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Amerikos Tarnautojai Atėmė 
Iš Vengrų Policijos Amerikietį

— _ f

Bolševikai Buvo Suėmę Amerikietį Thuranszky—Ameri
kiečiai Atėmė jį iš Vengrijos Policijos — Amerikietis 
Saugus Pasiuntinybėj — Ir Amerika ir Vengrija Pro- 
. testuoja.

Praeitą sąvaitę Vengrijos i Kanada įsileis 25,000 
bolševikiška policija buvo T /’ *
suėmusi vieną Amerikos na- •< remtinilį
turalizuotą pilietį. Stephen ---------
Thuranszky. Bolševikai ji Kanados valdžia prane- 
kaltino, kad jis nepuikiai ša, kad ji įsileis greitu laiku 
kalbėjęs apie Vengrijos; iki 25,000 tremtinių iš Eu- 
bolševikišką valdžią. Ame- ropos prie įvairių darbų, j 
rikos pasiuntinybė Vengri-;Kanadai reikia daug darbi-i 
joj bandė išvaduoti savo pi- ninku, ypač žemės ūkyje, i 

kasyklose ir prie girių dar-j 
bų. Seniau buvo nutarta įsi
leisti 5,000 tremtinių, o da-i 
bar manoma, kad Kanada; 
gali daug daugiau žmonių! 
priimti ir duoti jiems darbo, i 

Kanada kviečia ateivius ir 
iš kitų šalių. Vien iš Angli-

lietį, bet vengrai jo nenorė
jo paleisti. Per dvi dienas 
amerikietis buvo bolševikų 
tardomas ir mušamas su gu
minėmis lazdomis, kad 
“prisipažintų”.

Šį pirmadienį S. . Thu-
BU^tebS'“lia?Cfeate£'> (labar Kanada atsi«abe- 

"?-7 tūkstančius naujų at-
žant, Amerikos pasiuntiny
bės tarnautojai jį išvadavo 
ir parvežė į Amerikos pa
siuntinybę. I

Amerikos valdžia sako. Anglijoje praeitą savaitę 
Vengrija, kaipo buvusi prie- įvyko visa eilė demonstra- 
šo šalis, turi sulig reikalą-• ei jų prieš žydus. Glasgowe,! 
vimo. paleisti Amerikos pi-= Londone, L ei'pooio u ki~ 
liečius, o Vengrijos "vai- tuose miestuose žmonės de- 
džia šaukia, kaa Ameri monstrą vo prieš žydus, pro-
pasiuntinybės tarnautojai testuodami prieš dvejų ang- 
“įsikišo” į Vengrijos vidaus lų kareivių pakorimą Pales- 
reikalus ir atėmė iš polici- tinoj. Demonstrantai pasi- 

“įtariamą” žmo- tenkino eisenomis ir šauks
mais. bet niekur nebuvo su-

Taip tas ginčas dabar ir rengta žydams pogromų.

jos nagų
gu

eiviu.

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ ŽYDUS ANGLIJOJ

stovi. Dar palieka klausi
mas. kaip Amerikos pasiun
tinybė išgabens Thuranszky 
ir jo šeimyną iš Vengrijos į
saugią vietą. Bet, vienaip ---------
ar kitaip, vengrų politinė Amerikos atominės ener- 
policija to žmogaus nebe- gijos komisija praneša, kad 
gaus kankinti. ji per praeitus metus išsiun-

--------------- tinėjo daug siuntinių su ra-
dio-aktyvia medžiaga į A- 

Rusai Lavina Vokie- merikos ligonines laborato- 
«« Kariuomenę

——7?“ . vą prieš vėžio ligą. 170 Ii-!
Sovietų Rusija suorgani- goninių 92 miestuose jau' 

zavo 43 vokiečių kanuome- įu1-j įos gydomos medžia- 
nės divizijas ir jas apmoki- gos ir naudoja ją vėžio li
ną savo okupuotoj _ zonoj. gaj gydyti. Sako, jau pada- 
Amerikiečiai susekė, kad ryta didelė pažanga kovoje 
rusai nesilaiko aliantų nu- prje§ Vėžio ligą su radio-ak- 
tarimo uždaryti vokiškas tyVia medžiaga. Toki 
karo dirbtuves. Tos dirbtu
vės dirba ir gamina ginklus.
Rusai net bando įtraukti 
į karo gamybą ir amerikie
čių zonoj Berlyne esančias 
dirbtuves. Praeitą savaitę 
viena toki dirbtuvė buvo su
sekta, ji gamino orlaivių
dalis pagal kitos dirbtuvės ---------
iš rusų okupuotos zonos už- New Yorke Harlemo ry- 
sak.vmą. Amerikiečiai tą tinė j daly, gyvena didžiau-

Atomai Pradeda 
Gydyti Vėžį

vra
pirmoji nauda iš atominės 
energijos pritaikymo musų 
gyvenime.

‘MAŽOJOJ ISPANIJOJ’ 
PLINTA KRIMINA- 

LIZMAS

dirbtuvę uždarė ir daro ty
rinėjimą.

EL. ROOSEVELT TEISI
NASI KONGRESE

Elliot Roosevelt, mirusio 
prezidento sūnūs, davė sa
vo parodymus senato tyri
nėjimo komisijoj apie orlai
vių užsakymus karo metu. 
Jis sako kad visose vaišė-

siame susikimšime keli šim
tai tūkstančių Puerto-Riko 
salos gyventojų, kurie at
vyksta į New Yorko ieškoti 
darbo. Dėl didelio susikim
šimo ir skurdo tarpe puer- 
torikiečių. ypač tarpe jauni
mo plinta kriminalizmas ir 
New Yorko policija turi 
daug darbo prižiūrėti tą 
miesto dalį. Kas mėnuo 
2,000 puertorikiečų atvyks
ta orlaiviais ar garlaiviais i 

ieškoti darbo,
se, kur jam teko būti su HO' 
ward Hughes kompanijos ;New Yorką 
atstovu Meyer, jis pats mo- bet daugelis darbo nesuran 
Rėjo už savo vaišes, arba da ir negali grįžti namo. 
vėliau grąžino Meyeriui pi- Puertorikiečiu apgyventa 
nigus. E. Roosevelt sako/ vieta New Yorke vadinasi 
visas tardymas turi tikslo “mažoji Ispanija” dėlto, 
diskredituoti mirusį prezi- kad puertorikiečiai kalba 
dentą. jo tėvą. , ispanų kalba.

KARO SKANDALŲ DALYVIAI

HENRY KAISER SMILES AT A QU ESTI O N DURING HEARING

Kongreso komisija IVashingtone dabar tyrinėja ka
ro orlaivių fabrikantų skandalus. Šiton aferon yra 
įvelti tokie “patriotai,” kaip Henry Kaiser, Howard 
Hughes, buvusio prezidento Roosevelto sūnūs ir kiti 
“dideli” žmonės. Sakoma, kad milioniniai orlaivių 
užsakymai buvo atiduodami neatsakomingiems as
menims, kurie keldavo valdžios atstovams giltas or
gijas su mergomis.

Nevadoj Parsiduoda Vandalai Išniekino 
Visas Miestas Lietuvių Kapines

Ne vados valstijoj yra 
miestas Rhyolite. kuriame 
niekas negyvena. Dabar 
vienas realestatininkas skel
bia, kad visas tas miestas 
parsiduoda. Jame yra gelž
kelio stotis, bet gelžkeli? 
neprieina, yra baras, vieš
butis, yra vienas namas pa
statytas iš tuščių alaus bon- 
kų ir yra daugiau visokių 
įdomių dalykų. Kadaise 
miestas buvo labai gyvas, 
bet kada užsidarė gretimos 
kasyklos, žmonės apleido 
tą miestą. Miestas 150 my
lių nuo Las Vegas.

NEGALIMA SUSITARTI 
DĖL ATOMŲ KONT

ROLĖS

Amerikos vienas delega
tas UN atominėj komisijoj 
sako, kad nebėra jokios vil
ties susitarti su Rusija dėl 
atominės energijos kontro
lės. Priešingumai yra tiek 
dideli, kad derybos nebetu
ri prasmės, jeigu Rusija ne
pakeis savo ikišiolinio nusi
statymo.

KALĖJIME SUDEGĖ 21 
MOTERIS.

Paryžiaus kalėjime, kur 
buvo laikoma apie 500 mo- 
tei-ų, pereitą sąvaitę kilo 
gaisras, kurio liepsnose žu
vo 21 moteris.

E. Roosevelto Bran
gios Vaišės

Senato viena komisija 
tyrinėja per karą padalytus 
orlaivių užsakymus Howard 
Hughes orlaivių dirbtuvė
se. Pasirodo, kad užsaky
mas padirbti orlaivius buvo 
duotas mirusio prezidento 
sunui, Elliot Hoosevelt, re
komenduojant. Senato ko
misijoj paaiškėjo, kad 
Howard Hughes kompanija 
labai iškaštingai vaišino 
Elliot Rooseveltą ir toms 
vaišėms išleido viri 5 tūks
tančių dolerių.

Užsakytieji orlaiviai ne
buvo padirbti, nors valdžia 
tam reikalui išleido 22 mi
lionus dolerių. Tik peniai 
metais vienas iš tų užsaky
tų orlaivių buvo pristatytas, 
bet jis nukrito ir sudužo 
per pirmą bandymą.

Senato komisija dabar 
apklausinėja Eliott Roose
veltą ir turtuolį Howard 
Hughes.

FORDO DARBININKAI 
SUSITARĖ SU KOM

PANIJA

Amerikos Lietuvių Taryba 
Kreipiasi į Prezidentą

Prašo Užtarimo Lietuvai Išlaisvinti—Iškelia Sunkią Lie
tuvos Žmonių Padėtį — Dėkoja už Lietuvos Nepriklau
somybės Pripažinimą — Kur Yra Atlanto Čarteris, Ke
turios Laisvės ir Iškilmingos Demokratijų Deklaracijos?

- Fordo kompanijos 107,- 
000 darbininkų rengėsi 
streikuoti šį antradienį, bet' 
paskutinę valandą buvo. 

susitarimo. Streikai
neįvyks. Daugiausiai ginčų 
buvo sukėlęs senatvės pen
sijų kasos tvarkymas ir 
unijos apsauga.

Methuen. Mass. Tautiš
kose Kapinėse praeitą sa
vaitę antradienį ir trečia
dieni siautė nežinomi pikta
dariai, kurie išvartė ant ka
pų paminklus ir išniekino; 
altorių kapinėse. Iš viso fa-i 
natikai išvartė 26 pamink-; 
lūs ant kapinių.

Pradžioje buvo manoma, 
kad gal vaikai atliko tą 
barbarišką darbą, bet prisi
žiūrėjus arčiau policija ma
no. kad tai kelių stiprių vy
rų darbas. Atrodo, kad tai 
tikybinių fanatikų ar nepil- 
napročių darbas, nes sunku 
suprasti, kad kas kitas eitų 
į kapines niekinti pamink
lus ir altorių.

Kapinių išniekinimą at
rado trečiadienį pavakarėj 
p. Bajoriunas. kuris kasdien 
kapines lanko ir jose palai
ko tvarką. Policija ieško 
piktadarių.

ŽYDAI IŠTEPĖ ANGLI
JOS KONSULATUS

RUSAI NEDUODA VIZŲ 
KONGRESMONAMS

Trys Amerikos kongreso 
nariai norėjo per atostogas 
nuvykti į Sovietų Rusiją" ir 
pasižiūrėti, kaip tas kraštas 
atrodo. Bet Rusijos valdžia 
jiems nedavė vizų, sako. jie 
yra nepageidaujami svečiai.

Dabar tie kongresmonai 
reikalauja, kad Amerika 
įsileistų tiktai tiek Rusijos 
agentų į Ameriką, Riek 
amerikiečių yra Rusijoj. 
Dabartiniu laiku Amerikoj 
yra 810 “registruotų” Rusi
jos diplomatų. Kiek yra ne
registruotų. valdžia neskel
bia. Tuo tarpu Rusijoj yra 
tiktai 168 Amerikos pilie
čiai. Kodėl nepaprašyti ru
sų, kad jie sumažintų savo 
agentų skaičių čia iki 168 
žmonių?

IR KO TIK NEVAGIA!

Berlyne, Vokietijoj lan
kosi Barlay cirkas. Vagis 
įlindo į to cirko kūtes ir 
nupiaustė uodegas cirko 
arkliukams. Viso vagis nu- 
-inešė 30 uodegų. Dabar 
cirko gaspadoriai nori ark
liukams pritaisyti dirbtinas 
uodegas, kol ataugs tikro
sios.

PAGIMDĖ 18-ą KŪDIKI

Žmona Viliojo, Vy
ras Žudė

Amerikos Lietuvių Tary
ba. 25 metų sukaktuvių pro- 

Įga, kaip Amerika pripažino
--------  | Lietuvos nepriklausomybę,

Las Vegas, Nev. policija pasiuntė prezidentui Tru- 
suėmė porelę žmogžudžių, manui laišką, kuriame pri- 
Joseph L. Hardy ir jo žmo- mena. kad lygiai prieš 25 
ną, kurie prisipažino užmu- metus Amerika pripažino 
šę keturius žmones. Jie da- Baltijos šalių—Lietuvos. Es- 
rydavo taip: žmona prade-tijos ir Latvijos-nepriklauso 
davo vilioti kokį nors pasi- mybę. Amerika ir dabar te
turintį keleivį ir kai jai pa- bepripažįsta tų kraštų ne
vykdavo nuvilioti iį kur į priklausomybę. Bet, deja, 
pakampį, vyras užmušdavo tų kraštų laisvė dabar yra 
lengvatikį ir apiplėšdavo. rusų okupantų paminta. 
Paskutinę žmogžudystę ta Daugelis Lietuvos žmonių 
pora papildė Nevadoj, kur buvo išžudyta, dar daugiau 
jie nusiviliojo vieną jauną Baltijos šalių gyventojų li- 
vyrą J. W. MacLain, į kai- ko išvežti į Rusijos gilumą 
nūs ir ten užmušė. Žmog- prie prievartos darbų. Du 
žudžiai buvo pagauti dėlto, šimtai tūkstančių Baltijos 
kad iie važiavo užmuštojo kraštų piliečių gyvena išvie- 
žmogaus automobiliu ir ant tintųjų žmonių stovyklose 
kelio įvyko nelaimė su ma- Vakarų Europoje ir nežino, 
šina. Tada pasirodė, kad kas jų laukia.
Hardy važiuoja su svetima Tas viskas atsitiko nežiu- 
mašina ir, patyrinėjus, bu- rint į Atlanto Čarterio pa-
vo susekta žmogžudystė. žadus, nežiūrint į bendrą 

visų aliantų deklaraciją,----n r - ;--- •fJžiuaryUj rr asmngu/nr, = ir
nežiūrint į Jungtinių Tautų 
čarterį.

Amerikos Lietuvių Tary- 
Praeitą savaitę Jungtinių ba reiškia vilties, kad Ame- 

Tautų organizacijos saugu- rika neužmirš savo iškil- 
mo taryba nutarė pasiųsti mingų pažadų ir panaudos 
Olandijai ir Indonezijos savo milžinišką jėgą ir įta- 
respublikai reikalavimą tuo- ką, kad išlaisvinus paverg- 
jau pat sulaikyti Javoje ka- tas Baltijos tautas, 
ro veiksmus. Prieš tą nuta- A. L. Taryba prašo musų 
rimą pasisakė Francija ir šalies prezidento, kad Ame- 
Anglija, bet jos nevetavo rika dar kartą pareikštų 
to nutarimo. Šią savaitę viešai, kad ji pripažįsta 
Olandija ir Indonezija atsa-; Baltijos šalių nepriklauso- 
kė, kad jos sutinka sulaiky- mybę ir kad tuo budu butų 
ti karo veiksmus ir nakčia atremta Rusijos propagan- 
iš pirmadienio į antradienį da. kuri įkalbinėja žmo- 
karo veiksmai buvo sulaiky- nėms, kad Baltijos šalys yra 
ti. Dabar olandai ir Indone- Rusijos dalis. Tarptautinis 
zijos vadai vėl bandys tai- teisingumas ir padorumas 
kiomis derybomis išspręsti reikalauja, kad Amerika 
ginčą dėl Indonezijos atei- pasisakytų už Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos nepri
klausomybės atstatymą.

Indonezijoj Karas 
Jau Baigėsi

I ties.

ANGLAI SPROGDINA 
TERORISTŲ NAMUS

Anglai nutarė Palestinoji 
sprogdinti namus tų žmo
nių. kurie vienaip ar kitaip 
dedasi prie teroro. Šį pir
madienį jie jau išsprogdino 
vieno žydo namą, pas kurį 
buvo rastas slaptas ginklų 
sandėlis.

60 KARO DIRBTUVIŲ 
BUS VISAD PARUOŠTOS

SUĖMĖ 60 ŽYDŲ POLI
TIKIERIŲ

A menkos karo departa
mentas skelbia, kad 60 di
delių karo dirbtuvių, bend
ros vertės virš dvejų bilio
nų dolerių, bus laikomos vi
sada paruoštos gaminti a- 
municiją ir kitokias karo 
reikmenes. Karo departa
mentas aiškina, kad reikia 
turėti tokias atsargines 
dirbtuves, nes jei karas iš-

Antradienį ankstį rytą kiltų, tai kol pramonė bus 
anglų policija suareštavo pertvarkyta karo gamybai, 
Palestinoj virš 60 žydų po- praeis tam tikras laikas ir 
litikierių, _ tame skaičiuje per tą laiką Amerika gali 
yra keturi miestų majorai atsidurti bėdoje dėl stokos 
ir daug dešiniųjų politinių amunicijos.
grupių veikėjų. Anglai sa-

New Yorke ir kituose A- 
merikos miestuose žydai 
ištepliojo Anglijos konsula
tų sienas su svastikomis ir 
visokiais užrašais prieš ang
lus. Dabar visur policija 
saugo anglų konsulatus, 
kad nebutu daroma dau
giau pasikėsinimų prieš 
juos.

Mrs. Fred Scoville iš 
Mount Sterling, ,Wis., far
merio žmona, praeitą šešta
dienį pagimdė aštuoniolik
tą savo kūdikį. Mrs. F. Sco
ville yra 37 metų amžiaus, o 
jos vyras yra 40 metų. Jie 
vedė 1925 metais. Jų šeimo
je dabar yra 11 mergaičių 
ir šeši berniukai. Viena 
mergaitė senai jau mirė 
tuoj ix) gimimo, o visi kiti 
vaikai auga sveiki.

ko, suimtieji žydai yra įta
riami palaikę artimus san
tykius su teroristais.

Anglijoj visuose mies-

VISA RUMUNUOS OPO
ZICIJA SUNAIKINTA

Teroras. Rumunijoj prieš
tuose vyksta didelės de- opozicines partijas buvo 
monstracijos prieš žydus, toks žiaurus ir griežtas, kad 
Kai kur ‘ minios naktimis visoki organizacija krašte 
pradeda daužyti žydu gy- Y™ išnaikinta ir bolše- 
ventojų langus ir grasinti v^ai jaučiasi užtikrinę sa-
žydams. vo viešpatavimą krašte.
-------- ------------------------- - Dėlto Rumunijos bolševikai

“Keleivyje” naudinga yra tikisi išsilaikyti valdžioje
daryti visokius biznio skel- dargi jei rusų kariuomenė 
bimus ir pa i ieškojimus. į ir bus ištraukta iš krašto.
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ginklų fabrikantai eina kalėjiman

APŽVALGA I

UN LAVONAS JAU 
DVOKIA

niais būriais tremia i Sibiro 
prie prievartos.stovyklas

- --------- * darbų.
Jungtinių Tautų saugu- Tokie yra faktai iš kietu

mo taryba ilgai svarstė vos. Mes paminėjome Val- 
“ Balkanų klausimą”. Ji demaro Čarneckio šeimos 
svarstė, svarstė ir pagaliau likimą, kaipo pavyzdį, kas 
sutarė balsuoti. Amerika Lietuvoje dedasi. Bolševikų 
pasiūlė rezoliuciją sūdanti “Vilnis” dėl to sako. kad
‘pusiau-nuolatinę” komisi

ją, kuri prižiūrėtų, kad Bal
kanuose butų taika ir kad 
kaimynai nepuldinėtų vieni 
kitų.

Rezoliucija protinga. Ji 
siūlo labai reikalingą daly
ką. Bet Rusijos atstovas 
Gromyko pakėlė ranką ir 
pasakė “NE”. Vadinasi. 
Rusija “vetuoja” Amerikos 
pasiūlymą. Su Rusija balsa
vo dar ir Lenkijos atstovas, 
kurs atstovauja Rusijos pa
jungtą Lenkiją. Kiti devyni 
delegatai balsavo už Ame
rikos pasiūlymą.

Balkanų veto yra vienuo
liktas Rusijo “ne’’ Jungti
nių Tautų saugumo tarybo
je. Ikišiol ta “saugumo” ta
ryba jokio svarbesnio klau
simo negalėjo išspręsti, nes 
Rusija vis sakė “ne”, o vie
nos valstybės “ne” suardo 
visą reikalą. Visi tarimai 
toje taryboje turi buti da
romi vienbalsiai, bent visi 
“penki didieji” turi sakvti 
“taip”.

Balkanų klausimo svars
tymas dar kaitą Įrodė, kad 
Jungtinių Tautų organiza
cija yra lavonas. Ta orga
nizacija ir gimė negyva, su 
veto prakeikimu ant kak
tos. Dabar ji pradeda dvok
ti ir visi naivus amerikie-

Keleivis” sukėlė “audrą 
vandens stiklinėje”.

Sibiras, lietuviškiems mu- 
ravjovščikams Amerikoje, 
yra vandens stiklinė, o iš
vežtieji i Sibirą tūkstančiai 
lietuvių, jiems yra toks 
••menkniekis”, dėl kurio tie 
rusiškos policijos pašlemė
kai visai nemato reikalo 
jaudintis.

Kadaise Muravjovas-Ko
rikas išvežė iš Lietuvos apie 
10 tūkstančių žmonių. Dau
guma buvo išvežta ne i ka
torgos darbus, kaip dabar 
prie bolševikų, bet “ant po- 
selenijos”, kur jiems caro 
valdžia leido Įsikurti žemės 
ūkyje. Bet lietuvių tautai 
Muravjovo smurtą griež- j 
čiausiai smerkė ir musų tau
toje Muravjovas gavo KO
RIKO vardą.

Dabar dešimtimis tūks
tančių lietuvių yra išvežti ii 
Sibiro

KELEIVIS, SO. BOSTON

čia matosi du ginklų fabrikantai, Henry Garson ir Murray Garson. kurie už 
kyšius ir sąmokslą apgaudinėti valdžią, šiomis dienomis Washingtone buvo 
nuteisti kalėjiman nuo 8 mėnesių iki 2 metų. Dešinėj matos vienas jų advokatų.

Kas Savaite
Šventasis Trėmime

Vienas laikraštis
.mu, kokią gelbėjimosi pro- 

nrane-'šram* pasiūlys Anglijos 
1 Attlee. Atrodo,ša. kad Uetuviškoje ūemty- KmybS frante 

> TAngUjos^socia-Anglijos
valdžios issilaiky-tremtinys, Šventasis Kazį- . 

mitras. Apie ji du istorikai; 
i parašė veikalus, jis daly-,mas- 
vau ja mitinguose, o arki- Išdavystės Užmokėsiu* 
vyskupas Juozas Skvirec-Į Douglas Chandler, ameri- 
kas davė šventajam naują kietis žurnalistas, kurs susi- 
titulą: Sako, jis buvęs pir- viliojo nacių pinigais ii- teo- 
las ateitininkas Lietuvoje, i rijomis per karą ir per ra- 

. , , i j i • v..,, dio skelbė Goebbelso pro-r.?viSut'u^ ‘Sį^ i"
yti i krikščioniu demokra- ta?. Hosto?^ ,a .?K1 
? * “nirmaii galvos uz salies išdavystę.^..Pa?5D4. kaiP? • Teisme D. Chandler kankaipo
krikščionį demokratą 
mes čia greit turėsime pro
gos išgirsti apie “garbės 
tremtinį Kazimierą.’’

Bolševikai nesenai į Vil-

o dė išsiteisinti tuo, kad jis 
esąs nesveiko proto ir tik 
dėlto tarnavęs Hitleriui. Be£ 
teismas nepatikėjo į nesvei
ką protą ir dabar D. Chand-

nių grąžino rusiškus šven-J|er turės laiko gerai apdu-

Iri irtu r&VTT rv mzilrloci~ XX V XX.< C7X fa
lavoną, jau griebiasi už no
sių ir nežino, ką su ta pu-

60 Miliony Darbu
Amerika dabar gyvena rastas būdas paremti užsie- 

“prosperity” laikus. 60 mi- nių kraštus, kad jie galėtų 
lionų žmonių turi darbus, ir toliau pirkti prekes. 

• įTai vra rekordinis dirban- “Marshall planas”, jei jis 
koncen^ci^Vl^ Raičius. (1939 metais virs planu

vykias, o Rusijos agentai!-- • Nedarbo 
lietuvių tarpe lankstosi ’
prieš Staliną, kaip joks lie- n ia* 
tuviškas judošius niekada 
nesilankstė prieš Muravjo- 
vą-Koriką.

ir bus paremtas] ti
-•- »-«—P ’i

Skaitytojų Balsai
Gerbiama redakcija,
Širdingai dėkoju gerb. “Ke

leivio” leidėjams už prisiųstą 
man Keleivio kalendorių. Ta 
proga norėčiau išreikšti trupu- 

savo nuomonės apie pati
buvo 45 milionai dirban- kongreso skirtomis lėšomis, [“Keleivį”. Yra tai įdomus laik-

praktiškai gali prailginti A merikos J rastis, aš jį pamėgau nepapras-
' ekonominį gerbūvį tai. Skaitant “Keleivi” ir kartu

tuosius, o kai kurie lietuviai 
randa ir laiko ir ukvatos 
šventuosius vežioti po toli
mas keliones tremtyje.
“Ji KKeda”

A. Bimba surado,, kad 
ponia Rooseveltienė “klie
dą”. arba kalba nesąmo
nes.’ Mat, buvusio preziden
to našlė pasisakė prieš or
ganizavimą trečiosios par
tijos dabartiniu laiku ir, 
sako, išbarusi komunistus,' 
kam jie kiša savo nagus 
prie tokios partijos organi
zavimo. To Bimbai užteko, 
kad mesti Mrs. Roosevelt

moti nacių teorijų teisingu
mą.
BALF ir Taupumas

Po visus Bendro Ameri
kos Lietuvių Fondo skyrius 
eina teisingas brazdėjimas, 
kad BALF organizacijos 
centras peraitvarkytų tau
pumo pagrindais. Skyriai 
teisingai sako, kad lietuviš
ka šalpos organizacija ne
turi ir negali lenktiniuoti 
savo tarnautojų algomis su 
didžiosiomis Amerikos šal
pos organizacijomis.

Musų šalpos darbas gali 
įeiti sėkmingai tiktai tada, 
jei to darbo vadovai rodyš 
didžiausio taupumo ir mo
kės išsiversti su vienu tar
nautoju, ten. kur dabai’ dir
ba ir “reprezentuoja” du ar 
trys. BALF pasisekimas pa
reina nuo jo centro darbuo-
imi, Qlzxjrioi ium «AnaKoii_ icxx vui i iivyiaussu-
darni kelti taupumo reikala
vimus, kol jų balsas bus iš
girstas.
Unijos ir Politika

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija Massachu
setts valstijoj “vienbalsiai 
nutarė” draftuoti kongres- 
moną J. B. Kennedy iš Bo
stono, kad jis butų kandi
datu į senatą “prieš tą dar
bo priešą Leverett Stalton- 
stall”.

Amerikos Darbo Federa
cijos unijos nedvejuodamos 
išeina į politiką ir visai tei-

čia leidžiamus laikraš- 
pasirodo tikrai didelis

Krašto metinė gamyba. Pusmetiniame raporte 
dabar apskaičiuojama iki kongresui prezidentas Tru- ... , , .... .... ,,
22o bilionų doleriu. Pramo- marf perspėjo kraštą, kad ,spau<los skirtumas- Nenorėčiau adresu kledejimą . 
nės (korpįracijų)*.. pelnai. Amerikos ukki pakilimas!5“ 'Keleiviu'' skirtis ir ateitv- -------

musų
čius,

• atskaičius mokesnius, nu- a-,Kartini™ laik™
ŽYDŲ Ilgam*3 NE‘ !matSn!i iki ‘t"! pUS<? 'f1‘“'"laikinais ramsčiais". Tie 

ILGAM nų dolerių. Tai negirdėtas laikini ramsėiai> kaip jau
rekordas. ‘minėjome, yra eksportas.

Kapitalų investavimas pCT|dar “e žmonį„Palestinoj anglių teismas
nuteistr tris

remiasi ,e
‘Keleiviu’’ skirtis ir ateity- 

Su pagarba,
Just. Jokūbaitis,

Pagal Antaną Bimbą 
“neklieda” tik tas, kas kal- 

„ . , . ba taip. kaip Maskvos poli-
babenhausen (Hessen) strategai nustato, ar

ba, kurie gieda iš Maskvos 
kantičkų.

šiuomi aš Jus prašau, kad Vienuolika Ne 
siuntinėtumet “Keleivį” j Ka-j Rusija jau vienuolika 
nadą mano draugui V. Rudins-! kartų vetavo Jungtinių
kui. kuriam aš užrašiau laikraš-i Tautų saugumo tarybos

Gerbiama “Keleivio” admi-
nekarti n\etUs. sieK> aru sutaupymai iš karo laikų irpakarti. Atsikersydami zy- 30 bilionų dolerių. Amen-id pučiamas kai kuriu 
du teroristai sugavo ir pa-j kos eksportas sumušė visus’ rekjy trukumą* Panašiai 

irvancia dveselena daryt!. Is korė du niekuo dėtus anglų'rekordus ir per apvalius'^^U^tSlų inv estmentų
tiesų, ką su ja daryti? 

Jungtinių Tautų organi
zacija, kaip ji dabar “gy 
vuoja”
Jaltoje

kareivius. Dėl didesnio pa- metus sieks virš 20 bilionų 
niekinimo, žydai prie pa- rizvi^,,
kartųjų anglų lavonų pritai- 

yra Jaltos kūdikis, i sė minas, kurios sprogda- 
buvo susitarta su- ■ mos išnešiojo

dolerių. Bet importas yra.^įį c^dag paraikai kaip?dovan’> «* m?lon’ ^toki^b
mažas todėl prekių įsvezi- ,.- -nęs priėmimą, kada as pas juos u^ryu, neb . U1
mas gali greit nutrukti, kaip* imaS' Ii—.-•-.-t ~ a_.la*»«™ vnktvhm t™ vra-p . . .. -- • • lankiausi, čionai rasite $4, tai džiųjų valstybių. teisė yra

... TTKT u • „h ’ nužudytųjų [tik užsieniuose nebebus rei- j kia HVtaT “laildnaP^^Tek*-'yra už hikrašti ant metų » Ka-ĮI/Wta į Jungtinių Tautų
kurti UN su veto teise . kareivių kunus ir sužeidė kalinau doleriu lIKiai Iay?inai • į* ” nada ir kas liks, tai padėkite, carterj.
Tas Jaltos padaras dabar dar vienų kareivi... „ ‘ v tlles .Pran’.<?n,9u » elektros
- - - - r - Krašte trūksta butų, bet prietaisų įsdirbysteje jau

statyba nemiega. Komerci-' reiškiasi “pertekliai”, o su
dabar

ir šmėkliojasi New Yorke, o 
valstybės vyrai tveriasi

dar vieną kareivį...
Žydai mėgsta kaltinti an- 

kad 'jie esą “kaip hit-juž glus
galvų ir nežino, kaip pasi-i lerininkaį”. Amerikoje vra 'I08^®Paitamentas praneša, prekių pertekliais pradeda
elgti su tuo jaltiškos išmin-į karštų žydų. kurie renka' Per Pn’muS‘dn’btu\ių uzsidai įnejimas,
ties kuriniu. (pinigus Palestinos teroris

nadą ir kas liks, 
kur Jums geriau patinka.

Draugiškai, Ant. Laurince.
Philadelphia, Pa.

Visa ta komiška istorija ' tams paremti. Čia yra ir 
su UN primena vieną seną. valstybės vyrų, kurie, žve-

Išvada iš to gali buti tik 
viena: Jungtinių Tautų
čarteris yra netikusiai sura
šytas. jis leidžia bet kuriai 
didžiajai valstybei sabo
tuoti visą UN “mašiną”.

Bet Amerikos naivieji 
žmonės “vis dar tikisi”. Jie

Gentlemen:
I have a new -customer for

. z . . nauĮ^ Nekontroliuojamas kapi- you who would likę to receive
ūkis eina kalnais “Keleivis”, Lithuanian weekly.

Enclosed herewith is $3 
one vear subscription. 

paper to 
Laukaitis.

0^±a tikta“vZ-Hosi WUl M^rEva ZaUUis,
outų. Ket dėl ūkio neplaningumo į Sunderland. Mass.

Krašto ekonominis gyve--ir dėl anarchiško tautos pa- _________
nimas dabar yra aukščiau- jamu skirstymo. iz i • n i • • : - ™ ,. Kokius Belaisvius nesa 18 Maskvos,

šešius mėnesius. pradėta kol kas irgi tik “laikinai’
statyti 358,000

pasaką apie varles, kaip jos-jodami rinkiminius balsus, P1 aGeta Lktai pakalnėmis. Po gerbūvio
prade įsigijo karalių, kurs į kalba garsiai apie žydišką^ b Siius metais visada seka krizis, po krizio

tai yra medžiagą pasakai, 
bet kai valstybės vyrai link
čioja prieš dvėselėną. tai 
jau nebėra pasaka, bet mu
sų laikų liūdnas veidmai- 
nybės įrodymas.

SIBIRAS JIEMS TIK 
“STIKLAS VANDENS”

Valdemaro Čarneckio 
šeima, pats Čarneckis, jo 
žmona worcesterietė lietu
vaitė ir penki jų vaikai yra 
išvežti į Sibiro koncentraci
jos stovyklas. Tėvas atskir
tas nuo šeimos.

Panašioj padėty atsidūrė 
ir daugiau Amerikos lietu
vių, kurie gyveno Lietuvoje 
1940-1941 metais. Iš viso iš 
Lietuvos rasai 1941 metais 
birželio mėnesį išgabeno į 
Sibirą apie 40 tūkstančių 
žmonių. Kada rusai antru 
kartu grįžo, į Lietuvą 1944 
metais, jie ir vėl pradėjo 
gabenti į Sibirą “neištiki
mus’’ lietuvius. Tikrų žinių 
nėra, bet pagal retkarčiais 
gaunamus pranešimus gali
ma manyti, kad dabar, iš' 
antro karto, rasai jau yra 
išvežę iš Lietuvos apie 80 
tūkstančių lietuvių. Tik da
bar rusai nebedaro tokių 
masinių ablavų ant lietuvių, 

1941 metais birželio

širdį Palestinoj ir laikyti 
Amerikos duris uždaras, 
yra pigus biznis ir jis visiš
kai tinka veidmainiams.

Dėl žydų teroro galima 
tiek pasakyti: Per 13 metų 
Hitleris naikino žydus ir 
per tą visą laiką tik vienas 
žydas kartą bandė pavarto
ti terorą prieš vieną Hitle
rio budelį. Po to bandymo 
daugiau nė vienas žydas 
nebesikesino prieš Hitlerio 
budelius. Kodėl? Atsaky
mas yra tas. kad Hitlerio 
režimas per daug kruvinai 
atkeršijo už tą vieną ban
dymą...

Jei Palestinoj dabar ang
lai duotų savo įsiutusiems 
kareiviams valią, tai per 
dvi dienas iš žydų teroristų 
neliktų ir pėdsakų. Teroriz
mas yra galimas tik todėl, 
kad žydai žino, jog turi 
reikalą su demokratiška 
valstybe. Bet ar žydai ne- 
persudė? Jei anglų karei
viuose disciplina pašlytų, 
tai Palestinos žydai bran
giai užmokėtų už savo “te
roristų” baikas, o Amerikos 
geraširdžiai v'eidma i n i a i 
suprastų, kad geri žodžiai 
be gei*ų darbų nėra verti iš
ėsto kiaušinio.

šiame pakilime. Kartu su 
“prosperity” eina jos neiš
vengiamas palydovas — 
brangenybė. Kainos šių me
tų bii’želio mėnesį pasiekė 
rekordinio aukščio. Jei imti 
1935-1939 metu vidutines

... „ i . , , singai mano. kad kova priešf°r sako. Rusija nepasake, kad naują darbo bili 1 n. 
ion. Ptease J, vetuos ir kitus tarimus, tinž kova Kol k“/t 
.r.,. M^rgn-1to(j_eĮ.;iįrdv -n^Ęik^jausi-|Vadovaj dar neapsispren- 

nunu, ArSteme-aCMtiKrme ti- džia įmtis vadovauti darbi 
kejimas yra ne išganymas;<ninku politinei kovai, bet 
bet tiktai žioplumas.
“Balsas Pašnabždomis”

Amerikos žurnalistai pra- 
kad ten

Prezidentas Truman siūlė 
kongresui imtis kai kurių
priemonių, kad “laikinus . ------- .
ramsčius” pakeitus nuolati- Amerikos kariška val- 
niais. Bet kongresas nieko džia Vokietijoj praneša, 
tuo reikalu nedarė ir daug ka(Į 
kas sako, net irkainas kaipo pagrindu tai PrezK

dabar kainos yra daugiau nit- .,a^V .rrez[aemas negu pusantro karo a?kš-lsake> re,k,a kal kuruj Pre’ 
tesnės (nuo 100 jos pašoko
iki 157 punktų).

Šaltas pavasaris ir potvi
niai pakenkė komų derliui 
ir todėl numatoma’ aukštos 
kornų kainos. Tas reiškia,

tiktai pasirenka iš jau esa
mų politikierių “mažiausiai 
blogą”. Tai tik rodo, kad 
Amerikos darbininkai vis 
dar negali išsipainioti iš po
litinių vystyklų.
Javoj Taika?

Jungtinių Tautų taryba 
“įsakė” Olandijai įr Indo
nezijai sustabdyti karą Ja
voje ir karas sustojo. Išsi
pildė vieno turkų diplomato 
pranašystė kuriant Jungti
nių Tautų organizaciją. Jis 
sakė: “Jei Graikija mus už
puls, Jungt. Tautos mums’ 
padės, bet jei Rusija mus 
užpuls, tai iš Jungtinių Tau
tų mes negausime jokios 
pagelbos.” <

Mažai Olandijai lengva 
įsakyti, juo labiau, kad 
Francija ir Anglija nenorė
jo tarybos nutarimo vetuo
ti. Bet kai reikalas eina 
apie Balkanus, UN negali 
nieko nutarti. •

J. D.
NUTIES 37,681 MYLIĄ 

KELIŲ
Federal Works Agency 

praneša, kad dar šiais me
tais Amerikoje bus pradėta 
vykinti didelė kelių staty
mo programa. Bus nutiesta 
37,681 mylią kelių, kurie 
bus statomi valstijų, bet su

D • n i 'Jr’ {Amerikos radio pranešimai KUSdl t aleiazia pusiaunaktyje girdėti tiktai 
“pašnabždomis”. Techniš
kas perdavimas yra toks 
netikęs, kad “Amerikos 
balsas’’ negali susilyginti 
su Europos radio stočių bal
sais.

1 Amerikos kongresas la
bai apkarpė lėšas “Ameri
kos balsui”. Sako. nereikia 
mums “propagandos”. Kon
greso taupumas prisidės 
prie to, kad radio bangų 
pasaulyje diktatūros balsas 
iš Maskvos bus daug gar
siau girdimas, kaip demo
kratijos balsas iš Washing- 
tono. Toks taupumas yra, 
kaip tos meškos patarnavi-

visi vokiečiai, kurie 
negalėjo ‘grįžta iš nelaisvės Rusijoj, 

netinka darbui. Jie taip yra
išbadėję ir išvarginti, kad1
juos reikia gydyti nuo trijų 
iki šešių mėnesių laiko. Po

kių kainas mažinti, reikia 
kai kur darbininkų algas . _
pakelti, reikia įvesti visai gydymo ir sustiprinto mai 
Amerikai vienodą minima- tinimo kai kurie iš jų be 
linį atlyginimą už darbą ne laisvių vėl galės darbą dirb-
mažiau, kaip 65 centus į va 
landą ir darė daugiau pa-

kad pragyvenimo brangu-[našių pasiūlymų. Bet tie pa-

ti, bet kai kurie paliks in
validai iki savo mirties. 

Amerikiečiai turi įrengę

li kilti 
maisto
kainos spaudžia’ vartotojus’ 
mažina jų perkamąją galią 
ir gresia priartinti ūkio kri
st

Amerikos ekonominis 
“gerbūvis” remiasi per ka
rą padarytomis sutaupomis 
ir per karą susitvenkusiu 
prekių pareikalavimu. Kai 
sutaupos bus išsemtos ir 
prekių badas visai pašalin
tas, tada ateis pirmas ūkiš
kas sukrėtimas.

kaip 1941 metais birželio; Pakalbink biznierius pa- Amerikos gerbūvis re- 
mėnesio viduryje, bet gau- siskelbti “Keleivyje,” pa- miasi ir padidėjusi ekspor- 
do lietuvius kaimuose ar garsinti savo biznį tarp lie- tu, bet eksportas gali štai-

mas neis žemyn, bet dar ga-.siūlymai buvo tik pageida-'^Pecialines stovyklas, kur 
n ViH, aukštyn. Aukštos vimai ir ju įtaka į ūkio gy- Rusijos paleisti karo be

ir kitų reikmenų---- 1-----------” V ;
ma.
venimą negali buti jaučia- ląisviai yra gydomi ir mai

tinami iš Amerikos atvežtu
T, ... . -i • u x maistu. Kas savaitę dabarivknzi° All£*nkoJ het* iš Rusijos atvyksta i ameri-' 

gi niekas nelaukia. Svar- ki či okunuota zona ™
biauįas pagrindas tam J’i? 1500 belaisriu išrisi ji? yra 
tas kad Amerikoje yra di- baisiaj g
delis butų trukumas. Rei- _____
ketų kelių milionų naujų GAiSRAS PADARe
namų. Tas pareikalavimas $500.000 NUOSTOLIU
bus jaučiamas dar keletą _____ v
metų, o “kai statyba eina, BangOf> Me. gelžkelio 
tada ir visas ūkis juda , sa- prekjų stotyje praeitą sek-

o žinomas posakis. madienį kilo gaisras. Sude-
.Apz. dideliIS*

ir pridarė nuostolių

mas...
Krizis Anglijoje

Pokarinė gamyba Angli
joje vis dar nėra užtenka
ma. kad padengtų vidaus 
pareikalavimą ir kad gali
ma butų apmokėti importą 
iš užsienių. Iš tos priežas
ties Anglijoje kalbama apie 
didelį krizį. Amerikos pas
kola 3,750,000,000 dolerių 
jau baigiama išsemti, kas 

prekių sandėliai bus, kai paskola bus visai
dau- išsemta?

miesteliuose ir juos mažės- tuvių.
Biznieriams geriausia vie- giau, kaip už pusę miliono Šią savaitę visa Anglija federalinės valdžios pinigi 

» riniov;,, laukia su dideliu nekantra- ne parama.ga sumažėti, jei nebus su- ta pasiskelbti “Keleivyje.” dolerių.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

MIRĖ MYKOLAS ŽVIN- riaus metinis pikn i k a s.
GILAS Žmonių buvo daug. Tvarka
--------- 'pavyzdinga. Dar niekuomet

Liepos 23 d. New Yorke kliaučiai nebuvo taip orga- 
mirė Mykolas Žvingilas- nizuoti dirbtuvėmis, kaip 
Swingle, jis palaidotas lie- šiemet. Apart lietuviškų 
pos 25 d. Cypress Hill ka- dirbtuvių musų piknike da- 
pinėse, Woodhaven. L. I., lyvavo: Haword Clothing 
N. Y. Laidotuvių apeigomis Co.. Crowford Clothing Co, 
rūpinosi Shalins. M. Swing- i William P. Goldman, Mi
le buvo Amerikos Lietuvių dow Clothing Co., Ripley 
Socialdemokratų Sąjungos Clothing Co. ir daugelis ki- 
Centro Komiteto iždinin-,tų dirbtuvių.
kas. Buvo narys Lietuvių' Reikia pasakyti, kad visi 
Komiteto prie International be skirtumo politinių pažiu- 
Rescue and Relief Commit- rų atėjo i musų metines iš- 
tee. Jis buvo L. S. Sąjungos kilmes. Seniau musų pikni- 
19 kuopos finansinis sekre- kuose būdavo neigiamas 
torius, buvo Amerikos Lie- lietuviškumas, o aukština- 
tuvių Giminastikos Kliubo mas “komunizmas”, apie 
sekretorius ir direktorių ta- kuri ir patys jo “išpažinto- 
įybos narys. Jis buvo ir jai” neturėdavo supratimo.
New Yorko Iaetuvių Tary- Nuo to dabar atsipalaido- 
bos narys ir dirbo BALF’o ta. Pradėta daugiau rupirt- 
komitete. Vienu žodžiu, tis lietuviais ir Lietuvos lai-
draugas Mykolas užėmė svės b.vla. Čia jau padary- ...
kiekvieną svarbesnę vietą tas didelis persi laužimas j>siniai dalyvauti piknike, nes apie dešimtis geriausių 
a,___ :i__ i* ...= 'Titdfi ir tzA-n ivzei- dmiom toi

SAKO, UNIJĄ VALDO KOMUNISTAI

Čia matosi du Elektros, Radijo ir Mašinų Darbinin
kų Unijos atstovai, Salvadore Vottis iš Schtnectady 
ir James Conroy (dešinėj) iš New Yorko, kurie pa
rodė Priešvalstybinei Veiklai Tirti Komisijai, kad tą 
uniją baigia užvaldyti Rusijos agentai komunistai. 
Unija turi 28,000 narių.

Amerikos lietuvių judėji- gerą pusę. 
me. Mes netekome labai! To dar negana. Kaip lo 
veiklaus ir nuoširdaus drau-j kalą valdė surusėję “lietu 
go

KAS SKAITO, RAiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

kurie juos dar iškolioja. iš
niekina. Sakau, man atvy
kus i Jungtines Valstybes,) 
atrodė keista, nesupranta-' 
ma. Bet ilgainiui persitikri
nau, kad Amerikos lietu
viai. kokios pakraipos jie 
bebūtų, yra idėjos žmonės. 
Jie daugiau pasišvenčia, 
daugiau pasiaukuoja. Ir rei
kia pasakyti, kad kadą Įsi
meti Į tą darbą, rodos, kad 
taip ir reikia, turi net savoj

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

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

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

Balzer . Romanauskaitė Mary. t
Baukauskas Vytautas (Bankovski) (Ukmergės ap. 

suims Boleslovo.
Barniafcia Antanas ir Jonas, ir 

Barniškaitė Ona, is Eržvilko vai., 
taip nicmia, ųun net Chicagoju ar Washingtone. Beniulio, iš >
širdžiai paguodą, kad ir tu l Beniušis Antanas, sūnūs Juozo, iš- Bereekas B
darbuojiesi pagal savo iš- Teg2*Uu^tonsUntinas, ir Beniu- '.........
Galės. šaitės Bronė ir Veronika, vaikai

Pianciškaus, iš Telšių apsk.
Bernis - Romanauskaitė Kaziunė.
Bernotas Antanas iš Zarazų., gyv.

Bašinskas Jonas, iš Gelvonių vai..
is Raguvos vai., Panevė-Bakas 

žio aps.
Beniulis, broliai ir seserys Vinco 

iš Mariampolės ap.
“ronius, iš Širvintų vai., 

Ukmergės ap.
Bernikaitė Onutė, iš Skaudvilės 
Blaževičius Danielius ir Jonas, 

vai., Tauragės ap., ištekėjusi, 
sūnus Mykolo, gyv. Chicagoje ar 
New Yorke.

Brazaityte - Nowikov Roza, iš A. 
Panemunes vai., Kauno ap., dukU-

Kada kalbiesi su nionire 
aliečiu, jis rokuoja tukstan-Fchi7ągojeT 
čius o ne visuomenini dar-!.. Buc.m*ka*’,, , ♦. . . , . , - I Musninkų vak, Uk...^,^.. ~r... ---------- ■ ~------- --------- -----------

į bą. AmeriKietlS kitoks. JISJ Omauskienė - Pauzaitė Natalija, nės, jos suims ir augintinė, gyv.
ieluirhic lt v t nutv- ’ »O'V- r<xJos Chicagoje. Philadelphijoje.■ nei d KIURIUS. pel Ji. ptivy Deveikis < Deveikytė) llelen, lan-| Bubelytė Anelė, duktė Motiejaus

ikiau kalbės apie savo lobi, - ----- — —
apie savo puikius namus.

, Amerikietis dažniau užves 
kalbą apie politiką, darbo 

i unijas, politines partijas, 
kliubus ar pašelpines orga
nizacijas. Užtad amerikie
čiai turi nuosavus laikraš
čius. net kelius dienraščius. 
Pas kanadiečius vos, vosTada ir jiems teko užsi- draugu tai pasižadėjo pa- , - „ •

čiaupti. Broliškos mums or-'daryti. Lietuvių gelbėjimo ,ve savaitraštis ir
ganizacijos musų pikniką Į Komitetą prie IRRC galima i ietuvu5^ llLS^ leulzia-
____;___ =_ = ivi__n___ i_______ • ,1 IMS.

sunus Boleslovo, iš 
Ukmergės aps. Barboros Seikauskaitės Brazaitie-

kėši Šiauliuose 1934 metais, gyv. • iš Bostono.
New Yorke. j Butėnienė - Mikal<niutė Elzbieta,

Gabrilavičius Juozas, sūnūs Bo-J iš Alytaus apskr., ir vyra* Mykolas 
leslovo, gyv. Trenton, N. J- Į Butėnas, gyv. Elizabeth, N. J.

iš Padubysio Čaplikas Jonas, Petras, Ona, To
mas ir Valerija < Prokopienė), gyv. 
Clevelande, Ansel Rd.

Čeponis - Čevcrtė Julius, iš Dau
gėliškiu vai., Švenčionių apskr., su 
šeima. "

Černiauskas Antanas ir Bolius, 
gyv. New Yorke.

Dambrauskaitė - Piepol Genė, ir 
vyras Stasys Piepol, gyv. Detroite.

Dereškevičaitė duktė Motiejaus, iš

Ožkasvilių 
valsčiaus,
skričio. Jis gimė 
liepos 22 d. Į Ameriką at
vyko vos sulaukęs 14 metų 
amžiaus, 1901 metais, i She- 
nandoah. Pa., į anglių ka
syklų sritį. Michael Swing- 
le iš pat jaunystės buvo 
silpnos sveikatos. Motina jo 
mirė kaip jis buvo 8 metų 
amžiaus. Kiek Miclfael iš
moko ko, tai tik čia Ameri

mokesčių formoje, o jam 
užtai nieko neduoda. Tokia 
nuotaika tik tvirkino gerus 
unijistus ir jie kartais skau
džiai dėlto nukentėdavo. 
Dabartiniu laiku toki “po
litika” išnyko. Tas proru
siškas elementas su savo 
“revoliucinėmis” fantazijo
mis dabar visai susmuko.

metais mažiau žmonių, kaip 
peniai”. Bet ir čia jie kly
do. Šiais metais piknike 
buvo daugiau žmonių kaip 
peniai. Vyt. Katilius.

gyvenime, 
apmiręs ir reiš-

skende dolerizme. Visi at-i£iasi \ieno kliubo putomis, 
bet nic nieku kitu. Kur

Aš pastebėjau pas kana- J^° . v^-aJame 
diečius, kad jie labai pa- ^ia

vy kėliai iš po pirmojo karo, ,ni . . .. 9,,..—■atrodo kad jie nieko kito įPauda. *.r . organizacijos? 
iš Lietuvos neatsivežė, kaip £ur ,deJ,.ms Pyvenlmas? 
tik skoni gaudyti šaltąjį do- į *0 nesirnato-Socialistu Susirinkimas

d$T^ .Gai būt kaip kam „epą-
kliubo natalnosp ivvks I ie-imand - £e,ohai. pnsikopę. tiks mano tokia nuomone,

koje. Jis iš pat jaunystės] Ir prieš šių metų pikniką'tuvių Socialdemokratų Są-'skesd^rien^ tik^doieri^svįi ką .as Sallu ~ Pa(larytl2 
mylėjo pažangą ir atvykęsmusų “revoliuciniai^ Iiurbe-Jjungos 19 kp. mėnesinis ir i nami4t vUin^t'
j lio Soli nriaiAi^ r vio X'liai šukavo, kad reikia PilJnenanrastas susirinkime 1 Pamirst? VlSU0me-,W

Gvležinaitė Elena, 
vai., Šiaulių ap.

Gerulaitis \ ladas, ieško savo pus
brolio Stepono-Statio, ir pusseserės 
Zofijos, kurių pavardžių neprisime- 
ne. Jų mirusios motinos mergautinė 
pavardė buvo Marijona Vaičaitytė, 
kilimo iš Elizavos km., Gelgaudiškio 
vai., šakių ap.

Godliauskienė - Mirauskailė Juli
jona, duktė Juozo ir Veronikos.

Goštautas Bronislovas, iš Raguvos I Prienų vai., Mariampolės ap. 
vai., Panevėžio ap., gyv. Chicagoj. . . . . . .__ .

Gumauskienė - Ramanauskaite E- Domauskts Juozas su seimą, ir jo 
į sesuo Marine Domouskaite, ir jų 

acinavičius Dornazas, iš Kaišiado-' l«vai h^ai.
vai., Trakų ap. • Dovidena.s (Day.s) Anupras, ,s

anulis Alfonsas ir Eduardas, gi- Panemunio, Rokiškio ap., gyv. JAV
Chicagoje iar Kanadoje.

Jokūbaitis Antanas, gvv. Trenton,' Dovydavicius - Dovydas Mateušas, su žmona.
Jokūbaitis - Sviderakas Antanas,' Gaiinauskienė - Jurytė Ona, gyv. 

czv-v T r ntnn N l rodos Boston, Mass.
Jškubaitis ’ Vincui, sūnūs Antano, . - Senutienė Marijona,

gyv. Trenton, N. J. duktė Simono.
Jokubauskaitė Malvina, iš Žemai- t>asiunas Romas, is Rokiškio ap.

tijos, Tauragės ap. gyv. rodos Chi- IPetra’t’ .*.» F>-etingos! Greblikas Juozas, įs .u ari am po les
Junys Jonas, iš Baisogalos, gyv. . • .. o .įicasroie Grusnius Anupras, is Balaveckų

"‘Kantinienė - Kvedaraitė Julijona, km. Švenčionių ap., gyv. Chicagoje,
iš Skaisgirio vai., Šiaulių ap., gyv.'.ar,. .Y ’ orke. v-si.-,,
Philadelphijoje. I C.uzikauskas Jonas, is Rokiškio

Karuža Antanas, kil. iš Mariam- aP8-. I’h.lądelphijoje, ir Goži-
polės aD v I kauskaites Akvilina ir Brone, girnų-

Kasparas (Kasperavičius) Celesti-.sios Amerikoje, gyvenusios Rokiškio 
,s ir Vincas, iš Griškabūdžio val.,!aP- Jd g>m>nes ir pazjstami prašo-

. ntcilmntinas

tain vra.—j - —

Šakių ap., ir jų šeimos, gyv. Chica-1ats^’ePtį- _ ...
goję ar Pennsvlvanijoje. I,. J*cekas Antanas ir Pranciškus, is

~ rr L- 1 u- vu •’ u -z 1l Veliuonos vai., gyv. Westfield.Gyvenau 7 Kaunelyte Milda išvyko i« I.ietu-Į Janavičius Bernardas iš Žiežma- 
’vos 192S m. pas dėdę Izidorių uma-( ■„ Traku aD

rą, Detroite turėjo kirpyklą, .šlekė-j UJuriįnienė - Mockutė Ona iš Nau- 
jusios pavarde nežinoma. imiesčio vai., Tauragės ap.,Kruzikiene is Pilviškių vai., Vii- z.u;___
kaviškio ap.

Krypdaitė Ieva, iš Alytaus aps., 
duktė Felikso

. . , metus Montreale ir jau 10
ninius darbus, tai per daug.1 metų gyvenu Amerikoje,
Per tuos dolerius nematyti Brooklyne, kur judėjimas 

neatsiklaususi ir nesusitarti-, buti, nes yra neatidėlioja-! ^^,.4'51 tverda, kunkuliuoja Kada
si su jais. Jie bandė šabo- mų reikalų aptarti. Prašau' ’nerr.ltvtj r^ono-iii nPvyl5au P? met0 01
ta-žnnt,- tn rvJkniiro kz,t m-nit j,- no™, ; teiKdių, nematyti pažangių nizacijos siunčiama patik-

mano gerus pažįs-
____ . draugus ir priete-

tų vasarnamiu kad mes ap- j ]jus, aš tokią atmaina juose 
i. i z\ W < snudę ir nematome kaip;radau. Gerižmonėsprisi-\/|nnfvPO lic III Inus4 broliai ištiesę rankas]laiko prie pinigo, bet nenori

1 ▼ ALzIlLiLGilS X O I lvAdU įšaukia: “Gelbėkit mumis!”j5ut organizuoti. Jeigu ma- 
________ 4 0 mes nematome, negirdi- no nuvykimas ir pokalbis

RAŠO BRONĖ SPUDIENĖ tė ir Kazys Markevieiai. ^alaįdi’ neorganizuoti, į perlauš nors 10 musų gerų- --------- - -- -------
Tie turi viena «unn ir dūk- lsKiykę. Pagalvokite, drau- jų žmonių nusistatymą, tai , .Medutyte .š Panevėžio ap. .ste- 
terį. Kazys dirba mašinša-g • 11 Pagalv0Rlle ! mano misija bus pasiekta. į sūnūs Edvardas, dukterys Irena h
pėje, o Kastė — prie kriau- Amerikos Lietuviuose Yra jeigu mano šaukiantis
čių. Jie skiriasi nuo kitų Dtugiau Idealizmo (balsas: “Organizuokitės į 
montrealiečių tuo, kad ne- Per dešimti metu Mont- 
kalba apie biznį, apie pini- realo' T<anddok liėtuvirfi 
gus. Jie kalba^ apie vaikų na praturtėjo. Bet idealiz- 
išmokslinimą. Vaikų moks- mu subiednėjo. Jeigu aš ne- 
las, tai jiems viskas. bučiau atvykusi Į Ameriką,1

Antanas Boblys užlaiko!^1 kiJ?iP galvočiau. Bet aš 
gražią valgyklą, jam pade- pamačiau, kam čia musų

į šią šalį prisidėjo prie so- liai šukavo, kad reikia Pil- nepaprastas susirinkimas.
cialistinio judėjimo. Tam 
judėjimui jis daug dirbo.

Liepos 25 Michael Swing 
le lydimas būrelio draugų

domąją Tarybą pasmerkti,! Šiame susirinkime priva 
kam ji pikniką ruošia jųjvo kiekvienas kuopos narys

koplyčios 
gražią prakalbą pasakė L.
S. S. Centro Komiteto pirm.
J. Glaveskas. Prie kapo 
pasakė puikią kalbą J. Stil- 
sonas taip pat L.S.S. Cent
ro Komiteto narys.

Brooklyne Socialdemo-; Teko susitikti Joną ir 
kratų 19 kuopoje jaučiama Oną Bajorus. Tai pažangus 
didelė nelaimė, kad toji musų žmonės, giminaičiai 
nelaboji mirtis išplėšė iš mirusio “Tėvynės” redakto- 
musų vieną veikliausiųjų!riaus Prano Bajoro. Jie turi 
draugų. Kas užpildys tas j Stationery krautuvėlę. Taip 
vietas, kurias laikė Michael,pat parduoda ir važiuotei 
Swingle, tai yra didelis bilietus. Savo užsiėmimu
klausimas. M. Swingle iki 
mirties ėjo musų organiza
cijose svarbias pareigas. Jo

nesiskundžia. Pritaria so
cialistiniam judėjimui ir 
jeigu kas užsiimtų organi-

netekimas, yra didelis nuo- zuoti, aišku, kad jie mums da jo duktė. Boblys yraidrąugai Amerikoje pasiau
stoms brooklyniečiams. (padėtų. našlys, o jo duktė gera pie- k°ja savo darbu ir centu

M. Swingle paliko du 
broliu, Joną, Antaną ir se
serį Eleną. Taip pat jis tu
rėjo ir daugiau giminių. 
Apie M. Swingle gyvenimą 
ir jo darbuotę darbininkiš
kame judėjime bus parašy
ta smulkiau. Ilsėkis, Myko
lai, šios šalies laisvoje že
melėje, o mes likusieji tęsi
me tavo dirbtus darbus to
liau.

ryv.
Chicagoje.

Jurkūnas Petras, iš Liubavo vai., 
Mariampolės ap.

t- .. . . • . _  Kačeigis, broliai ir seserys OnosKudirka Juozas ir V incas sūnus ; . Kačergytės, iš Ma-
Motiejaus, is Mariampolės ap. Jriamnolės an

Kvietkauskąitė iš I^.pal.ng.o vai., 
beinu ap., duktė Antano.

Lidarkienė - Kepšaitė, Justina, 
duktė Pranciškaus, iš Tryškių vai., 
Šiaulių ap.

Maciulevičaitė, sesuo Aleksandro, 
iš Žaslių vai., Trakų ap., duktė 
Boleslovo.

Matulevičius Mykolas ir Vincas, 
sūnūs Vinco, iš Liudvinavo vai., 
Mariampolės ap.

Medelis (Medžijauskas ?), Joseph, 
gyv. rodos Glen Cove.

Mariampolės ap.

tis tymose, tai misiją skai
tysiu nepavykusią.

(Pabaiga)

TEISMAS
Joe Daugėla kuri nemen- šėja. Kaip tėvas taip ir ^ėl organizacijos, dėl idė- 

ką drabužiu valymo krau- duktė yra pažangus žmo-J°s- lietuvybės. Dirba . 
tuvėlę. Sako. kad jam biz- nės. Jie abudu mano misi- dirbtuvėse, o po darbo va- "^.steigs Dievo Karalyste, 
nis eina gerai. Jis nemėgsta jai pritarė. Butų puiku tu- Įanf’Ų vakarais po susinn- ALIK ARMIN,
socialistu, bet su manimi tėti tokius žmones savo tar-ikn?us- Is tiesų, kartais at-. ’
kaipo su Centro Komiteto pe. Montrealiečiai, organi-Jie neišmintingi, • ......... . -
nare kalbėjo gana rimtai ir zuokite, o pasekmės bus ge-jd,r^a vargsta ir dar kaip' (Skeb. . )

Ant žemės gerovės nebus, kol

ar Chicagoje.
Navikauskas Antanas ir Navikau- 

skaitės Agota, Anastazija ir Brigy- 
ta, Antanas gyveno Waterbury, ki
lę iš Pajavonio vai.

Narbutas Simanas, kilęs iš Soda-j Kauno apskr.

Kalašinskas Feliksas iš Kuršėnų.
Karis, gyv. Scranton, Pa.
Kazakevičius Jurgis, sūnūs Jurgio 

iš Mariampolės, prašo atsiliepti gi
mines.

Kisielytė Vincė, ištekėjusi, iš Kre
kenavos, Panevėžio ap., gyv. Chica
goje.

Riškienė . Žclynaitė, • iš Vilkaviš
kio apskr.

Krapas Pranciškus, iš Vilkaviškio 
vaisė. ‘

Krasauskas, iš Pušaloto parap. 
Kučinskaitė - Urbanavičienė Bro

nė, iš Veisėjų vai., Iuizdijų-Seinų ap
Labokas Petras iš Veviržėnų va!., 

gyv. Bostone, Brooklyne ar Chfca- 
goje.
, ueonav<čiits Antanas -ir la-onavi- 
čhilžt Bršė^e.' iš Babtų vai., Kauno.

Liudika Juozas, ,išr * Kretingos ap.e 
gyv. Chicagoje. * '

Lukštinsuas Vladas, gyv. Balti- 
morėje.

Lymontas -Jonas, gyv. Bostone.
M ikaras Antanas, iš Veliuonos v.

man atrodo, kad jau jis ne- ios!
toks tvirtas savo staliniška- Ivonė Milienė ką tik bu
me nusistatyme. Jeigu musųįvo palaidojus savo vyrą, 
draugai imtu veikti, aš ma- kai aš nuvykau į Montreali. 

Vyt. Katilius. • nau, kad Daugėla butų mu- Žinodama koks buvo pui- 
Įsų žmogus. kus žmogus jos vyras, neis

it Kriaučių Pikniko Į Negalėjau nenuvykti pas isilaikiau, apsiverkiau ir aš.
Liepos 26 d. Dexter par

ke buvo kriaučių 54 sky-
Stasę žižiunienę. kuri buvo 
mano gera frentka. Ji vis

WORCESTER, MASS.

CHESTNETS
CANTEEN

Žodis Musų Draugams .
dar liūdi savo mirusio vyro.! viešėiau ^daugiau ravakėil’ 
Nora jau du metai, kaip ne-,K jbį- • ‘ , •
teko savo mylimo vyro ži- i bardai vra nandnėti Sme 

<1i mirtis paėmė Stase vis __

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

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Kdeivia” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

paėmė,
negali užmiršti. Gaila man 
jos... Bekalbėdamos apsi
verkėme kartu ir lyg geriau 
ant širdies pasidarė. Mat, 
moterų širdys...

manimi. kad Montreale 
reikia kas nors daryti. Pri
tarėjų mes turime. Tie mu
sų pritarėjai turi grašio, re
mia kun. Bobino statomą 
bažnyčios projektą. Nieko 

Radau Montreale A. Vait- tokio... Bet visgi musų pa- 
ų su šeimyna beviešintį žangus socialdemokratiškas 

judėjimas negali būt pa- 
udu su p. Vaitkum kaip mirštąs. Jis reikalinga at- 

brooklyniečiai, tai tik per- gaivinti u- atgaivinti reikia 
simetėme po žodį-kitą ir iš- greitai!
siskyrėme. • ! Lietuvių socialdemokra-

Jdomųs žmonės, tai Kas- tų kuopą galima sutverti.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TI RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.0O0,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Jstojimo 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 ALLIA NCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York 1, N. Y.

liškių km., Raguvos vai.
Petrauskienė Viktorija, vyras 

Juozapas, ir du sūnus, kunigas ir in- 
jžinierius, gyv. Chicagoje.

Raštinienė Julijona, iš Tauragės 
apskr.

Repšas Jonas, iš Tryškių vai., 
Šiaulių ap., ir Repšas Kazimieras, 
gimęs Amerikoje, sūnus Jono,

Rūbas Jonas, iš Vilkaviškio ap., 
farmeris netoli Clevelando.

Rugienė - Bagdonienė Bronislava 
Petronėlė, duktė Jono Rugieniaus ir 
Klementinos KiSielytės, gim. Scran
tone lt#l£» metais, prašo atsiliepti 
krikštatėvius Juozą Andriukaitį ir 
Nataliją Žebrauskienę ir kitus gimi
nes

Stankutės, kilusios iš Žeimelio vai. 
ištekėjusios.

Stonienė - Žukaitė Kazimiera, iš 
’oniškio, gyv. Chicagoje.

Stulgys Jonas iš Salako vai., gyv. 
Chicagoje.

Butkevičienė - Rimkevičiūtė Ele
na, sūnūs ir dukterys Zofija ir Žo
lė, gyv. Amerikoje.

Šneideris Jonas, Vaclovas ir Vale- 
ija, gyv. Chicagoje.

Svokla - Urbanavičiūtė Konstan
cija i.š Alytaus, gyv. Brooklyne.

Targonskienė - Steponaitė Grasil- 
la, vyras Antanas 'largonskas, ir 
iunus Albinas, kilę iš Utenos ap., 
gyv. New York City.

Urbetis Setpas, ir Vincas, iš Šiau
lių aps.

Vaičaitytės Marijonos (ištekėju
sios pavardė nežinoma) vaikai Ste- 
oonas, Stasys ir Zofija. Jų motina 
buvo kilusi iš Elizavos km., Gelgau
diškio vai.

Žakas Juozas ir Vaitiekus, iš Al
vito vai., Vilkaviškio ap.

Žukaitė Kazimiera (Stonienė), iš 
Joniškio, vyras Stonis ir Kauno, g. 
Cchicagoje. ............................... |

Malevicius Julijonas, iš Uokiškip 
ap., jo giminės ir pažįstami prašo
mi atsiliepti.

Mataitis Jurgis, iš Radviliškio vai. 
gyv. rodos Philadelphijoje.

Mauruša Antrius ir Jonas, iš Vei
verių vai., it jų vaikai.

Medziukevičius, sūnūs mirusiojo 
Jurgio Meilziukevičiaus.

Meilutis Petras, iš Rumšiškių vai., 
gyv. Kanadoje.

Miceika Silvestras, i.š Šiluvos vak, 
gyv. Chicagoje.

Mickevičius Vladas, sūnūs Prano, 
i.š Kauno. gyv. Brooklyne.

Mickevičiūtė Pranciška, duktė Va
lerijono, iš Mažeikių apsk.

Mikalajunaitė Marija, duktė Pau
lino Jurgaitytės - Makaišjunienės. 
gyv. Detroite.

Mikalauskienė Viktorija, gyv. Netv 
Yorke.

Minalsa Pranas, iš Veliuonos vak, 
Kauno ap.

Miseika Jonas, iš Akmenės vak, ir 
žmona Mišeikienė - Stulpinaitė, gyv. 
Waterbury.

Mitkute - Motkevičiutė Barbora, 
gyv. Chicagoje, sesuo Stasės Kunt- 
rintienės.

Mockus Juozas, i.š Naumiesčio v., 
Tauragės ap., gyv. Chicagoje.

Mockiutės: Barbora, ištekėjusi ir 
vaikai Bronius ir Afrozina; Julė 
(Pranskaitienė), ir Ona (Jurijonie- 
nė), kilusios Naumiesčio vai. Taura
gės an.. gyv. Chicagoje ar Phila
delphijoje.

Monkevičiutė - Suliotka, iš Pane
vėčio apskr.

Narvydienė, našlė Alekso Narvy
do, žuvusio anglies kasyklose, gyv. 
Philadelphijoje ar Chicagoje.

Norvaiša Benediktas, gyv. farmoje 
ir Norvaiša Feliksas, gyvenęs 794 
Oakland Blvd., Chicagoje, kilę iš 
Kuršėnų vak, Šiaulių apskr.

Nowikov - Brazaityte, Roza, ii A.Iieškomieji ar apie juos žinantieji pa'nen1unė!t 'vak. Kauno’ ap.. ' duktė
maloniai prašomi atsiliepti į

Achenbach Seimą, iš Naumiesčio,
šakių apskr.

Akamnakas Antanas ir Pranciš
kus. iš Mariampolės aps.

Aleksandravičienė - Ramonytė Teo
filė. iš Veliuonos vak, gyv. Chica
goje.

Arlauskaitė Morta, iš Varėnos II 
vai., Eišiškių vai.

Barboros Seikauskaitės - Brazaitie- 
nės, našlė, jos sūnūs ir augintinė, 
gyv. Philadelphijoje.

Ožalas Povilas, gyv. Chicagoj.
Consulate General of Lithuania

41 We»t 82nd Street,
New York 24, N. Y.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

me, ilgai stumdyti, pešioti t 
ir badu marinti tremtiniai, ' 
pradeda graibstyti. Tik la
bai gaila, kad kiekviena 

Kasmet į Ameriką atva- resnieji bando pasidirbti valstybė ima tik sveikus, į 
žiuoja 130 tūkstančių žmo- amerikoniškus pasus, arba stiprius ir vienam ar Uitam 
nių pagal “imigrantų kvo- uždeda ant savo pasų ame- sunkiam darbui tinkamus 
tas”, kurias nustatė kon- rikoniškas vizas. Tokiems tremtinius. Gi senelius, li-' 
gresas 1924 metais. Bet “i ateiviams yra sunkiau pa-'gotus ir moteris su mažais 
kvotą” dabar sunku patek- kliūti j Ameriką, nes visa- vaikais palieka bado ir 
ti, o Amerikos gyvenimas, da yra pavojus, kad jų fal- ” ’ ” ‘ :
palyginus su išvargintos šyvi dokumentai bus pa-
Europos ar badaujančios žinti ir tada imigrantas tu- 
Azijos gyvenimu, yra geras ri atsakyti ne tiktai už ne- 
ir viliojantis. Todėl į Ame- legališką įvažiavimą į Ame
riką veržiasi tūkstančiai ri ką, bet ir už popierių pa- 
imigrantų nelegališkai, vi- dirbimą. Bet gudrus falšy- 
sai be popierių ar su pa- vu popierių dirbėjai moka 
dirbtais popieriais.- apgauti valdžia.

Pernai metais Amerikos. Pab^ eina Jau Paeamė- 
policija sugavo 150 tuks- Lf °. k?n?.,ntf-rnvtl,-ag!ntS 
tančių neiegališkų imigran- ~!®!cr!0 ^?’aį.s. f ^,arta 
tn kurie atvažiavo i «ia «a- Elslens lankėsi Amerikoje Sfbe ™dimodTe kvUt b> faByvais dokumentais, o 
popierių ir ' visai slaptai, vieną kartą jis, savo draugų 
Kaip tie “nelegališki imi- Padedamas, issieme čia A- 
graLi- pakliūva i Ameri- -nk= pas^ nekaip

Kimiausias kelias vra >!asaul[ su Amerikos geru 
“per žali, sieną”. Iš Kana- pasu, kur, jam išdavė pati 
rios ir iš Meksikos o-alima Amenkos valdžia! Dabar pakliūti į Amerika pS '“e- fe »akHu™ ' bėda bet pa
na be jokio leidimo, be pa- kl,u™ ne dėlto, kad jo pa
so' ir niekam nematant. Šie- sa?.buy0 netvarkoj, bet del
na su Kanada ir su Meksi- Pollt"??M P™zasę,ų, „es 

Amerika pradėjo arčiau

Nelegališki Imigrantai

žiaunos nežinios likimui. 
Lietuvos darbo visuomenė 
yra jautri ir kiekvienoje ne
laimėje moka vieni kitiems 
padėti. Todėl valstybei, ku
rioje ras prieglaudą dides
nis skaičius lietuvių, šie ne
darbingieji nesudarytų jo
kios naštos. J. Kastytis. 

Klein Buelten, Germany.

Tremtiniuose Ple
čiasi Ligos

Tremtinių Sveikatos Stovis
Dėl maisto trukumo, ne

tinkamų ir ankštų patalpų, 
neaiškios padėties ir screen- 
ingų. lietuvių tremtinių Į 
sveikatos būklė Europoje 
vertinama žemiau viduti
nės. Padidėjo žmonių ner
vingumas ir jautrumas, 
veik pas kiekvieną dides- 

Iniame ar mažesniame laips-

Nr. 32. Rugpiučio 6 d- 1917 m.

GROMYKO “CHRONIŠKAS MELAGIS’

Sovietų delegatas Jungtinėse Tautose, Andriej Gro- 
mvko (kairėj), tariasi su kitais delegatais dėl Bal
kanų neramumų. Aptariant Balkanų klausimą kiti 
delegatai sakė, kad Rusijos atstovai vienaip vien 
kraipo f aktus, meluoja ir varo melų propagandą 
prieš kitas šalis. Gromyko Amerikos spaudoje jau 
turi nusipelnęs “chroniško melagio” vardą. .

MARGUMYNAI
Išplautos Dirvos j Visos tautos anksčiau ar 

Amerikoje kasmet lietus, vėliau mokės pasidirbti ato-

—Tegul bus pagarbintas, po Ameriką kaip milionie- 
Maike. ris.

—Labo ryto. tėve! Kas —O ką tėvas valgytum? kalbėtu tai čia tavęs niekas džiova susirgimu. ka beveik visai nekovojo Lenktynės eina dėl taip
ijnoonp m kalnienaus, reikia manyti kad tu Taip pat padaugėjo susirgi- prieš dirvožemio naikinimą vadinamų “radio-aktyvių”

tik frvwnk imi«rant^ vra daug dau- mai skilv.10i žarnų ir kito- ir per tą laiką apie vieną mineralų. Nuo šaltosios
naVK?,U hsda £iau- Visų l'u valdžia tik.mls vldunV ligomis. BILIONĄ akių žemės buvo Antarktikos, per karštąją
pakliūk j kokią noi» bedą... jau neiggaU(įė... 1940 me-* Tremtinių Darbas daugiau ar mažiau sugadin- Afriką ir tropikų džiungles, 

’ * ’ ‘ ‘ r>---- 1 A__n„.n.-----  j- Alaskos ir

nauja tavo parapijoj? Į —Aš, Maike, geriausia
—Maike, aš galiu tau ap- mėgstu keptas vištas, gerą 

znaimyt labai gerą naujie- steiką, paskui bonbą pran- 
ną. J cuziško šampano ir kve-

—Na, na. piancius cigarus.T ., , R ’* naaaivn Daug neiegališkų imi- tais Amerikoje buvo įvesta1 Bendrai imant tremtinių ta. Pagal Agrikultūros de- iki šaltosios Alas
—Jes, vaike, mudu su 1 —t»et ar tėvas pagaivo- rantų atvažiuoja laivais, svetimtaučių registracija, masė yra Įjungta į darbą? partamento apskaičiavimą, šiaurinio Sibiro, ei

Vistas n ribini otvn 5,'i,aG 1«.J 17 : n AG-ko nmnrL HPma7.iail k'Jll’r. 9R9 milinnjli fl^inklp r>yncr pl-ęizakristijonu išfigeriavom jai, kas tas kepta: 
gera daikta.

—Kokį?
—Ogi nutarėm, kad rei

kia įvesti Amerikoj tokį 
parėtką, kad streikų nebu-

eina me-
? į Pavyzdžiui, atvažiuoja lai- Kiek tada pasirodė nelega- Dauguma vyrų dirba ameri-, nemažiau, kaip 282 milionai džioklė. Daug ekspedicijų 

sterkus taaa gaminių. Vas - Norvegijos ar kokios liškai įvažiavusiu žmonių, kiečių įstaigose: sandėliuo- akių dirvų buvo visai suga- su visokiais painiais instru- 
<j kas aaoai gamina. Europos šabes Laivo kurie bandė legalizuotis ir se, prie transporto, miškuo- dinti. o kasmet dirvožemio mentais apieško musų že-

jurininkai turi teisę išlipti apsigyventi čia su valdžios se, sargybų ir darbo kuopo- sugadinimas kraštui kai- mės kamuolį, ar jis neturi 
uoste ir “apsidairyti” po leidimu! Ypatingai daug se ir kitur. Kita dalis užimta nuoia nemažiau, kaip 4 kur savo gelmėse paslėpęs 
miestą. Jei kuris jurininkas tada buvo neiegališkų atei- stovyklų vidaus tvarkymo bilionus dolerių! mineralu, kurie gali būti

—Dabar žmonės galina 
‘ reikalingus daiktus dėl to, 
tėve, kad nori užsidirbti pi-

VIIVI

laikraščiuose skai- 
aptvėrė” 

sonijoj) iš-
]r> nnririrk-fi Puri- '"T11 «««»«upmuaiiia& Kaip Amerika norėtų a})- Tremtiniu Pazeidavimai 'sluoksnyje. Jei potvims ar tisą plotą kasyklų kur ka-

o paskui ir kitiems žm°- daiXu įadėtis kaip api,e irTpana?ius.n^" si^.ntl nuo neiegališkų. at- Dėl rubu ir avalynės. lsn?arkus Iietus. dnyoze- sami ‘radio — aktyvieji/
nėms. Ar tu vierysi ar ne. . - i___ .1. i_ f malonumus. Jei toks juri- eiviu. visai nuo iu ii nesali K',.,-.- „..mo' is rup- ml išplauna ir nuneša į mineialai n nieko neprilei-
kad mano gaspadinė jau ?u'° KuslJ®iv
, akelė man rendą už bur- sevikai paėmė 
dą ir tai valuk straikų. Ji '°. 1 apkas.* Pz .
rokuoja, kad dėl mainerių u Soii^ rabliu" Mblpadirbtais'P°Pieriais- Gud' lioJa-
streiko pabrango anglvs, ,.ama. mhlona- raoiių. Mi 
pabrango lektrikas, giras bo"al zraonHJ tada lsmlre 
ir kiti galai, ' tai jai dabar DaGU‘ . ,, ., ...
brangiau kaštuoja užlaiky- , YT?'.tu- Malke, rokuoti, 
ti aulą ir valuk to ji negali kad P"1.1^ .P"v.e.lc,a zm°- 
mane už tą pačią rendą lai- nc> <iai >u» dubti. . , 
kyti. Mateikas man da- . -}»>!=./e™: kas pinigą
rvt? Juk ant stryto žmo- tun- dlrb l n.enon- , , 
gus nemiegosi. Turėsiu mo-' -°vas sakysm, kad tu 
keti dolerį ant savaitės rong; V?- a' n;.P™CT ne
daugiau. Mamertai džiau-'™- vistiek dirbti nenoriu.

Važiuojam į Angliją
tnr dirvožemio, kiek reikia pa- Laikrašč i u o s e vienai)tremtini Urpeb nėra paša- 325 milionams akių vien pasirodo žinių, kad tei

i __ ; žemes sesių coliu storumo ar ten surasta žemei ura

UdUEldU. Mlalllvl V4Zs.au - np - 1* t* x’
giasi. kad pėdę jiems pakė-l ,-T«vas gali gyventi t.n-
lė mainų kampanijos, o ne-if!",aud?masp de! .t0- kad 
-•____ ________________________________. ____ ikiti dirba. Bet jeigu visi

žino, kad tas eina iš manoiniu J?1#? .
kišeniaus. Tai matai. Mai-if™1^. ,ta'P ‘'"g™1“’“', 
ke, ką padaro streikai. Va
luk to mudu su zakristijonu 
ir sugalvojom tokį skvmą.
kad darbininkams nereikė 
tų streikuoti.

—Tokia santvarka, tėv 
kur nėra streikų, dabar yra/ 
Rusijoj. Bet Amerikos lais
vi žmonės tokios vergijos 
nepriims.

—Ne. Maike, musų sky- 
mas reiškia ne vergiją, ale 
tikrą rojų. Reikia tik para
šyti prezidentifi Trumanui, 
kad lieptų govermano dru- 
karnei pridaryti daugiau 
pinigų. Juk popieros Ame
rikoj vra į valias. Galėtų da 
sumažinti ir gazietas. iš 
1 atrų nėra jokio pažitko, o 
ant tos popieros pinigu^ 
s* ausdinti. Ir tuos pinigus 
reikėtų dalinti žmonėms už 
dyką. Tada tai butų regli 
Amerika: pinigų butų kaip 
šieno
nei
reikėtų nei dirbti.

taria niekas negalėtų gy 
venti.

—Na, jeigu taip. Maike, 
tai aš eisiu uasakyti zak
ristijonui, kad mudviejų 
skymas no gut.

TAIKA SU JAPONIJA 
BE RUSIJOS?

Amerika buvo pakvietusi 
II tautų dalyvauti derybose 
dėl taikos su Jaįionija. Ru
sija atsisakė tose derybose 
dalyvauti ir reikalauja, kad 
didžiosios valstybės vienos 
sutartų tas sąlygas. Ameri
ka ir kitos valstybės su tuo 
"nesutinka ir kvies vėliau 
taikos konferenciją be Ru
sijos, jei rusai nepakeis sa
vo nusistatymo tuo reikalu.

RAUDONOJI JURA.

Ant Naujo Gyvenimo sios šeimos ir vėliausiai dar- 
Slenksčio bingi kartu su šeimomis.

Daug vargo, bado ir bai- Darbingais ir savistoviais 
mės praleidę. Vokietijos skaitomi visi, nuo 16 iki oO 
anglu zonos tremtiniai, pa- amžiaus. Kol kas dar
galiau atsistojo ant naujo išvežama po 2o0 asmenų 
gyvenimo slenksčio. Didž. kasdieną. Greitai vežimą 
Britanijos vyriausybės nu- norima paspartinti. kad 
tarimu, 100.000 tremtinių, kas savaitę būti galima is- 
dar šiais metais bus per- vežtl P« 6-8000 žmonių. Vi- 
kelta Didž. Britamion kur soJe zonoje dirba kelios 
bus įjungti į tenykščius į- tremtinių verbavimo kom:- 
vairius. pramonės darbus. ?UOS« kurios atrenka tinka- 
Bus perkeliami netik pavie- mus vykti D. Britanijon 
niai asmenys, bet ir įų šei- Tremtiniai labai noriai le
mos. Išvykimui pirmenybė ffistruojasi, nes kiekvienam 
duodama lietuviams, lat- l'au Perdaug įgrįso stovykli- 
viams, estams ir ukrainie- n,s gyvenimas. Lygiagrečia 
čiams. Kadangi Vokietijos, su tremtinių verbavimu D 
anglu t zonoje. darbingu Britanijon, šioje zonoje dir 
tremtinių iš viso yra apie ba ir Kanados verbavime 
100,000/tai išeina kad bus komisija. Kanada nori su- 
perkelti visi Šio ' žiauraus s™kti 0400 tremtinių, miš 
karo pasėkoje Vokietijos, kų pramonės darbams. I 
anglų zonos. tremtiniai. Kanadą įmami vyrai be šei 
Tremtinių perkėlimas jau nuo 24 iki 45 m. am- 
vykdomas ir praktiškai. Di- žiaus.
džiausią stovykla Seedor- Vykstantiems Kanador 
fas. balandžio mėn. likvi- pereinamoji - tremtinė sto- 
duota. jos gyventojus per- vykia įsteigta Liuebecke. J 
keliant į kitas stovyklas, o Kanadą verbuojami iš trem 
Seedorfe įsteigta pereina- tinių tarpo darbininkai ii 
moįi-tranzinė stovykla, per atskirų prarftonininkų. bet 
kurią turi pereiti visi trem- šie paima po žymiai mažes-

S- P. nintelis būdas ansirenrti o M1SS1SS1PP lr I ia Įtekančių važiuoja...............................
ten

žemei ura-
gendune vyriškų rūbų, .. . • , . ,niunio .-Ulių.’’ Kiek tie pra-
ypač įminta kelnių. Viltu.1 - Tal,vra, milžiniški skai-nešimai yra teisingu niekas 

urbusi.. !cial ir baisus nuostoliai, nežino. Didžiosios lenktv-

ktafii ^iii 'rnptn nra iKaiP su tais nuostoliais ko- nės eina patylomis, pasislė-
S te apdalinril™1;;,. k j. Sa'
kas antra vaiką įiažiais>klaus™? Y'^ms zmo- Urnų pnesų.
naujais batukais Jei reikės J«.zln0 H mus« val’ --------- -
dar žiemavoti vaikams .. . • . iVa Paduotas Kada Pasirodė Mažvydo

žinias ir paskelbe. Katekizmas?
Kova nr.es dirvos gadi- Lietuviai visame pasauly- 

mmą reikalauja ‘pažaboti je Šiaiš metais ^inj

tintas. Dar vis labai pasi-

avalynės ir vėl labai truks.
Maisto dalykų ypač Unk

šta: tauku, laikytų lajiniu, 
kondensuoto pieno “Nest- 
le”, nes tai atstoja ir cuk
rų, o vaikams ir džiovinin
kams — žuvies taukų.

Vaistų labai reikia se
kančių: Multi vitaminų.
Vitamin C, Insulinas. Liver 
extract — ampulėse, B. G. 
Phos, Pyramidon. Calcium 
—ampulėse (ypatingai rei
kalinga).

Vardu amerikiečių zono- 
’c gyvenančių lietuvių trem
tinių tariu nuoširdžiausią 
ačiū BALF’o vadovybei ir 
visiem Amerikos lietuviams 
už gausią ir turtingą pagal
bą ir reiškiu viltį, kad Jusu 
parama toliau lengvins, mu 
sų tautiečių sunkia dalią.

P. Minkunas,
BALF’o atstovas Vokie
tijoje.

—o— . •
BALF Centras kiekviena 

dieną gauną Įvairiausių lai
škų. prašymų. Ir pagalbos 
prašo musų broliai, musu

sluoksniu!

upes, kad jos nepatvintu. metų sukaktuves nuo pir- 
Kitas i eikalas yra saugoti mosios lietuviškos knvgos

neito ta jura dabar ir vadi- mentai ir tt. Iš Seedorfo bar vėl verbuojama tokio 
—O ką tėvas su tais pini- naši Raudonąja Jura. pervežama į Cuxaveno uos- pat didumo partija, kuri|giminės, musų tėvai. Savo

gaiš dalytum? t ~ tą, kur jau sodinama į lai- taip greitai bus išvežta. Sa- dovanomis mes saviškiams nes
—Visų pirma aš gera’ "‘Keleivis visada yra gera vus gjuo metu vežamį gej_ vo dėmesį atkreipė 1 "----- :i~’------------ J" *J--------------

j asigerčiau, o paskui nūs.- dovana draugams ir pažįsta- mų neturinti ir tie. kurie su- tinius ir kelios kitos 
pirkčiau gerą armebilą, , ... , .
naują uniformį, parisam- m,em9- Lisak>kil « »«'
ryčiau nv^eri ir važinėčiau miesiems!

v. um*,o. IAU1 uaz- neSJ>
nai krenta smarkus lietus. Adv. K. Jurgela dabar 
ten reikia iškasti dideli iškėlė klausima, ka senovės 
grioviai, kad vanduo gale- laikais lietuviai vadino 
tų lengviau nubėgti ir tiek “sausio” mėnesiu? Pagal 
dn-vozemio nenuneštu. To-jo tyrinėjimus išeina, kad 
kių priemonių valdžia ir “sausio” vardu tais laikaiš 
imasi kartu su farmenais ir buvo vadinamas dabartinis 
ių oiganizacijomis. Karas musy gruodžio mėnuo, iki 
prieš dnvozemio gadinimą i800 metu lietuviai niekur 
vra niekad nepaliaujantis ir „evaftojo “sausio” vardo 
lerkalauja daug lėšų ir Januai-y mėnesiui pavadin- 
daug lupesnio. tį -Į-as varf|as prigijo tik vė-

d -“v-;.. - liau- v,„"T*(Lenk 3'n'’ , Jei K. Jurgėlos tvirtini-
3 įsos tautos, o ypač dį- mas pasirodvtu teisingas 

dz osios, dabar ema lenkty- ta(la įaiėtUme sakvti jog 
rnų. kuHOs nieko gera pa- lietuviškos knygos 400 me
duliui nepranasauja. Lenk- tų jubilėjus sukanka 1917 
tynęs eina del suradimo metų gruodžio-mėnesį Ga- 
musų zemeje uraniumo ru-lutinų iSvaf, heW ‘ d 
dų. is kurių dirbama piuto- nė pjp, K. j^gėla iis ™ko? 
mumo metalas ir... atomi- į • • -aKo,kari iš turimų davinių nega-

_____Įima būti visiškai tikram.
kada

nės bombos.

ir pinigines dovanas P™^1 Iietuv’ska
šei- vo dėmesį atkreinė į trem- deriname amžių ir duodame'malonėkite siųsti adresu: n-vIsa pasu o ė.______ ,

valstv- vilties gyventi. ' United Lithuanian Rel’ef
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Iš Plataus Pasaulio
nistų partijos nustatytos li
nijos. Organizacijos klau
simai buvo tik priedanga.

Visa bėda stalincams yra 
ta, kad tie paprasti LDS na
riai negali susigaudyti ko
munistinėse gudrybėse ir 

vartaliotis rago-

KELEIV1S, NSO. BOSTON _______________

LEVVIS SVEIKINASI SU MAINERIAIS

Puslapis Penktas

Pogromas Palestinoj Kinijoj Badas
Žydai teroristai pakorė Kinijos maitinimo minis- 

du anglų kareivius Palesti- teris Yu Feipeng sako, kad nespėja 
noj. Jpykę anglų kareiviai Kinijai tuoj pat reikia gauti žium taip gerai, kaip J. Mi- 
surengė žydams pirmą po- užsieniuose 390,000 tonų liauskas, D. Lekavičius ir 
gromą Tel Avivo mieste, maisto, kad apginus nuo kiti “vadai”. Tie paprasti 
5 žydai buvo nušauti ir 40 bado didžiuosius Kinijos LDS nariai tiki visoms Sta- 
sužeista, o daugelis gavo miestus. Badaujančių mies- lino saulės šventenybėms, 
mušti. Kaip tik prasidėjo- tų tarpe yra Šanchajus, bet nespėja sekti visų ko- 

Nankingas, Kantonas, Pei- Į munistų strategijos vingių, 
pingas, Tiensin, Amoy ir (Praeituose rinkimuose buvo 
kiti. ; skelbiamą, kad reikia remti

--------- demokratus, dabar jau sa-
Filipinų Reikalavimas |ko, kad reikia trečios par-

pogromas, Tel Avivo mies
to gyventojai pasislėpė, kul
kas galėjo. Tai buvo tik 
pradžia anglų keršto.

Italijos Taika
Italijos parlamentas, 

balsais prieš 68 balsus, 
tarė duoti vyriausybei 
liojimą patvirtinti taikos 
sutarti, kurią pergalėtojai 
padiktavo Italijai. Visi ita
lai yra priešingi tai taikos 
sutarčiai, bet Italijos val
džia mano. kad atmesti tos 
taikos sutarties negalima.

262
nu-
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Karas Indonezijoj
Olandai žygiuoja pirmyn 

Javos saloje ir giriasi jau 
užėmę svarbiausias strate
gines salos vietas. Olandu 
kariuomenė užėmė svai 
blausius uostus, žibalo šal
tinius, gumos išdirbystės 
centras ir kur tik jie užima, 
jie pastato iš anksto paruoš-

Po Indijos paėmė žodi ir'tijos.
Filipinų - respublika, kuri 
pasiuntė Olandijai reikala
vimą, kad olandai tuoj pat 
sulaikytų savo kąra Indone
zijoj ir baigtų nesutikimus 
su Indonezijos vadais tai
kiomis derybomis, nevarto
dami ginklų. Australija, In
dija ir Filipinai reikalauja 
Javoje taikos.

Graikijos Partizanai
Iš šiaurinės Graikijos pra

neša, kad stiprus partizanų 
būriai pradėjo naują puoli
mą Makedonijoj, visai ne- 

4 toli nuo Turkijos sienos. 
Sako, tas puolimas yra vi
sai rimtas ir partizanai tiki
si įsistiprinti Makedonijoj 
ir ten paskelbs naujos vai

šiame suvažiavime buvo 
labai daug laiko pašvęsta 
apkalbėjimui-, kam kurti 
trečią partiją. Bet ne per- 
daugiausiai entuziazmo bu
vo parodyta, nepaisant nė 
Miliausko aiškinimų, kad 
komunistų yra šioje šalvje 
100,000 ir kad kožnas ko
munistas turis po 10 pase
kėjų. Tai, sulvg Miliausko, 
komunistai “kontroliuoja” 
vieną milioną balsų. Domi-

John Lewi.- nuskrido i West Frankfortą. III., kur aną
dien žuvo 27 maineriai. Jis čia sveikinasi su kasyk
los vedėju.

KAS MUMS RAŠOMA
Kuri Unija Geresnė?

Skaičiau “Keleivyje” drg.1

.Į*V I/MkJVVAVV X<7 ttllltcvv lytu UVk- -1 w • -i
tą civilinę administraciją. , dzios sūdaiymą.

Europos Atstatymas
Demonstracija Wash- Amerikos atstovų

ingtone viena komisija nutarė vykti
Būrys amerikiečių praei- j Europą ir ten vietoje stu- 

tą ketvirtadienį demonstra- dijuoti Europos atsistaty
mo reikalą. Kartu ta komi-

O
SU

klausimais. Jis norėtų, kad 
laikraštis Aiškintų, kurios 
unijos yra geros ir kurios 
negeros, kurie unijų vadai 
yra “tikri’’ ir kurie netikri.

Aš priklausau prie mani 
darbo unijos jau 25 metus- 
bet man niekada neatėjo 
noras ieškoti laikraštyje

ninkas Lekavičius aiškino j A. Pugžlio straipsnelį 
dar negimusios trečios par
tijos “demokratiškumą” ir 
ką reiškia “demokratija”, 
kaip ją komunistai supran
ta. Vienas vaikinukas aiš
kino praktišką naudą iš tre
čios partijos. Kaip čia gi
męs. tas jaunuolis yra 
“praktiškas” ir žadėjo lie-Į

ramurfi tik
tuviams politinių darbų, jei1, patarimo, ar mano

vo prieš Rusijos ambasada.
Demonstrantai prikalė prie 
ambasados dura užrašą:
“Atsargiai, Šnipai!” Pa
šaukta policija demonst
rantų jau neberado gatvė- iėšų pagal Marshall planą, 
je, nes jie, pasibaikoję, is- 19 komisijos narių išvyks 

negu j Europą rugsėjo 4 d.sivaikštinėjo pirma, 
rasai pašaukė policiją.

unija
lietuviai prisidėtų prie'-yra gera, ar negera. Unijų 

trečios partijos. Bet senes-j yra daug, kiekviena darbo 
nie.ii nariai žino, kad “kol į šaka turi savo unijas, o to- 
saulė patekės, rasa akis iš- se unijose - nariai išsirenka 
ės”. Politinių džiabu paša-'sau vadovus. Kokius nariai 

'ka jie netiki. New Kensing- išrenka, tokie jiems ir yra 
ton. Pa. kuopos delegatas J “tikri” vadai. Kuris iš

sija nori išaiškinti, kuo Eu
ropa galėtu atsimokėti A-
merikai už pagelbą, jeiJon- *a- kuopos delegatas,; "tikri vadai. Kuris iš pa- 
komn-esas nutartu skirti prisiklausęs kalbų apie tre-'čių didžiausių vadų yra ge- 

čią partiją drįso paklausti, liausiąs, atsakymo negali- 
kam šis suvažiavimas buvo ma duoti, nes visada toks 
šauktas — organizaci ios'atsakymas bus daugiau po-

. reikalams aptarti ar trečios litinis, kaip “unijinis”. Dar- 
I partijos tvėrimui? Antanas'-bo žmonių laikraštis netu-

Ru- 'Pipiras, apskričio pirminin-1 retų skelbti, kad- - - - - •• «
Teroras Rumunijoj

Bolševikiška valdžiaPacifistų Konfcrenci a
Šveicarijoj susirinko pir- munijoj uždarė Rumunijos kas. irgi paabejojo, ar galijunijų vadaiFyra “geras , o 

mas tarptautinis “karo prie-'valstiečių partiją. Visi 33; LDS tverti naujas partijas, j kiti blogi. Visi unijų vadai 
šininkų” kongresas. Jameįatstovai parlamente nuo tošį Kitas delegatas davė pata-
dalyvauja atstovai iš Ang- partijos liko išvaryti iš par- rimą, kad partijų tvėrimu
lijos ir kitu saliu, kurie sa- lamento ir kai kurie suaręs- 
ko kad reikia ‘ atsisakyti tuoti. Po visą Rumuniją ei- 
citi tarnauti į kariuomenę na valstiečių partijos likvi- 
ir, jei visi taip darys, tai ir. dacija. Daugybė partijos 
karai pasaulyje išnvks. veikėjų sukišta į kalėjimus.

Ko r esp ond enc i j o S
Prieš kurį laiką iš Lowcll

_____ kolonijos atsiskyrė iš gyvų
Smulkios Žinios tarpo R. Ainorius, visiems

malonu- £crai žinomas veikėjas mu

LOWELL, MASS.

Atėjus vasaros
mams, daugelis musų žmo- bavosi tarp Lowellio lictu- 
niu stengiasi ko daugiausiai Jfe f|aug fla,.bavo?i (lėl 

DLK Vvtauto Kliubo įkuri-

zikas kurs labai daug

turėtų užsiimti pats centras.
Po tų visų kalbų buvo 

“prapušytas” komun i s t ų 
patvarkymas, išrinkta ko
misija, kuri susižinos su 
amerikonais trečios partijos 
tvėrėjais ir organizuos lie
tuvius į trečią partiją. O' 
kai ta partija laimės rinki
mus. tai visi lietuviški Sta
lino “berneliai” bus apdo
vanoti politiniais džiabais.

Po Pittsburgho suvažia
vimo “tarimu’

būti tyrame ore. Tad DLK 
Vytauto Kliubas nutarė ne
laikyti mitingu per vasarą. 
Todėl primename visiems 
kliubo nariams, kad sekan
tis susirinkimas įvyks Sep- 
temberio 14 d. Svarbu, kad 
visi nariai būtinai dalyvau
tų susirinkime, nes naujo . 
namo statybos komitetas 
turi daug svarbių praneši
mų apie statybą.

mo ir darbavos kitose orga
nizacijose. Iš profesijos bu
vo vargonininkas ir muzi
kas. Ilsėkis. Romualdai 
svos šalies žemelėj.

Vytauto Kliubas per visą 
vasaros sezoną turi
dęs autobusus ir važiuoja 
kiekvieną sekmadienį į pa
jūrį kurortan ir į apylinkės 
lietuviškus piknikus. Tai 
labai pagirtinas sumany
mas, nes daugelis lietuvių 
neturi savo mašinų ir turi 
progos ir malonumo su tau
tiečiais pasilinksminti. (įau
kite visas informacijas pas 
A. Raudeliuną.

* —o—
Lowellio ir apylinkės lie

tuviams žinomas muzikos 
mokytojas Nepolitas Valen
tinas už kelių savaičių ap
sives su panele Katryte Žu
kauskaite. Abu jaunikaičiai 
labai gerai pažįstami visoj 
apylinkėj, nes abu jau yra 
darbavęsis lietuviškose or
ganizacijose. Linkime ge-

cago auga, puošiasi, svan- 
nasi.

i Kalbant apie Chicagą ne
reikia užmiršti, kad tai da
bar yra vienas iš Amerikos 

į kultūrinių centrų. Čia pui
kus muzėjai, garsios moks- 

jlainės, čia įrengti puikus 
parkai žmonėms pasilsėti ir 
miestas duoda geras kon
certus, kurių tikrai verta 

I pasiklausyti. Chicagos pat- 
, riotai visai teisingai di- 
Įdžiuojasi musų miestowkul- 
turiniu garsu.

Aš dabar gyvenu apie 
pusę laiko ne Chicagoj, bet 
Wisconsin valstijoj, kur yra 
daug girių ir gražių vietų. 
Bet mano vakarai būna 
liūdni be Chicagos lietuviš
ko gyvumo, nes čia nėra to
kių gerų ar linksmų paren
gimų, kaip Chicagos did
miestyje. Būdama toliau 
nuo Chicagos aš greit jos

tą šeštadienį Montevideo 
mieste. Jo vietą jižėmė vice
prezidentas Luis Battlo.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ
REUMATIZMO

ARTHRITIS
Jeigu jus kenkiate nuo Nugaros 

skaudėjimo. Raumenų gėlimo, Scia- 
tiko6, Strėnų skausmų, Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo, Neuritis, 1‘ada- 
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 tabletėiių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. (34) 

NORTHW AY PHARMACAL CO.
439 North Street. 

ROCHESTER 5. NEW YORK 
Dept. 30

PAJIESKOJIMAl
Paieškau savo pusbrolį Antaną 

Lavrošavičių, kuris karo metų buvo 
išgabentas darbams į Vokietiją ir 
paskutinis žinomas jo adresas buvo 
pas Jakub Weitzel, Wackerheim b- 

_ Mainz, Bongerstr. No. 4, Germany, įssnlgstu ir noriu ją vėl pa- Britų Zona. Taipogi paieškau savo 
rnntvti į draugų ir giminių ir nurodau jų
nidvyti. (vardus ir pavardes: Medzeviėius

Jei Chicagos Žmonės ne- Vladas, Stanporickas Henrikas. Mi-
_ ;__j • •, - i likavičius Romualdas, VyšniauskasV i&ada prisilaiko svaios. Jonas, Dambrauskas Vaclovas ir 

Makūnas Vladas. Gal - būt jie yra 
Vokietijoj Britų ar Amerikonų zo
nose. Jie patys arba kas apie juos 
žino maloniai prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: , (33)

Justinas Lesionis 
1718 Panet, Montreal 24, P. Q.

Canada.

prisilaiko švaros, 
tai čia pačių žmonių kaltė. 
Gal juos reikėtų su policija 
mokyti, kaip, sako. kadaise

Dėl Chicagos Miesto 
Gražumų

Noriu trumpai atsiliepti į' buvo daroma Vokietijoje?
draugo J. Repšio pastabas 
dėl mano rašinio “Keleivy
je”. Jis sako, reikia “at
šaukti” mano žinias apie 
Chicagą. Aš manau, kad 
atšaukimas nieko nepadės. 
Mano supratimu, reikia ne 
“atšaukti” žinias, bet Chi
cagos miestas turi pataisyti 
saidvokus ir išnaikinti mie-

Kas dėl tų tamsių taver
nų, tai aš nors ir nedaug jų 
pažįstų, bet tokių, kaip drg. 
F. Mituza aprašinėja, man 
nėra tekę matyti. Aš ma
nau, jei drg. F. Mituza il
giau pagyventų Chicagoje, 
ji prie jos priprastų ir pa
miltų ją, kaip mes ją mėgs-, 
tame, kurie čia ilgą laiką į

ste visai nereikalingus kva-:gyvename, 
pus, tada atvykstantiems į 
Chicagą nebus ko skųstis,
o patys Chicagos gyvento- “Laiminga Suomija” 
jai turės daug patogesnį ' Kai kurie žmonės sako, 
gyvenimą. Kiti Amerikos; kad iš visų Rusijos paverg- 
miestai jau parodė, kad tų kraštų laimingiausia yra 
miestai gali būti be smar- Suomija (Finlandija), nes 
vės, saidvokai lygus ir gat-'sako ją rusai mažiausiai 
vės be ravų, be dulkių ir be išnaudoja ir neatėmė jai 
tų neperžengiamų griovių nepriklausomybės. Kaip tas 
“srutoms nubėgti”. (“laimingumas” atrodo prak

i tikoje, paduosiu čia iš vie-

Barbora Gurskienė.
-o-

Mikalina Sniečkiutė po vyru Sli- 
žienė, esanti dabar Europoje, paieš
ko savo pusbrolių Prano Sniečkaus 
kilusio ir Tilvikų kaimo ir Jono Bak
šio kilusio iš Slavikų kaimo, abu Ša
kių apskrities. Jie abu seniau gy
veno Chicagoje, gal ir dabar tebe
gyvena, bet jų adresai nežinomi. Jie 
patys arba kas apie juos žino, ma
loniai prašomi parašyti šiuo adresu: 

Mr. Joseph Sližis (34)
57 W. Porter st.,

Waterbury 13, Conn.
I Paieškau giminaitės, kur ji gyve

na Amerikoj nežinau. Monika Liui- 
i zytė, kilimo iš Nemajūnų (prie Bir
štono), Alytaus aps. Ji ištekėjo už 
Amerikos piliečio ir išvažiavo į Ame 
riką rodos 1928 m. Jos pavardės po 
vyru nežinau. Esu jos giminaitė ir 
bučiau labai pradžiuginta jeigu gau
čiau kokių žinių apie ją.

Ona Rinkevičienė 
(13a) Bamberg, Soloki str 4 
I). P. Camp 6, U. S. Zone, 

Germany.Z _________
Paieškau brolio Adomo Molio, ki

lusio iš Valkininkų parapijos, Giniu- 
nų kaimo, Vilniaus krašto. Seniau 
gyveno Tx>welly, Mass. .Jis pats ar 

1 kas jį žino malonės, atsiliepti šiuo 
[adresu: (32)
i Kastantas Molis,

t87 Bank st., VVaterbury, Conn.

Draugas J. Repšis mano, 
vienas J kad kartais apsilankius sa-;/ln, 

liūne pradeda visa žemei 
suktis. Gal taip tikrai yra,! &uom,Ja 
bet mano gyvenime tas nė-1 
ra atsitikę. Todėl negalė
čiau pasakyti, kaip atrodo 
Chicaga, karia visa žemė 

Blaivai galvai 
nemažais tru-!s 
kurių ir pasi'

•_i radvile/irt iiSlfi-, «nrvj mvJiivnv 1 --i iL- i-iš/lin

I»o karo turi 
120.000 karo invalidų, 118.- 
000 moterų yra kąra našlės, 
444,000 žmonių yra karo 
pabėgėliai ir 50,000 vaikų 
yra karo našlaičiai. Kiek
vienas devintas žmogus 

uomijoj yra karo pabėgė
lis ir turi įsikurt naujoj vie-

didelis mies- į?j,.?Tenti; ^ekvienas še- 
•ic mi-!?1°- as v7ras yra karo m- 

"’validas, kiekviena septinio- 
•yidįlikta moteriškė yra karo 

‘ našlė ir kiekvienas 24-as 
vaikas yra karo našlaitis.

Ta išvarginta ir kraujo 
netekusi Suomija turi mo
kėti Rusijai 300 milionų do
lerių “reparacijų”, bet kai
nos skaitomos pagal 1938 
metus. Dabartinėmis kaino
mis Suomija turi sumokėti 
Rusijai apie 900,000,000

lis Izidorius Juškis. Kapinės|^Ierių’ 0 Rusija vis už 
gražios, rūpestingai užlai-

yra pačių unijistų išrinkti 
ir unijų nariai išrenka tuos 
vadus, kurie jiems yra geri.

Draugas A. Pugžlis kelia 
ir daugiau klausimų ir no
rėtų į juos girdėt atsakymą 
Bet jis į visus tuos klausi
mus pats turi ir atsakymą' 
Jis žino, kad prezidentai 
darbo bilių vetavo tiktai 
“dėl žmonių akių”. Kaip jis 
tą žino?

Arba drg. A. Pugžlis sa
ko, kad gyvenimas eina 
brangyn dėlto, kad valdžia 
lupa taksus: Bet taksai juk 
nebuvo pakelti per praeitus 
metus, o kainos pakife. tai 
kaip draugas PugžlK šitą 
dalyką išaiškina? Taksai 
dabar yra tokie pat. kokie 
buvo prieš porą metų ir jei
gu taksai nekyla, tai jie ir 
kainų negali pakelti.

Aš pasakysiu, kad

sukasi ratu. 
ii atrodo su 
kūmais, dėl 
skundžiau.

Chicago yra 
las e rodos turi keturis 
lionus gyventojų. Ten 
gražių vietų, turtingų apy 
linkių. Chicago yra labai 
plačiai išsimėčiusi ir per 
trumpą laiką tikrai to mies
to negalima pažinti. Aš 
Chicagoj išbuvau tiktai de
vynias dienas ir. žinoma, 
miesto per tą laiką nespė
jau pažinti. Buvau nuvy
kus ant kazimierinių kapi
nių, kur yra palaidotas bro-

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

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingaiusis vaistas ner
vams bei šilumą teikiantis sti
mulas raumenų veikimui. Pa
ragvajų Arbata nesudaro ne
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivinas išsekusias jėgas tų. 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
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 U2SISENĖJUS1V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGŪLO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos" var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštąmų 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, Cicaro 50, UL

..... - ir akliems
”ar' lietuviams turi būti aišku, 

kad LDS (Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas) yra 
komunistų partijos pastum
dėlių organizacija. Šalpos 
darbas toje organizacijoje 
yra tiktai meškerė žmonėms 
privilioti, o tikrasis jos tik
slas yra skleisti komunistų 
propagandą ir panaudoti 

bolševikų tikslams

lai-

Vietinis BALF skyrius 
nuoširdžiai ačiū dėl 

sekančių asmenų, kurie 
daug pasitarnavo su rašo
momis mašinėlėmis rašyda
mi laiškus ir prie kitų dar
bu. Ačiū O. Saulinienei, E.

pasam-jSaulinaitei. F. Šumskaitei ir
B. Čepaitei.

Vytautas Ramanauskis.

PITTSBURGH, PA.

‘priedų” li

žmones
siekti. LDS Narys.

APIE A. BARANAUSKĄ

Viena “Keleivio” skaity
toja iš Havanos miesto, Ku
boje, atsiuntė mums laiške
lį ir prašo duoti paaiškini
mų apie Antaną Baranaus- 

|ką, kurio trumputės eilutės 
buvo nesenai idėtos i “Ke-

Bolševikai Organizuoja 
Trečią Partiją

Liepos 20 dieną McKees 
Rocko bolševiku kliubo pa
talpose įvyko LDS 8 apskri
čio suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo apie 14 delegatų 
iš visų Pittsburgho ir- apy
linkės kuopų. LDS, Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mas. yra neva pašalpos ir 
apdraudos organizacija, jos 
konstitucija draudžia poli
tiką. Šis suvažiavimas buvo 
šauktas neva aptarti orga- rašytojas 
nizacijos reikalus.

leivį”. Trumpai paaiškinsi
me.

Antanas Baranauskas gi
mė 1835 metais Anykščiuo
se. Jis mirė 1902 metais 
Seinuose, būdamas Seinų 
vyskupu. Jaunas būdamas, 
kada Baronas - Baranaus
kas dar mokėsi kunigų se
minarijoj. jis mėgo rašinė
ti eiles ir būdamas klieriku 
parašė savo garsiausią ir 
puikiausią veikalą: Anykš
čių Šilelis.

Tai yra ilga poema*. Joje 
labai vaizdžiai 

J aprašo koks buvo Anykščių
Tačiau šis suvažiavimas Šilas, kada dar

laik
ei au g 
pasi
ners

raštyje aš noriu rasti 
visokių naujienų ir 
skaitymų. Laikraštis 
mano “vadovas” gyvenime 
bet jis man padeda pažint; 
pasaulį. aprašo įvykius, 
duoda žinių ir kartais aš 
jame randu gera ar lengvų 
pasiskaitymų, kuriuos su 
malonumu perskaitau.

J. Lukoshus, 
Dorchester, Mass.

riaiisin nasriekimo ju vedy- buvo šauktas organizavimui medkirčiai nebuvo jo su- n( 
bose ir ateities gyvenime. trečios partijos, sulig komu- naikinę. Anykščių šilelis ir

yra parašytas Adomo Mic
kevičiaus įtakoje, bet tai 
nėra Mickevičiaus kopija. 
Antanas Baranauskas mo
kėjo vaizdžiai ir su didele 
meile nupiešti Lietuvos 
gamtos gražumą. Jo eilės 
yra skambios, vaizdai gra
žus, jo “šilelis” yra gyvas, 
pilnas girios kvapų, garsu 
ir paguodos žmogaus sielai 

Antanas Baranauskas yra 
parašęs ir daugiau veikalų 
Tarp kitko jis parašė poe
mą “Kelionė Peterburkan” 
ir “Pasikalbėjimas giesmi
ninko su Lietuva”. Iš jo 

pirkliai ir dainelių daugiausiai yra ži
nomos “Sudieu Lietuva...” 

“Giedu dainelę...”

komos.
Bet kiek aš spėjau miestą 

pamatyti, jis man nepatiko. 
Manau kad miesto gaspa
doriai galėtų jį geriau, šva
riau ir gražiau sutvarkyti.

Man malonu buvo skai
tyti drg. A. Ruko pastabas 
apie Chicagą. Spaudžiu jam 
dešinę už jo žodžius, o drg. 
J. Repšiui noriu pasakyti, 
kad visiškai nenorėjau ką 
nors užgauti su savo raši
niu. Frances Mituza,

Hartford, Conn.

Chicago Kultūrinis Centras
Kaip drg. J. Repšis, taip 

ir aš noriu pasisakyti dėl 
draugės Frances Mituza 
kritikos. Chicagoj aš gyve
nu nuo 1912 metų ir per tą 
laiką man nėra tekę ant ša
ligatvio pergriuti. Kai atva
žiavau anais laikais į Chi
cago man ji atrodė gera 
vieta gyventi, o nuo to lai
ko

auna visokių 
“pabaudų’’.

Tai taip atrodo Suomi
jos “laimė” po Stalino sau
lės džiovinančiais spindu
liais. Gal Suomija yra lai
mingesnė, kaip kitos šalys, 
bet ačiū už tokią laimę... 
Suomija turi 4 milionus gy
ventojų.

Stepas Dzvonkus
Brooklyn, N. Y.

NEGALI SUSITARTI”“ 
DĖL AUSTRIJOS

Amerikos. Anglijos, Ru
sijos ir Francijos atstovai 
Vienoje jau ilgas laikas ve
da derybas dėl surašymo 
taikos sutarties su Anstrija. 
Susitarimas pasirodo neį
manomas, nes rasai reika
lauja sau vokiško turto Au
strijoje. o anglai ir ameri
kiečiai nurodo, kad tas “vo
kiškas turtas’ Austrijoj bu
vo vokiečių pavogtas iŠ 
austrų ir turi būti grąžintas 

kaip čia gyvenu, aš ma- austrams, o‘todėl negali bu- 
iau labai daug padarytos ti atiduotas rusams, 
pažangos. Keliai dabar vi-1
sur išvedžioti, kur kadaise 
buvo dvokiantis kanalas, 
dabar jis užpiltas, susisieki- 

įnias daug pagerintas. Chi-

MIRĖ URUGVAJAUS 
PREZIDENTAS BARETTA

Urugvajaus prezidentas 
Thomas Baretta mirė praei-



rueiapis sesias

Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

M. Bukša.

Justinienė
Saulėtas birželio pabai-tkesnius. Justinienės veide 

gos popietis. Milžiniškam jis pažymėjo visus svarbes- 
Hanau stovyklos kieme, iš nius jos gyvenimo Įvykius, 
visų pusių apjuostam di-iir dabar noris išskaityti 
džiuliais kareivinių blo- koks buvo Justinienės gy

venimo kelias, teturėtų aty- 
džiai įsižiūrėti i jos veidą.

Paseno Justinienė. Kai 
ant jos užslenka koks ru

kais, ramu. Kai kur ties įė 
jimais i kareivines spiečiasi 
maži žmonių būreliai, kaip 
bitės
vietomis 
tirpsta
ligatviais lėtai ir apsnūdu
siai slankioja retoki praei
viai. Vienam kiemo kampe 
dūksta būrelis paauglių, 
mušančių futbolą. Iš jų tar
po pakartotinai iškyla su
jaudintas klyksmas ir išsi
sklaido kiemo erdvėj. Kaž 
kur toli sukaudamas bėgi
nėja garvežys, lyg pasime
tęs ir noris susirasti drau
gus. Tolimam ore suduslin- 
tu garsu dūzgena lėktuvo 
motoras, bet jo paties ne
matyti. Ramu. bent kiek 
tvanku; kiemo garsai įsilie-

ritės ties avilio ląstele. Jie j ant jos užslenka koks ru
dėtomis tirštėja, vietomis * pestis. veidas aptemsta ir 
irpsta ir visai išnyksta, ša-'susiraukšlėja; nuo akių,

nuo lupų bėga pagilintos 
vagelės i veidus ir ten užsi
baigia. Kadaise tokia graži 
noselė apikumpsta ir rodo 
noro siektis su smakru. Bet 
kai džiaugsmas nušvitina 
Justinienės sielą, ji, ta sie
la, tuojau atsimuša ir jos 
veide, ir jis darosi vėl toks 
pat mielas, kaip buvo senai, 
senai — šiltai jautrus. Jus
tinienės šypsena praveria 
lupas kiekvienam, kas į ją 
pažiūri. Ir kai Įsižiūri, jau 
primerktose, amžiaus api
bluk intose jos akyse matosi

KELEIVIS, SO. BOSTON

VAIKAMS PRIGĖRUS MOTINA APALPO

Štai nelaiminga Thomasų šeimyna. Pora jų vaikučių išėjo iš namų ir nesugry- 
žo. Tėvas ir motina visą naktį nemiegojo. Iš ryto jie gavo žinią, kad jų vai
kučiai nuėjo maudytis ir abudu prigėrė. Čia matosi motina apalpusi, o kiti 
aplink ją verkia.

ja i beribi, harmoningą pla- degant tą pačią skaidrią, 
čiosios aplinkos koncertą, visiems gerą švieselę, kaip 

Po pražydusia, bet bičių į' .buv0 anais jaunystės lai- 
beveik nelankoma liepą, 3 J j?i kas nepatikėtų, kad
atokiau nuo žmonių sėdi 
ant suolo Justinienė. Tams- Justinienė yra bobutė, čia
ta nepažįsti Justinienės? Pat y>a ir Įrodymas -■ «- 
Tai prašau susipažinti, - Tt?U ,1, 
nepasigailėsi. Justinienė ap- ba-'- dukters s - g
sirengS taip., kaip bu ų',g*£ a*a ^"1 
dėvėjusi namie, Pagojęs *fu*tas’ ate'° įiia .Ka”a u 
viensėdžio ūkyje. švenŽdie-! “ d»&%
niaus. Tamsus siionas, tiek ^lvareTl- Iac-__J_ 
tepatrumpintas, kiek Justi-'vienon 
nienės duktė, nežiūrint at- *

atsinešėU

dien ateina pas Dūką čia, 
Hanau: jo vaizdą, visokius 
piktus jo savumus papildo 
tėvų ir svečių kalbamos kal
bos. Ir dabar pas Daką jau 
jokių abejojimų: jis turi 
bolševiką nukariauti. Ką jis 
su nugalėtu bolševiku pada
rys, Dūkas pats dar tikrai 
nežino; tikriausia bolševi
kas nuo jo labai greitai 
bėgs, o jis vysis, kol tas vi
sai iš Lietuvos išbėgs. Bet 
dabar dėl viso ko reikia pa
statyti pilis.

(Bus daugiau)

VEDYBOM TINKAMIAU 
SIOS RIMTABUDĖS 

MOTERYS.

kak lauš motinos pasipnesi 
nimo. prikiipo. Tamsi pa
laidinė ir ant pražilusios 
galvos dar iš Lietuvos atsi
vežta skarelė. Dėl skarelės 
irgi buvo kovų su dukte
rim, bet Justinienė muši 
galutinai laimėjo, ir skare
lė priaugo prie jos galvu
tės; ji jai ir dera.

Justinienės veidas. Labai, 
labai senai Justinienė buvo 
šauni mergaitė, gyvu, mei
liu veiduku, mėlynom aku
tėm, tokiom skaisčiom, ir 
žydriom, kad iš jų į aplin
kumą skriejo negęstanti 
ęviesa, — linksma ir šilta. 
Po to Justinienė buvo ma
ma, o dabar ji yra tfolmte. 
Per tą visą laiką darbo

masiną, 
kiton — lėktuvą ir dvi pui
kias patrankas. Šiandien 
jam reikia statyti pilis, ir 
komiteto šoferis Jurgis 
Rukša, turbut iš anksto ži
nodamas. kad toks reikalas 
bus, atvežė ir papylė čia 
krūva gražiausio smėlio.

NAŠLAITĖS AŠAROS.

Kas tavo išverktas naktis besuskaičiuotų,
Kas besurinktų ašaras tylias ir nekaltas, —
Iš sutryptų, krauju aplaistytųjų plotų, —
Kas be Tavęs, mamyt, suprastų mano kenčiamas kančias?..

Prisimenu Tave. kai tėviškę apleidom.
Prisimenu Tave sunkiam vingiuotame kely,
Nedžiūvo ašaros tada ant Tavo balto veido.
Ir skausmas nemirė jautrioj Tavoj širdy...

Išskyrė mus tada likimas tėviškės palaukėj,
Ir karo viesulų audra išblaškė po visus kraštus;
Motulei Kaip visad Tavęs išsiilgus laukiu,
Ir šluostau skruostus ašarų suvilgintus.

Matai gal būt mane Tu verkiančią iš aukšto,
Ir apkalbų sujuodintą matai,
Bet jausmo, sąžinės tyros man niekas nepalaužtų,
Jei butum Tu, man niekas nedrystų sakyti tai.

J ieškojau aš Tavęs žemės toliuos.
Jieškojau mirgančiuos dangaus žvaigždynuos,
Bet neradau, ries Tu toli esi nutolus 
Į ten, kur gailesys ir raudos nieko negrąžina.

“Nedaug yra dalykų, 
kurie visada būna ma
doj; moterys, moteriš
kumas—vienas iš jų.

Jobyna Ralston.”
Kalbant, kokias moteris 

vyrai geriausia mėgsta, rei
kia atsižvelgti, kokius vyrus /V,1 . u ,turim galvoj. Rimti, pado- d-ę at-randa • kad Jie pa- nmtabudes moteris, 
rus, tvarkingi vyrai, kurie 
tikisi vesti, tokie geriau

L. Pakalnis.

Dėl ko pilis? He! Kas to mėgsta rimtas, kuklias mo-
nesuprastų! Dūkas yra jau 
vyras, nai-sus vyras, pasiry
žęs kariauti kad ir su visu 
pasauliu; ne tiktai kariau
ti. Bet jo konkretus priešas Į 
yra bolševikas. Su tuo jis' 
tikrai norėtų apsidirbti. Tas 
bolševikas, piktas ir klas
tingas. gimė jo sieloje dar

teris, negu drąsias, kurios 
nesivaržo kalboj nei elgse
noje.

Linksmuoliai vyrai dau
giau mėgsta lėbias, paži
nias. drąsias, palaidaus bu
do, linksmas moteris ir nak
tines padraikas. Kuo mote
ris drąsesnė, kuo prašmat-

Lietuvoje, kųon^ . 4tėyąi, .niauAji. kalba, tuo ji labiau
kartu ir jis, £ėgo iš savų na
mų kaž kur į Dukui nežino-

žmogaus likimas rašė ant mą pasaulį. Bolševikas ryš- 
Justinienės veido savo ras- kėjo ir augo kely kartu su 
tus; metai po metų vis rys- juo pačiu ir jis beveik kas-

NUŽUDĖ SAVO ŽMONĄ?

Ši nuotrauka parodo Louisą Eliopsą iš Keamey, N. 
J., ir jo 23 metų amžiaus žmoną, kurią jis nužudęs. 
Policija sako, kad jis susipyko su ja lošiant korto
mis. Paskui jiedu nuėjo maudytis į Passaic upę, ir 
čia vėl susikirto. Jis davęs jai per galvą. Prasidėjus 
kovai, jis iškėlęs iš vandens akmenį ir da sykį smo
gęs jai į galvą; paskui nugramzdinęs ją po vandeniu 
ir ji prigėrusi. Dabar jis areštuotas.

Nr. 2?. Rugpia&o 6 d., 1947 m.

Kaip ir iš ko kas daryt
Kaip atnaujinamos grindys, išdžiuvęs ir sukietėjęs, nes 

-------------- jeigu uždėsime varnišio ant
Amerikoje yni mada tu- minkšto šelako, tai varnišis 

: rėti gražias grindis. Jos tu- niekad neišdžius; prie jo 
Iri būt švarios ir blizgėti lips ir kojos, ir karpetai, ir 
'kaip stiklas. Bet sunku jas dulkės—viskas.
taip užlaikyti, nes nuo ko- Jeigu grindys pirma bu- 
jų jos visuomet susibraižo vo aliejuojamos. kad nedul- 
ir prisimina purvu. Jeigu ketų, tai ant tokių grindų 
kartais moteris, norėdama negalima dėti nei šelako, 
jas “pataisyti,” paima ir už-‘nei varnišio, nes niekad ne
tepa ant purvo šelako ar išdžius; jos pasidarys kaip 
varnišio, tai grindys lieka ta limpama popiera. kuri 
visai sugadintos ir pataisyt j daroma musėms gaudyti, 
jas tada jau sunku. į yjenu žodžiu, varnišio ir

Ąžuolinės grindys pajuo- šelako negalima niekur tep- 
sta ir nuo vandens, jeig; ti, kur medis yra prisigėręs 
jas dažnai vandeniu plau- kokių noi-s nedžiustamų 
sime. Norint jas nuvalyti riebalų.
patartina suvilgyt kerosimi . ----------
švarų skudurą ir grindis Kaip valyti vilnone* 
nušluostyt, tik neduoti ke- pirštines,
rosino perdaug, kad neįsi- Jeigu vilnones pii-štines 
gertų i medį, nes namas ii- plausime ir triūsime šiltame 
gai dvoks. .'vandeny, tai jos labai susi-

Tuli žmonės pasamdo‘trauks. Kad tas neatsitiktų, 
tam tikrą kontraktoriu. ku-; pirštines reikia užsimauti 
ris numašinuoja grindis!ant rankų ir taip jas plauti 
tam tikra mašina. Jos išro-’šiltame vandeny su muilu, 
do tada kaip naujos. Bet''Jei vienas vanduo susiterš, 
tai brangiai kainuoja ir nė-i paimti šviežio. Gerai piršti- 
ra geriausis būdas, nes jei-!nes išplovus, reikia susukti 
gu dažnai tas kartoti, tai jas i rankšluostį ir jame iš- 
grindys prasiskuta kiaurai, džiovinti.

Kas nusimano kiek nors v , .. .apie medžio darbą, tas gali Ka.p nuvalyt, suter,u.
a naujinti grindis pigesniu “enų ,. ... __ Sienų apmušalams (po-būdu. Keikiu nusipiikti \<i" *
S"?™?* . “K“‘„and krautuvėse pasiduodi tam

O kad tūli vyrai apsive- tokių šalinasi. Jie mėgsta

darę klaidą, tai yra, kad 
jiems geriau patinka kita, i

A Rūkas.

nish removerio” ir jo pagal
ba nuimti senąjį varnišių.
Bet nereikia juo iškarto 
tepti daugiau kaip 10 lentų.
Vieną vietą nuvalius, rei
kia ją nuvalyti švariu sku
duru su gazolinu, terpenti
nu ar alkoholium. Tada. m 
eiti toliau. Jr°k‘?s. k,,ses. Sahma Pa;

Nuvalytas grindis reikia 8,da,7' “,na!n,e-.I!nama 4
palikti bent vienai parai dah? betk<Jk"J P'S1’4 mll,t« 
f j A- j., ir viena dalis salamoniakokad gerai išdžiūtu, lada z ,« « - • (angliškai'- sal ammomac).reikia jas gerai nupopie- , 7; \

ariuot žvvrpopierium (sand- PndVdaTa va"d?"s- k?d 
Paper),'tik visada popien gas,daryt« apitiret’ tesla' 
eikia traukti išilgai medi' Su pora svarų galima nuva- 

Dulkes reikia gerai nušluos"- lytl nemažą kambąrp Zino- 
tjti ir grindis nušelakuoti. ma' Jel P,0?1^ dažai bus
šelakas labai greitai džius- "uo, s?ules sv‘es?s nusm«’

tai to jau nepataisysi.
Pasitaiko, kad vaikai su

teršia sienų popieras tau
kuotais pirštais. Tokias dė
mes galima išimti karštu 
prosu. Ant dėmės reikia 
uždėti šmotelį švarios suge
riamosios popieros (blot- 
ter) ir prispausti ją prosu. 
Jeigu iš pirmo karto dėmė 
neišnyksta, galima pakar

tikra tešla, angliškai' “wall 
paper cleaner” vadinama. 
Ji panaši į langams kituoti 
kitą. Ji imama rankom ir 
braukoma per sieną. Nusi
ima visos dulkės ir kiti ne
švarumai.

ta, todėl negalima traukti 
šepečiu per tą pačią vietą

bet ne savo žmona, tai tiki MUSĖ, KURI UŽMUŠA ^aiJgjau . kaip 2-3 kartus, 
įsikalbėjimas. Tai paprasta ŽMOGŲ nes krtaip apdžiūvęs sela-
silpnybė: kita butų geresnė, --------- kas susiardo ir pasigadins
negu ši, kurią turiu. Amerikos gamtininkas -darbas.

Tikra teisvbė vra tokia John C- Pa'^ster, kuris bu-L š-eIakas Parsiduoda krau- 
iiKia teisyne yia tokia, yQ nuvykęs perUvijon vabz. tuvese apytirstis, todėl jį 

Ka„d “ ..?eA^U?la .m.oteri?, tu‘ džiu tyrinėti, narsivežė 28.-keikia praskiesti medžio al-
am yyi-ui ilgainiui nusibos- ^J’^kiu rašiy vabalu jųik<,holium (wood alkohol) 

ta. Jis svajoja apie kitą ir , . tusių vauaių, juį
jam rodosi, kad kita butų ^?rp€

*■ V į
vieną musę. kurios! Jeigu šelakuojamas rne-|

* įkandimas, sakoma, iš kar- dis būna retas, kaip ažuo-
' tn lizmiliu Žmrum T nu : lot? -21* tvieic. toi-neit-airi

jiems tinka. Bet tos rūšies 
vyrai apie vedybas, kaipl 
tvarkingą gyvenimą, 
joja. Čia jie mėgsta 
čia kitą. Kitaip pasakius, j džiasi. kad jo perdaug sto- 
kokie jis patys, tokias ir;ra. nutukusi. Kas turi sto-'

Stoti antrą ir trečią sykį.
Jeigu siena būna aptaš

kyta rašalu, reikia ją sušla
pinti vandeniu ir sutraukti 

Rei-nX V,°J • m'S\ • naSt,„^u; Nakties laiku šviečiasillengvai SupopfiriJoti No.iį’Vše,',amaJaf.p0Pla!a-, 
vipnt.k d J °,te ‘S P,kaiP žibuoklė. |1'A žvyrpopierium Kai šė-iį? P?ka'totj kelis kartus,
vieną, ba, sumenkus: kitas skun- _________ |. .- Jp.'ifia.ij:.,- ..pikia Uki rašalas visai bus išimtas.sakius.idriad kuri (n _______~...................... Jakas geiai 1SOZ1US, leiKia!

moteris mėgsta. Nes tiktai rą nori laibos, 
drąsi moteris, tokių pat pa- ‘ ‘‘ 
linkimų kaip ir vyrai, mėg
sta dažną, beprasmį links-

o kas turi
ATKERŠIJO UGNIMI iuždėti varnišio. Bet per-' Jeigu vaikai aprašo sie- 

Įkant varnišį reikia žiūrėti,'nas paišiuku, tą galima iš-* I 1 • I 1 1 2 I A • 1 • •• • 1 • ■«loi'ko L-tr.-no 1917 metais Vienoje mi- kad jis butų padarytas spe-’trinti guminiu paišelio galu.
*’ h 10S* irė turtinga ponia Mathildejcialiai grindims (floor var-,0 jeigu trinant nusitrintų

.^.,,„.1,,, „..n- Taip būna ir su tuo vyru,1 Kovacs. kuri turėjo daugjnish). Jis yra tuo geresnis nuo popieros dažai, tai juos 
^nir^i^prie" svaigalu“sta- kur^3 P’rrna mylėjo lėtą kačių ir labai jas mylėjo.!už paprastus varnišius, kad galima išnaujo uždėti spal- 
’ ‘ ' merginą, bet pagyvenęs su Kadangi jos giminės tų ka-išdžiuvęs pasidaro labai vuota kreida, kokią vaikailo.

Aš čia šitaip kalbu bend
rai. Yra, žinoma, ir išimčių. 
Ne vienam gal teko pasto

ja skundžiasi, kad ji per-'čių labai nekęsdavo, tai 
’’——prieš pat mirtį ji liepė už

kurti ugnį ir sudegino visus
daug lėta, visais klausimais 
su juo sutinka. Jis da dau-

bėti, kad kartais lėtas vyras ?iau Muštųsi, jeigu iškeistų savo pinigus — 500,000 
mėgsta drąsią moterį. An-i^ ant smarkuolės, kuri ne-(kronų — kad nieko neliktų 
sivedęs toks vyras pasiduo-i 4UO.^ iam ne* kalbos baig- giminėms.
da jai; ji šeimininkauja, irįĮ1’ kun.norėtų kad viskas

kietas ir ilgiau laiko. Bet vartoja paveikslėliams pieš- 
visada reikia atsiminti ir ti. Jos galima gauti “dė
tai. kad šelakas butų gerai šimtštoriuose.”

butų taip kaip jai patinka. 
Jis turėtų su viskuo sutikti, 
kaip dabartinė io žmona,

JUODA DUONA DAUG 
BRANGESNĖ.

Po karo Amerikoje pusė-
jiedu sugyvena gerai.

Aš sutinku su n. Onos 
Kubilienės ir kitos rašyto
jos nuomone, kad lėta mo- w , , . . - • - - • i- - u.- ,teris geriau tinka vcdvbi-iyed5'bln,aT B’ven.me ą- niekas pioporaonąlia. tiek 
niam Syvenimui negu .basi buda ™arku„ iąi nesuktai- t,.,r
smarkuolė. ‘ k«. bet kert«B kaip akmuo

Geriausia moteris yra ta, su rtal^lu 
kuri yra daugiausia mote
riška savo kunu, apdarais ir 
apsiėjimais. Moteriškai ly
čiai tinka kuklumas, drova 
(vietoj drąsos), mandagu- 

5 mas ir švelnumas. Savo pa- 
1 virtine išvaizda, drabužiais 
'ir elgesiu, ji turi būt dau-

arba turėtų imti skirybas.'tinai pabrango maistas; bet 
niekas prop
nepabrango, kiek juoda' 
ruginė duona, kurią kepa 
lietuvių ir žydų kepyklos.

Ma m y t ė Labai Dėkinga

imtadienio pro-\ 
iai “Kolpivi ” '

* : .• • Balta duona, kurią kepaJ urnoj, Po, o.j’ ♦ • milioninės amerikiečiu ke-
n vienas ar kitas, vynas ar|pyk,os pab,.ang0 apje 20

°Moteris kuri vaikosi vy-'J1?^^^’ maž(IauS tiekj
riškus naoročius dėvi v4-!,5’ek Pabrango miltai. Bet! 
1 i^KUk p<1 piOC1US* .7 • j 11 orio nionnp rliionu nnlcilnlriškom kelinėm kerpa ir šu-,^2a’^®^Pa Pa^f|

..............................
Igiausia moteriška, o ne vy- drąsi, limpa prie bet kokio CentU’ (labar
'rus pamėgdžiojanti prajot- vyro, glamonėjasi, bučiuo- J e -♦žarga. Kuomet vyi-ui tiiikaljisi dedasi “modemiška."i.
drąsa, narsumas, spėka, -tokia moteris domina tik duoną boikotuoto!
prašmatnumas, tai moteris-lengvabūdžius, palaidus vy-į
kei kaip tik priešingai—su- rus, ir tai tik laikinai. Gi; Remkit biznierius, kurie 
silaikymas. rimti, tvarkingi vyrai nuo j skelbiasi “Keleivyje.”

Mamytėš 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 Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

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

Keleivis
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Ir Jie ’Su Taryba’
(Diskusinės Pastabos)
Lietuviški srnetonininkai 

nutarė dėtis prie Ameri
kos Lietuvių Tarybos. Sako, 
juos dr. Padalskis prikalbi
nęs, jiems kokias tai sąly
gas pasiūlęs, o jie apsisvar- 
stę ir nutarę prisidėti.

Toks maždaug praneši
mas pasirodė pačių smeto- 
nininkų spaudoje. Vadinasi, 
bus “vienybė”. Karpius ir 
Olis paspaus ranką Šimu
čiui ir Grigaičiui iš “užmir
šim praeiti”.

Smetonininkų “atsiverti
mas” prie vienybės yra po
litinių bankrotų atsiverti-, 
mas, už kurio širdingumą 
niekas negali duoti nė lauž-{ 
to dvilekio. Jų pasisakymas; 
“su taryba” yra gryno iš-’ 
skaičiavimo reikalas.

Chicagos

NAUJAS LĖKTUVAS IŠLAIKĖ BANDYMUS Ji gavo telegramą iš tėvo, 
kad Antaniukas kaž kur 
prapuolė... Rūpinasi ir neži
no kur bėgti, kur Antaniu
ko ieškoti ir kur patarimo: 
klausti. Kai aš grįžau, ma
no bobutė iš džiaugsmo už- 

i miršo mane ir išbarti. Tuoj 
[tėvui pasiuntė telegramą į; 
! Ameriką, kad Antaniukas) 
{grįžo namo ir
Ižiuoti i Ameriką!

Ateivių Reikalu
Nepaprasta Konferencija nautų visiems lietuviams be 

Svarbiu Reikalu New Yorke skirtumo.
BALF’o pirm. kun. Kon

čius susišaukė visuomenės 
veikėjus i labai svarbią 
konferenciją liepos 17 d. 

nenon va- pennsylvania viešbutyje.
Konferencijos tikslas, kaip

! _ Bet kelionė apmokėta, jšgelbėti tuos 70 tūkstančių 
tėvai laukia, viskas sutarta, lietuvį^ kurie yra išsiblaš- 
o bobutė ragina, bako, pas ,>o vjSU3 Europos kam- 
tėvelius bus geriau, važiuok "

J. Buivydas nurodė, kad 
be tokio bendro komiteto, 
mes faktinai negalime pa
gelbėti išvietintiems lietu
viams dėl atvykimo. Dar
bas yra didelis ir reikia 
rimtos įstaigos. Jis siūlė, 
kad tokis naujų imigrantų 
komitetas butų įsteigtas po 
Amerikos Lietuviu Tarybos 
iniciatyva, nes ALT ir yra 
tas organas, kuriame mes 
esame susivieniję.

Kaip A. L. Taryba turėtų 
žiūrėti i smetoninių atsiver
timą? Mano atsakymas bu
tų toks: Smetoninių piršly
bas reikia griežtai atmesti, 
o ne priimti juos i A. L. Ta

pybą. Politiniams bankro-
lietuvių didysis tams reikia pasakyti, kad 

kongresas buvo nutaręs, jiems atėjo laikas paleisti 
kad į A. Lietuvių Tarybą savo suskydusias organiza- 

... ~ * ....... cįjag, purjos dangstosi viso
kiais vardais, bet visai ne
turi šalininkų. Kada jie pa
darys patys savo organiza
cijoms “harakiri”, tada jie 
galės, kaipo atskiri asme
nys, dėtis prie Amenkos 

priimtini ir jie Į ALT nesi- Lietuvių Tarvbos darbo, 
dėjo per veik du metus. j Bet kof jie eina, kaipo “or- 

Praėjo du metai ir staiga ganizuota jėga” trijose asa- 
smetoninių nuomonė pasi- bose tol jiems durys turi 
keitė. Verta pažiūrėti, ko-;būti 'uždaros.
^čl jie pakeitė savo nuomo-, Jei smetoniniai kreipiasi 
nę? Atsakymas į tą klausi- j A L Tarybą su savo

gali dėtis ir smetoniniai, jei 
jie sutinka su kongreso ta
rimais ir su Amerikos Lie
tuvių Tarybos užsibrėžtais 
tikslais. Smetonininkams 
nei kongreso tarimai nei A. 
L. Tarybos siekimai nebuvo 

ir jie

y

“vie
nybe”, tai pirm negu pasiū
lyti jiems paleisti jų fašis- 

organizacijas, 
reikia iš jų pareikalauti at
skaitos iš jų vajaus ardymo 
darbo. Reikia reikalauti, 
kad jie į savo patamsių fon- 

bės, jų iždo vagiliavimai ir, bus sukeltus pinigus per- 
sauvaliavimai butų užmirš-! duotų musų organizuotos 
ti. Jie bijo praeities ir ple-Į visuomenės atstovybei —A- 
palais apie “vienybę” norilm®NL°s Lietuvių Tarybai, 
pridengti savo diktatorišką i J i® M) padarys, jie tik 
praeitį. Tie tai ________
gina ir Amerikos smeton- bes, kurias papildė ardyda-

mą visai nėra painu
Europoje pabėgėlių tarpe 

yra žmonių, kurie buvo į- tuojančias 
merkę savo uodegas į Sme
tonos laiku režimo šunvbes.
Tie žmonės dabar “iš visos 
širdies” nori, kad jų šuny-

Šita nuotraukų serija parodo naujausio Amerikos 
laivvno lėktuvo bandymus, kurie šiomis dienomis bu
vo daromi Chesepeake Ba’y įlankoj. Nežiūrint aud
ringo oro, orlaivis kartotinai nutupė ant vandens ir 
vėl pakilo oran, kaip lengvaspamė žuvėdra. Oru jis 
gali lėkti 250 mylių per valandą.

sų tarpą fašistuojančius 
gaivalus, kurie ves ardymo 
darbą iš vidaus ir neš riete
nas ir kivirčus į bendrą 
darbą, butų visai neatsako- 
mingas darbas.

r t—•>-- — Aš mėgstu vienybę, bet 
žmones ra-'balinai išpirks savo suny-Įaš noriu žinoti, su kuo “vie-

laižius bei medalių gaudy
tojus, kad jie dėtųsi prie A. 
Lietuvių Tarybos ir čia su 
“vienybės” antklotu pri
dengtų tų pabėgėlių nepui
kia praeitį.

Kita priežastis, kodėl 
smetoniniai eina 
bos” yra tas. kad jų organi-

prie tarv-M1.®!”8 1 - eities

mi A. L. Tarybos paskelbtą 
Lietuvos vadavimo 
Atidavę visuomenei savo 
fondus ir paleidę savo fa- 
šistuojančias organizacijas, 
atskiri buvę srnetonininkai 
gali eiti i bendrą darbą ir 

niekas dėl jų pra- 
fanaberijos” ir šu-

zacijos išsiaižė ir jie nebe- akių nebadys.

čias organizacijas ir taip 
viešai pademonstruoti, kad^u^e 
jie padėjo kryžių ant “vado' 
principo”. Toks yra garbin
gas ir sveikas kelias į musų 
demokratiškos visuomenės 
vieningą darbą.

Tarvbininka*.

nybė” daroma. Malonu pa
spausti ištiestą ranką, jei ta 

vajų. i ranka yra švari. Jei {asis
tuojantieji gaivalai atsiver
tė į demokratiją, tai jie turijir

po visus
, . .. pus. Toje konferencijoje

Antanuk, patiks Amenka... |na$£se atstovu, iš Chicagos 
įkalbėjo. _ Dr. P_ Grigaitis, M. Vaidv-
. Vėl atvažiavo palydovas la> L šjmutjs. Taip pat iš 
ir vėl mane slaptai per šie- Bostono buvo Kneižys “Dar-1 Juokinga, kun. Končius 
ną išgabeno į Kauną. Bet bininko” redaktorius. Iš)po tokios J. Buivydo kalbos 
sį kartą manęs is akių.ne- Neuark, N. J. Trečiokas, ’ pareiškia, kad jis nieko 
bepaleido vienas pnziurė- Lietuvos atstovas Žadeikis, bendro neturi su Amerikos 
tojas. Neilgai buvome Kau- konsulas Jonas Budrys, Dr. Lietuviu Taryba ir jos ne
ne, greit įsveze į Hambur-m Vinikas, SLA prez. J. į pažįstąs! Jis esąs BALF’o 
gą, kur dabar turėjau ke- Laukaitis ir dar visa eilė pirm. ir tiktai dirba jam 
lias savaites laukti iki tos veikėjų. ’ pavestus šelpimo darbus
pačios kompanijos laivas Kodėl tokia konferencija Europoje. Už tokį kun. 
gris is New Yorko ir antru buv0 šaukta? Kun. Končius Končiaus pareiškimą, p. 
kartu važiuos į Ameriką. nurodė, kad BALF mato G inkus, Trečiokas su Ab- 

*Belaukiant laivo Ham- veikalą įkurti bendras visų raičiu smarkiai paplojo, 
burge gyvenau viename lietuvių imigracijos komite- Tas ir parodė tą musų “vie- 
emigrantų hotelyje. Ten!tas, kuris rūpinsis atitrauk- ningumą.” 
buvo visokiu žmonių, o aš ti lietuvius iš Europos. Da-' “Plojikai” be abejonės 
atrodžiau gerai apdriskęs. bar tuo reikalu rūpinasi: žino, o kun. Končius, regis. 
Mano kaimiški drabužiai sandariečiai ir socialdemo? jau ir užmiršo, kad BALF, 
sušiuro, susiraukšliojo ir kratai, rūpinasi tautininkai, kuriam jis pirmininkauja, 
koks vokietis mane jau bu- rūpinamės — sakė jis — ir irgi buvo įkurtas A. Lietu- 
tų galėjęs pastatyti į savo mes katalikai. Tai kodėl vių Tarybos pastangomis, 
daržą, kad žvirblius baidy- mes negalime rūpintis tuo,Tada jis pažinojo ALT?

reikalu bendrai? Bendrai) Bendrai, atrodė, kad * *ciau.
Atsirado 

patarė

visi

dirbant galėtume 
kurs rinktų

įsteigti dalyviai 
afidavi-Į bendro

linko prie įkūrimo 
lietuvių komiteto,

vos konsulatą ir paprašyti, į tos, rūpintųsi atvykstan- kuris rūpintųsi atitraukti 
kad mane aprengtų žmonis- tiems parūpinti darbo. Jei- lietuvius iš Europos. Bet 
kiau. Kas tai mane ten ir gu. gautume visuomenėje reikalas nebuvo išspręstas 
nuvedė. Konsulate mane iš- pritarimo, gal galėtume ru- galutinai. O, be to, atrodo, 
klausinėjo pažiurėjo po- pintis ir imigrantų koloni- kad mes dalijomės meškos

žavimu tokioje Maine vals-J............................ * * *
Redakcijos .__  non« aroin ifiTa mpnęi moiwjvjv, pridūrė kun. Kon-

Duodami vietos diskusi
nėms pastaboms “vienybės” _
reikalu, norėtume paraginti^as Antaniukas Hamburge mjų pritarė ... ....... . „ .
- •• ’ ~ ° • apdriskęs, reikia pinigų jjiciaus idėjai, bet nurodė,'is viso nebus mums kuo ru-

aprengti. Tėvas tuoj siunčia kad tokią idėją įkūnyti, tai j pintis naujais ateiviais į A- 
telegrafu 50 dolerių ir kai veikia gauti savo organiza-Į meriką, jų čia iš viso atvyks

kitus musų skaitytojus
palaidoti savo fašistuojan- dėl to pasisakyti

Iš Ožkiniu į Ameriką
Taip, bet yra juk Chica-) Kaip Aš Būdamas 11 Metu turėjau 

gos kongreso tarimas, kurs Vjena» Važiavau į Ameriką 
atleidi g dui i> smetoninįduisi Alnrio tčvas Jurffis SghU“ 

surengia, o apie kokia norsįį A. L. Tarybą? Taip, toks i kevičius (Sinkus) 1912 me- 
kitą jų ‘ veikimą is v įso Į nutai imas bu\o padarytas, tais išvažiavo į Amerika, 
nebėra kalbos. Tuo tarpu bet per du metus smetoni- A§ palikau su mama na- 

ninkai iš to nutarimo *

gali saviškių sukelti ne jo
kiam darbui. Dargi Wash- 
ingtone bankietų jie nebe-

A. Lietuvių Taryba jau iš
dirbo sau vardą visuomenė
je, įgavo daug visuomenės 
pasitikėjimo, pravedė su 
nemažu pasisekimu didelį 
Lietuvos vadavimo vajų ir

ir pa
siūlymo tik šaipėsi ir ardė 
musų bendrą darbą kiek tik 
galėjo. Smetonininkų dar
bai jau senai į nieką pa
vertė Chicagos kongreso

šiandien musų išeivijos gy- nutarimą. Jie to kongreso• V • i . * _ . _ • .. _ 4. ___ _ l ~ •pasiūlymus atmetė, apspiau- 
dė ir jau buvo užmiršę apie UJU ? 
juos? Jei ’ jie ŠTandieb piusi- 
minė “vienybę”, tai todėl, 
kad jų frentai iš Europos 
.iuos ragina ir kad jie patys 
čia suaižėjo ir išlakstė, kaip

venime , užima centrinę ir 
vadovaujamą poziciją. Bū
ti f “prieš tarybą” > kmetoni- 
ninkams dabar nebėra jo
kio išskaičiavimo. Jie. kiek 
tik galėjo, trukdė A. L. Ta
rybos vajų ir išnaudojo va
jaus progą patiems sukelti [Grigo bitės, 
pinigu i savo fondus. Pini-! Po dvejų metų padėtis 
gų daug iie nesukėlė, bet yra visai kita. A. L. Taryba 
A. L. Tarybos vajui žymiai šiandien turi visai kitokį 
pakenkė. Dabar, kai vajus autoritetą, negu ji turėjo 
praėjo ir smetoniniai pasi- priešu du metus. Apie 
pinigavo kiek galėjo, jie spiečiasi musų organizuota 

’ ” visuomenė ir įsileisti i mu-jau eina “su taryba”.

muose. Man tada buvo 6 
mėnesiai amžiaus. Po pus
antrų metų ir mano mama 
išvažiavo į Ameriką pas tė
vą, o mane, dvejų metų 
berniuką, paliko pas bobu
tę. Ir tėvas ir mama važia
vo į Ameriką • tiktai Taiki-
gų ir gr^imeĮ^ev^^^ Taip 

sakė tėvas, kada jis važia
vo; taip sakė ir mama, ka
da ji išvyko “laikinai” pas 
tėvą. Bet išėjo kitaip, negu 
mano tėvai manė.

Užėjo pasaulinis karas. 
Ryšiai tarp Lietuvos ir A- 
merikos nutruko. Kai prie 

. musų tėviškės, Ožkinių, 
^[Punsko valsčiuje, pradėjo 

artintis frontas, mano 
bute rusų kareivių skatina

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

Prancūzijoje. Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų įšvietmtų 
(iš savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, vra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų paijstami. 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 
žurnalistu, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakvtuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupacija, šlvkščia “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-
naciios” periodą. . . _ , .

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, I1L

•••

gei-ų
nueiti

žmonių,, 
i Lietu- biurą,

oda. kol meška dar giriojepierių, ką tai --------- -, .. . ., -
liepė ateiti kitą diena. Tuoity°je’ Pridūrė kun. Kon- tebevaikšto. Nes, jei Ame- 
tarpu konsulatas pasiuntė) čius. įrikos kongrese nepraėjo
tėvui telegramą, kad vai- Atstovai iš įvairių kolo-; Stratton bilius, tai lietuvių 

tai kun. Kon-1 kvota lieka toki mažutė,kad

aš antrą dieną nuėjau į cijose pritanmo. Ypatingai-tik vrr-na^
konsulatą, vienas tarnauto- tą pabrėžė SLA pirm. Lau- 
jas mane pasiėmė, nusivedė: kaitis ir Dr. M. Vinikas. Dr. 
į krautuvę, nupirko man P- Grigaitis nurodė, kad 
siutą, čeverykučius, apati-. imigracijos reikalu /eikia 
nius drabužius, žodžiu ap-; sukurti komitetas visai iš 
rengė, kaip kokį ponaiti ir naujų žmonių. Bet kol tą 
dar 3 dolerius įsiuvo man i mes padarysime, turime iš- 
kišenę. Sako, vežkis į A- studijuoti tą patį planą ir 
metiką, bet neiškišk, ati- tada panašioje konferenci

joj nutarti, kad tą planą 
. , . • . vvkinti gyvenimam Grigai-Maniau esąs labai puikiai £į0 manymu. konferencija 

aprengtas. Sulaukėme laivo tapO sušaukta peranksti,taip 
n be didesnių nuotykių lai- nebuvo net laiko suži
bąs mane atgabeno į noti, kokiu reikalu vyksta- 
Yorką. Čia mane pasitiko me ; jęew Yorką 
tėvas, apžiurėjo, papurtė “Darbininko” redakto- 
galyą n sako: Einam, An- j-ius Kneižys lyg ir užsi- 

. _ ... taniuk. į krautuvę, as tave p^jė ant sandarieeių ir
į rnbežių į Lietuvą, į d i- nonų žmoniškai aprengti, socialistų, kad jie jau siiku- 

|<ad mama, pamatytų gražu , ė imigracijos komitetą ir 
savo vaiką . Yėl nuėjom į tuom “ardo” vieningą dar- 
kiautuvę ir mane vėl ap- bą. L. Šimutis irgi nurodė, 
lenge, kaip tikrą ponaiti. kad nesukūrimas bendrojo 

Mat, konsulato tarnauto- vieningo imigracijos komi- 
jas nemanė, kad man reika- teto. reikštų, kad mes jau 
lingi geri drabužiai, o kely- iskaldomės. Kad to išvengus, 
je pigus mano siutas susi- turime rūpintis, kad butų į- 
raukšliojo ir aš Amerika 'kurtas visų lietuvių bend- 
pasiekiau vėl, kaip koks p as komitetas, kuris patar-
driskius. —--------------------------------

Iš New Yorko su tėvu
parvažiavome i Bostoną

vienas, bet laivų 
kompanija apsiėmė mane 
globoti, maitinti ir čielybėj 
pristatyti New Yorke į nau
jąjį pasaulį. Tada ir paki
lau į man atmintiną kelione j fjy^k tėvui... 

Ožkiniu i Ameriką.iš
Laivų kompanija pasi

ėmė mane paimti iš Kauno 
ir atgabenti Į New Yorką. 
Mano geroji bobutė prikro
vė man ant kelio duonos, 
lašinių, sūrio ir kitokių gar
džių dalykų, palaimino ir 
išleido su palydovu per ža

d'ėR' Kauno miestą. Atva
žiavome čia ir turėjome 
laukti kelias dienas, kol 
mane išveš Į Hamburgą, 
kur turėjau sėsti į laivą. 
Laukiau dieną. Pasidarė 
nuobodu. Gulėjau didelia
me tuščiame kambaryje, 
kur pilna buvo žiurkių. Už
puolė mane liūdesys, pa- 

vį” gailo bobutės ir nutariau 
‘nevažiuoti į Ameriką! Ge
riau Ožkiniuose pas gerąjąma. apleido tėviškę ir sui, , . . •__ ir—----------------------------------------------------------------------------------- ■ —-—"manim išvažiavo i Rusija.|bobutę. Pas ią meihau, ge- pas mamą. Čia susipažinau,

Mus vežė toli bet pradžios 'r z.mn.nes SIU U " ' .....................1 pažįstami ir saviškiai. Iš
nakvojau dar vieną naktį 
Kaune ir slaptai patraukiau

buvome pusalkani ir kaip AtSi’
naffiiliaii ronažmo n n m n ZaflejaU Amei 1KOS.

tos kelionės neatsimenu. 
Atsimenu tik vėlesnį laiką 
Rusijoj, kada visą laiką

su tėvais ir kitais seimosf 
nariais. Pradėjau naują gy
venimą.

rviuac’.
Vienas iš Dalyvių.

JUOKAI
Užtaisė

Daktaras sutikęs Jonai
tienę ant gatvės užklausė: 
“Na. kaip tamistos vyras 
jaučiasi dabar? Ar tamista 
įdavei tų miltelių miegoji
mui?”

Jonaitienė: “Taip. Tami
sta liepei duoti tų miltelių 
kiek sveria dešimtukas, o 
aš kai neturėjau dešimtuko, 
tai jam daviau kiek sveria 
du nikeliai ir jau jis miega 
ketvirta diena.”

Išmoko
Tėvas, pilnas pasididžia

vimo sunumi po kvotimų, 
užklausė jo:

“Na, sunau, kas tau buvo 
sunkiausiai išmokti kolegi
joje?”

“Tėveli. man sunkiausia 
buvo išmokti atidarvti alaus 
bonka su kvoteriu.”

pagaliau išsirengėme namo.
‘Važiavome “arkliniais” va
gonais pasikloję purvinų 
šiaudų. Važiavome dienų 
dienas kol pasiekėme 
Ožkinius.

Gyvenimas po pirmo

Duonos ant kelio turėjau. 
Kelią nuiaučiau. Buvome 
sustoję netoli gelžkelio sto- 

todėl prisitaikiau iki 
Vilkaviškio pavažiuoti trau

ka- | kiniu, kaip zuikis. Iš ten

musu ties
* I

ro Lietuvoje buvo sunkus, žmonių pasiklausdamas, per 
Tuo tarpu tėvai apsiprato ’ Mariampolę, Kalvariją pa- 
Amerikoje ir jau nebesiren-įtraukiau pėsčias į Ožkinius 
gė grįžti namo. Pradėjo jie į pas bobutę. Keliavau dvi 
su bobute susirašinėti, kaip dienas. Kai priėjau prie 
mane partratikti į Ameriką, {sienos, pasukau į krurr.us ir 

ėjo susirašinėjimas. • perėjau. Mažam visus gerai.
Pakelėje žmonės ir pavežė 
ir šiaip maloniai pakalbino.

Ilgai
Musų krašte, apie Punską, 
visą laiką buvo neramumai. 
Tiktai 1923 metais, kada 
man jAu buvo 11 metų, tė- 

t vai susiderėjo su laivų kom
panijos agentu Gendruoliu

Niekas nenuskriaudė, per
nakvino, neužgavo ir nesu
laikė.

Parėjau į Ožkinius ne
dėl mano atvažiavimo į A-'lauktai, netikėtai. Atradau 
meriką. Važiuoti į Ameriką bobutę dideliame išgąstyje.

Praėjo 24 metai nuo ma
no kelionės į Ameriką. Bet. 
jos niekada neužmiršiu,) 
kaip neužmiršiu nė mano. 
gerosios bobutės, kuri senai 
yra mirusi. Keista buvo ta 
kelionė, o mano atmintyje 
ji pasiliko, kaipo didžiau
sias mano gyvenimo įvykis. 
Staiga, vaiko amžiuje, pa
tekau tarp svetimų, naujo
se vietose, didelėj kelionėj.) 
Bandžiau pabėgti nuo Ame
rikos, bet kam kas lemta, 
tas tam ir tenka. Atsidūriau 
Amerikoje, apsipratau, vir
tau šio krašto žmogumi, at
kariavau čia ir karą. Bet 
Ožkinių ir mano kelionės 
niekad neužmiršiu.

Antanas Sinkus,
Boston, Mass. i

FARMERIS LEKIA AFRIKON MEDŽIOT

Vaizdelio vidury matosi W. S. Dutscke, Kentucky 
valstijos farmerys, kuris dabar lekia orlaiviu Afri- 
kon medžioti stambių žvėrių. Apie šitą “ekspedici
ją” jis pradėjo svajoti nuo 1909 metų, prisiskaitęs 
apie Tado Roosevelto medžioklę Afrikos pelkėse.

• S'. . '>
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Buvo šaunios Vestuvės

Rugp. 3, Įvyko jungtuvės! 
Edwardo Nikšteno iš Am- 
sterdan

SJ SEKMADIENI LIETU-! MUSŲ GUBERNATO- 
VAI REMTI DRAUGIJOS RIAUS PAREIŠKIMAS

PIKNIKAS LIEPOS 28 PROGA

Kaino* Muša Visus 
Rekordus

Bostone Yra 1,000 Nelega- 
liikų Gemblerių Agentų

Bostono policijos virši

Prašo Sumažinti
Majorui

Bausmę

Massachusetts valstijoj
lą N. Y. su p-le Lil- kainos liepos mėnesį sumu-jninkai pripažįsta, kad musų 
istinaite iš South Bo- šė visus rekordus ir dabar mieste yra ne mažiau kaiD

Bostono majoro J. M. 
Curley advokatas kreipėsi į 
federalini teismą Wash-

Jaunas Nikštėnas studijuoja galima buvo nupirkti tiek kiekvienų 800 gyventojų, galės svarstyti tiktai spalių 
inžinieriaus mokslą North- prekių,^ kiek dabar nuper- . įskaitant ir ką tik gimusius mėnesį, o kol kas majoras

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sųuare
Hardicare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broad way. So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148 •

kame už vieną dolerį.
Ypatingai pabrango kai

nos maisto produktams ir

Šį sekmadienį įvyks di- 1922 metais liepos 28 d. jeastem Universitete. Jau- 
dysis metinis Lietuvai Rem- Amerika pripažino Lietu-' navedžiai išvyko į Atlantic 
ti Draugijos piknikas, prie vos nepriklausomybę “de City. N. J. medaus mėnesį
Chauncey ežero, Worces- jure” ir iki šiai dienai Ame- praleisti, sugrižę mano ap-Jos vis dar lipa i viršų., . .
ter, Mass. rika vis dar pripažįsta Lie- įsigyventi Bostone. Linkiu j Vien per liepos mėnesį Nubaudė Žuvininkų Uniją

Kasmet L. R. Draugijos! tuvą, kaipo nepriklausonją jaunavedžiams laim i n g o maisto produktai pabrango
piknikas prie Chauncey vatetybę. 25 metų Lietuvos gyvenimo. Amsie. sekančiai: vist iena — 3

nuoš., sviestas —7 nuoš., 
pienas—3 nuoš, mėsa —

kūdikius, yra vienas gemb- 
leriavimo agentas...

ezero sutraukia dideles mi- nepriklausomybės pnpazi- 
nias žmonių. Pikniko orga- nimo proga musų valstijos 
nizatoriai žada šiais metais gybernatorius. R. F. Brad- 
duoti gražią dainų progra- ford, padarė pareiškimą. ~ ”
mą, bus dovanų dalijimas, kun mums pridavė adv. A. \o Koip.
grieš gera J. Dirvelio or- O. Shallna. Pareiškime gu- niskam piknike, pereitą sek 
chestra ir bus visi kiti pik- bematorius sako:
nikiniai malonumai. On juiv 28 1922 the • , . ... ,

Iš So. Bostono busai išeis United States ' recognized ° idOftT £’
pumą valandą nuo L. Pilie- Lithuania and the other 7° c Jį o t
čių Draugijos svetainės. Baltic States de jure. y p*
Dėl vietos busuose galima it is gratifving to observe X L- faPPg~- htA?
iš anksto sužinoti pas J. Ar- that the United States štili mJS'
lauską jo krautuvėj, 220 E recognizes the independen- Sk? j
st. Tel. ŠOU 3141. -ce of the Baltic States. Ser. JJ 409; 4-Blanche

Pikniką rengia L. R. -o
Draugijos centras lietuvių 1 want to extend my feli-'Ser. DD llo8; o—James B. 
šalpos darbui paremt Kiek- citations and best vvishes Adelstein iš Dorchester, 
vienas uždirbtas centas eis to citizens of the Baltic Ser. CC 583: 6—Dan Allen 
ąplnimui lietuviu nnkpntpl background and wish them iš So. Braintree, Mass. Ser. ius?u nuo karo U * 1 fortitude and success in II 265; 7-L Klapakas iš

_____ ' their continued struggle for S. B. Ser. GG 734; 8—Ade-
Svečias ii Kanados independence and freedom line Plecet iš E. B. Ser. EE

______ of Estonia, ' Latvia and 1043.
. Praeita šeštadienį musų Lithuania on their Silver Gražuolė šį kartą buvo 
įstaigoje" lankėsi draugas Anniversary of their de susirinkusių ir teisėjų iš- 
Bronius Badikonte iš Wind- Jure recognition by the rinkta Eilėn Buchyn - Bu- 

Ont. Kanadoje. Jis bu-‘Unitfd States. činskaitė iš Worcesterio,
(s) Robert F. Bradford kurios paveikslą matysite 

Govemor. j “Keleivyje” greitu .laiku.

RADIO ŽINIOS

milži-

madienį Maynarde. kūnam 
dalyvavo bent 5000 žmo-

pusantro nuoš.. kiaušiniai— 
12 su puse nuoš. Iš visų 
valgomų daiktų tiktai žuvų 
kainos pereitą mėnesį nu
krito 20 nuoš.

A. Darbo Federacija At
meta C. I. O. Siūlymą

Amerikos Darbo Federa
cijos Massachusetts valsti
jos konvencija atmetė C. I. 
O. unijų pasiūlymą sudalyti 
Massachusetts ribose politi
nės akcijos komitetą. A. D. 
Federacija į jokius susitari
mus dėl politinės veiklos su 
C.I.O. unijomis neis.

Keliam* išleis 22 Milionus 
Dolerių

sar,
vo atvykęs porai savaičių 
pas savo gimines. St. Žebri 
ir Marę Žebrytę į So. Bos-! 
toną praleisti atostogas. 
Svečias apžiurėjo musų įs
taigą, užsisakė “Keleivį” ir 
paliko namo fondui $1. Šią 
savaitę__i.

Kas Žino Olgą Griciutę- 
Kragaitę?

Giminės iš Anglijos pa _
drg. B. Badikonis ieško per Unitarian Service ( Ser.

įsvyKsva atgal Į Kanadą, = vmiK Plil.u 1369.
1IIVWV i/ — £_ - — -

įžangos dovanas laimėjo 
šie: 1—Ser. AP 1227; 2— 
Ser. J 1442; 3—Ser. AE 
613; 4—Ser. AE 1109; 5— 
Ser. AP 984: 6—Ser. J 307;

G 763: 8— Scr. J

Nuo ateinančio pavasario 
musų valstijoj bus pradėta 
vykdyti plati kelių statymo 
programa. Tam reikalui bus 
išleista 22 milionai dolerių 
ir bus nutiesta 74 mylios 
naujų kelių. Pinigai kelių 
statymui jau yra užtikrinti.

Pasirodė Difterito Liga

kur jis jau gyvena 19 metų, st., Olgos Griciutės-Kragai- lietuvių Radio 
Windsor mieste. , tės, kuri sako gyvenanti, nuoširdžiai dėkuoja

--------- ------ ’
Suvažiavo

Korp.
visiem

Parį
priete-

Uam.
Steponas ir Valentina 

Minkai.

Šią savaitę Bostone
ta Amerikos dantų gydyto- no, malonėkit pranešti Miss

Towlc, Unitarian Į'?.ramo

Saugus miestelyje susir
go difteritu 8 metų vaikas. 
Sveikatos prižiūrėtojai nu
tarė izoliuoti kuriam laikui 
20 šeimynų, kurios gyvena 
sergančiojo kaimynystėje. 
Jie mano. kad yra pavojus 
ligai išsiplėsti.

jų suvažiavimas. Čia atvyko Muriel 
15 tūkstančių gydytojų. Po- Service Committee, 9 
sėdžiai eina Mechanics'st., Boston 8, Mass. 
Building patalpose. Laike ---------------
kongreso prieš dantų gydy- u „ v»la„tukevičius
tojus bus demonstruojami ______
nauji išradimai ir karo me-i §į ilTOadieni ,.edakciioj 
tais padalyti pagerinimai , ' K - laikl^jJ
dentistų ,ns ramentuose ir skaitvtojas dr£ Bennis 
dirbtinų dantų gamyboje. 5

Pp. Minkų Piknikas Su
traukė Minias

Va-Į Praeitą sekmadienį Mav-
T ... , , , lentukevičius iš Watertown, buvo suplaukusios
J suvažiavimą atvyko daug „ g . atsinaujino <1'^ minios žmonių į 
svečių ir a užsienių Is viso IajkraMj jr ufeakė metmj Radio Pikniką. Su
yra atstovaujamos o4 s&lys. y.„ savį gjmįnajguj y Mi-!ko> buv° ne mažiau 5.000

Drg. S. Skiper Senai Serga cevičiui Europoje. žmonių. Man tos minios
priminė senų laikų atlaidus. 

~ . • _ D t T • Pikniko programa buvoMusų laikraščio skaityto- Bostono Metropolija luri tikrai marga. Ypatingai 
jas drg. S. Skiper iš Whit- Pustrečio Miliono Žmonių žmonėms patiko kanadiš- 
man, Mass. jau septyni me- i kiai dainininkai, kurie iš
tai serga ir dabartiniu laiku Šiais metais Bostono Met- kelių kartu buvo iššaukti 
guli Lakeville, Mass. Hos- ropolija, arba pats Bostono pakartoti ‘ «avo linksmas 
pital’le. Jį galima lankyti.su aplinkiniais miestais ir j daineles. Kailiu paroda,
kas dieną nuo 2 iki 5 vai. miestukais, turi 2,550.000 karštą vasaros dieną buvo 
ir jam galima pasiųsti tuo gyventojų, arba 200,000į pasitikta su mažesniu entu- 
adresu knygų ar laikraščių, daugiau, negu 1940 metais. ziazmu. Kita programos da-

----  " ■ lis žmonėms gerai patiko ir
vakare visi patenkinti skirs-

DIDELIS 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 užjūryje. Tad prisidėkite prie šio labdaringo 
darbo. '

Pikniko dalyviams yra skiriamos geros dovanos: 
I Washing Machine, 2 — 25 dol. pinigais, 3 — $10, 
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.

tesi namo.
Atrodo, kad masiniai pp.

Minkų piknikai virsta Mas
sachusetts lietuvių metine 
susitikimo vieta, čia pasi
mato senai nesimatę jiažįs- 
tami, čia užsimezga ir nau
jos pažintis. Pikniko orga
nizatoriams reikia atiduoti 
kreditas už sumanią masi
nio susibūrimo organizaci
ją- Rep.

Dainos” Susirinkimas

■ -'--L

Praeitą savaitę aukštojo 
Suffolk teismo teisėjas E. 
T. Broadhurst nuteisė At
lantic Fishermen’s Union 
500 dolerių pabaudos ir už
draudė jai daryti susitari
mus, kad sumažinus pa
gaunamų žuvų kiekį. Teis
me buvo įrodyta, kad unija 
tyčia sumažindavo pagau
namų žuvų kiekį, kad žuvų 
kainos butu aukštesnės.

Curley sėdi federaliniame 
kalėjime Danbuiy, Conn.

Lietuviai Parduoda Namą 
Brocktone už $13,000

Rezidencinėj miesto sekcijoj, 
6-4 kambarių apartmentų na
mas, labai didelis lotas, dailus j 
sodas, 2 karų garažas, pro šalį 
eina busai, 15 minutų iki City 
Hali. Namas geram stovy, kie
to medžio grindys. Savininkas 
gali išeit į 2 savaites. Geros pa
jamos. Dėl apart, telefonuokit 
pėtnvčioj ar subatoj tarp 6 ir 
8:30 (brokerių nereikia). Klau
skit Mr. Brown Brockton: 
5594-J.

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

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

379 W. Broadway. So. 
Tel. ŠOU 4649

Boston

Teismas sako, toks susitari
mas yra “monopolis” ir per- Reikalingas vyras į Taverną 

Turi mokėt pagaminti pietus 
ir apšvarinti vietą. Geros va
landos jr darbas ant visados. 
Kreipkitės į savininką: (32)

S. Alukonis,
312 D st. So. Boston, Mass.

spėjo uniją taip nebedaryti.

Rado $10,000 Brangenybių

•Taksiuko šoferis Leo 
Sandler pirmadienį vakare ■ 
rado savo automobilyje 
skurinę dėžutę su daug vi-i

Išiduoda Kambariai
Fumišiuoti gražioje vietoje' 

šokių brangenybių. Jis pri-j^orchesteryje. Paranku prie 
siminė, kad tiktai vienas jo krautuvių ir strytkarių. Teiefo-

nas TAL 2364 (33)keleivis turėjo su savim 
daugiau daiktų ir nuvyko į 
Statlėr viešbutį, kur jis tą 
keleivį buvo paėmęs. Ten f
jau buvo pasiskelbusi Mrs- 220 E Street, South Boston

BORIS BEVERAGE CO.

C. D. Mathews iš Pikes- 
town, Mo. Ji sakėsi pame
tusi 10 tūkstančiu doleriu *• *
vertės brangenybių. Teisin
gas radėjas gavo iš tos lei
dės 10 dol. radybų.

Žada Užstatyti South 
Bostono Dykumą ,

Miesto taryba pirmadienį 
pradėjo svarstyti laikinojo 
miesto majoro J. B. Hynes 
pasiūlymą užtraukti pasko
lą ir pradėti statyti du di
delius butų projektus, vie
ną South End, o kitą South 
Bostone. Naujuose projek
tuose butų 1480 pigių butų. 
Majoras sako, statyba kai
nuotų $6,600,000. Miesto 
taryba sumanymui pritaria.

Atvyko 18 Lwtuvių\ 
Tremtinių Į

Rugpiučio 3 d. iš Vokie
tijos atplaukusiu SS Marine 
Flasher laivu atvyko 18 lie
tuvių, kurių tarpe 3 Ameri
kos piliečiai, o likusieji su 
imigracinėmis vizomis, ku
rių 8 pasinaudojo Lietuvos 
kvota ir 7 atvyko be kvotos 
(non-quota>. Atvykusieji 
išsiskirstė pas gimines bei 
draugus. Atvyko: Stanislo
vas ir Jadvyga Bajorinai su 
dukra Aldona ir sunum 
Liudu; Kunigas Stasys Bu- 
davas, žurnalistas ir poe
tas; Dr. Kazimieras Pautie- 
nius su žmona Ona (J.A.V. 
piliete) sūnumis Algiman
tu ir Mindaugiu ir dukra 
Birute; Dr. Pautienis yra 
pasižymėjęs gydytojas chi
rurgas ir prieš Lietuvos 
okupaniją buvo Vytauto 
Didžiojo Universiteto Kau
ne profesorium, o vėliau 
profesoriavo Vilniaus uni
versitete. Aleksandra ir Ju
zefą Račkauskai: Viktoras

RADIJO PROGRAMA

Pristato toniką, vyną ir viso 
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. 

Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

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

1. Muzika
2 Dainos
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

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

Šį ketvergą, 7 rugpiučio,
8 valandą vakaro, bus “Dai
nos ’ Draugijos susirinki
mas, į kurį prašomi susi
rinkti visi “Dainos” nariai, 
nes yra ruošiamas draugijos Savičius, J. A. V. pilietis:
nariams piknikas, dėl kurio Edmundas Trečiokas, .JAV 
reikia galutinai susitarti. ‘pilietis; Vienuolė (kazimie-

Susirinkimo vieta bus p- rietė) Skolastika Stanevi- 
lės Tataronytės muzikos čiutė, Aleksandra Genovai- 
mokvkloi. Three Aits Stu- tė Gustaitytė, Joanna čiuč- 
dio,” 480 Boylston st. kytė ir Salomėja Zdanavi-

Komitetas. čiutė. L. G. K.

(-1

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

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radijų ir Radijo-Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas 

Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broad»ay

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

PASKUTINĖ LENKTYNIŲ SAVAITĖ
Prasided 2:00 P. M. DouMc Baigias mo p. m.
Užsidarymo dienos ypatybė—Sub. Aug. 9

Kita Naujos Anglijos Klasika

The Mayflower Stakes
$25.000 Priedo

Dveigiams. Šeši Furlongai 
EI—B. & M. ir Bosais tiesiai į vietą 

Daug Vietos Karams
■1 " ----- T,’ į- - ----------

CASPER’S BEAUTY SALON
1047 Dorchester avė.* 
Dorchester 25, Mas*.

Kviečia visas moteris ir mer

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

Tel.: GEN 3668
Valandos: 9’ iki 6

Masteikienė

4

...A

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 

531 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
37 ORIOLE SIKEEI 

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

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

ir nuo 7 iki 8
546 BROADWAY

• 80. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330 /

Dr. John Repshis
(REP5YS) ,

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU, arto Central S*. 

CAMBRIDGE, MASS.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Noo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LLGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

FURNITURE CO.
APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boaton 4618

lankyti.su



