepurę. Į todėl kad mes matėme musų — - - - - —

Daktarai aiškina, kadjakimis Staliną, vadą-genijų,

turtą ir kiekvienas taikė pa
sigauti kas vertingesnio. Li
gonis tą matydamas pradė
jo pykti ir bartis, bet juo 
labiau jis pyko, juo jam bu
vo blogiau ir su piktumu 
jis tik artino savo 
Pagaliau jis pamatė, kaip 
jo mylima beždžionė irgi 
stojo į jo turto dalybas ir 
pradėjo mieruoti sau ant 
galvos jo skribėles ir kepu
res. Tas vaizdas jį tiek pra
juokino, kad jis pradėjo 
kvatuotis ir pasidarė visai 
linksmas. Su linksmumu ir 
jo sveikata pasitaisė ir jis, 
pagijęs, atėmė iš savo įpė
dinių visus jų pasisavintus 
daiktus, o beždžionei už ge-

Amerikos "nusausinimą". 
Amerikos “nusausinimo”

šalininkai sako, dabar A- 
merikoje 30 milionų žmo
nių gyvena “prohibicijos 
sąlygose”, arba tokiose vie
tose, kur draudžiama par
davinėti svaiginamus gėri
mus. Trys valstijos — Kan- 
sas, Oklahoma ir Louisiana 
—yra uždraudusios parda
vinėti savo ribose šnapsą ir 
vyną. bet alaus pardavinė
ti ir jos nedraudžia. Šalia 

yra tų valstijų yra tūkstančiai

Jungtinių Tautų pasitarimuose dėl Balkanų dalyva
vo rusiškų lėlių atstovai iš Balkanų. Čia matyti iš kai
rės į dešinę Jugoslavijos atstovas Joza \ ilfan, Al- 

' banijos atstovas — Nesti Kerenxhi ir Bulgarijos at
stovas — Dr. Nizzim Nevorah. Satelitų atstovai bal
savo taip, kaip Rusija jiems liepė balsuoti.

Farmeriam Pasiskaityt
Farmerių Gerbūvis

Agrikultūros departamen
tas sako, šiais metais far-

j pagrindas, o 
'bas yra pavojingas.

fermeriu dar

bų, kurie draudžia savo ri
bose pardavinėti svaigalus.

juokas padidina nervų vei- Staliną protingąjį, meilųjį, pa- Sausieji sako, kad kas-
labiau ei

na sausyn ir jie visai rimtai
prastąj,, neišpasakytai papras-į met Amerika V1S 
tą.ų. Kai as susitikau Staliną, 
aš dar iš tolo sudrebėjau, paju
tęs jo galingumą, jo magnetiz
mą ir jo didybę. Aš norėjau 
dainuoti, šaukti, staugti iš lai
mės ir džiaugsmo”.

kimą ir staiga sumažina 
nervų įtempimą. Pasakoja 
apie vieną kareivių trans
portą per karą. šalia laivo 
pasirodė submarinas. Ka
reiviai susirinko ant laivo 
denio ir baisiausiame nervų 
įtempime laukė, kada šub- 
marinas paleis į laivą tor
pedą ir jie važiuos į juros 
dugną. Laive viešpatavo 
nejauki tyla, kuri kas mi
nutė galėjo pavirsti į pani
ką. Staiga tamsumoje pasi
girdo vieno kareivio bai-1 g-ais plojimais”, jf sustojo irįpat galo ateis draudimas po 
sas: Klausyk, Albertai, tu, per kelias minutes kėlė ova- visą Ameriką.
rakau, paėmei mani laikro ~ .......... ‘ ‘
dį ir.
nieko

Jei publika Į šitą išgve
rusių smegenų vergo žo
džius butų sustaugusi galin-* om innlzn 0!4-1-i

negrąžini!” Rodos,
cia

kainos kyla, tai ir smulkus 
biznieriai padidina savo už
darbius. Valdžios tarnau
tojai, kurių dabar atsirado 
milionai žmonių, taip pat, 
reikalavo ir gavo algų pa-j 
kėlimus. «Visi, kas tik gy
vas. stengiasi kovoti prieš 
brangenybę.

pensijas tiktai ant pajuo
kos, nėra puikus dalykas.

Pensininkas.

JUOKAI
Musų Leide

Jaunoji Zuzana nuėjo iš

Kiaulių Niežai
, • , • Virginia valstijoj vienoje 

menų pajamos .s javų n ki- !>. . .
tų žemes ūkio produktų kgulžs sirgti

Kiaulių niežai pasireiškia 
tuo, kad kiaulių oda pa
rausta, pasidaro labai niež- 
tanti ir jautri, šeriai nu
krenta ir oda lieka šiurkšti

bus aukštesnės, negu se
niau. Departamentas pa
duoda ir skaičius, bet “bi- 
lionų toncius” nieko nesa
ko atskiram fermeriui. Tei-1
sybė yra, kad dabar farme- . susiraukšiėiUsi 

pranašauja, kad kada nors riai turi daug didesnes pa- . ..
visa Amerika vėl bus sausa.Ijamas. negu jie turėdavo rtabar Virginijos 
Bet mažai kas iš jų tiki, prieš karą ir net karo laike.
kad nusausinimas bus pra-

klausia fermeriai. Dabar 
užau

vestas
UUVU

kongrese, kaip tai/■l • i po pir^A

ferme

riams valdžia pataria kiau-
Bet kiek iltrai tas tesis’—ilių niežus 'J-Vti.su motorų

, aliejumi, pnmaisius kiek 

kiau-. ., . . . - kerosino. SergančiasAmerikos fermeriai uzau- ,___. J . , • • 1 les remia uazuialgina daugiau javų ir kito-pasaulinio karo. Priešingai, _
sausieji dabar laukia, kad,kių produktų, negu Ameri- 

gu juoku, Stalino prestižas Hraudimas svaigalus par- ; kos žmonės gali suvartoti.

iv rrr>vQ.i
ištepti tuo tepalu. Jei kur 
kiaulės gulasi į pelkę r/„es sąn >uva, b , tei j ir • yra žmonių,

farmerių gerbūvis!,.*. -U ;*ilt;įpo senatveibutų nuvažiavęs žemyn J davinėti bus pasiektas “iš Todėl įannenų gernuvis,, . oferno mini; iniiti Pu senatvei, na u wi 
Bet “publika” į tai atsakė tapačios”, per miestus, ap-!priklauso nuo to, ar užsie- ,• • ; f m;Rni i kuriems vaikai padeda
ne innlf., Knf .skričius valsHins ir tik ant miH iSnivlrtl Arrwrik-n5 apejaus n Kerosino misinpi. • ,ne juoku, bet “griausmin-,skričius. valstijas ir tik ant
/mo -T n 1 z-, -J ■» Z 11 _   x _ • • - TA O F 1 z~v nlmr, z-1 v « z-J ? zv z-a zv

niai ratt išpirkti Amerikoj < k fc. f j į kurie gyvena kartu au vai-
LrfTie iv ov Drinfrroeue _ . . 1 r . ■ lzoic

Bet ką turi daryti seni į grožio ^lion^’ 
žmonės, kurie gauna senat- dėjo ten keturias valandas, 
ves pensijas? Jiems pensi
jų niekas nepakelia ir net 
nemano pakelti. Kada buvo 
priimtas pensijų įstatymas,
1935 metais, pragyvenimas 
Amerikoje buvo pigus ir 
todėl kongresas apskaičia
vo senatvės pensijas pagal 
tada buvusias kainas. Bet 
dabar pragyvenimas pa
brango gal dvigubai, o pen
sijos paliko tos pačios, 
kaip buvo numatytos 1935 
metais.

Senatvės pensijos Ame
rikoje yra labai mažos, o 
brangenybė jas padaro vi
sai neužtenkamas. Gudrus 
žmonės dažnai sako, kad 
“amerikoniškas būdas” ap
rūpinti savo senatvę yra 
taupyti pinigus ir gauti iš 
vaikų išlaikymą. Žinoma, 

kurie susitau- 
Yra ir tokių, 

ar

Jai buvo suraityti plaukai, 
išraustyti antakiai, jos vei
das buvo išpudrintas, akių 
blakstienos prailgintos, jos 
nagai buvo apkarpyti, nu
valyti, nudažyti.

Grįžusi iš grožio saliono 
jaunoji Zuzana tris valan
das rengėsi. Jos dresė buvo 
labai brangi, puošni, pasiū
ta geriausio siuvėjo. Po to, 
ponia atsistojo prieš veid
rodį, žiurėjo į savo veidą, į 
figūrą, lankstėsi ir kraipėsi, 
šį tą pataisė, pagerino ir 
sunkiai atsiduso. Jai ne vi
sai patiko jos išvaizda, bet 
geriau negalima buvo nieko 
'padaryti, o laiko jau mažai 
bebuvo, reikėjo skubėti į 
pasimatymą.

Su kuo ponia Zuzana tu
rėjo pasimatymą? Gal ma
note su kokiu jaunikaičiu? 
Visai ne. Ji ėjo susitikti sa
vo vyro buvusią sužadėti
nę...

cijas diktatoriui, kuris, pa
sipūtęs, kaip kalakutas, ir

nėra ypatingai krutinę išręžęs, tuos “griau- 
. .. *. smingus plojimus” priėmė

ir po kelių minučių rankos 
mostelėjimu savo vergų en-

juokingo. Bet įtempti ka 
reivių nervai staiga “atslū
go”. Belaukiant mirties kas
tai “prisiminė” savo laikro- tuziazmą nuramino..
dį ir “išrakaliavo” draugą. 
Kareivių mintys nukrypo 
nuo mirties į tą draugišką 

ir visi užsi- 
juoku. Nervų

Diktatūros šalyje juokas 
yra pavojingas. Todėl ten 
neišvvsite niekada diktato
riaus karikatūros, o polici
ja, jei sugauna “džiokinin-

produktus ir ar kongresas -t.. , aprianriai vra ias kais-. . .. - . nutars ir toliau palaikyti?!’ .. .8 - enečiu tuos Bet yra tūkstančiai ir tuk-
Prohibicijos šalininkai tu- aukštas kainas farmerių;į A -t-A- stančiai senų žmonių, kurie

ri kelias galingas organiza-produktams. c ‘ ' iš vaikų nič nieko negauna,
cijas, kurios veda propa-i Del tų klausimų farme- Pienas su Cebuliais? Vaikai nenori ir klausytis, 
gandą už sausą Ameriką.Jriai jau dabar pradeda la-! Kartais pamelžtas pienas kada tėvai užsimena apie 
Didžiausios iš tų organiza-'bai rūpintis. Europoje dar atsiduoda česnaku ar svo- pagelbą. Ką tokie seni žmo- 
cijų yra sekančios: Wo-iyra badas ir Europos žmo- gunais._ arba kvepia ropė- nės turi daryti? Vienintelis 
man’s Christian Temper-’nės febai norėtų pirkti A-

Union, Antisaloon merikos maistą, bet ar jie

įtempimas praėjo, o kartu|kus„ krečia juoR
dingo ir panikos pavojus, j diktatoriaus, siunčia juos i 

Juoko gydomą įtaką ge- šaltą vietą amžinai atsivė- 
rai suprato vienas francu- dinti. Karolis Radekas tik 
zų daktaras, Fransua Rabe-'dėlto Rusijoj buvo nužudy- 
lais (gyveno 1495-1553 m.) tas, kad jis mokėjo visokių

ance
League, Methodist Board 
of Temperance ir Prohibi 
tion Party.

Šiais metais sausieji pa 
veikė senatą ir ten dabar 
jau svarstomas bilius, kurs 
numato uždrausti alkoholi
nių gėrimų skelbimus už 
valstijos ribų. Tai reiškia, 
kad Massachusetts valstijoj

mis. Tas pareina nuo gy- jų pajamų šaltinis yra se- 
vulių pašaro ar ganyklos, natvės pensijos, o tos pen-

Keista, Ne Teita?
Vienas ligonis ligoninėj 

veik visą dieną klausėsi pri
dėjęs ausį prie sienos ir vis 
ką tai murmėjo sau po no
simi. Pagaliau jis pašaukė 
vieną ligoninės patarnauto
ją ir sako jam:
'—Pridėk ausį prie sienos

turės dolerių, kad galėtų Į Kur ganykloje yra laukinių sijos yra tokios mažos, kad ir pasiklausyk!
Amerikos žemės ūkio pro- svogūnų ar česnakų,- tai iš jų niekaip negąhma dar- Patarnautojas pridėjo ąu- 

' ' ’ • i ubagiškai išgyvenu. "-‘gi'riltie sienos ir klausi jluk|ųs t pirkti ? Marshąll’o 
• planas rupi ’ ir fermeriams, 

nes jei Europa neturės do
lerių. Amerikos fermeriai 
gali neturėti, kur savo pro
duktus parduoti.

Nelaimės Ant Farmų
Jis parašė labai juokingus juokų papasakoti apie “va2 i negalima bus garsinti Mil 
“Gargantua” nuotykius ir dą-genijų”. waukee alaus, arba koki<
visiems savo ligoniams įsa-' Visi esame matę Mussoli- 
kydavo savo raštus skaityti, nio ir Hitlerio paveikslus. 
Jis sakė, jo raštai geriau kaip jie savo laiku, lyg ko-

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

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

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

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją 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 nuų jau karto ragauto raudonojo teroro. .

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicagoj metams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 

šešiems mėnesiams —« $3/25.
’ SIŲSKITE ČEKĮ ARBA MONEY ORDERI ADRESU;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, I1L

kokio
nors snapso, kurs yra ga
mintas už Massachusetts 
ribų. Tas įstatymas grei
čiausiai nepraeis, bet sau
sieji skaito dideliu laimėji
mu, kad toks bilius iš viso 
pradėtas svarstyti senato 
prekybos komisijoj.

Amerikos svaigalų pra
monė praeitais metais pa
darė 8 bilionus dolerių me
tinės apyvartos. Iš alaus, 
šnapso ir vyno gamintojai 
turėjo milžiniškus pelnus. 
Nemažai uždirbo ir gėrimų 
parduotuvės bei užeigos. 
Gėrimų, biznis yra stambus 
biznis ir to biznio vadovai 
tik pečiais patrauko; kai 
sausieji jiems grąsina vėl 
nusausinti visą Ameriką. 
Jie sako, prohibicija nebe
grįš, amerikiečiai dar labai 
gerai atsimena munšainą, 
butlegerius, raketierius ir 
panašius prohibicijos “vai
kus”.

Kaip bus ilgainiui prana
šauti aš nesiimčiau. Kovą 
dėl Amerikos nusausinimo 
išspręs “eilinis pilietis” sa
vo valsčiuje, mieste, apskri 
tyje ir valstijoj.

karvės jų užėdusios duoda gi 
pieną, kurs atsiduoda čes- “Amerikoniškas

į *]5fie sienos ir klausosi, 
būdas” bet nic niėko negirdi. Jis

ir sako:
—Klausiaus, bet aš nie

ko negirdžiu. Ką tu ten gir
di?

—Taigi, — atsakė ligo
nis — ir aš klausiaus visą

naku. Tokiame atsitikime gyventi butų geras, jei žmo- 
patariama ganyklą išvalyti gus galėtų susitaupyti. Bet 
nuo tų augalų, o jei tai ne- auginant šeimą tas nėra 
galima padaryti, tai karvių lengva padaryti. Juk jei vi- 
nereikia leisti'į tokią gany- si galėtų susitaupyti senat- 

* “""M kją nuo 4 jkj g valandų vei, tai kongresas nebūtų 
Kasmet Amerikos tarmo- į prj€g melžimą. O jei ir to nė to įstatymo apie senat- dieną bet ir aš kažin kodėl 

se miršta l» tūkstančių negabma pa<4aryti. tai pa- vės pensijas išleidęs. Mato- nič nieko negaliu girdėti!
tariama j tokią ganyklą ---------------------------------- —---------------------------------žmonių nuo visokių nelai

mingų atsitikimų, o virš 
dvejų milionų žmonių far
mose kasmet sunkiau ar 
lengviau susižeidžia.

Liepos mėnesio gale pojtas žoies ėsti

pirma suleisti veršius ir ne- 
pieningas karves, kurios 
svogūnus ar česnakus nu- 

i rankios, nes karvės mėgsta
Kai ganykla 
tada ir pie

ningos karvės gali joje ga
nytis ir pienas nebeturės to 
kvapo.

Kiek Kainuoja Viena 
Žiurkė

Kiekvienos žiurkės išlai
kymas ant farmos kainuoja 
fermeriui $2. Už tiek mais
to suėda viena žiurkė, o kur 
yra viena žiurkė, ten jų at
siranda ir daugiau. O juo 
daugiau žiurkių, juo bran
giau atsieina jų išlaikymas.

Žiurkės ne tiktai pačios 
maistą, bet jos prida-

visą Ameriką buvo paskelb- bus apValyta, 
ta “National Farm Safety 
Week”. Galybės geriausių 
patarimų buvo duota far- 
meriams, kaip apsisaugoti 
nuo nelaimingų atsitikimų 
prie darbo, namuose ir ypa
tingai .dirbant su trakto
riais ir kitokiomis mašino
mis. 30 nuošimčių nelaimių 
fermose įvyksta su mašino
mis.

Kaip ant kelių ar dirbtu
vėse, taip ir farmose milži
niška dauguma nelaimingų 
atsitikimų įvyksta DĖL NE-j Ž 
ATSARGUMO, arba dėl, ėda

apmokamas darbas
laukia jus Armijoj

******************************

apsileidimo. Iro daug visokių kitokių iš-
Jei farmerys laiko savo k adų. Jos daug maisto su

mažinąs ir įrankius ne vie- gadina, apteršia ir nešioja 
toje, jei jis nemoka padėti į visokias ligas. Laikyti far- 
daiktus į savo vietą, jei jis moję žiurkes nėra naudin-
neatsargiai elgiasi su trak- ga. j
toriu, tai toks farmerys grei-! Nuo žiurkių lengva apsi

imčiau nuvažiuos į ligoninę saugoti, tik reikia paskelbti 
pskri-' pasilsėti, arba ir į kapus, joms begailestingą karą ir 
S. p. Atsargumas yra saugumo nepagailėti dolerio vais-i

Jei aukštesnėje mokykloje jū
sų pasiektas mokslas prilygsta 
aukštam kariuomenės verbari- 
mo stadardui, tai tikrai geras 
darbas laukia jus Reguriorėj 
Armijoj.

Prie Eilinio pradinės algos 
$75 mėnesiui, pridėtinai gauna
te maistų, rubus, pastogę, me- 
dikalj aprūpinimų, pigių ap- 
d raudų ir paliuosavimų nuo 
mokesčių, tas viskas civiliam 
kainuotų daugiau, negu $1500.

Jus taip pat gaunate nepa
prastai liberalų pasitraukimo 
iš kariuomenės planų — pusę 
algos per visų gyvenimų po 20 
metų tarnybos ir aukštyn iki 
trijų ketvirtadalių albos po JO 
metų tarnybos.

55 Tremont Street,

Visa tai sudėjus, jus stovėsi
te finansiškai geriau, negu ci
vilis uždirbantis $3000 metam: 
Ir jus turėsite gilių techniškų 
lavinimų, kelionių patyrimus, 
pasitenkinimų atliekant nau
dingų darbų ir prie to draugiš
kumų puikių vyrų grupės! 
Gaukite pilnus faktus šiandien 
jums artimiausioje U. S. Armi
jos Rekrutavimo Stotyje.

t>n f o p v o
U. S. Army
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D1DEL1S LIETUS IR AU- Nelaimėje liko
DRA PRIDARĖ 

NUOSTOLIŲ

Šį pirmadienį 
smarkus lietus

Audinycių ir Verpyklų Dar* Pavogė U Namų Mergaitę no. Kurį laiką dirbo degtu-
bininkai Laimėjo Sutartį - -------- [kų fabrike. Jo ieško Vokie-

--------  Iš šeštadienio į sekma- tijoj jo sesuo Elzbieta Ra-
Virš 30 tūkstančių darbi- dienį nežinomas piktadaris monaitienė (Macaitytė). 

ninku musų valstijoj rengė- įlindo į Crasten šeimos bu- Žinantieji ar pats Macaitis 
si nuo rugpiučio 1 d. stoti į tą Roslindale ir rado ten prašom pasiskelbt 161 Mas-

į streiką dėl atnaujinimo dar
bo sutarties ir dėl apgyni-

vieną aštuonių metų mer- sachusetts avė. Galima tele- 
gaitę. Piktadaris paėmę iš fonuoti KEN 8210, kreiptis1 *1 1* • ** *11 • Tt < • 1 *sužeisti G. mo unijos. Bet streiko iš- namų laikrodį ir išvilko į Mrs. G. Fitzpatrick.

vyra* į Taverną
pagaminti pietus 
ieta. Geros va-

dens, o smarki perkūnija T. G. Arlauskas metų, j0 5 centus uždarbių pakė-
spardėsi be paliovos. Per- Mrs. T. Arlauskas. Josephi- limą į valandą ir penkias 
kūnas trenkė į 12 namų ir į ne ir David Donahue. dienas apmokamų atostogų,
dvi bažnyčias. Antrame kare važiavu- ---------------

Jonas Peranauski* Sveiksta Išiduoda Kambariai

Smarkusis lietus pasitai- šieji keleiviai buvo tiktai 
kė apie penktą valandą pa- sutrenkti, bet pirmo karo 
vakarė j, kada daugiausiai keleiviai buvo smarkiai su- 
žmonių yra gatvėse. Dėl lie- žeisti. Ypač sunkiai liko su-

Lietuvai Remti Draugijos 
Narių Susirinkimą*

Įvyks šį penktadienį.

Furnišiuoti gražioje^ vietoje, 
Southbostoniškis Jonas Dorchesteryje. Paranku prie 

Perry- Peranauskis, kuris krautuvių ir strytkarių. Telefo- 
gyvena ant C Street, liepos nas T AL 2364 (33)
pradžioje buvo sunkiai su- ------------------------------------------

BORIS BEVERAGE CO.sirgęs. Daktaro Seymour
patariamas jis atsigulė į li
goninę, kur jam buvo pada
ryta kojos operacija. Ji ge-

taus ir patvinusių gatvių žeistas Jurgis Dainis, dėl mgpiučio 1 d. 8 vai. vakare, 
susisiekimas labai susitruk- kurio daktarai bijo, kad ‘‘Sandaros” svetainėj ant F 
dė ir visas didmiesčio gy- jam gali būti sutrenkti sme- st., So. Bostone, 
venimas buvo išmuštas iš genys ir sužeistas nugar- gus aptarti pikniko ruoši- jrai pavyko ir dabar ligonis 
vagos. kaulis. . mo ir kiti klausimai. . Visi Jau gydosi namuose. Linki-

Audra pridarė daug nuo- ----- ;--------  _ nariai malonėkite atsilan- me greit pasveikti. Draugas;
stolių, bet žmonės po jos Žemė Drebėjo, Bet Žmonės kyti. Valdyba. Peranauskis yra senas “Ke-
laisviau atsiduso po ilgos Miegojo

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

kios rūšies alų baliams, vestu

sutros.

Šį Sekmadienį Išsispręs 
Senas Ginčas

Praeitą sąvaitę Marlboro 
miestely buvo jaučiamas

Gaisrininkai Susidūrė su 
Strytkarių

leivio” skaitytojas, skaito 
musų laikrašti nuo 1907 
metų.

vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

<->;

lengvas žemės drebėjimas. Praeitą sekmadienį pava- Lietuvai Remti Draugijos
--------- Žemė drebėjo anksti. 5:30 karėj vienas gaisrininkui Piknikas Artinasi

Šį sekmadienį. Lietuvių iš ryto, todėl gyventojų didelis vežimas susidūrė su' --------- DIDEL1S

Parsiduoda du Ice Box
Gerai atrodo, kaip nauji. Le

dų galima dėti 75 svarus. Tele- 
fonuokite T AL 2364 (31)

Ezpert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watehes - Jeaelry - Diamonds 
Radios • Electrical Appliances

37* *W. Broadway, So. Boston
Tel. ŠOU 4649 ’

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broad»ay. So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148

Radio Korporacijos pikni- dauguma jį pramiegojo ir gatvėkariu, kuriame važia-; Lietuvai Remti Draugijos, 
ke, Maynarde, išsispsęs jau tik seismografai užregist- vo ioo keleivių. Susiduri- didysis metinis piknikas į-j 
labai senas ginčas dėl to, Tavo, kad žemė purtėsi. mas Įvyko prie Bennington i vyks sekmadienį rugpiučio 
kas yra drutesni. vedę ar ---- -—-—— , jįr Marion gatvių. 4 gaisri-Į JO d- P^eT Lake Chauncy,1
nevedę vyrai? Klausimas 40 Metų Skaito ‘‘Keleivį ninkai buvo sužeisti ir gaiš- estboro. Į pikniką telkia
bus išaiškintas tuo, kad ve- --------- rininkų vežimo didžiosios lietuviai iš visos Massa-
dę ir nevetę vyrai sustos Šį pirmadienį į musų ofi- kopėčios buvo sulamdytos, chusetts valstijos. Piknike' 
vieni prieš kitus ir trauks są užėjo drg. D. Dzeven- Keleiviai gatvėkarėje buvo bus įvairių pramogų ir bus 
virvę. Kurie laimės, tie ir kauskas iš Dorchesterio. sutrenkti, b<
bus pripažinti drutesni. Sako, “40 metų skaitau stų nebuvo.
Leidės apstojusios aplinkui ‘keleivį’, bet nesu matęs.; " _—

galima laimėti skalbiamą 
132 dolerių vertės.

paplos pergalėtojams ir iš- kaip jus jį padirbate.” Kar-: Lankėsi Stanley Kowal iš 
neš savo galutiną sprendi- tu su juo buvo užėjęs ir drg 
mą. J. Rugis iš Roxbury. Apžiu-• • ve • • ■ •

New Jersey

masiną
Gera proga nusipirkti šva
ros mašiną Už mažus pini
gus.

Piknike bus ir daugiau rėjo įstaigą, svečiai atsinau- pirmadienį musų re- 
visokių linksmumų, dainų, jino laikraštį ir susipažino- dakcijoj lankėsi drg. Stan- T ;
žaidimų ir dovanų. Bus me asmeniškai. 1— Tz---- ’ -- XT------ XT T
linkmų dainininkų iš Kana-.
dos. bus renkama lietuvis- Lankėsi 
ka gražuolė ir visi ątvyku-

RAD1JO PROGRAMA

irzlu Rarlin TCnrnnra.
ley Kowal iš Newark, N. J.-- ’ - cijos programa ateinantį ne------------------- Tis ntvvkn na« savo hrnli i pvgiauid accuiauų nc-MlltlI Redalcciioi į 7- ^vo dėldienį iš WORL stoties,

Musų Redakcijoj | Braintree Mass.^poilsiui ir 95e Eiklių, tarp 9:30 k 
_ r . apsilankyti. Svečias užsisa- in.on n-in Lne

šieji galės turėti geriausius Praeitą savaitę musų re-|kė “Keleivį” sau ir savo! i t0Kia*
laikus. Piknikas įvyksta šį dakcijon buvo atsilankiusi broliui. i ' J’ ? . , . •

q a Miss A Sukarpvičiutė iš 2. Dainininkai Vincassekmadienį, rugpiučio 3 d. Miss A. Sukarevičiutė is 
Maynarde, Vose’s pavilionc. New Britain, Conn. Ji vieši

--------------- dabar pas Mrs. Puškauskie-
Lietuviai Automobilių nę So. Bostone. Viešnia yra; Drg. J. Andriukaitis

Nelaimėj Dorchestere

Kayackas ir Vincas Bubeli 
iš Montreal. Kanados.

3. Pasaka apie Magdutę
musų laikraščio skaitytoja! Arlington. Mass. mums pri-Į Pr°gLa.mos. parašykite

Dėkoja už Gautus Rubus

1S
--------- ir sakė norinti pamatyti, davė įaiši;ą. gavęs iš Vokie- S™ *T±iUS

Praeitą sekmadienį va- kaip Maikio Tėvas atrodo, tijos, nuo vienos lietuvaitės, j
kare Dorchestere susidūrė kada jis pasideda į sali sa- kuri racĮ0 jo adresą įsiūtą į9?^’ J-dtnua,}ian rrogram,,
du karai prisėdę keleiviu, vo pypkę ir kardą. paaukota per BALF drabu-tremont st., .Boston,;

----------------------- :--------- --------------------------------------- žj. Jauna mergaitė rašo: ^į^T^^rX

Dėkuoju jums labai už me siųsti į 502 East Broad-i 
jūsų siųstus man drabužius. way, So. Boston 27, Mass.

1 Mums yra labai džiugu, I Steponas Minkus
kad nors randame paguodą ---------------
pas Amerikos lietuvius, ku- Ar Žino Kas Juozą Macaitį
rie mus broliškai myli ir ---------
padeda kuo galėdami. Amerikos Raudonasis;

Aš taip pat esu čia tik su i Kryžius prašo mus pranešti, 
sesute, neturiu tėvelių... Aš kad yra paieškomas Joseph 
labai džiaugiuosi, kad prie Macaitis, kuris yra gimęs 
jūsų aukotų drabužių radau Lietuvoje, atvyko į Ameri- 
adresą ir galiu jums para- ką prieš 1914 metus ir gy- 
šyti... Regina, i vena Bostone ar arti Bosto-

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJOS

!
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VOSE’S PAVILION, MAYNARD, MASS.
Vadovaujant Steponui ir Valentinai Minkams

Kas bus šių metų gražuolė? Iš kurio miesto paeis 
šių metų “Miss Lithuania of N. E.” Kviečiame atsi
lankyti į šį puikų pikniką, ir pagelbėti išrinkti šių 
metų gražuolę.

Busai išeis iš sekančių miestų:
So. Boston—11, 12 ir 1-ą vai. nuo Lietuviu Salės. E street.b
Brighton—12tą v. nuo Liet. Pil. Kliubo. 26 Lincoln st. 
Cambridge—12tą v. nuo Liet. Pil. Kliubo. 823 Main st. 
Lynn—12:15 vai. nuo Liet. Pil. Kliubo, 25 Camden st. W. L. 
Lawrence—litą vai. nuo Liet. Pil.. Kliubo. 41 Berkeley st. 
I>owell—Imą vai. nuo D.L.K. Vytauto Kl., 447 Central st. 
Nashua. N. H—11 vai. nuo Liet. Kliubo. 34 High st. 
Norwood—1-mą v. nuo Lietuvių svetainės. St. George avė. 
Montello—12-tą v. nuo Zinkevičiaus Markct. 17 Arthur st. 
Stoughton—11-tą vai. nuo Lietuvių Namo. 24 Morton st. 
Worcester—1-mą vai. po pietų nuo Skrinskio Lietuviškos 

Vaistinės. Kelly Sq. netoli Liet. Kliubo.
Gardnerio—12-tą vai. Užsiregistruokit pas J. Galvanauską. 

Tel. Gardner 1774-R.

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordu ant Wilcox- 
Gay Rekorderio. Nauji Cresaley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radijų ir Radijo-Fonografų 

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

South Boston Radio
Service Center
652 E. Broadway 

prie Lincoln School
Tel. ŠOU 2446

METINIS

Rengia Lietuvai Remti Draugija

NEDĖLIOJĘ, RUGPIUČIO-AUGUST 10, 1947 
LAKE.CHAUNCY PARKE, WESTBORO, MASS. 

Pradžia 1 vai. po piet.

Lietuviai - Lietuvės: — Lietuvai Remti Draugija 
kviečia jus dalyvauti šiame piknike. Visas pikniko 
pelnas eis labdarybei — šelpimui musų brolių ir se
serų užjuiyje. Tad prisidėkite prie šio labdaringo" 
darbo.

Pikniko dalyviams yra skiriamos geros dovanos: 
1 Washing Machine, 2 — 25 dol. pinigais, 3 — S10, 
4 — $5, 5 — $5 ir 6 — $5.

Dainuos “Gabijos”, “Aušrelės” ir Worcesterio 
Moterų Chorai. Bus trumpų prakalbų, pranešimų.

Šokiams gros Dirvelio orchestra.
Iš South Bostono busai išeis nuo Lietuvių Piliečių 

Draugijos svetainės 1-mą vai. po piet.
Visus ir visas kviečia,

Lietuvai Remti Draugija.

CASPERS BEAUTY SALON

1047 Dorchester avė., 
Dorchester 25, Mass.

Kviečia visas moteris ir mer

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

Tel.: GEN 3668
Valandos: 9 iki 6

Masteikienė

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St_, arto Central Si 

CAMBRIDGE, MASS.

ON MAUOHT • IN SOTTUS • IN C ANS 
ruil OtfAtTS ■•<« OUMCt Bt(WEO av HAFFENHEFU B CO . ,«» «•*»•«. a«tW{»$ SIMCt 1«70 į

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

Dr. D. Pilka,
546 Broaduay,

So. Boston, Mass.

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo vieta.” 

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

Receptus paimam iš namų ir 
vaistus pristatom

FINI BROS.
Registruoti Farmacistai 

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

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948

West Roibury, Ma 
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nao 2 Iki 4

ir nao 7 iki 8 

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1820

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnist
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis: J
Nao 9 ryto iki 12

447 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-1
limas vietas. __
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
'Tel. SOUtb Boston 4618

i




