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Anglijos Vyriausybė šaukia 
Tautą į Gamybos Mūšį

Padėtis Yra Sunki, Kaip 1940 Metais — Reikia Daugiau 
Dirbti, Mažiau Vartoti — Socialistinė Vyriausybė Siūlo 
Aukas Lygiai Paskirstyti — Valdžia Prašo Plačių Įga

liojimų. x ,

Praeitą trečiadienį Angli- Nori Sujungti Visą 
jos parlamentas pradėjo. , • • I
svarstyti vyriausybės ūkio' iflUKCuOniją
politiką. Ministerių pirmi
ninkas C. Attlee nušvietė 
padėtį, kurioje randasi An
glijos pokarinis ūkis ir sa
kė. kad reikia imtis nepa-

Bulgarijos diktatorius,; 
buvęs Kominterno sekreto-: 
liūs Jurgis Dimitrov, pa
skelbė, kad visa Makedoni
ja turės būti sujungta į at

prastų priemonių ūkio kri- skirą respubliką Balkanuo- 
ziui nuveikti. Penktadienį se. Tai reiškia, kad Bulga- 
vyriausbė įnešė į parlamen- rija sieks atimti iš Graiki- 
tą įstatymo sumanymą apiv jos daug žemių ir prijungti 
davimą vyriausybei nepa-ijas prie busimos Makedo- 
prastų įgaliojimų kovoti nijos.
prieš ūkio sunkumus.

PIRMAS RAKIETINIS LEKIANTIS LAIVAS

Čia matyti anglų padirbtas pirmas raketiniu motoru varomas skraidantis 
laivas, kurs pakyla iš vandens. Tas skraidantis laivas lekią virš 400 mylių per 
valandą ir bus naudojamas, kaipo orlaivis naikintuvas.

Washingtone Vyksta Svarbus 
Politiniai Pasitarimai

Išsiaiškins, Ar Kviesti Nepaprastą Kongreso Posėdį — 
Derybos Eina dėl Marshall Plano — Pasitarimai su Ang- 

■ lija ir Francija dėl Vokietijos Ūkio Atstatymo — G. C. 
Marshall Vyksta Šią Savaitę į Braziliją.

Floridą Užpuolė
Žuvų Maras

. Visą savaitę Floridos pa
kraščiuose siautė dar neiš
aiškintas žuvų maras. Tūk
stančiai negyvų žuvų buvo 
išmesta vilnimis į vakarinės 
Floridos pakraščius ir sukė
lė nepakenčiamą smarvę.

—----- ;—' i ...------ :----- 77------------------ Trr z; r Savanoriai su kastuvais ne-
liusai Mobilizuoja Gyvename Nei įai-^^ žuvis užkasmėjo į 

koje, Nei Kare žemę Dabar praneša-ka<i
J _____ raudonas potvinis arba

Amerikiečių karo vyrės- Generolas M. D. Tay lor, i žuvų maras jau baigiasi, 
nybės Vokietijoj leidžiamas Amerikos karo akademijos bet kas iššaukė žuvų gaisi-

mininkac' C Attlee krėihėsi kurie nradžime nžainčiio : Lakūnas William P.:laikraštis “Neue Zeitung” viršininkas, sako, kad da- mą.jurose, tyrinėtojai dar mm111^ c- Pradžioje uząmc jo, odom pakilo vienas iš Chi- praneša, kad ^baltiniu laiku neužtenka- nežino. Virs savaites laiko
J V sauke kad Dimitrovas visai toko nraeita ketvirtadieni okuouotoi Vokietiios dalyje mai vyru jsirašo i Amen-.vakarines F.oiidos pakias-,ą dėti visas pa- pareiškimo nedare, bet ve- įias^ulį Xs lė^ mobiUzuojai '(imi prievar- ros armiją, o todėl laisva-!Suošė žmonės negalėjo
ugaleti ūkio sun-Jiau ture^ pripažinti, kad ir nenkias S) dar 20 takstan&u vo- norių nebeužtenka palaiky- maudytis dėl smarvės ir dėl

kiečių, kurie vra siunčiami ti armijos pajėgoms. Gene- vandens nesvarumo, 
į uraniumo.kasyklas Sakso- rolas sako. kad mes dabar KINIJ0J "vęKSTA pA_

Lakunas Odom
Aplėkė Pasauli 20,000 Vokiečių

Praeitą sekmadienį vaka
re Anglijos ministerių pir-

Šitas Dimitrovo paskelbi- , -
mas sudarė daug galvosu- Leke 73 valandas 5 mmu- 
kio Graikijos komunistams.' te#» Sumuae Rekordą

per radio į tautą ir šaukė i kad Dimitrovas visai 
visą Angliją 
stangas nugalėti 
kumus, kaip 1940 metais vi- komunistinė Bulgarija tik- . 
sa tauta dėjo pastangas iš- rai nori išlicituoti Graikijos 
gelbėti Angliją nuo hitle-' teritorijas, 
rizmo pavojaus. Attlee už-i
tikrino, kad socialistinė vy- YOrkūS Vūlo
riausvbė dabos, kad ūkiov '
atstatymo našta butų lygiai 
paskirstyta tarp įvairių gy
ventojų sluoksnių.

Pagal Anglijos socialistų 
vyriausybės planą, Anglija 
negali atsidėti savo drau

Policiją
New Yorko majoras tr- 

Dwyer praeitą savaitę pra
dėjo didelį valymą New 
Yorko policijoj. Virš 20 
aukštų policijos pareigūnų

kė 73 valandas ir penkias 
minutes ir grįžo į Chicago
praeitą sekmadienį sumu-__________ . .......
šęs aplink pasaulį skridimo ,ni jo j. Mobilizuotieji vokie- gyvename nei taikoje ir nei'

’ ’ čiai yra koncentruojami kare, bet tiktai karo pa-
Erzgebirge kalnuose, Aue daubose ir karas gali vėl Kinijoj eina ne pilietinis 
mieste ir iš ten siunčiami prasidėti kiekvieną minutę, karas, bet pasaulinis karas,
dirbti į kasyklas. Iškastos j Tose sąlygose yra būtinas p0 priedanga pilietinio ka-
uraniunio rudos yra gabe-1 -ikalafe palaikyti stįpriąikrv Rusija siunčia į Kiniją

____ ______r______ narnos į Rusiją. Iš uraniu-'kariuomenę, kad įvykiai visokią pagelbą komunis-
mylių kelionės. Kadangi la-mo rudų yra gaminamas neužkluptų Ameriką nepa- tams ir stengiasi susovietin- 
kunas lėkė vienas, tai jam uraniumo metalas, naudo- į ruoštą. ti visą Kiniją. Taip aiškina

rekordą 
Lakūnas

SAULINIS KARAS
Odom lėkė iš 

Chicagos per Paryžių, Kai- 
roT K arachi. Kalkutą, Šan- 

. chajų, Tokio. Alaską vėl j 
v Chicago. Jis padarė 19.615

gaiš dominijose ir Ameri- liko pakeisti. Miestas aiški- 
kos pagelba. bet turi pati na, kad tarp policijos ir ne
savo padidintu darbu ir ga- legališkų gemblerių buvo! 
myba apmokėti reikalingą “nenutraukiami” ryšiai ir 
maisto ir žaliavų įvežimą, policija niekaip negalėjo 
Anglija turi atsistoti ant sa- nuveikti gemblerių, kurių 
vo kojų! priviso pilnas miestas. Ko-

Anglijos .vyriausybės pro- voti su nelegališkaiš gemb- 
grama numato sumažinti leriais galima tiktai tada, 
maisto ir kitų prekių įveži- kai visa policija gemblerius 
mą ir kelti Anglijos žemės ieško ir gaudo, bet jei dalis 
ūkio gamybą, »kad mažiau policijos gemblerius slepia, 
maisto reikėtų įgabenti, tada joki kova yra negali- 
Vyriausybė įvedė griežtes- ma. Ar nauja šluota geriau 
nę žaliavų kontrolę, kad šluos gemblerius, pasirodys 
galima butų gaminti dau- vėliau.
giau prekių eksportui. Ang- ---------------
Ii jos mainieriams įvedama Negali Susitarti Dėl 
pusė valandos papildomo • . ..
darlio kasdien, bet penkių AUStriJOS
dienų darbo savaitė palie- Jau keli mėnesiai ameri- 
ka. Anglija sumažina savo kiečiai ir anglai tariasi su 
kariuomenę užsieniuose irlrusais dėl Austrijos likimo, 
pargabena namo' 48.000 ka- Derybomis to tarimosi ne- 
reivių iš užsienių. Griežtai galima vadinti, nes rusai 
pakeliami mokesčiai nuo:tiktai išklauso amerikiečių 
pelnų. ;ir anglų nuomonės, bet pa-

•Anglijos vyriausybė tiki-ltys nieko nesiūlo ir viskas 
si. kad tauta parems jos pa-į Austrijoj lieka taip, kaip 
stangas. Pirmas balsavimas rusai nori. Tuo tarpu arti- 
parlamente vyriausybei da- naši lapkričio mėnesio “tai- 
vė didelę balsų daugumą, kos” konferencija ir Aust- 
bet įstatymas dar baigia- rijos likimas liekasi neiš- 
mas svarstyti. spręstas.

—■■----------- Amerikiečiai mano, kad
Graiku Partizanai ni^ai žut *>ut nori pašilai-_  ~ _ _ - L-irii A ** 14

neteko nė valandėlės miego 
ir paskutinė kelionės dalis 
buvo baisiai varginga dėl

jamas atomų energijos ga-j 
myboje.

. Kas Pavogė Kaize-

------------- Į Kinijos vidaus karą Dr.
IŠKĖLĖ BYLĄ UŽ SUK- Chao Lung Yang, aukštas 

ČIAVIMUS RINKIMUOSE Kinijos teisingumo ministe-

Šią savaitę Amerikos sos
tinėj eina svarbus tarptau
tiniai pasitarimai. Svarbiau
sias pasitarimas su Anglija 
ir Francija dėl Vokietijos 
ūkio atstatymo ir ypač dėl 
Ruhro srities anglių kasyk
lų gamybos pakėlimo. Taip 
pat su anglais ir franeuzais 
bus baigta aiškintis, kokios 
pagelbos Europa yra būti
nai reikalinga iš Amerikos 
ir kiek ilgai Europa dar ga
li laukti tos pagelbos. Jei 
butų išsiaiškinta,, kad Mar
shall planas reikia greičiau 
vykinti, tada Amerikos vy
riausybė gali nuspręsti 
šaukti nepaprastą kongreso 
posėdį Marshall planui ap
tarti.

Šią savaitę Valstybės se
kretorius G. C. Marshall iš
skrenda į Rio de Janeiro, 
Brazilijoj, kur jis dalyvaus 
visų Amerikos respublikų 
konferencijoj. Svarbiausias 
konferencijos tikslas bus 
pasirašyti sutartį apie visų 
Amerikos kraštų hendrą 
gynimąsi karo pavojui iški
lus. Konferencija praside
da šį penktadienį.

'Tarnauja Priešams'
Graikų komunistų armijos 

vadas, gen. Markos skelbia 
per savo radio stotį, kuri 
randasi Jugoslavijoj, kad 
jo armijoj priviso “išdavi
kų” ir sako, kad kai kurie 
jo patikimi karininkai virto 
liaudies priešais ir “šlykš
čiais vabalais”. Jis grasi
nančiai perspėjo visus “par
tizanus” būti ištikimais bol
ševizmui ir grasino visus iš
davikus sunaikinti.

Kad partizanų vadui rei-

kyti Austriją savo “įtakos 
sferoje” ir todėl nori už
griebti į savo rankas Aust
rijos pramonę, kad tuo bu
du galėtų kraštą laikyti 
savo kontrolėje. Austrijai 
buvo žodėta nepriklauso
mybė. bet tie pažadai liko 
užmiršti.

IŠSPROGDINO TRAUKI
NĮ SU KAREIVIAIS
Žydų teroristai Palesti

noj išsprogdino minomis 
vieną anglų traukinį su ka
reiviais. Traukinio inžinie- 

kėjo viešai skelbti tokius irius buvo užmuštas, bet 
grasinimus, tas rodo, kad daugiau žmonių aukų nebu- 
graikų komunistų tarpe ei- vo. Žvdų teroristai grasina, 
na lugimas ir daugelis jų kad jie suardvs visus Pales-
bėga pas priešą. Įtinos gelžkelius.

NUTRUKO H. HUGHES 
TYRINĖJIMAS

Senato tyrinėjimo komi
sija, kuri taip garsiai ap- 
klausinėjo E. Rooseveltą ir 
orlaivių fabrikantą Howard

Pernai metais Kansasrijos. valdininkas. Pagal jo 
valstijoj laike balsavimų iš- žodžius, Kinijoj kartojasi 

a . statant kandidatus demo- Ispanijos pilietinio karo pa-
greičiau, negu tą buvo pa- p savaite Frank- kratiška partijos mašina i tyrimas.
daręs lakūnas Wiley Post. nrio'odpm f rusu darė visokius sukčiavimus, --------------- Iu k * - •
kurs 1933 metais, maždaugkad demokratu partija iš- JAM PATIKO ISPANIJOS Hughes ?) pirmadieni im
tame pačiame laike, kai ! vUerio!statytu mašinai priimtiną BALSAVIMAS trauke tynnejimą ir atidėjo
Lietuvą nelaimingai *rido na|jkoikandi(jat^ Dabarp dė, tlį Ispanijos katalikų bažny-

rius Brewster “pabūgo” ir 
pabėgo į Maine girias pasi
slėpti. Bet senato komisija 
sako, ji tęs tyrinėjimą vė
liau. Ikišiol tyrinėjimas nie
ko ypatingo neparodė. H. 
Hughes vaišino aukštus ka
rininkus, kad gautų karo 
užsakymus, bet taip darė ir 
kiti fabrikantai, kurių nie
kas neapklausinėja.

nuovargio
Lakūnas Odom aplėkė • - m 2 o

aplink pasaulį 113 valandų neneš I Ul'tUS.

kurs metais, mazuaug y .. r kad č
tame pačiame . teikė, kai Į °v0kietijo< kaizerio mašinai priimtiną
Lietuvą nelaimingai skrido — žmnna Ii naliko|kan(hdatą. Dabar dėl tų
Darius ir Girėnas, vienas ir' ’jpnPv;so_'sukčiavimų balsavimuose 6įči°s galva, kardinolas Pla y
buvo aplėkęs pasaulį per br«ncrpnvhin neliko už demokratų partijos veikė-skelbia, kad liepos 
186 valandas. liko patraukti i teismą. 6 Hienos balsavime “prak-5 milionus dolerių. Dabai--------------- , j 3 ------- i tiškai dalyvavo visi ispa-
Rsidn flO 000 000 Me- PaaiskeJ%. kad daug Jos BULGARIJA. SUTRAU- -nai” ir kad “labai didelė ttaao MC brangenybių yra pavogta.] K1A SAVO KARIUO- 'dauguma pasisakė už pa-
tų Gyvių Likučius Sako net uz 2 milionus do-, MENĘ veldėjimo įstatymą”. Kar-

. len^ brangenybių kas taif Graikijos generalinis sta- dinolas kalba apie diktato- 
Amenkos gamtos istori- pavogė. įpėdiniai mano.-bas praneša, kad Bulgarija riaUs Franko plebiscitą, 

jos muzėjus New Yorke kad sovietų kariškiai prie, traukia kariuomenę prie kurs buvo pravestas smurto 
skelbia, kad jo mokslinin- tos vagystės prisidėjo, kiti; Graikijos sienų. Kokiam sąlygose ir policijai varant 
kai .suiado. New ^Mexico spėja, kad ii pa pačią kai .tikslui bulgarai telkia ka- balsuotojus pasisakyti už 
valstijoj seniausius žinomus zerienę kas nors nugalabi-i,.jUQ1Tienę> graikai nežino, diktatorių.
gyvių likučius. Rasti griau- jo. kad lengviau butų tur-;bet jie mano kad greitu 
čiai senų laiku į beždžionės^ tus užbrobti. Bet tikrų ži- ]ajku siena tarp Graikijos 
panašių gyvulių, kurie, pa- nių dar nėra. I Rulrru.ni/u: tn.-so
gal mokslininkų spėjimą, 
gyveno- žemėje prieš 60 mi
lionų metų. Iš viso rasta
aP‘? 4,?, v!?°.kio® Netoli nuo East Port
vulių likučiai. Mokslininkai Chegte Conn pereita sa. 
mano, kad atrasti likučiai vait buvo rastas nužudy- 
daug padės išaiškinti gyvių R Klimas, 40 metų 
evoliuciją mu>ų žemėje. Se- amžiaus lietuvis iš to paties 
nųjų laikų gyvių likučiai miestelio. Apdaužytas ir

RADO NUŽUDYTĄ 
LIETUVĮ.

ir Bulgarijos turės būti už
daryta.

i AMERIKA PALEIDO VI
SUS BELAISVIUS

Generolas L. D. Clay, A- 
merikos kariškos valdžios 
Vokietijoj viršininkas, pra
neša, kad Amerika jau pa
leido visus vokiečiu karo

NUO ARKLIENOS SU
SIRGO 600

Leipcige, nišų okupuota
me Vokietijos mieste virš

“ULTIMATUMAS
RUSIJAI”

Amerika ir Anglija .pa
siuntė Rusijai “perspėji
mą”, kad ji nebegaus dau
giau reparacijų iš Vakari
nės Vokietijos, jei ji nesi-

600 žmonių liko nugabenti 
į ligonines dėl apsinuodiji-, 
mo. Jie valgė arklieną mė- laikys Potsdamo nutarimų
są, kuri. matomai, buvo su
gedusi

dėl ekonominio Vokietijos 
suvienijimo ir dėl vokiečių 
gamybos pakėlimo.

buvo atrasti netoli Abirjui'.i kruvinas jo lavonas gulėjo j belaisvius, kokius tik buvo 
miesto, vietoje vadinamoj an^ knivos akmenų. Vietos j paėmusi. Vienu laiku ame-
Ghost Ranch N. M.
ALASKOJ DUOS NEMO

KAMAI ŽEMĖS
Washingtono valdžia

skelbia, kad nuo šių metu > m
spalių 2 d. Alaskoje bus da- G?2PRAarrininKAIN 
lijama norintiems žmonėms A
2.750,000 akrų žemės palei STREIKUOS

medical exarr.iner liepė pa-,rikiečiai turėjo savo žinioje 
daryti lavono skrodimą. 1 apie 8 milionus vokiečių
kad oficialiai nustatyti mir
ties priežastį

belaisvių.
REIKALAUJA DARYTI 
“PLIENO TYRINĖJIMĄ”

Pramonininkas Henry 
‘Kaiser, kurį nesenai tardė 
senato komisija dėl karo

NERAMUMAI PALESTI
NOJ EINA DIDYN

Palestinoj vis dažniau iš
kyla susirėmimai tarp ara
bų ir žydų. Arabai jau už
mušė kelius žydus, o žydai 
atsikeršydami irgi užpuldi
nėja arabus.

EXTRAl
ANGLIJOS PARLAMEN

TAS PRIĖMĖ PRO
GRAMĄ

DIDELĖ GELŽKELIO NE
LAIMĖ ANGLIJOJ

Anglijoj prie Doncaster, 
Yorkshire. susidūrė du ke
leiviniai traukiniai. Nelai
mėje 17 žmonių buvo už
mušti vietoje, o 46 žmonės 
buvo sunkiai sužeisti.

Streikai Tekstilės Pramo
nėje Plečiasi

Fall River tekstilės dirb- 
Šį antradienį Anglų par- tuvėse dėl 1200 meisterių 

lamentas priėmė Attlee vy- streiko nedirba virš 10 tuk- 
riausybės pasiūlytą pro- stančių darbininkų. Strei-

didžiuosius Alaskos kelius, j Iš Akrono praneša, kad' užsakymų, iškėlė reikalavi- 
12,000 akrų žemės yra ski- didelė Goodrich gumos mą. kad senato tyrinėji- 
riama karo veteranams. [kompanija dar nesusitarė j mo komisija ištirtų plieno 

Žemės dalijimo viršinin- su savo darbininkais dėl | gamybą per karą. H. Kaiser 
kai betgi perspėja. kacL darbo sutarties atnaujinimo.! sako, kad stambiosios plie- 
duodama Alaskoje žemė Unija davė parėdymą, kad no kompanijos bijojo perlgramą kovai prieš ekono- kas mašinų taisytoju me-
mažai tėra tinkama žemės'visi tos kompanijos darbi-'daug išplėsti plieno garny- minį krizį. Įstatymas duoda chanikų privertė uždaryti
ukiui. Dirva ten plona ir n inkai stotu į streiką šią sa-bą perkąrą, kad po karo vyriausybei plačius įgalio- dirbtuves, nors savininkai
šlapi, o šalčiai dideli, todėl vaitę. Streikas prasidės po nereikėtu kainas mažinti, jimus mobilizuoti šalies pirma sakė, kad galės dirsiapi, o saiciai oioen. rociei vaitę. streikas prasmes po nereikėtų kainas mažinti, jimus moouizuoti saues pu 
įsikūrimas toje žemėje nė- rugpiučio 14 d. Bet derybos Todėl per karą buvo jau-ekonominius išteklius ir ap- tuv 
ra lengvas. (dar tebeina. .čiamas plieno trukumas. karpyti importą. . kų.

dirb
ės leisti ir be mechani-
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5 APŽVALGA
RAPORTAS 1$ LENKIJOS ĮDOMUS ŽODŽIAI

Liberalų savaitraštis ‘‘The 1938 metais Europoje 
Nation” deda labai įdomų buvo padarytos dvi biau- 
A. Werth straipsni apie r*os judosystės: buvo išduo-
“Lenkija šiandien”. A. V? Cęchoslovak.ja vokie- 

" i. -i (Ciams ir buvo paaukota įta-
Werth yra buvęs ilgus rne-, įr vokiečių fašistams Is- 
tus Rusijoj, ir ten išmoko reSpublika. Euro-
rašyti “tarp eilučių”, todėl
išsireiškia atsargiai. Bet pa
sako įdomių dalykų. Jis 
sako:

“Iš visų karo išdraskytų ša
lių Lenkija padarė pati Įsta
biausią atsistatymą. Tas yra 
todėl taip įspūdinga, kad Len
kija iš visų okupuotų šalių, 
išskyrus gal tik okupuotą So
vietų Sąjungos dali, buvo dau
giausiai išardyta. Virš to. 
Lenkija buvo ‘perkelta’ kelius 
šimtus mylių i vakarus ir tu
rėjo asimiliuoti dideles naujas 
teritorijas. Netekimas nelen
kiškų teritorijų rytuose nėra 
labai apgailestaujamas, išsky
rus dėl Vilniaus ir ypatingai 
dėl Lvovo...” *

Tai yra budingas rašymo 
būdas. Lenkai “nesigaili” 
rytinių teritorijų, “išsky
rus” Vilniaus ir ypatingai 
Lvovo! Aiškiau negalima 
pasakyti, kad Lenkijos gy
ventojai neužmiršo Jaltos 
dalybų. Toliau autorius sa
ko:

“šeši metai brutalės ir bai
siai pažeminančios okupacijos 
Lenkiją mažiau demoralizavo, 
kaip beveik kiekviena kitą 
okupuotą šalį
skiriant”.

pos demokratinės valstybės 
tų judošystę atliko vardan 
taikos, o buvo politikierių, 
kurie skaitė tokį šelmavotą 
darbą menkniekiu. Vienas 
anglų darbininkų vadas ta
da sakė:

"Kas vyksta čechoslovaki- 
joj ar Ispanijoj man mažiau 
reiškia, negu šeši pensai prie
do prie Anglijos uosto darbi
ninkų uždarbio per dieną.”

Tas vadas, kuris pigiai 
pardavė Čechosiovakiją ir 
Ispaniją, buvo dabartinis 
Anglijos užsienių reikalų 
ministeris E. Bevin. Iš če- 
chiškos ir ispaniškos trage
dijos išaugo antras pasau
linis karas ir E. Bevin ve
dami uosto darbininkai tu
rėjo sudėti sunkią kraujo 
auką. kad tokių ir panašių 
demokratijos vadų trumpa- 
žiurišką politiką atpirkus.

Šiandien kartojasi tas 
pats. Daugeliui demokrati
jos vadų daug svarbiau yra 
tas, kas guli po jų nosimi ir 
ką jie gali šešiais pensais 
įvertinti, bet kas vyksta 
plačiuose, virš 100 milionų 
gyvenamuose Europos plo- 

Rusijos neiš-Į tuose, tie vadai arba nesu-

Lenkija per labai trumpą 
laiką perkėlė 4 milionus 
gyventojų iš atimtų lytinių 
provincijų ir kitų vietų į va
karus, iš kur vokiečiai buvo 
iškelti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

JUNGTINĖS TAUTOS SVARSTO INDONEZIJOS KARĄ

UN saugumo taiybos posėdis, kuriame buvo apsvarstytas karo sustabdymas 
Indonezijoj. Olandijos atstovas Dr. van Kleffens (dešinėj) siūlo, kad kuri nors 
“drauginga” valstybė imtųsi tarpininkauti Indonezijoj dėl taikos atstatymo 
ir užtikrinimo. UN nutarė, kad karas ten turi būti sulaikytas. Olandai ir In
donezijos vadai su tuo sutiko.

Kas Savaite
Garbė lietuviškam Rocheg-

APIE PILIETYBEKrizis Anglijoj
Anglijoje bręsta sunkus’ Anglijos valdžios “gelbė-1 

krizis. Jo priežastis yra jimosi” programa yra visai! .
“dolerių trukumas”, arba suprantama ir būtina. Prak-’ Suv. Valstijas prieš keturis 
negalėjimas įvežti reikalin-jtiškai tarp anglų eina gin- metus. Išsiėmiau savo pir- 
gų prekių, kad parūpinus! čai. į kokį programos punk-! mas pilietybės popieras ir 
žmonėms maisto, dirbtu-j tą kreipti daugiau dėmesio, ■ sukakus penkiems metams- 
vėms žaliavų ir kad Angli-' Darbo partijos kai kurie ■ prašysiu pilnų pilietybės 
ja galėtų mokėti savo sko- kairieji atstovai mano, kad popierų. Amerikiečiai nega- 
las užsieniams. į kariuomenę užsieniuose ga-’li ištarti mano vardą. Tas

Praeitą trečiadienį Ang- Įima daug daugiau suma-į man kenkia biznyje ir šiaip 
lijos parlamente prasidėjo'žinti ir galima Įvesti griėž- gyvenime. Kaip galiu pa- 
Įdomųs debatai dėl to, kaip
socialistinė vyriausybė ma
no kovoti su tuo bręstančiu 
krizių. Jau du metus Ang
liją valdo grynai socialisti
nė vyriausybė. Per tą laiką 
Anglija spėjo atlikti milži
nišką atstatymo darbą: 
pertvarkė pramonę, padidi
no gamybą, vykdo miestų 
atstatymą, įvedė geras so
cialines reformas, socia- 
lizavo svarbias gamybos

Surado Stebuklą
Amerika yra dolerių 

šaltų faktų šalis. Bet kas 
nori, tam ir Amerikoje ste
buklai atsitinka. Amerikos 
franeuzų laikraštis “Jour
nal de Berlin” New Hamp- 
shire praeitą savaitę piane- ( _
šė milžiniškomis raidėmis nu racionuotoms prekėms 
ant pirmo puslapio tokią' Rusijoj, kaip jos įvestos 
naujieną “Ar tai yra gero- ‘ pereitų metų gale. Kaboto
sios Šventos Onos stebuk-j se paduodame senesnes
las?” kainas. Kainos suprantama

Pasirodo, kad liepos 29 rabliais už kilogramą, arba 
nakčia iš šeštadienio į 9ek- už 2 svaras ir du dešimta- 
madienį Berlino Šventos daliu.
Onos bažnyčioj buvo kilęs! Juoda duona (1.10) — 
gaisras. Susijungė elektros 3.40; Balta duona (3.80)

Ar Gali Pakeisti Savo 
Vardą?

Klausimas — Atvykau į

tesnį prekių racionaviraą. 
Konservatoriai norėtų, kad 
socialistinė valdžia dau
giau “paspaustų” darbinin
kus ir priverstų juos dau
giau gaminti, kad ekspor
tas padidėtų.

keisti vardą?
Atsakymas — Pridėk ap

likaciją pakeisti vardą su 
savo natūralizacijos pra
šymu. Natūralizacijos Teis
mas galės pakeisti vardą su 
natūralizacijos prašymu

įr J teriui!
Kiek ligai?

“Kiek ilgai žmogus gali 
kentėti?” — toks klausimas 
kyla skaitant apie Rusijos 
Žmonių gyvenimą. “Ney 
Leader” skelbia sąrašą kai-

dratai varpinyčioj ir prasi 
dėjo iš bokšto eiti durnai.. 
Kaimynas pamatė durnus, 
pašaukė gaisrininkus ir jie

1U25; Miltai (4.00) — 
13; Ryžiai (6.50) — 19; 
Cukrus gabaliukuose (5.50)

15; Žuvis šviežia (15)—
per trumpą laiką gaisrą už- 33; Jautiena (14) — 30;

Aviena (14) — 34; Kiau
liena (12)—34; Vištiena 
(14)—37; Dešros (19) — 
48; Bekonas (27) — 55; 
Sviestas pirmos rūšies (28) 
— 66; Pienas už literį 
(2.50)—8.

Tokios yra būtiniausių 
prekių kainos, o uždarbiai 
siekia nuo 300 iki 900 rub-

gesino

Visi karo nuvarginti kraš- Natūralizacijos Teismas ga
lės pakeisti vardą, kada į- 
gysi pilną pilietybę ir gau
si naują pilietybės eertifi- 
katą nauju vardu. Teismas

tai turi tas pačias bėdas, 
kaip Anglija. Bet kitur ne
kalbama apie “krizį”, nes 
toki padėtis ten yra visai

pranta. arba skaito menkos šakas. Bet ar ji išveš iki ga- 
vertės įvykiais. Pasekmės j & ? praktiškai klausimas 
tokio trumpo matymo šį i stovi taip: ar Anglijos ga- 
kartą bus baisesnės, nesimyba bus pakelta tiek, kad 

galima butų didinti prekių 
įvežimą, mokėti užsieniams

___ _ -prirr Mimu TTTTiiuriu

Lenkija atstatė uostus ir 
sutvarkė gelžkelius. Šian
dien Lenkijos gelžkeliais! 
vežama daugiau prekių,! 
kaip prieškariniais laikais. 
Badas sumažėjo. Lenkai at
statė kai kurias dideles

gyventojų tie 
rideda dar 
įonus.F

ABEJONITA PROPA 
GANDA

Komunistų propagandos 
laikraštis “Laisvė”, gavo 
laišką iš Lietuvos nuo Biru- 

drrbtuves iš vokiečių atim-’tės Vileišvtės - Tursienės.

E.U! UpUS
patys žlibiai

ir Kinijos mi- skolas, atstatyti miestus, 
modernizuoti pramonę ir 
užtikrinti Anglijos gyven
tojams pakenčiamą gyveni
mą. be karo laikų suvaržy
mų ir nemalonių trukumų?

normali”. Francija, Itali- paprastai autorizuoja pa-
ja ir kitos Europos šalys 
turi visas angliškas bėdas, 
tik daug sunkesnėje formo
je. Ansliioi betari cramvbos--- --- V - <■- —- —O ----
negalavimai yra krizis, nes 
ten socialistai paėmė vals
tybės vairą ir nori naujo
mis priemonėmis karo pa
sekmes likviduoti. Anglijos 
socialistai savo bandymą 
daro demokratijos sąlygose, 
visai nebandydami kėsintis

Iš tokio gana paprasto 
dalyko norint galima pada
lyti puikų stebuklą. Šventa 
Ona, su gaisrininkų pagel
ba, tokių stebuklų gali pri
gaminti lengvatikiams de
vynias galybes.
“Kad Balsavom...”

Lietuvoje bolševikų poli
cija suareštavo rašytoją 
Kazį Jakubėną ir išvežė į 
prievartos darbų vergiją. 
Priežastis arešto buvo ta, 
kad K. Jakubėnas parašė 
eiles, kuriose sako:

“Kad balsavom, tai bal
savom—net šimtas ir trys 
procentai!”

Poetas pasityčiojo iš ka- 
zionų rusiškų balsavimų, 
kur policija skaito balsus ir 
kartais “persistoroja”. Jei 
rinkimuose galima suskai
tyti 103 procentus, tai bal
savimas turėjo būti “ge
ras”. Tos eilės niekur ne
buvo spausdintos, bet jos 
visvien pasklido ir, pasek-!

keitimą kada žmogus duo
da gerą priežastį. Jeigu pa
keitimas yra dalis natūrali
zacijos, nereik mokėti pini
gų už pakeitimą. Supranta
ma, kad gali bet kada pa
keisti vardą per teismą. Tuo 
budu turėsi užmokėti teis
mo iškaščius. Jeigu pakeisi _ . _
vardą po išėmimo natūrali- mėje, poetas velka sunkų 
zacijos popiera ir norėsi!vergo jungą prievartos d ar- 
gauti natūralizacijos certi-*buose. Tai jums “laisvė”.

Pirmas AtsitikimasNuo atsakymo į tą klausimą L pi]iefiu bfews Anffli. fikatą nauju vardu, 
pareina socialistines val-,jos v?]<£ia nori sėkm;nįai užmokėti $o dėl naujo cer-
.. . a - išvesti krašta iš ūkiško kri- ti^kato.tinimas Anglijoje. ~ turi

-v • • -.Z'Įjos valdžia nori sėkmingai rinSa^A^ie ^esti kraštą * ukiško kri’
tuose miestuose ir ypatin- Laiškas adresuotas motinai,. Anglijos krizis reikalau- dau^moe DnUrima be^kir
gai didžiuojasi atstatymu Onai Vileišienei, bet pasių-';ja didinti gamybą visomis rj0 ValdžiaP neealės išsilai 
didelių gelzkehų dirbtuvių stas per “Laisv~ ” —»- • • , no vaiozia negales įssnai
Wroclave (Bresiau). Len-i ją. Duktė prašo
didelnj gelžkelių dirbtuvių stas per “Laisvės” redakc]-;halėmis ir šiuo’tarou rei- k^ti'i^^ątėjus  ̂rinkimams,

kija išnaikino banditizmą,1 torių “tarpininkauti,” nes jdbenlma, "kad''tižSenro ^ddaos^'vai^kite P"e
kuris siautė tuoj po karo ir Į nežino motinos adreso, o! kybos “balansas” ’ ' vaio/ios \airo Kiraspadengtų nes zmo-
^^CBe°e"k į/Laisvės”^ redaktoriai laiš--skolų mokėjimą ir būtinai

U pa
stangų, nuo jų darbo našu-

T_
džiai. Politinė policija tuos 
buvusius nepriklausomybės 
kovotojus budriai seka, bet 
šiaip jau jiems buvo suteik
ta amnestija ir jie grįžo į 
legalų gyvenimą. Kiek žmo
nių kalėjimuose sėdi, A. 
Werth nežino.

Apie Lenkijos “demokra
tiją” A. Werth sako:

“Be abejonės, Lenkijos vy
riausybė nėra tikrai demokra
tiška. pagal Vakarų standar
tą. Nors nė vienas valdžios 
atstovas nepripažįsta, bet dau
gelis valdžios palaikytojų aiš
kiai sako, kad rinkimai nebu
vo ‘visai teisingi’.”

Svarbiausias argumentas 
už “demokratijos” falsifi
kavimą buvo tas, kad Rusi
ja nebūtų leidusi Lenkijai 
turėti tokią valdžią, kokios 
nori Lenkijos gyventojai. 
Todėl jei Lenkijoj butų 
žmonių išrinkta valdžia, 
Rusija butų Lenkiją visai 
okupavusi arba butų paver
tusi ją į kitą Graikiją, kur 
eina pilietinis karas.

Per du metus Lenkijos 
žmonės sunkiai dirbdami 
pradeda apsiginti nuo ba
do. Bet laisvės Lenkija ne-

mi laiškai skelbti, tai kaip 
Mizarai burną išmesti.

Bet ar didelė bus “pro
pagandos nauda” iš Vilei
šytės laiško, tai jau kita is
torija. Vileišytė. - Tursienė 
buvo ištremta į Sibirą. Jos 
vyras irgi ištremtas. Ji iš
buvo Sibire apie 7 metus at
skilta nuo vyro. Už ką?

Grįžusi ji rado kai ku
riuos pažįstamus ir juos iš
vardija. Jos vyras Sibire 
“dirba savo specialybėje. 
Siuntinių su maistu, drabu
žiais nereikalauja, turiu vil
tį susitikti. Kartu dirba bu
vęs prezidentas A. Stulgins
kis. inž. Šakenis, dr. Sipa
vičius, Stasys Šilingas.” Tai 
ir viskas apie vyra gyveni
mą.

Apie pebėgėlius Vileišytė 
sako: “Keista, kad jie ne
grįžta”. Aišku, čia NKVD 
“patarimas”. Dar labiau tas 
“patarimas” matosi iš bai
giamųjų laiško žodžių, kur 
Vileišytė šventai prižada:

“Turiu vilties dirbti savo 
pamėgtą darbą prie knygų ir 
auginti, mokyti vaikus valsty
bėje, tautinėje savo turiniu, 
socialistinėje savo forma”.

“Laisvės” redaktoriai ir

valandomis, sumažinimu ne
būtinai reikalingų prekių 
įvežimo ir panašiomis prie
monėmis.

Anglijos vyriausybė tokią 
programą ir siūlo. Ji siūlo 
pailginti darbo valandas 
anglių kasyklose, kad per 
metus butų iškasta ne ma
žiau. kaip 200 milionų to-

Vaikų Pilietybė
Klausimas — Mano 

ras tapo pilietis vasario 7 
d. 1943 m. Aš prašiau pas
kutinių popierų prieš ketu
rias savaites. Mes turime 
du vaiku, mergaitę 12 metų 
ir sūnų 20 m. Abu gimę 
Lietuvoje. Kokia yra pilie
tybė mugu vaikų?

Atsakymas — Kadangi 
pati nesate Amerikos pilie
tė, vaikai skaitomi ateiviai.

Vienas jaunas portuga
las, Francisco Carvalho, 

! norėjo iš Poitugalis patekti 
j Braziliją “nemokamai, be 
paso ir orlaiviu”. Jis Lisa
bonoje, niekam nematant, 
užlipo ant orlaivio ratų ii* 
'ant jų užsikabinęs perskri
do visą vandenyną. Įtrau-

lių per mėnesį! Taigi, kiek 
ilgai žmogus gali kentėti? 
Republikonų Rekordas 

“Nevv Leader” vedama
jame straipsnyje vertina 
republikoniškojo kongreso 
rekordą, su kuriuo republi
konų partija ateinančiais 
metais eis į rinkimus. Tas 
rekordas yra toks: Viši įs
tatymai, kurie butų pageri
nę eilinio žmogaus gyveni
mą, kongrese buvo nustum
ti Į šalį: Bilius apie paramą 
statybai, švietimo pagerini
mo bilius, išplėtimas socia
linio draudimo, pakėlimas 
minimalinių uždarbių dar
bininkams pramonėje, įsi
leidimas išvietintųjų žmo
nių iš Europos, įkūrimas 
pastovios komisijos kovai 
prieš diskriminaciją ir kiti 
naudingi Įstatymai paliko 
dulkėti stalčiuose.

Ką republikoniškas kon
gresas padarė gera, tas bu
vo administracijos suma
nyta. Visa kongreso energi
ja buvo išeikvota netiku
siam sumanymui sumažinti 
taksus turtingiesiems pilie
čiams ir išleidimui “darbo 
biliaus”, kurs jau sukėlė

orlaiviui nusi-’įįaug neramumo pramonėje, 
'"idziąnt “ _. - j ■*

akeleivi
leidžiąnt ant žemės jaunas 
paKeleivis galėjo būti su 
triuškintas. Lekiant per 
vandenyną jis galėjo būti 
nukratytas į vandenį. Jis 
sakosi kentėjęs baisų šaltį 
ir visą laiką bijojęs pa
žvelgti į vandenų platybes 
apačioje, kad galva neapsi
suktų. Bet gyvybės instink
tas pergalėjo, avantiūristas 
atsklido į Braziliją, kur jį 
paėmė savo globon policija.

Aviacijos istorijoj tai 
pirmas toks atsitikimas, 
kad žmogus, užsikabinęs 
ant orlaivių ratų. perskristų 
Vandenyną. Tik šį kartą 
čempionui niekas medalio 
neduoda.
Puikus Pavyzdys

Roch esterio,’N. Y. lietu
viai, kurių ten yra tiktai

Liudnas rekordas!
Kuria “Trečią”

Pittsburghe taip vadina
mas “Darbininkų Susivieni- 
mas” ėmėsi kurti trečią 
partiją. Fraternalinis biznis 
virsta politiniu bizniu, pa
gal kompartijos liniją.

Fratemaliniai organiza
toriai žada lietuviams “po
litinių džiabų”. vilioja su 
“sovietiškos demokratijos” 
aiškinimais ir pasakoja bai- 
kas, kad kiekvienas komu
nistas veda paskui save 16 
balsuotojų...

LDS “nusikaukavo” ir 
pasirodo lietuviškai visuo
menei, kaip komunistų mel
žiamas bendrakeleivis. Ko
munistai ne tik dolerius iš 
LDS narių išmelžia, bet 
įkinko fraternalistus ir į 
savo penktos kolonos veži
mėlį. Sako, “prasčiokai” ne
pastebės “vadų” gudrumo. 
Ištvermė ir Pažanga

Lakūnas Odom iš Chica
gos praeitos savaitė gale 
apskrido pasaulį per 73 va
landas 5 minutes ir 11 se
kundžių. Jis skrido vienas.

Lakūnas parodė bega
linę ištvermę per 73 valan
das vakuodamas ore maši
ną be miego ir kartu jis pa
rodė kokią milžinišką pa
žangą aviacija padarė nuo 
1933 metų, kada toki pat 
Wiley Post kelionė ėmė

nx>,/1 n0;0-,. pasišvęsti ga-, jeįgu išsiimsi pilietybes po- 
mybos pakėlimui taip. kaip; pie;as prieš d^terį 18 m

gimtadienį, ji įgys piliety
bę abiejų tėvų, jeigu ji le
galiai buvo įleista į Suv.

ciaiizmo kūrimas reikalau- kuris jau vjrš 18 m amžiaus 
ja laisva valia liejamo pra- ats turės ašvti i)w. 
kaito. To reikalauja karo {U,. r . r j
išgriauto ūkio atstatymas ir

jie pasišventė karo laiku, 
pareis socialistinės valdžios 
išlaikymas busimuose rinki
muose. Demokratiškas so-

nų anglių. Ji siūlo mobili- i karo nuostolių išlyginimas, 
zuoti Į dirbtuves visą darbo jei darbininkai nesiryš me- 
pajėgą, kokią tik galima
krašte sukelti. Valdžia siūlo 
žymiai apkarpyti kariuo

Kaip Sužinoti Kada At
važiavau?

... , . - .. - . Klausimas — Atvykau i
t * ^a m~ivlsas P^e?a?’: šia šąli prieš 4-0 metu bet 
Ūda Anglijos sociahsUms ne‘ nai 'kada
bandymas keliems metams £,x:avan, j atvažiavau, nei vardą lai

kad daueiau darbininku > •nU • Ui % h - K1- vo ant kurio atvažiavau.Kau aaųgiau aaroininKų partijos įrodys kad jų siu- N • nraXvt; niliptvbė^
galima butų gauti dirbtu- ]omas išsi/elbėjimas vra • .Pras^’ NJ?;--------  *y“***° yio. plen- ir neZmau ką daryti?

dar sunkesnis ir gyventojų Atoekymas _ Gali

menės skaičių užsieniuose,f fous

vems. Valdžia siūlo griež
tai apkarpyti “liuksuso” 
importą, ypatingai iš Ame
rikos. C. Attlee, anglų val
džios pirmininkas, pripaži
no, kad -dar šiais metais iš 
Amerikos gauta paskola 
(3,750,000,000 dolerių) bus 
išsemta ii’ reikės su Ameri
ka susitarti dėl pakeitimo

- ---------- .. ----- Atsakymas — Gali pra- viai, Kūnų ten yra UKtai
daugumai nuostohngesnis. pilietybės: (1) jeigu.300 šeimynų, pasirodė pui-

Apie “krizį” Anglijoj gali parodyti kad įvažiavai kųs organizatoriai ir darbš-Apie “krizį
kalbama todėl, kad ten 
sprendžiasi artimiausios at-

Anglijoj gali parodyti kad įvažiavai kųs organizatoriai
į Suv. Valstijas prieš liepos tųs labdariai. Jie patys pa- 
1 d. 1924; (2) jeigu nuo toiskyrė sau “kvotą”, sukelti

eities demokratinio sočia- laiko gyvenai šioje šalyje;
lizmo kelias. Socializmas iš 
kritikos perėjo į kūrybos 
arba statymo darbą ir Ang-

kai kurių sąlygų paskolos ^J°Je sprendžiasi, ar darbi- 
sutartyje. Amerikos vai- ?inM klasė tokiai kūrybaisutartyje 
džia sutiko tuo reikalu de
rėtis.

jau yra pasiruosusi.
K. E.

i
niu”, o pagal Vileišytės 
laišką išeina visai atvirkš- 

“tautiaė savo turiniu

Nėra Ko Skubiati.
Telefonuoja: “Daktare,

čia kalba Jonaitis. Mano

(3) jeigu gali paradyti kad 
esi žmogus gero charakte- 
riaus; (4) ir jeigu neišde- 
portuojamas. Jeigu gali pri
silaikyti prie viršminėtų 
reikalavimų, parašyk ar
čiausiam District Office of 
the U. S. Immigration and 
Naturalization Service ir 
prašyk kad prisiųstų “Cer- 
tificate of Lawful Entry,

lietuviams tremtiniams šelp
ti 10 tūkstančių dolerių ir 
per paskirtą laiką savo kvo
tą sukėlė. Apie tai yra pla
čiau apt ašyto šiame “Kelei
vyje”. Čia tik norime iš
kelti Rochesteriečių pasi
ryžimą ir mokėjimą pasiim
tą darbą dirbti *

Kad toks gero organiza
vimo ir pasiryžimo pavyz
dys užkrėstų visas musų ko-turi ir esamose sąlygose ne-'čia pasirodė žiopli. Rusijos,čiai _____  ___  _____ . .

turės. Pirmasis sąjunginin-: propaganda skelbia, kad socialistinė savo forma”. Oi moteris išsinarino žandą. Form N-105.” Kada gausi lonijas, visus Amerikos lie- 
izoc ‘Ctnnopfinin Tnif„ aiiCoiimn-Ac VnHiivon 5ir«r»K»ii £irknii<u Vaši* ii» Kai. tamista kada ei&i nro tą certifikatą, galėsi prašy-tuvius, tada nereikėtu mumkas. “Jungtinių Tautų M o-! “Tarybų Sąjungos kultuia” žiopliai, žiopliai, kada jus'Kai, tomistą kada eisi pro 
tina” buvo paaukota ant yra “tautinė savo forma, išsimokysit stalinizmo abė-jSalį^ž poros savaičių, ma- 
užgerinimo aukuro. bet socialistinė savo turi- cėlę? !lonėk užeiti.”

ti pirmų popierų. skųstis, kad negalime varg- 186 valandas. 
FLIS. stančių tautiečių paremti.' J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEREIKIA

Kas Girdėt Chicagoje
Neatsilikime butini draugijų ar kliubų

--------- susirinkimai nenusiseka.
Atostogų proga atsilan- Todėl daugelis draugijų dū

kiau Rytuose. Aplankiau ro “pertraukas’' vasaros se- 
daug pažįstamų ir draugų, zonui. .
nors. deja, visų negalėjau Palei visų Chicagos mies

tą tęsiasi gražus Michigan 
ežeras, kurio pakrantės nu
eina toli | Michigan valsti
ją. Tais paežeriais vasarą 
Chicagos didmiestis vėdi
nasi, maudosi ir leidžia 
liuoslaikius. Eilini visuome-

o ninį darba atidedame šal-i

Bostone ir man pačiam tekj garbiam reikalui ,pei vasa- 
~__ •__ A „ i rą galima žmones suburti ir
_-u- LLventi e 's * ką nors rimtesnio nuveikti, nkoje gyvent.. Tįkiam K>ikalul atsiladus ir

Ši kartą atsilankius Bos- vasarą pasirodo, kad chica- 
tone pasirodė, kad bosto- gjškiai nėra ištirpę.

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

aplankyti ir pasveikinti.
Bostonas yra senas mies

tas. Ten daug istoriškų Į- 
vykių yra atsitikę. Ten ir 
lietuviškas gyvenimas yra 
senas. Ten gimė ir “moko
si’’ sunus, ten vargsta ir su

niškiai žūt būt šaukia mus į 
talką, i būtiną pagelbą. Sa
ko. reikia Chicagos gerų: 
norų ir pasiryžimo.

Reikalas toks: būdamas ’ 
Bostone lankiausi Lietuviui

J. J. Pranokus

ROCHESTER, N. Y.

Sukėlė suvirs $10,000.00
Rochester, • N. Y., lietuvfa 

- tikPiliečių Draugijos užeigoje J Patčius J1? didelis 
Ten susitikau drg. J. Tau-!aI>ie 300 seimų, 
rinską, tai iš jo girdėjau to- BALF vadovybei paskel 
ki pamokslą, kurio nenoriu bus lietuvių šalpos vajų, į
užmiršti.

Drg. Taurinskas yra Bos
tono Lietuvių. Darbininkų 
Draugijos organizatorius. 
Jis sako, Bostone galima 
buvo sutraukti | LDD kuo
pą apie pusantro šimto na
rių, tai kodėl Chicagoje ne
galima? Chicagoj yra daug 
spėkų, plati dirva, daug 
lietuvių, tai ten gali gyvuoti 
daug didesnė ir veiklesnė

PARVEŽĖ DOVANAS Iš TOKIO MIESTO
v

Minėdami “Aviacijos Dieną” Amerikos didieji bomberiai pakilo Tokio mies
te ir su vienu sustojimu atskrido i WashiRgtoną, tuo demonstruodami Ame
rikos oro pajėgų eralybę. Ta proga vienas orlaivis parvežė iš Japonijos pakie- 
tą dovanų generolui Carl Spaatz, Amerikos oro pajėgų viršininkui. Paveiksle 
matome gen. Clements McMullen (kairėj), kurs dovanas priima, o dovanas 
įteikia pulkininkas Howard Hugos, vieno didžiojo bomberio vadas.

Rochesterio lietuviai patys'dienų ėjo po privačius na- GRAND RAPIDS, MICH 
paskyrė sau kvotą. Lietuvių mus ir įstaigas. Kas antra' 
šalpos darbo prieteliai susi-į diena vakarais buvo susi-! 
rinko ir nutarė sukelti Ro- rinkimai, kuriuose praneši-; jjeros 99 .
chesteiy 10,000 dolerių lie-inėja apie pasiektus Andrius kįincias. Palai
tuviams tremtiniams su- : mus. Kadangi svarbiųjų nBn„=*įB
šelpti. dieną (vieša rinkliava) bai-

Specialiame BALF rėmė-Įsiai lijo, tad vajų teko pra- 
jų susirinkime išrinkta Va- tęsti. Tačiau tai neatbaidė 
jaus Komiteto tokia vado- nei vajaus komiteto valdy- 
vybė: pirm. Izabelė Kovai-: bos, nei narių. Visi stengėsi (|aibininkl:
te; vice pirm. kun. PranasĮpasiekti užsibrėžtąjį tikslą 
Valukas; ižd. Petras Nor- —surinkti 10,000 dolerių, 
keliunas; moterų skyriaus.Ir tai atlikta!

Mažajam___ A. ■ »---*- - - - _ T ~pirm

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
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.

Pamurnackas Boleslovas, sunus I Skučiutė Kubelskienė Petronė, iš 
Augustiuo, iš Trakų ap., gyv. New (iš Mikališkio vai., Marijampolės ap.,
Yoike. ar apylinkėje.

Paulius Jonas ir Juozas, ir Juozą 
I žmona Aleksandra Taujenaitė, iš

Kretingos ap., gyv. Bostone.
Petravičius Pranas iš Sintautų v.,

Sakių aps.
Plikaitis Juozas iš Mariampolės 

ap_. «ryv. New Yorke.
Ramanauskaitė Leonora, duktė

Vinco, iš Kietaviškių va!., Trakų ap. 
Ramanauskas Antanas, brolis

Barbonos, gvv. Waterbury.
Rimkus . Laižikaitė Juzefą iš Ro

kiškio ap., ir vyras Jonas Rimkų.-,, 
gyv. gal Nevv Yorke ar Chicagoj.

Rupeika, vaikai Jono Rupeikos, 
gyv. Pittsburghe.

Saga tas Petras.
Savickienė Petronė, iš Mariampo

lės ap., gyv. Brooklyne.
Sedereričia Jonas ir Stanislovas, 

ir Sedereviciutė Ona, nuo Veliuonos.
Senut ienė - Galinytė Marijona, 

duktė Simono.

atidavė jos mirusiam vyrui 
paskutinį patarnavimą, o

BROOKLYN, N. Y.

Socialdemokratai Rengia 
Smagų Išvažiavimą

Išvažiavimas |vyks nedė- 
lioj rugpiučio-August 31 d. 
Važiuosime | Parmelles Ko
lei daržą Patersone. N. J. 
Daržas randasi 165 Fifth
avė. kampas River Side,

e jjuvco na » vna, w T> a, * \T T T*
Mirė Andrius Lapinckas ;taip pat grabel iui S. Bartai į *aterson’ . . Izan“a

- A w , Įppniii 'umpni’tt
čia mirė 

a >. Palai 
dotas liepos 26 d. be bažny 
tinių apeigų laisvose lietu
viškose kapinėse. Velionis 
prigulėjo prie SLA 42 kuo
pos, buvo laisvų pažiūrų

ir skaitė 
KeleiyT’ per ilgus metus. į 

Velionis paliko dideliame 
nubudime

gyv. rodos Chicagoje.
Sprindžiūnas Zenonas, iš Čekiškės 

/ak, Kauno ap.
Stefonavičius (Steven) J uozapas 

ir Konstantinas, iš Biržų, turi piani
nų įmonę Chicagoje.

Šapoka Adomas, kilęs iš Utenos, 
gyvenęs New Yorke.

Šdrka į Jarmuia vičius) Martinas, 
iš Deltuvos vai., Ukmergės ap. gyv. 
rodos Seyinoure.

Sereivaitė Veronika, iš Rozalimo, 
Panevėžio ap., gyv. Philadelphijoje 
ar Chicagoje.

Šimkus Juozas ir Valius, iš Rasei
nių ap., ir jų šeimos.

Švedas Jonas ir Petras, iš Seinų 
ap., gyv. Bostone ar Philadelphijoje.

Švipas Kazimieras ir MyKolas, iš 
Pašalėto vai., Panevėžio ap., ir jų 
šeimos. Kazimieras yra gyvenęs Cle
velande.

Taujenaitė Aleksandra (buvo iš
tekėjusi už Juozo Pauliaus ir gyve; 
:io Bostone), ir Sifoja, kilusios iš 
Kretingos apskr.

Tipšienė - Mickiutė Agnieška, iš 
Kalvarijos vai., Telšių ap., ir Tip- 
šus, Kazimieras, iš Platelių vi., Kre
tingos ap., gyv. Brooklyne.

Turkus Antanas, Mateušas ir My
kolas, broliai Barboros Paulauskie
nė*.

Tvarijonas Izidorius ir Natalija, 
vaikai Prano Tvarijojo, gyvenusiu 
Chicagoje 1932 metais.

Uogintas Petras iš Joniškėlio vai., 
gyv. Chicagoje.

Vaiciukeviėius, iš Rietaviškio vai., 
•Trakų ap., ir jo šeima.

Vaičaitis Augustas ir Mykolas, iš 
001 Naujamiesčio vai., Panevėžio ap.

Vaičiūnas Jonas ir Juozas, ir Jo
no sunus kunigas.

Vaisiauskas Juozas ir Kleopas ir 
Vaisiauskaitė' Ona, iš Tauragės »p.

Vaitkevičius Julius, iš Utenos ap.
Vaitkvtė Pranė, iš Čekiškės vai., 

aivarytė Elena iš Babtų vai.,

centų asmeniui.
Išvažiavime turėsime val

giu ir gėrimu, bus muzika
Mikalina Lapinckienž'*>&*>»*• !. <laržą išeis

Laikas išvažiavimui labai* -• *

už gražų ir sugabų patarna
vimą laidotuvėse. Visiems
širdingas aciu

NORWOOD, MASS.
i, geras,

Valentaničiutė ar Valentinavičiutė
S, nes pilTnadieni bus <>«a, nuo Pnenų, gyv. Chicagoje. 

TA 1 . i „ • Venskutoms Stasys, Trakų apsk.W Day, todėl sekma- Vičiulis Feliksas, kilęs iš SalantiLabor
į dien| pasilinksminsime. o 
t pirmadieni turėsime laiko Kardelio, iš šakių aps

Šviežias Kapas
Tik ką praslinkusio bir- pasilsėti, 

savo mylima želio LJune) 18 d. čia tapo J Kviečiame | musų išva-. • i7 , . - ritiltiidrit-j TT1-7Kintu t: ’  j....... .... kt  

vai., Kretingos ap.
Vilkaitytės, ištekėjusios,

antų 

dukterys

Visockas Vladas, iš Trakų ap. 
Vogone Jonas, iš Pilviškių 

Vilkaviškio ap., gyv. Philadeiphijoj. 
Zarankus Aleksandras, iš Čekiškės

vai., Kauno ap^ _ _
Žetaveckas Tonas ir Vladas, iŠ 

ap.
iš Veliuonos 

vai., ištekėjusios pavardė nežinoma. 
Žemaitis Jonas, iš Seredžiaus vai. 
Žiiaičikės Barbora ir Petronėlė,

Veliuonos v. 
nežinomos.

___  ilkaviškio
apskr.

Žukauskas Juozopas, ir šeima, kilę 
iš Telšių ap., Nevarėnų vak, gyv. 
Chicagoje. ,

Žukauskas Nikodemas, gyv. Cam- 
brid-n.

Žutautas Stanislovas, iš Čekiškės 
vak, gyv. Chicagoje ir Bostone.

Bielskis Jonas ir Kazimieras iš 
Švenčionėlių vai.. Zarasų ap., gyv. 
Clevelande.

Bradunienė - Ašiašauskaitė, Ma
tilda. ir jos broliai Gervazas ir Jo
nas Aštašauskai, kilę iš Vilkaviškio 
apskr.

Gasiunas Petras, sunus Stanislovo
Jacevičius Aleksandras, iš Šiau

lių. ..............................
Janušaitė Viktorija, iš Želyjų, iš

tekėjusi rodos už Muller, gyvino 
Chicagoje. . ; ~ a

Kasperavičius .Jugteui iri Pnma.J'iš* 
Kauno.

Kazlauskienė - Ragauskaitė.
Krasauskas Juozas iš Ukmergės 

aps.. gyv. Philadelphia, Pa.
Kristalat - Endrulaitytė Marija, 

ir vyras August Kristalat, iš Ma
riampolės aps., gyv. rodos Shamokin

Kučinskienė - Vaitukaitytė Kon
stancija, vyras Konstantinas Kučin
skas ir dukterys Stella ir Liucija, 
gyv. Chicagoje, 102 W. 103 pk

Iazdauskas Kazimienas ir Mateu
šas, iš Šimkaičių vak, Raseinių ap., 
gyv. Nevv Yorke ir Chicagoje.

Levickas, iš Gižų vak. Vilkaviškio 
apskr.

I.ipinskienė - šuliakauskaitė _ Mi
kalina, iš Vilniaus, ir vyras Vincas 
Lipinskas ir Lipinskai Edžius ir Hen 
rikas ir Lipinskaitės Jadvyga ir 
Vladislava, gyv. Chicagoje ar New 
Yorke.

Motuzas, du broliai, sūnus Felikso 
kilusio nuo Kuršėnų.

Petraitis Antanas, Juozas ir Justi
nas, iš žvirgždaičių vak, Šakių ap., 
gyv. Chicagoje ir Clevelande.

Petrutis Jonas iš Darbėnų vak, 
Kretingos ap., gyv. Buffalo, N. Y^ 
ar ga! Buffalo avė., Brooklyne.

Pliuškevičius Antanas iš Šiaulių 
aps.. gyv. Chicagoje.

Ragauskas Aleksandras ir Ra
gauskaitė - Kazlauskienė.

Rainienė - Bagdoniutė Ona, iš 
Liudvinavo vak, Mariampolės ap., 
jyv. Brooklyne.

Railienė - Atkočaitytė Ona iš Ba
takių. Tauragės ap.. ir jos sanus 
Antanas.

Rollis - Atkočaitytė Ona iš Bata
kių vak, Tauragės ap. ir Rollis Ao- 
Ut»s, Frances ir Stasė.

Rudaitis Antanas.
Staškevičius Mykolas iš Šiaulių, 

gyv. Andover. Mass.
Semetaitė Kotryna, iš Šiaulių ap.
Ulevičius Jonas. Jurgis ir Petras.
Uzas Antanas ir Juozas, ii Kauno 

apskr.
Verksnys Jonas iš Kauno, 

vi , Viknius Petras, iš Telšių ap., gyv. 
pallKO Pbiladelphiioje.

Višnaveckia.
Zenkevičius (Zink)- Juozas, iš Sa

kių apskr.
Žaltauskaitė Anastazija iš Kam

piškių vak, Kauno ap.

LDD kuopa, kaip Bostone.
žimcHi °ta oilnaT salim^Da-! _Ont^kienėA\uMažajam trukumui pa- žmoną Mlkalimi, tris“du*kt^ Palaidota Elzbieta Zurbai- į žiavimą ^draugus iš N e vy
dami ~ • ĮSKynaus pirm. AioervaS; pildyti. liepos 6 d. komite-jrfs Mrs. Marijona Rendels te’ 4z musų judėjimo: a,ko Fatersono, Cliffsidės,

~ * Stugis; skelbimosi — Elena;tas suruošė pikniką, kuns Chicagoje, Miš Alena Va- veikeJa- buvo labai reikš- jr iš visu plačiu New Yorko Lužytė Ma^na a
Kondrataite, planavimo —pradėtas automobilių para- fanas Chicagoje ir Mrs. Mi-!minša mergina laisvųjų lie- apielinkių. Mes iš komisi- 
Jonas Zelnis, specialaus ko-- du nuo lietuvių bažnyčios, kalina Miller Grand Ra-!tuvl^ judėjime. Ji mokėjos buvome keletą kartu

Kiti bostoniškiai, kurie 
kartu dalyvavo, tam karštai 
pritarė. Jie sakė, Chicagoj 
gali gyvuoti LDD kuopa. 
Drg. J. Taurinskas aiškino, 
kaip jis kalbina narius | 
LDD. Jis sako, daug ko mes 
negalime žadėti nariams,

m!tet°AiT ?onas .YaIeskaLNors lietus grėsė ir vakare pids mieste. Taip pat i.ali- 
sekr. Alb. Apanavičius. Va-;debesys prakiuro, bet pik-'k0 devynius anukus ii

chorus, 
n i muose_ t •/ * 9 vtv r ■«■ ■ n «| «f Lt-? XJ Vl£“ * * ' lvii*

jaus vedėju buvo pakvies-j nikas*'|vyko. Susirinko gau-'ną proanuką,“"du brolius, daX°- Tai buvo‘švelnaus ir’ikfa*
tas Martin Q. Moli. ,sus BALF 1 " ” ------  l- ’-------- ’ - ’

Darbo komitetas aukoms laimėta
po namus rinkti buvo pada- Čia vajaus

dainuodavo vaidi- \ nuvykę i Paterson, ten ma-j dukterys Marcijonos, iš Veli 
ir kitaip pasireikš- tėmės su draugais Dibv.ls “j Zolynaitė - Riškienė iš Vi

Kinderiu. Ragausku

rių draugiškus ryšius, tai -10 darbininkų. Moterų sky- J. B. Laučka. 
jau yra šis tas. Jei musų or- riui vadovavo Ona Šukienė, 
ganizacijos narys susergate kuopų kapitonais buvo

daugiau tolimesnių giminiu, i Politiniai Elzbieta svyravo !a.u išvažiavime. 
BALF vajaus Rochestoy! Veljonis iš Uetuvos Mes

ar numiršta, mes jį pnsi 
mename ir tuo parodome phine Berens, 
musų draugiškumą.

Man pasiklausius draugų 
bostoniškių nuomonių, ne
buvo daug kas sakyti. Jie 
sako teisybę. Chicagoj gali 
gyvuoti LDD kuopa. Tik 
jau nuo Bostono mums nė
ra ko atsilikti, jei tik mes 
norėtume pajudėti. Taigi,! 
dėl to ir parašiau. Paban 
dykime ir padarykime.

Emilija Kazlauskas, Jose 
Ona Mocke

darbininkams pagerbti, jų • 
darbui Įvertinti, liepos 20 d. J 
parapijos salėje buvo su

ir vienu tarpu buvo visai)
iš Amaliskių kaimo ir pasvirusi prie komunistu, 

j parapijos. Amerikoje gyve- bet kuomet tūlas korespon- 
no ilgus metus, -------1....

Karščiai ir Aptinyimaa

i-t

Šiltas, drėgnas oras pada
ro žmones tingius, praside
da vasaros nesusivaikymas. 
Vieni bėga paskubomis, kur 
vandens pasiekti, kiti apsi
rūpinę amunicija kur nors 
miške ar ūkyje tupi. Kada

vičius, Nancy Bardzevičius, rengtos vaišės f Ju sumany- p° .l1^. me^» čia sukurė;(fantas per “Laisvę” išpei- 
Genė Dominas ir Teresa tojas daugiausia buvo Juo-:J°s ^-usį-tėveli 
Stukas. Vyi-ų skyriui vado- zas Braknis; fotografas. tiidelfe bw-,,ji nusigrįžo nuo kon.
vavo Alb. Stugis, o kuopų Vaišiu išlaidas padengė J ^s.ginunių ir draugų, daug simpatizavo socialistam.
kapitonais buvo Ant. Pali-! Braknis, J. MocejunaT. ' ^iĮ^kiTramiai'i Per įkrito ifesu-
homs P. Norkehunas, Jo- Tai daugiausia aukoję 2*daS-
nas Zelms, Petras Berens,;lietuviai šalpos vajuje; jie Anariau- -
Silvestras Butrimas ir Vin- geriausiai suprato vajaus
cas Apton. darbininkų sunkų darbą ir

Vajui buvo paskirta 10 jų pasiaukojimą.
dienų — birželio 9—19 d. Rochesterio lietuviai savo 
Buvo paruošti trumui pra- dal| atliko. Pagal jų skai-

Pažvelgus .i
likę npiižmir. Giežią kapą ašaros suvilgo 

, blakstienas. Skaudus atdu-melėj, o mes
Šime Tavęs. ... .

Juozą. W«itke»ičius. J°S.
na net ir tolimųjų sirdis. 

—o— (Lenkių galvą prie Elzbietos
kapo, kuri per anksti gyvv-f .v, . , . ...... ----- , Velionies žmona Mikali

symo laiškai, kurių issiunti- cių. BALF vaiuje Roches-lna Lapinckienė su dukrelė- bės neteko. Tebūnie Sviesi 
nėta_ apie 5,000. Savaitė terio miesto lietuviai už- mis nori išreikšti savo šir-jos atmintis, taip atsidusta 
prieš vajaus atidarymą vie- ėmė pirmą vietą. Tai vi-:dingą padėką visiems gimi- tavo giminės ir draugai, 
tos laikraščiai kasdien ra- siems pavyzdys kitų miestų nėms ir draugams, kurie
sė apie busimą vajų. dėjo BALF skyriams ir lietuviu 
komiteto narių paveikslus, šalpos darbo prieteliams!

Iš BALF Biuleteniopareiškimus ir pan. Radio, 
stotys kasdien turėjo trum
pus pranešimus. Vaius ofi-j 
cialiai atidarytas birželio

BUFFALO, N. Y.

P. Juozunat.

kas sueina, tai vis kalbasii9(I ' masiniu susil.įnl(jmu 
ap.e karst! n- kur nuo jo|šv Jurgio lietuvių par
pasislėpti.

Vasaros karščiuose net ir

Mirė Antanas Duggan
Liepos 21 d. čia mirė

manome, kad ir 
draugai cliffsidiečiai galėtų 
sudaryti atskirą busą ir at
vykti i musų išvažiavimą

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gsonama ir "Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

je, kur atidarymo kalbą pa- Anthony Duggan. per ilgus 
sakė J. E. vysk. James E. metus gyvenęs Worcester, 
Keamey. Mass. Velionis tik per karo

Svečiais kalbėtojais buvo laiką atsikėlė | Buffalo. Mi- 
BALF pirm. kun. Dr. J. B. |rė po sunkios ojieracijos. 
Končius, Dr. Pranas Padai- Palaidotas liepos 24 d. Ve
skis, garbės komiteto narvs: lionis per ilgus metus buvo 
Wm. T. Nolan ir Juozas B. “Keleivio” skaitytojas. Po 
Laučka. Programai vado- jo mirties paliko nuliūdime 

• vavo komiteto pirm. Izabe- žmoną Jozefiną ir dvi duk- 
>lė Rovaitė ir vicepirm. kun.'teris, Mary ir Helen. Abi 
Pr. Valukas. Be jų, kalbėjo dukterys yra ištekėjusios, 
kun. J. Bakšys ir vajaus ve- Taip pat paliko brolis Ta- 
dėjas M. Q. Moli. Salė bu- mas.
vo pilna žmonių. Didesnę Pranešu apie Anthony 
dalĮ susirinkusių sudarė Duggan mirtį visiems pažjs- 

i jaunimas. Čia nerinkta au- tamiems ir draugams ir nuo 
įku, o tik tinkamai pasiruoš- savęs reiškiu gilios užuo- 
ta didžiajam darbui. i jautos jo likusiai šeimynai.

[ Komiteto nariai per 10 J. Keriulis.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TTRTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo fiO metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

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

Iš Newarko ir apielinkių 
laukiame draugų Guobų, 
Kazanauskų. Žolynų, II. 
Burkes ir kitų musų priete- 

llių, su draugais ir pažįsta
mais.

Manome, kad ir Philadel
phia galėtų pasirodyti su 
savo busu ir dideliu draugų 
buriu. įrauksime.

Mes, komisija, kviečiame 
visus plačios apielinkės 
draugus neužmiršti musų 
raginimo ir pribūti iš visų 
pusių | musų dideli išvažia
vimą rugpiučio 31 d. sek
madieni.

Rengimo Komisija.
A. Žvingilas,
P. Kriaučiukas,
J. Jankūnas.

MALDEN, MASS.

Metinės Sukaktuvės
Jau greit metai, kaip per

nai Septemberio 8 d. mirė 
mano vyras Vaclovas Val
kauskas. Jis buvo senas 

j “Keleivio” skaitytojas, skai
tė tą laikrašti nuo pat savo 
atvykimo i Ameriką 1919 
metais. Mirdamas 
nubudime žmoną Veroniką 
sūnų Vaclovą ir dukteri 
Katriną. Jo mirties meti
nėms besiartinant aš atsi
naujinu “Keleivį”, kutj ma
no vyras mėgo skaityti.

Veronika Valkauskienė.

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street,
New York 24. N. Y.
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įnūo grindų pasiekti. Tame 
I pačiame kambaryje buvo 
; kelios tuščios dėžės. Bez-

--------------- džionė pagaliau sugalvojo
GYVIŲ PASAULYJE įgyvena ir instinktu ir savo sukrauti dėžes viena ant

--------  išmoktu patyrimu. • kitos ir tuo budu ji pasiekė
Instinktas yra įgimtas Daugiausiai. “mokslo” ii į bananą palubėje. Čia bez- 

mokėjimas ka nors padary- žmogus ir kiti*, gyviai įgija džionė buvo atsidūrusi priešr»‘i - !_•_!_ 1_1___i ■ J J__* ___ _ I___ 2 —

Instinktas ir Protas

ti. Bitės dirba labai painų 
darbą, bet jos dirba tą dar
bą nesimokindamos. Kiek
viena suaugusi bitelė moka 
medų ir vašką rinkti, moka 
avilį valyti, karalienę slau
gyti ir dirbti kitus darbus 
avilyje. Bitelei nereikia mo
kytis to darbo. Bet jei bitė 
skraido daug aplink avilį ir 
nulekia toliau, ji išmoksta 
atskirti vietas ir pagal ma
tymą išmoksta surasti kelią 
namo. Tas mokėjimas su
rasti namus bitei nėra įgim
tas, ji turi to išmokti.

Paukščiai moka sukti la
bai painius lizdus, bet tas 
mokėjimas jiems yra įgim
tas. Jei mažą gandriuką ar 
kokį kitą paukštį išauginsi
me be tėvų, kad jis negalė
tų išsimokyti iš kitų paukšt

darydami klaidas. Pavyz
džiui, maži viščiukai, tik 
išsiritę iš kiaušinio, instink
tyviai ieško lesalo ir lesa 
viską, kas tik pakliūva. Ma
žas viščiukas griebia lesti 
akmenukus, žvyrą ir viso
kius vabaliukus. Bet viščiu
kas greit išmoksta atskilti 
gardų maistą nuo negar- 
daus, jis iš patyrimo sužino 
kad akmenukus lpsti yra 
negerai ir kad grudai yra 
geras maistas. Jei už klai
das seka bausmė, o už gerą 
pasielgimą duodama dova
ną, tai gyvuliai greit persi
ima visokiais gudrumais 
arba išsimoko visokių trik
sų.

Bet ar gy vuliai gali pro
tauti? Dėl beždžionių atsa
kymas yra TAIP. O dėl ki-

visai naują uždavinį, ji nie
kada savo gyverfime nebu
vo krovusi dėžių, kad galė
tų aukščiau pasilipti. Bet 
ji tą sugalvojo. Tame atsiti
kime beždžionė parodė pro
to, arba mokėjirdo protauti. 
Beždžionės ir kituose ban
dymuose yra parodžiusios 
savo mokėjimą galvoti ar
ba protauti.

Ar gali protauti kiti gy
vuliai, mokslininkai dar ne
turi aiškaus atsakymo. Pa
vyzdžiui, jei padėti kaulą 
už tvoros ir paleisti šunį. 
Jei tvoroj nuošaliai yra sky-j 
lė, pro kurią šuva galėtų': 
pasiekti kaulą, tai ar šuva 
dasigalvoja pro tą skylę 
eiti. ar jis tik bėginėja pa
lei tvorą, kol užtinka pri
puolamai skylę ir pro ją iš-

Ar Lažybos Yra Liga?
✓ _

Aną vakarą susitikau gos. Betininkai yra filoso- 
Bostone vieną pažįstamą, f ai. jie žino, kad pralaimė- 
Sakėsi ką tik grįžęs iš Re- jimas lažybose yra jų neis- 
vere šunų lenktynių. Pagal vengiama dalis, 
jo pasakojimą, šunų lenkty-' Bet kodėl žmonės taip 
nės Revere vyksta ne ma-jlinksta į lažybas. Kunigai 
žiau, kaip 100 vakarų peri sakyklose, valdžia su polici- 
metus ir per vakarą žmonės'ja, protingi žmonės 4aik-
ten suvežą apie pusę milio
no dolerių pinigų. Išeitų, 
kad per metus tų lenktynių 
organizatoriai daro apie 50 
milionų dolerių “apyvar
tos”.

Pagal mano -pažįstamo 
pasakojimą, į šunų lenkty
nes lankosi daug lietuvių. 
Sako. viena jo pažįstama 
leidė kas vakaras ten at
vyksta ir visada sakosi už
dirbanti pinigų. Žinoma, 
niekas negali patikrinti, 
kiek kas pinigų uždirbamai- 
pradirba lenktynėse. Tas 
mano pažįstamas sakėsi vi
sada pridedąs, nors kartais 
jis ir parsiveža kelius dole 
rius uždarbio, bet dažnai 
parvažiuoja ir su nuosto 
liais.

Kitas atostogaujantis bo-

—Maike, ar tu nežinai, prieš vyresni sprecymesj 
kur gauti gerą Sapnininką? kunigus kritikuoji, bedie-

—O ką tėvas sapnavai? viškus raštus skaitai, o tas.
—Aš turėjau labai gerą vaike, no gut. 

sapną, vaike. Atsiguliau ir! —Palauk, tėve. Jeigu 
sapnuoju, kad Amerike su- kunigas negerai elgiasi, tai 
gryžo seni laikai.. Rodos, kodėl aš negalėčiau jį kriti- 
bučemės prikrautos pilnos kuoti? Arba kodėl aš nega- 
mėsos ir geriausis porčiap- lėčiau ginčytis su vyresniu, 
sas po 8 centus už svarą; jeigu aš nesutinku su jo 
tuzinas kiaušinių 12 centų, nuomone? 
svaras sviesto 15
liau. O saliunuose
šimtuką duoda dideli į.., .„..v, - . .
są, skunerį alaus ir maga-. todėl daugiau už tave žino. . 
ryčioms da prideda silkės! —Gali žinot,
vuodegą užsikąsti. Tokie nežinot, tėv

X - f • * , • rr, • ’ * . , ,, — • • * , tlklmT ištoinilinti'" bet "visvien > pirmininkių W. Green studiją

visi atkalbinėja 
ir “moko” žmones neleisti 
pinigų lažyboms. Bet visi 
tie graudus ir rustus pa
mokslai lažybininkams yra. 
kaip žąsinui vanduo—aplie
jo ir niekas neprilipo. Ko
dėl taip yra?

SiAiku butų atsakyti Į tą 
klausimą. Atrodo, kad žmo
nes labai vilioja neuždirb
tas doleris. Gauti dolerį, už 
kurį nereikia lieti prakaito, 
atrodo didelė laimė. Įpra
tus į lažybas, jos pasidaro 
lyg koki liga, žmogus sudė
jęs dolerį kitą ant arkliukų 
ar šunų; jaudinasi, laukia 
“laimės”, svajoja daug lai
mėti ir tikisi neuždirbtu do
leriu pasiekti, trokštamo 
turto. Jei neišdega, maža 
bėda — kitą syk vėl galima 

galima jau- 
laukti ir...

pralaimėti.
Yra ir tokių, kurie laimi. 

Kiekvienas betininkas žino 
frentų ar pažįstamų; kurie 
yra laimėję. Kiekvienas la- 
žybininkas ir pats kada 
nors yra laimėjęs ir apie tą 
savo laimėjimą jis gali kal
bėti ilgą laiką jau ir po to, 
kada laimėti pinigai senai

rasciuose,

čių kaip sau lizdą sukti, jis.tų gyvulių mokslininkai dar
visvien susisuktu sau tokį!nėra tikri. Su beždžionėmis Pau.ekia kaulą. At
™t lizdą, kaip ii- jo tėvai, buvo daromi įdomus ban- J ^™k"vo, ok

Mokslininkai surado, kad dymai ir pasirodo kad jos karta fe iau vra ~~ --
•eina nuo lyties orga- sprendimą nepa prast°.s.^'pasiekia kaulą, bet ar pir- P-eXere 'ieną vakarą sa^ dint<s,_ pajoti, 

mą kartą jis dasigalvoja

paukščių
Sj Pho™on‘r KadX kunė - pir- kfcj pelnęs 24
pasirodo tam tikri hormo- buvo toks: . aAik nėr ^ampuoli Suranda Klek J1S kltais vakarais pra"
nai, paukščiai imasi lizdą Kambaryje prie lubų bu- lošė. Jis nepasakė,
sukti. Jei i paukščio kuna vo pakabintas bananas, ku-!"^* į**1? pro ją iš-

naujai į jo kūną Įleisti hor
monai. .

Žvėrims yra įgimtas me
džioklės jausmas. Jaunas 
liūtas, jei jis augtų ir be tė
vu. visvien išmoktų me
ilinti ir aniidvti savn au

Trumpai Apie Viską
Unijų Pasimojimas įsikėsintų i 

Amerikos Darbo Fedęra- teritorijas.
jos saugumą ir 
kaip tą norėjo

tų pinigų valdžia pasiima 
sau didelę dalį mokesčiams. 
Kitą dalį iš tų pinigu gąuna
šunų ar arklių savininkai, o1 Y™ v.ėl ir net kelius kartus 
dar didesnė dalis tenka pralaimėti, 
lenktynių organizatoriams. Jei lažybos ir gembleria- 
Todėl iš publikos surinkti vimas yra liga, tai ikišiol 
pinigai sumažėja ir jų geli visuomenės ligų gydy- 
daug mažiau grįžta atgal į tojai tai ligai dar nėra su- 

I publiką. Kas kas, o publika galvoję vaistų. Atrodo, kad 
TURI pralaimėti. Jei butų mokymas jaunų žmonių iš

is kitų si lošėjai, bet jie mano.ikim tą reikalą musų mora- 
’ 1 ' ’ ' - - - ; jistams svarstyti.

Nepralaimėjęs.

BALF Metinis 
Seimas, jistų į koperatinį judėjimą, 

yzdys vra toks svar- 1000 svarų sterlingu! Jie bi- lošimas ir “betai”, 
jo ateivių, kurių odos spal-

keturis ir penkis burdingie- Ii būt geras pavyzdis. «««. 
rius. Ir joms būdavo gerai, ilgokai pasauly gyveni, gi-i Instinkto geras pavj 
ir burdingieriams gerai, riesi kelias armonikas nudė-gali būti painus veik:Al. . . riksmas. 5ug uniju nutarimas ir pir-

buvęs,a^lek?. -.vle?°j 1"u.sies mas didelis organizuotu A- 
s. Tos sirses deda kiau-

Taigi, kai aš dabar tuos lai- vėjęs. turkų kare buvęs, kokį atlieka vienos imsies
kus susapnavau, tai nore- paskui Amerikon atvykęs, ši/šės. Tos širšės deda kiau- imerjkos darbininkų pasiry 
čiau žinoti, ką tas sapna- vadinasi, nemaža pasaulio ^n_!us i žemę. Širšė Pate_ižimas masiniai dėtis į kope- 
ženklina. Zakristijonas ro- matęs, bet ar daug tėvas 1,sk?sa.. zę™čjc (luobntę- ratini judėiimą. 8 milionai 
kuoja, kad Amerikoj vėl anie ta pasaulį žinai? Ar paskui ji lekia kur nors ą p Federacijos narių 
gali sugrįžti tokie laikai, žinai, dėl ko buvo tasai tur- ieškoti kirmino. Kai suran- “kontroliuoja” per savo už- 
ale be Sapnininko ir jis nė- ku karas? Ar žinai, kokiu (,a Jb i£el,a kinmnui su sa-jfjarįius apic 15 bilionu do- 

laivu Amerikon atvykai ?jV0?,IlV. ,M*J.o neužmuša. jerjų pinigų per metus. Jei 
ai. iš kurio uosto jis 0 tlk^! paraliziuoja. Toks,nariai taiTį žymesnę

Tai vra parahziuotas. kirminas yra dali gavo pajar£Ų išleistu

ra šiur. Kažin, ar tu negalė 
tum man šitą sapną išviro 
zvt?
----- Aš. tėve, ne sapninin- labai paprasti dalykai, dėl įvelkamas i 13 duobutę n ,per koperatvvus, tai kopc-

kas ir sapnų aiškinti nem~- kurių nereikia nei mokyklų sirsf. i 1? kūną padeda sa- ratjnjs judėjimas Amerikoj 
ku. Bet kai dėl praeitų lai- , lankyti bet tėvas ir to ne-ĮV0 kiaušinėli. Io to ji uz- - kaito butu
kų. tai aš nemanau, kad jieižinai. O jeigu nežinai tokių'J™*!1? žemėje skylę ir. le- r^^yn. 
sugrįš. O jeigu ir sugrįžtu, i r aprastu dalyku, tai pai- kl3.kltu.r- is kiaušinė-

Ar žinai, 
išėjo ir kur atėjo9

tai džiaugtis nevertėtų. :nesni klausimai bus da la- 
—Kodėl? Jbiau nesuprantami. Kain gi
—Todėl, kad pigi degti-)tuomet rali reikalauti, tėve. 

nė ir alus nėra jokia laimė.)kad niekas tavęs nekriti-
Priešingai. lengvai pl ie ną- kuotu?
mi svaigalai daugiau žmo- —Tai kain tu ’ rokuoji. 
nių sugadina. Maike. ar aš iau iš tikro

—Neteisybė, Maike. Bur-Į toks durnas, kaip tu nušne-
na šnapso nieko da nesuga
dino ir nesugadins. O jeigu 
jau katras iškrypo iš doros 
kelio, tai ne dėl gėrimo, ale 
dėl to, kad maž£s būdamas 
negavo gana lupt.

—Tai yra klaidinga pa
žiūra. tėve. Tik vergijos lai
kais žmonės buvo mušami.

—Nesiprečyk, Maike, ba 
aš tuoj supyksiu.

—Pyktis taip pat bloga 
yda. tėve.

—Ai don kėr, Maike. ką 
tu šneki, ale vaikus mušti 
reikia. Lietuvoj buvo net 
tokia patarlė, kad už vieną 
muštą duoda dešimtį ne
muštų. Ir tas teisybė, taip

lio išsirita širšės kirmėlaitė, 
ji maitinasi to kirmino pa- 
raližiuotu kunu ir kai išau
ga. prasigriaužia iš žemės 
ir lekia pradėti iš naujo šir

Atmintinos Sukaktuvės
Rugpiučio 6 d. suėjo du 

metai, kaip žmonijos gyve
nime pasirodė pirmoji ato
minė bomba Hirosimos mie
ste. Su ta bomba į musų gy-

. . venima įsiveržė -nauja jėganemato ir juo nesirūpina., ir> ar kam patinka ar ne, 
Issiperejęs sirses vaikasj ve- vjsas žmonių galvojimas, 
da tokį pat gyvenimą, koki keities planavimas, valstv- 
vedė ir jo tėvai, visai ne- 5^ santykiai ir “balansai”
matęs tų tėvų. ... liko užkrėsti “atomais”. 

Voveres ir Kurmiai m-j Tik du metai praėjo nuo
stinktyviai krauna atsargas tos atmintinos dienos bet 
žiemai. Jei voverę pnjau- kjck jap pl.jkalbėta, ’ kiek 
kinti u- laikvti namuose. Pi prisirūpinta ir išgąstauta.. 
visvien veikia pagal savo jr pjk pradžia. Juo to- 

zkrarna liau< juo labiau atominės
Ve, čalis Vėdaras, anadipn 
pradėjo imti ant kritiku 
mano nosi. Na. nasakvk 
kokią tiesą jis turi kabmt's 
nrie mano nosies? Ar tai jo
biznis? ... __ _

Bet tokių priekabiu. ka’ tarsl Jls no,’ėtU žolęikyti!
tėve, negalima vadinti kri- • ^lyginti, kad butų geriau; - ------
t’ka. Tai vra asmeniškumas, miegoti. 1 Australijos ‘Bėdos

kėjai?
—Aš to nesakau, tėve. 

Aš tik nurodžiau, kad nors 
tėvas esi daug už mane vy
resnis. vistiek daug dalvku 
nežinai todėl nepyk, jeigu 
jaunesnis pakritikuoja.

—Bet kaip aš galiu np- 
nvkti. Maike. kada laimes
nis užgauna mano unara?i

šes gyvenimą.
Širšė motina savo vaiko

va nėra visai balta (jiems 
ir italai atrodo per daug 
tamsus)! Jie biio įsileisti 
per daug žydų! Jie bijo su
gadinti savo gryną rasę, 
bijo naujų žmonių, naujų 
idėjų, o todėl ir atsakymo 
neturi. '

Po ilgų apdūmojimų 
Australijos vadai sutiko įsi
leisti 4.000 žmonių iš Euro
pos išvietintųjų žmonių sto
vyklų. Bet’75 nuoš. ateiviu 

pastūmėtas turi būti nežydai. Tiek atei
vių jie įsileis dar šiais me
tais, o ateityie įsileis k 
mėnesi po 1,000 žmonių 1

Šunų lenktynės Ameri
koje nėra labai populerios.______ _ BALF Direktorių Tary-
Daug daugiau publika mėg- bos nutarimu, Bendrojo A- 
sta arklių lenktynes. Pernai merikos Lietuvių šalpos 
metais vien už įžangos ti- ^ondo metinis seimas įvyks 
kietus į arklių lenktynes m- lapkričio-Novem-
publika sumokėjo 36 milio- ~er ^-6 dd. Hotel New Yor- 
nus dolerių, o į lažybų ma- ker. Nevv Yorke. 
šinas publika sudėjo vieną Visi BALF skyriai yra 
bilioną ir 800 milionų prašomi ruoštis metiniam 
dolerių. Tiek perėjo per le- seimui. Geriausias pasiruo- 
gališkas mašinas, kurios Šimas butų pravedimas BA- 
dirba valdžios įstaigų prie- LF vajaus visu pajėgumu ir 
žiūroje. Sako, neiegališki išrinkimas savo atstovų šėl
iosimai paima tris kartus man.
daugiau pinigu iš publikos. Seimo darbotvarkė bus 

s į Tokiu budu ap'ie 6 bilionus pranešta vėliau. Viešbuty-
; dolerių publika išleidžia ant je yra rezervuotas ribotas

;«• ei j . lažybų arkliu lenktynėse, kambarių kiekis. Norintieji
t n ai Skandalai Vargšai šuneliai yra tikri turėti viešbutyje kamba-

, . n.uo ka,l°. Ameri- lažybų posūniai, jie gal su- liūs. prašomi iš anksto pra-
koje įskyla pelitiniai skan- ėda tiktai šimtus milionų nešti BALF raštinėn, 105 
dalai, valdžios ar kongre- dolerių publikos pinigų. Grand Street, Brooklyn 11, 

Bostono policija praeitą N. Y.so tyrinėtojai ištraukia iš 
oatamsių senas sąskaitas, 
išvelka dienos švieson “įta
kingus žmones, kurie ėmė 
magaryčias ar dovanas iš

savaitę skelbė, kad viename 
Bostono mieste yra anie 
tūkstantį nelegališkų lažy- 

. .. .. . . , ,bų agentų. Jie'paima iš į
-n ‘ Įtakingų pelnagaudžiu. žmonių pinigus ir paskui
Per kurį laiką eina skalbi-1 publikai išmoka laimėji- Pnrlirhn. mug _ Ras Iaim. SmnlkŲ< svuiai t aairoo

agentai paprastai yra tiktai
mų mazgojimas viešumo:e. 
•Spauda rašo, užgautieji rė
kauja. eina

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF pirmininkas.
Nora Gugienė.

BALF sekretorė.

riešutus kur nors 1 saugia bombos sukeltas milžiniš- 
vietą ir nori juos paslėpti kas durnų jr naikinimo še- 
ziemos laikui, nors jai jokio įįgjjg slėgs žmoniją iki bus 
reikalo ucia tą dantį. Su-(surastas kelias į taikų vals- 
va. kada gula ant karuoto, tyl)iu snorvvmima. Kada 
pirma kelius kartus apsisu- įjUS

kontrkaltinimai, iki viskas 
vėl nurimsta ir skandalas 
lieka užmirštas.

kaltinimai ir tarpininkai, nes “betų” h z-t *1 • • 1 • 1 *
Lekiantį Laivą

nis.yra stambus reikalas ir Du švedą inžinieriai su
maži agentėliai iokio savys- planavo ir padirbo pirmabūrin ___ II 1*1.:__ 1 • l X:tov’o lažybų biznio negali lekiantį laivą, kurs fesibė 

Politinių skandalų žino-i vafyti. gėjęs vandenyje iškyla iš

sugyvenimą. Kada 
—kas galėtų pasa-

vai sako, kad už kiekvieno 
politinio skandalo slepias' 
kitas skandalas. Sako, taip 
yra ir dabar. Dvi milžin'š- 
kos kompanijos. Pan Ame
rican Airways ir Trans- 
Word Airlinc susi barė 
dėl pasidaliiimo oro keliu.

Daugelyje vietų Amcriko- vandens ir tik susisiekia su 
je lažybos yra draudžiamos, [vandeniu dviem prie jo 
Bet draudimas žmonių ne- dugno prikabintais laivu- 
atbaido. Jei kas negali nu- kais. Laivas plaukia van- 
vykti į arklių lenktynes ar dens paviršium ir per ban- 
nenori mokėti įžangos, jis dymus pasiekė 24 mazgų 
“betina’’ per melegališką greituvo per valandą. Lai- 
agentą ir pasekmės yra to- vas buvo traukiamas vienoI» i , X K 7^.1. *1*^1 i • • 1 O ** -.1*1 * * *   * 7   .

kaip amen poteriuose. Jei- Kritika tokiais dalykais ne-1 Instinktas yra labai pai- Australija yra taip dide- 
gu aš tau bučiau dažniau,užsiima. Jos tikslas turi bu- nūs dalykas. Mažiaus:ai in-dč. kaip visos Jungtinės A- 
kailį pėręs, kai mažas bu- ti nurodyti tavo klaidas, pa- stinktu gyvena žmogus.)Merikos Valstybės. Bet Au- 
vai, tai šiandien tu butum dėti tau. o ne užgauti. Jam reikia išmokti veik vis-|stralija turi tik 7 milionus 
daug geresnis vaikas, ' —Vistiek. Maike. kriti- ką. ką jis gyvenime daro.

—O kodėl aš dabar ne- kos aš nemvliu... Na. ale už- Daugiausiai instinktu gy'
geras? teks. Eisiu i “Keleivio” na vabzdžiai ir kiti žemes...,---- ---- ------------------------ - *

—Tu nesi visai šlėktas, drukarnę, gal gausiu Sap- gyviai. Tame tarpe, tarp yra neišnaudojamos, o koki kompanijų ginčo atsirado neįdavinėti agentų ir ne- kurie plaukia giliai vande-
ale ir neperdaug geras. Se- nininką. tai bus geriau ne- žmogaus ir žemesnių gyviu, bus to krašto ateitis, jei viesas skalbinių mazgoji- verkšlenti, jei pinigai nuei- nyje ir todėl negali greit 
no amžiaus nepavožoji. gu tavo pamokslas. yra tarpiniai gyviai, kurie koks nors kaimynas vėl pa- tnas*... na ant arklio ar šuns uode-, plaukti. ,

Pan American Airuays no- kios pat. Nelegališką bizni 18 arkliu pajėgumo motoro, 
ri visus oro kelius už Ame-i sunku yra susekti, nes maži Tie švedai spėja, kad tokieriL-nc ^4.: i _ •__ x__ : ___ ’ 1 1^:__• 1 1 •
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Vyks į Braziliją Pagelba Graikijai
Prezidentas Truman pri- Amerikos kongresas už-Į 

ėmė Brazilijos vyriausybės draudė vyriausybei siųsti; 
pakvietimą ir sutiko nuvyk- Rusijai pažadėtą '“nuomos-1, 
ti į Braziliją šio mėnesio paskolos” pagelbą maždaug 
gale ar rugsėjo pradžioje. 25 milionų dolerių vertės. 
Tame laike Rio de Janeiro Dabar vyriausybė tą rusams 
mieste vyks visų Amerikos skirtą pagelbą, kuri jau bu- 
respublikų konferencija, ku- vo pagaminta ir paruošta 
rioj bus sutaitas bendras siųsti, siunčia Graikijai, 
gynimasis. kad ji galėtų atsiginti nuoj

’  LL 1 • *
Lynch “Teismas”

Raleigh, N. C. prisiėku-.

rasų “spaudimo”.

Potviniai Kinijoj
šiųjų teismas išteisino 71 Šiaurinėj Kiangsu pro- 
žmones, kurie pagrobė iŠ vincijoj išsiliejusios upės 
kalėjimo vieną negrą ir sunaikino 10 tūkstančių gy- 
bandė j j nužudyti. Negrui venamų namų ir apie 10 mi- 
Godwin Bush pasisekė nuojionų gyventojų turėjo ap- 
linčiuotojų pabėgti. Teis-Teisti laikinai savo gyvena
mas linčiuotojus visus ištei-;mas sėdybas. Nuostolingi 
sino. N. CaroLinos guberna-'potviniai Kinijoj atsitinka
torius sako, toks teismas 
yra tik pasityčiojimas iš 
•teisingumo.

Hirosimos Varpai
Rugpiučio 6 d. dvejų me

tų sukaktuvėms nuo pirmos; 
atominės bombos sprogi
mo paminėti, Hirosimos 
miesto visi varpai skambino 
vieną minutę ir priminė gy
ventojams, kad lygiai prieš 
du metus mieste dingo ar

kasmet dėl nesureguliavimo 
upių.

Jugoslavijos “Galybė”
Jugoslavijos diktatūra 

suėmė ir teisia kairiųjų de- 
imokratų vadą Yovanovič. 
kurio prasižengimas prieš 
diktatūrą buvo tame, kad 
jis parlamente pasakė: “Aš 
neturiu jokių iliuzijų dėl 
musų kariuomenės pajėgu
mo”. Likviduojant paskuti-

žuvo <fe tūkstančiai žmonių inius opozicijos likučius Yo- 
ir pusė miesto namų buvo vanovlc atsidūrę kalėjime, 
sunaikinta. Mirtingumas Sibire

“C. S. Monitor” praneša, 
kad į Vengriją grįžo du 
vengrai, kurie su 4,000 
žmonių išbuvo Rusijos kon
centracijos stovykloj apie 
septynius * metus. Po tiek 
laiko iš 4 tūkstančių žmo- 
prievartos darbuose gyvi 
išliko tik 45 žmonės. Kiti 
išmirė nuo sunkaus darbo ir 
Hgų.

Sąmokslas Korėjoj
Amerikos policija suėmė 

pietinėj Korėjoj 11 radio 
stočių tarnautojų, kurie bu
vo susitarę su rusais skleis
ti sovietų propagandą per 
radio stotis. Taraautojai į- 
terpdavo i radio programas 
sovietiškos propagandos ka- 
valkus. Policija tyrinėja to 
sąmokslo siulus.

S&usros Čechoslovakijoj
Kanados Atsargos į Iš Čechoslovakijos prane- 

Kanados vyriausybė % turi ša, kad ten siaučia neišpa- 
prie Ottawa upės. 120 m*-1 sakyti karščiai, dėl kurių 

išdžiuvo laukai ir ganyklos.lių i šiaurę nuo sostinės, di 
dėlės plutoniumo metalo 
dirbtuves,' kur gaminamos 
didelės atsargos sprogsta- Upės išseko ir daug kur gy
nios medžiagos. Kanados ventojams pradeda trukti 
valdžia sako, metalo atsar- vandens. Tokių karščių cen- 
gos gaminamos tiktai tai- tralinė Europa niekada ne- 
Kiems tikslams. buvo patyrusi.

KAS MUMS RAŠOMA

KELEIVIS. BOSTON

PREZIDENTAS “BAUfcINA” SU VETERANAIS

Prezidentas Truman atsilankė tarp veteranų karo in validų ir su jais žaidžia 
medinę bolę. Prezidentas lankėsi pas veteranus išdalinti čempionato dovanas 
laimėjusiems varžytynes invalidams.

_ . Puslapis Penktas

Rpno-imo komisiia susidė- ^la*nz. Bongerstr. No. 4, Germany,• , v J T , Britų Zona. Taipogi paieškau savo
JO iŠ M. L. Balchuno, J. hJal- draugų ią giminių ir nurodau jų 
nhnnn ir P U'nrnPr Rpf 1 vardus ir pavardes: Medzevičiusenuno n r. w arnei. pei ko- vladas stanporickas Henrikas. m>- 
misijai labai daug pngel-likavičius Romualdas, Vyšniauskas
hčin Hrunirui T Pilku V Jonas, Dambrauskas Vaclovas ir Dėjo draugai. J. rilKa, iu. Makunaa Vladas. Gal būt jie yra 
Strazdienė, A. Strazdas, L. Vokietijoj Britų ar Amerikonų zo-

1 = :.. (~\ nose. Jie patys arba kas apie juos
Balchuniene ll O. Gaiga- žino maloniai prašomi atsiliepti šiuo

I lienė. i adresu: (33)
Justinas Lesioms

' Po pietų J. Balchunas | 1718 Panet> Montreal 24, P. Q.s T . iii • Canada.gražiai padainavo solo ke-

lėtą dainų. Svečiai garsiai R. DARYti dėl SKAUSMŲ 
nnm nlmn Valiaus navaka- REUMATIZMO 

ARTHRITIS
į jam plojo. Vėliaus pavaka 
rėj atlankė mus netikėtas 
svečias, gerbiamas Vincas 
Ambrose iš Chicagos. Drau
gas V. Ambrose pasveikino 
Socialdemokratų 116 kp ir
Visą susirinkusią publiką LETS dėl gerų pasekmių. Mes no-
linkpriamati vien o-prn Ti< rim> kad jųs pamėgintumėt RADĘlinkdamas VISO geiO. JIS TABLETS (Bandomąjį kiekį) be jo- 
pasakė trumpą, bet labai kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
įdomia kalbą, anglų ir lietuj?“1 v?
vių kalbose. įs* nurodymai ant pakelio. Nieko

‘jums nelėšuos, jei nepatiks. (.34) 
NORTHWAY PHARMACAL CO.

439 North Street. 
ROCHESTER 5. NEW YORK 

Dept. 30

Jeigu jus kenkiate nuo Nugaros 
skaudėjimo. Raumenų gėlimo, Scia- 

i tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos,

Del Originališkumo nis yra įgimtas. Tai yra su- 
i pratimas, kas gražu, kas 
tinka ir kas ne. Kai kas sa
ko kad ir skoni galima iš-

“Keleivio” 28 nr. buvo das jie padirba modelius ir auklėti, galima pagerinti, 
įdėtas Kapsės straipsnelis juos pasiuntinėja didžio- T 
“bukime originalios”. Kap- sioms rūbų siuvykloms, Ru
sė sako, yra moterų, kurios rios madas ir paleidžia. Nei 
nieko negali sugalvoti ir žymesnės, nei nežymios 
mėgsta savo apaėdalu ar moterys madų išgalvojime 
plaukų sušukavimu kopi- nedalyvauja. Visos moterys 
juoti kitas moteris, o ypač tas madas tik priima ir pa
mušu žymesnes veikėjas. gal jas rėdosi. Tai kur čia

Gal musų “žymesnės mo- galima parodyti “origina- 
terys” turi‘ daug originališ- liškumą”? , 
kūmo, to negalėčiau spręs-S Ką pasakiau apie mote- 
ti, nes nėra tekę patirti, į ris, tinka ir vyrams, štai. 
kokius grožio salionus jos nesenai pasirodė vyrų ma- 
eina savo “originališkumą” da, kad “sporto žakietai" 
nusipirkti. Bet šiaip dėl tų yra siuvami iš dvejų spalvų 
madų tai yra taip, kad viso- medžiagos, viena pusė vie- 
kias madas mes imame iš nos spalvos, kita—kitokios.
“grožio fabrikantų”* ir iš Tai yra mada imta iš vidur- 
madų išradėjų. amžių, kada prie kunigaikš-
* T.- - -• čiu dvaru “juokdarius” taip
...£JUS2XT° aprengdavo/ o dabar dar
ĮK.UU ™ j k klounai tokias
karną paprašyti kad plau- ,.unifol7nas„, nešioja. Tiktai 

klounai apdengia kairų į,

Susirinkusi publika links
mai leido laiką ligi vėlyvo 
vakaro.

Vardu visos rengimo ko
misijos dėkavoju visiems 
draugams, katrie mums pa
gelbėjo, dėkavojam laikraš
čiams, kurie talpino musų 
garsinimą. Ir ačiū visai 
publikai už* atsilankymą.

Philomcna Wamcr.

TEISMAS
Jaunas mergaites galima 
išmokyti atskirti, kas gra
žu, kas akį patraukia ir neįsisteigs Dievo Karalystė 
kas yra negražu ir “bana-

Ant žemės gerovės nebus, kol

liška”.
Skirtumas tarp skoningu

mo ir originališkumo yra 
tas, kad “originalė’i leidė 
apsirengia ne taip, kaip ki
tos, o moteris su skoniu ap
sirengs gal ir tos pačios 
mados drabužiu, bet apsi
rengs gražiai, patraukian
čiai. Moteris.

ALIK ARMIN,
3444 Mass. St., Gary, Ind.

(Skelb. 5-8)

PAJIESKOJIMA1

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

KorespondencijoS

Gyvulius tenka šerti kūtėse pučiuką kitaip. Tokiuose deši pusę ^tokiomis spa]. 
ateinančios žiemos pašaru. ir^žvmS” mo- <omis’ 0 mu^ v-v,ai >>rieša'

Urei b vFsai Z užpakalį pridengia ki-
terei už skambantį pinigą 0 lomk spa.vom .. 
duoda patarimą, kaip plau- Moterys, kurios moka pa
kų sušukavimą pritaikinti čios drabužius pasisiūti 
prie veido. Musų civilizaci- rodos, galėtų parodyti “ori 
ja dabar yra toki, kad plau- ginališkumą". Bet butu 
kų sušukavimas nebėra klaida taip manyti. Jei siu 
“namu- darbas”, bet “fab- vėją nori ką nors pasisiūti.

reikalas. Jei nori ji nusiperka madų žurnalą

DETROIT, MICH.

Socialdemokratų rietus 
Puikiai Pavyko

25 metų sukaktuvių pro
ga nuo Lietuvos nepriklau
somybės de jure pripažini
mą per Jungtines Amerikos 
Valstybes, Lietuvių Social-

Ha, matau milijonus besikankinan
čius Reumatiškuose skausmuose, 
rankų ir kojų Kėlimo skausmuose. 

Paieškau Agės Skicpinaitienės gi-1 Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
musios Povilaitytės, paeinančios iš'šalčio ir nesmagumų varginami žmo- 
Palekių kaimo, Jurbarko vai.. Ra- nės skundžiasi. Peksr.io Galinga 
šeinių apskrities. Ji seniau gyveno Mostis, sudaryta iš daug skirtingų 
Bostono mieste, gal ir dabar tebe- elementų ir brangių aliejų, iš skir- 
gyvena. Paieško Marė Jurkšaitienė- tingų kraštų svieto, šildydama ga- 
Povilaitytė. Maloniai prašau atsi- linga šiluma sunaikins minėtus skau- 
liepti arba pranešti kas žino šiuo smus! Sena ir teisinga patarlė sa- 
adresu: * ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai

Mane Jurkschat, Lager EUeiberg, jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl
B. Kappcln Schei, Kreis Ekenfordc, tepk su Deksnio Galinga Mosčia.

Schlesvig Holstein, Turime daug laiškų nuo žmonių, ku-
British Zone, Germany. rie liudija ir dėkavoja už pasekmin-

___________________ ____________— gumą Deksnio Galingos Mosties.
Paieškomas Truskauskas Jonas Kaina_ 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 

seniau gyvenęs Waterbury, Conn. oz._ $5.00. (6-3
paginę, jį GuAnlni kaimo. Vilkaviškio .
apskr. Jo giminės yra paraše man į 
laišką ir norėčiau perduoti. Prašau. 
rašyti šiuo adresu:

Reikalaukit tik
Deken’s Ointment

P. O. Bos 666, Ne»ark. N. J.
Marv S. White,

R. F. D. fet. 2, Thomaston, Conn.

Paieškau dėdės Liongino Merkio 
kilusio iš Včželių kaimo, Skapiškio 
parapijos, taipogi pusbrolio Antano 
Merkio gimusio Amerikoje ir pus-
seseres Malvinos Merkytės taip pat 

_ gimusios- Amerikoje, jeigu ji yra
kuopa buvo surengusi nie-,vedus ta* P?. vyru Pavardės nežipau1 . _ .. _ , *, Prašau ŠIUA adresu*-Lųs-minejimą Jekniunų far
moje. Parengimas gerai pa
sisekė. Buvo susirinkę daug 
demokratiškai nusiteikusių' 
žmonių.

Pirmiausiai

demokiatų Sąjungos 116 gimusios- Amerikoje, jeigu ji yra

Prašau atsiliepti, šiuo adresu: 
Malvina Noreikienė-Karsavičiutė, 

ingolstadt, Elbecht-Kaserne 
Litauiscbes Lager
Nr 79 D. P. Camp.

U. S. £onc, Gprmany.

ricnas
turėti plaukus sušukuotus ir pagal jį ką nors siuva. Pirmiausiai susirinku- 
gražiai ir tain, kad niekas taiso. Madų fabrikantai ir siems buvo perskaityta ir 
pirštais nebadytų, turi kar- čia pasirodo pirmieji, jie visi vienbalsiai priėmė rezo- 

*’■ * -* ----- 1—-- ’liuciją, kuri buvo pasiųsta

Dėl Chicagos Negerovių ir, jei tik nori, gali visada
--------- turėti žinių apic unijų vei-

Kai drg. Frances Mituza kimą.
pakėlė musu miesto traku-: Aš tik norėjau paminėti 
mus. tai dabar girdime vi- drg. Pugžliui ir kitiemą 
sako. ' .“Keleivio” - skaitytojams,

Reikia pasakyti, kad ne- kad labai geras straipsnis 
laimingi įvykiai pasitaiko apie unijas yra įdėtas į
visur,, o. ne tik Chicagoj.: 194 ( metų Keleivio kalen- vargintiems plaukams du°- tiktai seka madų fabrikan- 
Net ir geriausiuose viesbu-' dorių. Aš jį kaip tik dabar damas “fasonas”. Moteris tus ir apie originališkumą

tas nuo karto eiti į grožio pirmieji sugalvoja visokiu 
salioną ir ten įkišti savo mandrumus ir jei moter s 
galvą į tokią didelę mašiną, nesirengs taip, kaip “mada 
kuri plaukus suraito, su- liepia”, ji bus “atsilikusi . 
kraipo, o paskui tiems iš- Todėl visos moterys dabai

Karolina Bukauskaitė . Palkotie- 
cucirinVii i nė iš Vokietijos paieško savo brolio 
SU..11 inhU- j(azj0 Bukausko kilusio iš Ukmer

gės apsk. Žemaitkiemio valsčiaus. Jj 
patį arba kas apie jį žino maloniai 
prašau atsišaukti šiuo Adresu:

Mrs. E. Brėdikis. (34)
Stauffer, Alberta, Canada.

čiuose ir net gyvenamuose (perskaičiau ir radau labai 
namuose galima susižeisti. (įdomios medžiagos apie

Chicagiečiai yra pakant
rus ir pripratę prie daug 
dalykų. Tačiau vieną daly
ką reikia paminėti, prie ku
rio sunku priprasti ir kas 
atrodo daug pavojingesni, 
kaip Chicagos gatvių nely
gumas. Tai, yra musų mer
ginų ir moterų mada nešioti 
vieno colio ilgumo pirštu 
nagus. Tokie nagai, paleisti 
į darbą, gali pasiekti labai 
toli ir gali palikti žymės 
akyse ir veide. Kažin, ar 
negalima butų juos apkar
pyti? Žinoma, prievartos 
nereikia vartoti, bet šiaip 
sau, gerumu kalbant, kodėl 
nenešioti trumpesnius?

J. J. Pranvkus, 
Chicago, III

Dar Dėl Unijų

Drg. A. Pugžlis pakėlė 
klausimą, kad laikraštis ra
šytų daugiau apie unijas, jų 
veikimą ir apie skirtumus

tiktai pasako, kain ji nor? neprisieina kalbėti, 
plaukus sudėti, daugiau ar Fabrikantai mums duodi' 
mažiau iškelti, papurenti, madas ir plaukų fasonus, 
pakreipti ir tt. Bet ir tame Jokio originališkumo mote- 
reikale originališkumą la- ris parodyti negali, o je' 
bai sunku parodyti, nes yra toki atsirastų, kuri gali “su 
madų fabrikantai, kurie vi- kirsti” madų fabrikus, ta1 
sokius fasonus arba viso- fubrikantai jai mokėtų la 

. _ . kius pavyzdžius padaro, nu- bai didelius pinigus, kad ji
kad daugumas “Keleivio’ fotografuoja ir pasiūlo pub- savo talentą jiems parduo- 
sl^aitytojų turi tą kalendo- likai pasinaudoti. Todėl ką tų ir padėtų naujas madas 

nors naują yra labai sunku sugalvoti.
išgalvoti, nes tie madų fab- Aš noriu pasakyti, kad 
rikantai be paliovos dirba moterims no tiek vra svar-

unijų kūrimąsi Amerikoje, 
apie pirmus bandymus uni
ias suvienyti, apie A. Darbo 
Federacijos ir C.I.O. unijų 
atsiradimą ir apie skirtumus 
tarp jų. Labai verta pasi
skaityti tą straipsni. Manau.

nu.
Aš pats tą kalendorių tu

riu senai, l>et straipsnio
apie unijas nebuvau por-iir vis ką nors naują sugal- bu būti originaliomis, kaip
skaitęs. Kas jį parašė, ge
rai padarė ir duoda skaity
tojams svarbių žinių apie 
unijų augimą Amerikoje.

J. Lukothus,
Dorchester, Mass.

NORĖJO SUDEGINTI 
ŽYDŲ SINAGOGĄ

Sekmadienį nežinomi pik
tadariai Londone bandė pa
degti žydų vieną sinagogą. 
Policija spėja, kad kas 
nors bandė žydams atsiker
šyti už Palestinos įvykius.

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, liet 
atgaivinas išsekusias jėgas tų. 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

musų šalies prezidentui. Re
zoliucijoj buvo pareikštas 
protestas, kad trijų milionų 
lietuvių tautai demokratijų 
laimėjimas kare atėmė lais
vę ir nepriklausomybę. Kai
po Amerikos piliečiai, mes 
kreipėmės į musų šalies pre
zidentą, kad galinga Ame
rika padėtų Lietuvai nusi
kratyti totalitarinės vergi- 
os ir kad lietuvių tauta ga

lėtų naudotis laisve, kaip ir 
kitos tautos.

.Draugas D. Kasparka,
Sllrirrnkndai niiblikui elfui Paieškomas dėdė Antanas StšcU. Ji inKUSMl pUDllKai. . Kai- jjauskas kilęs iš Šiaulh, miesto, iš

vyko į Amerika 1913 metais, gyve
no Chicajro ir Pittsburghe. Dal»arti- 
nė jryvenama vieta nežinoma. Taipo- 
iri paieškoma Trena Grybauskaitė, 
išvyko j Amerika 1928 metais. IJe- 
tuvoje tryveno Kaune ir dirbo gele
žinkelio stotyje. Nurodyti asmenis 
arba kas apie juos žino. maloniai 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: ,

Stasė Zvmantaitė-Perlebachienė 
(24) Altkehdinpen 
Post Basbeck I.and bei Harms 

British Zone, Germany.

Paieškomas Petras Mikšys-Mikše- 
vičius srimęs Lietuvoje Priekalnupio 
kaime Raseinių apskrities. Paskuti- 
niomis žiniomis gyveno Chicagoje. 
Juozo Mikšio duktė Genė norėtu su 
juo susižinoti. Petrą Mikšį patį arba 
kas apie jį žino maloniai prašau pa
rašyti šiuo adresu: (34)

Jos. Kvictkus
Route 32, No. Franklin. Conn.
Paieškomas Antanas Mardosas ki

lęs iš Jakiškii) kaimo, Salako vals
čiaus. Zarasu apskrities. Gyveno Bo
stone. Jį pati arba kas apie jį žino, 
maloniai prašoma parašvt.i šiuo ad
resu: Alfonsas Bikulčius,

Ramberg Moos str 121
P. C. I. R. O. kamp 3

U. 5. Area, Germany.

tė liūdną laišką iš Lietuvos, 
katrą gavo draugė B. Keb- 
laitienė 26 d. July. 1947. 
Laiške rašoma, kad jos bro
lio sūnų ir jo moterį ankstį 
iš ryto, bolševikiški bude
liai ištraukė dar miegančius

voja. Mums palieka tiktai turėti skonį. Kartais gali 
pasirinkti, kokį fasoną mesimą pamatyti labai 
norime pasirinkti. “Žymes- mias” leides apsirengusias iš lovos, ir abudu sušaudė, 
nės” moterys, kurioms ne- iškaštingai ir neva orginališ- įtariant juos “fašistais”, 
reikia sunkaus darbo dirbti, kai, bet be skonio. 0 kartais 
gali pasirinkti painesnius, ir paprasta darbininkė mo- 
fasonus, o moterims darbi- ka nešioti savo paprastą 
ninkėms patartina plaukus dresę labai skoningai. Kiek- 
šukuoti ne taip mandriai, j vienas pažiūrėjęs pasakys, 
kad prie darbo, ar bebėgio-ikad viena yra “gražiai apsi- 
jant apie vaikus visas fa- rengusi”, o kita — “bran- 
sonas nepavirstų į negražų j giai apsirenguSi”. 
jukinį... j Skonis yra keistas daly-

Panašiai yda ir su drabu- kas. Vienas žmogus jį turi.
kitas—ne. Viena moteris je 

turi, o kita—ne. Skonio ne 
galima pirkti už pinigus ir 
jis nepriklauso, ar kuri mo
teris vra “žymesnė” veikė

žiu madomis. Iš kur tos 
“mados’’ atsiranda? Madas 
išgalvoja madų fabrikan-

tarp įvairių Unijų. Ar laik
raštis turėtų tą reikalą daug Praeitą savaitę daug žydų
aiškinti, aš abejoju. Daug krautuvių ir įstaigų Londo- tai. kurie turi ekspertus pie- 
lietuvių visai nepriklauso ne ir kituose Anglijos mies- šėjus, tie dirba prakaituoja 
prie unijų, o kiti, kurie yra tuose buvo užpuldinėjamos, ir jau metai iš anksto su- ja, ar tiktai “paprasta" mo- 
unijų nariai, visi gauna ko- Policija turėjo daug darbo galvoja ateinantiems me- teris.
kius nors unijų laikraščius,,žydiškas įstaigas saugoti. tams madas. Pagal tas ma- Daug kas sako, kad sko-

Draugė Keblaitienė sako, 
jie nebuvo jokie turtuoliai, 
tik turėjo kelis margus že

mės, ir 6 vaikučius, katrie 
dabar paliko siratukai.

Prie to laiško buvo ir pa
veikslas tų žiauriai nukan
kintų musu brolių, lietuvių. 
Abudu grabai sudėti palei 
vienas kitą. Maži vaikučiai 
aplink grabus stovi.

—o—
Paskui ėjom valgyti pie

tų. Valgiais, gėrimais, ir pa
tarnavimu svečiai buvo pa-

Paieškau Onos Valatkutės. paeina 
iš Nemaniūnų parapijos. Palivarko 
vienkiemio, Alytaus apskr., seniau 
eyveno Boston. Mass, Prašau atsi
šaukti šiuo adresu: (35)

Ona Judickienė.
515 Mary st., Scranton. Pa.

Mikalina Sniečkiutė po vyru Sli- 
žienė, esanti dabar Europoie, paieš
ko savo pusbroliu Prano Sniečkaus 
kilusio ir Tilviku kaimo ir Jono Bak
šio kilusio iš Slavikų kaimo, abu ša
kių apskrities. Jie abu seniau gy
veno Chicasroje, ral ir dabar tebę- 
sryvena, bet jų adresai nežinomi. Jie 
patys arba kas apic juos žino. ma

loniai prašomi parašvti šiuo adresu:
M r. Joseph Sližis (34)

57 W. Porter st.,
Waterbury 13, Conn.

NUO UŽSISEN ĖJUSI V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU «»■ SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atviru tr skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
IX) Ointment suteiks 
jums pagelbų nuo nu
vargusiu. perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

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

CICERO 50. Il.L.
Arba atvykite į vaistinę

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

, . .. , Paieškau savo pusbrolį Antanątenkinti, daugumeis pareis- l4»vrošavičių, kuris karo metų buvo 
kė noro, kad L. S. S. ir dau- i^bentas d«t."w i JX«Le.tij? Jo I. ’ . . .... paskutinis žinomas jo adresas buvo K
giau surengtų tokių pokllių. pas Jakub Weitzcl. VVackcrhoiBi b-|
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Moterų Skyrius
ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENĖ

varvėjo srutos, mėsa apli
pusi kirminais, miltai buvo 
pilni vabalu.X k*

Pennsylvanijoj sveikatos 
inspektoriai sugavo vieną 
restoraną, kuris krapštė 
nuo torielkų atlikusi nuo 

'valgytojų sviestą ir suspau
dęs dėjo ji kitiems valgyt 
Atlikusias duonos plutas 
inko Į purvinus indus ir 

įkepė iš to “bread puddin-

Nr. 33. P.nsp:s5o 13 3-, IS T.

M. Bukša.

2,250,000 ligų su valgiais;
Nešvarumas Amerikos re- miestely vieną dieną apsir-
nariuose vilto stačiai vai- go 11 žmonių. Liga pas vi-' Public Health Se n įce ap

užsikrėtė ligomis 23.765 as- tingumo valdininkas išleido )/en<) tiktai buvo be 
menys, ir priduria, kad tik-,vandeni iš tos dėžės, kur: oaktenjų. 
tai 5 procentus tokių susir- i bonkos buvo sustatytos, ir j v lename dideliame nues-
gimų pasiseka užrekorduo-iant. dugno liko dviejų colių te buvo apžiūrėtos 8 v^di- 
ti. Vadinasi, tikras tokių {storio sluogsnis dumblo, narnos “sodės fontanos . 
nyr.<Įokrėtimų skaičius turėtų Dumble buvo pilna negyvų kur jaunimas užeina gerti

JIS NENORI ŽMONOS BUČKIŲ

Justinienė
no su visais ių dalinimais! 
Viskas ant svieto akių. Net 
nusičiaudėti negali savon 
saujon — visa “kazarmė’’ 
žino. Nei kur pasidėti ką tū

ly aukščiausias ir vieninie-j ri, kiekvienas žino, kas ki
lis vadas bus jis pats; bet j to kišenėj. Ir net kas kito 
artimiausioj čia aplinku.no i dusioj. Atsibodo vienas, ki- 
yra dar kai kas. turįs vai- tam. Tie patys žmopės. tos 
džią — tai bobutė. Ir atro- pačios kalbos. Net duktė 
do didesnė, kaip jis pats. atsibodo. Anksčiau Justi- 
Bobutė yra vyriausias visą nienė kitaip žiurėjo i moky- 
iinkiuotų pajėgų vadas, tus žmones. Jie buvo iai

(Tęsinys)
' Dūkas jau žino, kad ka
riškuose reikaluose turi būti 

-tvarka, turi būti kas nors 
vyriausias. Pastatysimo! p -

tarakonų ir milionai bakte
rijų. nuo kurių tie žmonės 
apsirgo.

Georgijos valstijoj syki 
per kelias dienas apsirgo 
278 asmenys. Buvo nustaty
ta, kad visi jie valgė vienoj 
kaf eteri joj trintą kumpi. 
Kafeterijos savininkas aiš
kinosi, kad jis čia negali 
būt kaltas, nes kumpis esąs 
malamas tam tikra mašina 
ir žmogaus pirštais visai ne
liečiamas. Sveikatos in
spektorius tarė: “Gerai, pa
rodyk man tą mašiną.” Pa
sirodė, kad ji visai nėra va
loma. Jos peiliai apskretę 
sena mėsa ir mašina pilna 
visokių mikrobų.

New Yorko miestas nese-

sodės su aiskrymu. Buvo 
apžiūrėti vartojami tenai 
šaukštukai ir pasirodė, kad 
vidutiniškai ant kiekvieno 
šaukštuko buvo po 2,800 
bakterijų.

Ant sodės stiklų rasta 
po 390,000 bakterijų, o ant 
alaus stiklų devyniolikuose 
saliunuose buvo vidutiniš
kai po 7,000,000 bakterijų.

Vienas bakteriologas paė
mė iš 54 restoranų vandens, 
kuriame plaujami indai, ir 
atrado, kad vienam van
dens antpirščiui išpuola 
400,000 bakterijų. Tai be
veik tiek pat, kiek randama 
miestų srutų kanaluose 
(surpaipėse).

Medicina mums sako,

siekti 2,250,000.
Aiškiau pasakius, Ameri

kos restoranai per metus 
parduoda ant torielkų 2 
milionų" ir 250 tūkstančių 
ligų. Žmogus nueina pa
valgyt, o restoranas jam 
įbruka ligą.

Paklausit, kodėl žmonės 
tyli? Kodėl jie neskundžia 
tokių restoranų?

Dalykas yra toks, kad 
susirgęs žmogus dažniausia 
nežino, jog ji užnuodijo 
bakterijomis restoranas, kur 
jis valgė, aiba saliunas, 
kur jis gėrė alų. Kartais 
pradeda skaudėti viduriai, 
kariais smarkiai juos palei
džia, bet kodėl taip pasida
rė, žmogus nežino. O jeigu
ir žinotų, tai kągi darys? nai nusistatė apvalyti savo’kaį nešvarus puodukai, 
Juk nuėjęs restoranan negi valgyklas. Net geriausiose šaukštai ir stiklai užkrečia 
atrasi tą šaukštą, ar lėkštę, vietose sveikatos komisio-difteritu, džiova, 
kunoj ligos bakterijos bu- menus rado tolau dalykų,' influenca dėmėtąją šilti- 
vo- . i kūne valgių surasnose nėra ne, si0gOmis, plaučiu užde-

Maži vaikai dažnai ap- parodomi. radome, gimu ir kitokiom ligom,
serga viduriu ligomis, gau-1 kad valgomieji daiktai nėra D , . ...na karščio. b« daktaras tinkamai „aimroti ir nn .. Bet neskaitant sunkiųjų 
nepasako, kodėl jie serga.
Nepasako, nes ir jis nežino.
O ligos priežastis būna vi
sai paprasta. Vaikai mėgs-

Štai barzdotas ponas Feliksas Weil, Argentinoje gi
męs ekonomistas, kuris dabar gyvena su žmona Los 
Angeles mieste. Jis yra 49 metų amžiaus. Iš dešinės 
matosi jo 37 metų amžiaus žmona, kuri labai mėgs
ta ji bučiuoti, bet jis jos bučkių nenori. Jis išėmė iš 
teismo indžionkšiną, kurs jai draudžia jį “baderiuo- 
ti.” Šiomis dienomis jis ją apskundė dėl to indžionk- 
šino sulaužymo. Sako: “Ji apsikabino mane ir pra
dėjo bučiuoti taip, kad aš vos nulupau ją nuo savęs.”

LIETUVIAI BE TĖVYNĖS

Kaip paukštelis be lizdelių. 
Taip lietuviai be namelių;
Kai liuosybės jie nustoja,
Po visas šalis bėgioja.

Toks likimas musų brolių;
Šiandien skriaudžiami maskolių. 
Turi bėgti iš gimtinės.
Oi, kaip skaudu ant krutinės!

Kas išbėgti negalėjo,
Tuos kalėjhnan įdėjo;
Kuriuos bėgančius pagavo, 
Tuos maskoliai likvidavo...

Kitus Sibyre kankina,
Daug badu jų numarina.

mais’tTlandžfejf"‘žiuAės’v ^'daugelis. "mus dažnai Nors kentėti daug raikės, 
sako jisai. “Išmatų viedrai fV?ei^a lengviau nuo viso-- i e -- -• km mikronu Iiavntii 7mn.
virtuvėse stovi neuždengti,

dvokia, pilni musių, kurios F11? jaučiasi neramus, iširęs, 
ta pirkti krautuvėse pigias nešioja bakterijas po visą v neta.1P
saldaines, ant kuri, mSsfe i virtuvę ir ant stalų. todai.^P ką
tupi, arba geria “aiskrym- • plaunami labai prastai, ant'”ors .suT?Jęau\ to£s
sode” iš nešvarių stiklų.' stiklų galima matyti sudžiu-jĮ ^on.ls; smaige. Jls
Nors tie stiklai ir plaunami vushis dažus nuo moteriškų! kok? nors n€svartt“
bet vanduo vis tas pats ir lupų; šaukštai apskretę se-, ...
pilnas bakterijų. Inu maistu ir seilėmis, bak-l Viename \ irginijos mies-

Yra daug krautuvėlių, terijų net knibžda. Kruopo-’tely syk) stabai susirgo
kurios pardavinėja vadina-se. miltuose ir kituose da-'30įmonių. Visi turėio tuos skarmaiiu< tas raudonas 
maii “tonika” arba “=;nde” Ivkuo^e nilna kirmėlaičių ” pačius simptomus: karštis, Jr“ sKarmauu>, tas raudonas. majĮ toniką arba SOdę n™? puna Kirmeiaiuių. tumuliai vėmime ir Nebebus ant musu ponas;
bonkutese. Vasaros metu Tai taip išrodo New Yor- ^ll rIurP“nai. vėmimas ir Li t nenraius_
tos bonkutės būna sustatv- ko restoranai, kur budri ;vl<|unų paleidimas. Visi jie
tos Į vandenį, kur būna Sveikatos Departamento’val^ .tame restorane vadi- La sva buv0’ L sva
idėta ledo. Bet vanduo ne- akis visada budi žmonių namaji custard paių ir 
keičiamas. Kas rytas krau-sveikatos sargyboje. Tai ką'!™0 to apsirgo. Inspektoriai 
tuvninkas įdeda šviežią ga- jau kalbėti apie mažesnes1 ^tvre ir atrado štai ką: me- 
balą ledo i pasenusį vande- vietas! ldz,a^ (custard) tiems pa
iri, kur dažnai būna prikri- Jungtinių Valstijų Svei-'-jau?8 hu?.° para°stf. »s va
lį ir musių, ir tarakonų ir Ifl&te Biuro pranešimu. Va-Į™ Palikta virtuvėj neuz-
Ifltokio brudo. Išimta iš to- karuose sveikatos pareigu- ^e.n, Fer ?? . •. zlufkes
kio vandens bonka būna nai randa stačiai pasibiau-į .k°s?P maudėsi ir pnter- 
aplipusi visokiomis bakte- retinu dalykų. Vienam di- P* Žiurkių išmatos is ry-
rijomis. Vaikas paima bon- deliam restorane buvęs ras- to ouvo
kos gurklį į bumą ir kartu tas makaronų aruodas, kur 
paima ligos perus. žiurkės buvo susisukusios

Priešas mus nenugalės...

Ten toli, už vandenų,
Girdis balsai pavergtų:
“Koks ‘didžiųjų’ nusprendimas, 
Kada baigsis pavergimas?”

Nors jie verkia, aimanuoja,
Bet vilties vis nenustoja:
Kad saulutė vėl užšvies;
Ant geresnės ateities.

nę. bet, žinoma, į laisvą, 
arba pakliūti pas Jumis A- 
merikon.

Nežinau, gal čia yra apsi
rikimas — gal aš nesu tas, 
apie kuri jus galvojate. To- 

: dėl negaliu viską atvirai iš
pasakoti. Pasitaiko žmonių 
labai daug panašiomis pa
vardėmis, todėl įvyksta la
bai daug apsirikimų.

Tikiuosi, kad jus busite 
mano teta. Lauksiu laiško!

Sudieu!
Andrius Baltrušaitis.

Nuo redakcijos:
Draugė Luskienė sako 

Lietuvoje jo tėvus pažinojo, 
bet jf nėra jo teta, apie ku
rią jis kalba. Gal kas nors 
iš šio skyriaus skaitytojų ži
no kas yra jo teta.

NEMUŠKIT KILIMŲ.

B. Girskienė.

KAS JO TETA?

Viename Pennsylvanijos lizdus, iš prakiurusių rynų

Šio skyriaus bendradar
bė, draugė Agota Luskienė 
is' Hartfordo, šgarip fS^ąntį 
laišką nuo vieno tremtinio:

z Ingalstadt,
1947. VI. 12 

Gerb. Tamsta.
Gavau jūsų adresą ir ra- 

KT . A , sau. Žinau, kad Amerikoj
Nesmagu apie tokius da- gyvena dėdė V. Lenkutis ir

sumaišytos kartu 
su visa medžiaga ir sudėtos 
i paiu. Nuo to ir susirgo 
žmonės.

kariu ir jo komendantas. 
Kam kitam Dūkas nepasi
duotų. bet bobutės valdžią 
’r autoritetą jis pripažįsta. 
Tą žino ir jis, ir bobutė. Je 
kas bobutės parėdymų jarr 
nepatinka. Dūkas daro pa
stangų pastatyti ant savo ii 
dažniausia stveriasi diplo
matinių priemonių. Jis jau 
tiek prityręs diplomatas ir

doresni; juose slėpėsi kaž 
kas paprastam žmogui Įdo
maus, nepaprasto ir švie
sesnio; juose galima buvo 
ieškoti sau pavyzdžiu. Da
bar tie ponai Justinienės 
akyse nubluko, suprastėjo 
ir dažname jų ji pastebi to
kių dalykų, kurių pirma ir 
spėti nedrįso. Taip sau 
žmonės—ne pirmos rūšies;

pažįsta savąjį komendantą, ' o kai kuris ir gero hemo 
kad jį dažnai pastato į kri- nevertas. Yra, žinoma, ir 
tiška padėtį:, arba kapitu- gerų; tokių, kad jį prakai- 
liuoti, arba prieš jį pavar-- tinus užsimiršta visa ta 
toti vyresniojo jėgą. šiuo;kasdieninė marmalienė ir 
atsitikimu Dūkas jaučiasi j bent valandėlei aplinkui 
pažeistas savo neginčija- - darosi šviesiau. Bet Justi- 
mose teisėse ir laiko savepienė — ne kalbintojas; ji
atpalaiduotu nuo bet ku 
rios disciplinos; tuomet jis 
dažnai imasi kraštutiniu

sieloje žegnoja visus ir vi
siems atleidžia — juk visi 
vargsta tą patį vargą; žmo-

gynimosi priemonių iki žvie- nės kaip žmonės... 
gimo paršiuko balsu ir trv- Justinienė nė nepastebė-•__ •_____ • . i . - • *- i. •_ .i_____ i___pimo kojomis. Bobutė ieš
ko tuomet kompromiso ir 
beveik visuomet būna atsta
tyta taika. Tai galų gale 
kas yra kieno komentantas, 
klausimas pasilieka neaiš
kus, ir bobutė su Duku tuo

jo, kaip dūzgendamas pro 
šalį pravažiavo sunkveži
mis.

—Justiniem važiuojam 
namo! — šuktelėjo šoferis 
Jurgis Rukša, iškišęs galvą 
pro langą ir šypsodamas.

Kilimai (karpetai) prisi- 
mina dulkių ir iuos reikia 
dažnai valyti. Kad dulkes 
išimti, moterys pakabina 
juos ant virvės ir muša ko
kiu šluotkočiu ar lazda.

Tai yra labai prastas bu-' 
das. Nuo mušimo nutrūksta 
daug siūlų ir kilimas prade
da irti. Kratvti kilimus

atveju yra nesuderintų nuo- Jis visuomet kviečia Justi- 
monių. , Įnienę važiuoti namo. ir ji

Bet šiuo momentu to! Lukšos. juoką geruoju pri- 
klausimo nėra. Dūkas, sta-! ima. Ypač jx> to, kai vieną 
tydamas pilį, yra reikalin-’kartą su Jurgiu išsikalbėjo, 
gas bobutės patarimo. ; Jurgis Rukša, dar jaunas 

—Bobut, — sako jis dip-, žmogus, sirgo ta pačia liga. 
lomatiškai. — kaip staty-'Suvo čia vienų vienas, o 
sim pilį, apskritą ar su>namie pasiliko žmona su 
kampais? dviem vaikučiais. Va Jur-

Bobutės militarinės ži- gis ir negalėjo užmiršti nei
nios ne taip toli siekia, kad 
autoritetingai atsakytų i

žmonos nei vaikų ir kur 
bebūdamas pats lietė savo

klausimą; atsako išsisiiki- Kai išsikalbėjo su Jus-
nėdama:

—Tur būt su kampais.
Ji, pagaliau, kai ką pa

našaus yra ir mačiusi.
—Ir aš taip manau,—ne

dvejodamas sako Dūkas ir
imasi planuoti, o paskui ir 

taipgi negerai, nes dažnai dirbti. Dirba jis savaran 
sutrūksta apatine jų pusė.

Geriausia kilimams valy
ti priemonė, tai elektriškas 
vacuumo valytuvas, kuris 
kilimą iššukuoja ir dulkes 
ištraukia.

Be to, kilimą reikia daž
nai apskusti, taip kad visas 
lygiki dėvėtųsi.

tiniene, pajuto joje savą 
žmogų ir po to nepraleidžia 
progos ją užkalbinti.

—Eik tu sau, — numoja 
ranka nušvitusi Justinienė. 
—vis važiuoji ir vėl atva- 
žiuoii kaip už kojos pririš
ta višta.

Rukša žino, kad jis pri
rištas ir nesiginčydamas 
pravažiuoja. Justinienė pa- 

nienė netrakdoma gali skę- silieka su savo mintim. Na-

kiškai, kaip pridera vyrui, 
ir tik retkarčiais klausia 
bobutės nuomonės. Justi-

sti mintyje.
O tos mintys nelinksmos.

Atsibodo jai; atsibodo vis-

rųo! Kaip ji paskubėtų na
mo! Dieve, kaip ji pasku
bėtų. Ir kam ji čia atsira-

STEBUKLAS NEPASIRODĖ lykus rašvti. bet jeigu nebus 
rašoma, tai žmonės nežinos, 
kokių galima tikėtis pavojų 
komercinėse valgyklose, ku
rioms rupi tik biznis, o ne 
žmonių sveikata. *

SHAKESPEARE RAŠO
MAS VISAIP.

Nesenai iš Pittsburgho nuskrido orlaiviu apie 20 mal
dininkų aplankyti “stebuklingąjį” Liurdą Francijoj. 
Tarp jų buvo ir Mrs. O’Leary su savo 12 metų am
žiaus mergaite Sally. kuri nuo kūdikystės nevaldo 
savo kojų. Ji čia matosi kėdėj prie “stebublingojo” 
aukuro. Visos jos meldėsi kelias dienas, kad pasiro
dytų stebuklas, kad palėgėlė mergaitė pasveiktų. Bet 
veltui buvo jų kelionė ir veltui visos maldos. Stebuk
las nepasirodė ir mergaitė nepasveiko.

William Shakesneare bu
vo garsiausis anglų poetas, 
tačiau jis nežinoj'o kaip sa
vo pavardę rašyt Kiek ži
noma, jo rankraščių su io 
paties parašais yra likę 
trys. ir visi skirtingi. Vieną 
iu jis pasirašo: “William 
Shackspeare,” antrą — 
“Rhakspeare,” ’o trečia^ — 
“Wilm Shaxpr.”

Alexander John Ellis sa
vo knygoj “A Plea for Re 
formed Spelling” sako. kad 

jShakespeare’o pavardei ra 
syti esą vartoiama net 4000 
būdų, pavyzdžiui: Shakes- 
peare, Shaxpere, Shaxnur, 
Shagspere, Shakspeyr, Sbax 
per ir tt.

FIGOS LAPAS

teta. Dėdę Lenkutį susira
dau. Tačiau savo tetos nei 
vardo, nei pavardės neatsi
menu. Tvirtai įsitikinęs, 
kad jus esate mano teta, 
t. y. mano mamos Magda
lenos Lenkutytės - Baltru
šaitienės ir Vinco Lenkučio 
sesuo, kreipiuos į Jus. Aš 
esu Magu. Baltrušaitienės 
sūnūs. ,

Esu 23 m. amžiaus, gi
męs 1924 metų kovo 27 d.
Gulbiniškių km., Pilviškių 
valse., Vilkaviškio aps. Ne
spėjo pabėgti nei šeima nei j 
giminės nuo raudonojo te-’ 
roro. Jie dabar kenčia Sibi
re, o gal jau ir nukankinti 
žvėriškų rankų.

Čia, Vokietijoj, esu tik 
vienas. Todėl norėčiau, kad
palaikytume ryšius tarp sa-‘ Buvo laikas, kuomet mo
vęs. Juk jus man esate ar-.teris prisidengdavo figos 

kuriai galiu iš-* lapu. Vėliau atėjo madonŪmiausia,
lieti visus savo vargus. Vo-. šilkinės suknelės, kostiumai 
kietiją mums labai nesve- ir kitokie uždangalai. Bet 
tinga, bet ką padalysi —,šita aktorka, Jean Hartley, 
musų tokia dalis. Atrodo, nutarė grįžti prie senos ma- 
kad mums taip jau paskirta dos ir, dalyvaudama kome- 

Praeities tyrinėtojai ma-'vargti. “Here Comes Trou-
no, kad ugnį žmogus išrado Norėčiau kada nors var- ble,” prisidengė tiktai figos 
apie 50,000 metų atgal. gus baigti — grįžti į Tėvy- lapais.

kas, ir jei ne tas vaikas, ge-,do? Aiškiai atsakyti į tą 
riau žemėn prasmegtų. At-‘klausimą Justinienė* nemo^ 
sibodo visa ta aplinkuma.Įka iki šiai dienai. Viskas 
Žmonės gyvena kaip skruz-'užgriuvo iš karto ir jai be- 
delyne, susikimšę, viens ant įveik nelauktai. Justinienė, 
kito lipa, viens kitam įkyri, Į jau aštunti metai netekusi 
kad net kartais nesusival-tvyro, gyveno savam Pagojy 
do. Vis tie patys rūpesčiai: į kartu su vyresniuoju sunum 
valgio davinys atsiimti, ūkininku ir jo šeima. Gyve- 
sriubos pietums atsinešti, no pati pasiruošusi tolimai 
pridaboti, ar kas nedalina- kelionei, iš kurios nebegrįž- 
ma. prisiklausyti, ar kas ne- tama.
parduodama. Dievai tesiži- (Bus daugiau)

M am y t ė Labai Dėkinga
— . . “Af

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

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios jjeros 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-dukrelėa, 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.

aplinku.no
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Kare Kritusiuju Kūnai
Tuoj po karo Amerikoje tikisi jam parodyti, kada jis 

ėjo kaišti ginčai, ar kritu- bus parvežtas... 
šiųjų kare musų kareivių' Kariška valdžia dėlto pa- 
kunus reikia gabenti namo,1 stebi, kad VEIK VISI ka- 
ar palikti juos ten, kur jie reiviai, kritę tolimuose 
yra palaidoti? Ginčas pa- frontuose, buvo palaidoti 
guliau buvo išspręstas taip: nebalzamuoti. Todėl po ke- 
Valdžia pasiima pargaben-dių metų gulėjimo žemėje,, 
ti visus kritusiųjų kareivių'daugumas lavonų bėra tik- 
kunus, JEI ARTIMIEJI GI- tai griaučiai ir, jei parvežti; 
MINĖS TO NORI’ Jei arti- kūnai butų rodomi gimi- 
mieji giminės nenpri, tada nėms, tai vaizdas vargu bu- 
kritusiųjų kūnai palieka tų labai viliojantis.
Amerikos kariškose kapinė-Į Kiekvienas žmogus, kurs 
se, kur jie dabar yra palai-' turi spręsti apie savo arti- 
doti. jmo giminės kritusio kare

Kada ėjo ginčai apie kri.;!Suno Pargabenimą, turi tą 
tusiųjų kareivių kūnų par_ ^spręsti vienas pats. Jokie 
gabenimą, i ginčus Įsimaišė Pątmimai čia nėra reikalin- 
ne tiktai artimųjų žmonių p- tie>. ^u??e nuspręs,, 
pageidavimai, bet ir biznio kad artimieji turi likti 
išskaičiavimai. Pargabeni- kur dabar guli palai
mas kritusiųjų kareivių ku- dotl, gali būti tikri, kad A- 
nų valdžiai kainuos apie m„e.rik.os kariškos kapines 
200 milionų dolerių. Kas užjūriuose yra labai rupes- 
tuos pinigus gaus? Gaus tAm^ai.1 Pažiūrimos. Visi 
laivų kompanijos, karstų Arnikos kaieiviai, kntu- 
fabrikantai, mirusiųjų ap- šieji kare, buvo surankioti į 
rėdalų išdirbėjai ir kiti biz- bendra* kariškas kapines ir 
nieriai. Kada kūnai bus fa. P.^doti gražiausiose 
pargabenti ir atiduoti arti-'k.aPlnese' kapinių prie- 
miesiems giminėms, tie gi-?lura.gerose rankose, 
minės samdvs graborius,Pas’?lsada P.uoAsįa šeles lr 
kad kritusiuju kareivių ku-|?razus+auXalai- Man 
h,R nabddotn‘ Art indeli ai- ^atyti Europoje Ameri

kos kareivių, kritusių pir
mame pasauliniame kare, 
kapines. Tai buvo 1937 me
tais, praėjus veik 20 metų 
po karo, .bet Amerikos ka

sė kapinėse ir turės užpirkti deivių kapinės tada buvo la- 
jiems vietą kapinėse. Bet, ?ai. užlaikomos ir
jei jie norės, jie galės juos« kiekvienas jas lankęs gale- 
palaidoti bendrose valdiš-P? matyti, su kokiu rupes- 
kose karių kapinėse ii* tada, *os kapines yra
jiems vieta nieko nekai-^Pnziunmos*
nuos.

Bendrai kritusiuju karei-
vių kūnų pargabenimas bus Provi<tence.o mjeste Rho.
stambus biznis ir pareika- , „lauš - -nmnV3tn-!nid? Islando valstijoj, aną-

NUŽUDĖ VAIKĄ “DĖL MALONUMO” . turtingai Amerikai ir mažai į kui iš Detroito už “Keleivį”, lionės Įspūdžiai iš lietuvių 
' pagelbsti 
nėms.

seniems žmo- kuri jis užrašė pusei metų ir gyvenimo. Išleista 1946 m.
i už kalendorių. Mes tremtiniai 96 pusi.

Kaz. Karčiauskas, pasiskaitome tiesos žodi. Lau-‘ Rūpesčių Dieno*, B. Gai- 
Chicago, Ilk kiame su nekantrumu to laik- ųžiuno eilėraščiai. 64 psl. 

-------------- iraščio. širdingai ačiū Tama- pabėgėli* R&psiukas, Liu-
‘ do Dovydėno pabėgėlio 

Juozas Rinkevičius. .dienoraštis, 88 psl.. išleista 
Vokietija, i Gunzenhausene 1946 m.

14 Lietuvos Vaizdų, atvi-

Skaitytojų Balsai šauskui.

Gerbiamieji,
Gavau pranešimą ir siunčiu

Maikio Tėvui ant gyvatinės trw Iš Vokietijos. Br šulai- Ar BuV4t “Skraidan- 
dolerius. As skaitau Kele.vi C1O Lietuvių Knygų Leidyk-' 
nuo to laiko, kaip ji dar Įvin- Jos, gavome pluoštą naujų 
gilas leido. j leidinių, kai kuriuos ke-

Man visada “Keleivis” pati-Jiuose ekzemplioriuose. At- 
ko. K. Kauly naitis J siustą :

Carbondale. Pa. j , . . . - - «Ir vis dėlto juokimes! pa- ...... , .
ra^ė Pulgis Andriušis DpJraate policinmKai, lakūnai, 

Gerbiamieji, | Riekta 1946 m “ten ir ten”i Paprasti žmones ir “eksper-Aš esu -Keleivio"'skaityto- m. ten ir ten k.,, Paskui jos dingo, o
jas ir prisiunčiu jums naujai * ;dabar ketvirtos oro armijos
“Keleivio” skaitytoją, Frank, Ūkanose, EichstaettO Gim- vadovybė po ilgo tyrinėji- 
Kapacis, Sioux City. Prašome nazijos abiturientų pirmie-' mo, skelbia, jog “nėra už- 
jam laikraštį siuntinėti nuro-'ji žingsniai, išleista 1946 ten’kamai Įrodymų, kąd to- 
dytu adresu, o už prenumeratą m. Eiehstaett-Rebdorf, 96 p.’kios skraidančios lėkštės iš 
siunčiu $3. Su godone, j Toje knygutėje sudėta viso butų buvusios”. Bet 

Peter Urbanas. apie 30 trumpų vaizdelių ir tyrinėtojai sako, jie tęs sa- 
Sioux City, lowa. eilių lietuviškos gimnazijos vo tyrinėjimus ir jei suras

-------  mokinių “pirmųjų” bandy-(ką nors nauja, praneš vi-
Germiama redakcija. 'nių literatūroje. I suomenei. Šiuo tarpu bau-
Prašom leisti mums išreikšti Tarp Šveicarijos ir Daili- bas su skraidančiomis lėkš- 

padėką drg. Petrui Tamašaus- jos, Algirdo Gustaičio, ke- temis pasibaigė niekais.

ATSIUSTA PAMINĖTI į rūkų rinkinys.

čios Lėkštės"?
Prieš kelias savaites visa 

Amerika kalbėjo apie 
“skraidančias lėkštes”. Jas

nūs palaidotų. Artimieji gi
minės išmokės graboriams 
nuo 50 iki 60 milionų dole- 

Jei artimieji giminėsnu.
norės, jie galės savo arti
muosius palaidoti privatinė-

MEILĖS TRAGEDIJA.

is mone>mų įiiu^cvvjųięĮigH buvo nušauta tūla Li- 
ir artojų guninių kišenių U 24 metų am_
šimtų milionų dolerių. 0 ižiaus moteriškė, kuri buvo 
del tų klausimą svars ant|ištekėjugi už 26 metu Phil- 
biznio interesą! irgi skelbe-j,; f d naš_
si su savo ašaringomis nuo-1,- 1
monėmis ir nemažai prisi-

Chicagoje tūlas Joseph Bortnyak, 27 metų vyras, bu
vo suimtas ir padėtas Į kalėjimą dėl vieno 3 su puse 
metų vaiko nužudymo. Apkaltintas žmogžudystėje 
matyti kalėjime paveikslo dešinėj. Kairėj nužudyto
jo vaiko tėvai, Charles Bradley su žmona, liūdnai 
žiuri Į jų vaiko orlaiviuką zabovėlę. Apačioje maty

ti nužudyto vaiko nuogas kūnas žmogžudystės vietoje.
Policija sako, Bortnyak jau prisipažino nužudęs vai
ką dėl “malonume.”

Dėl Senatvės Pensijų

TAI KAIMYNU*

DVAS/A...

LABAI malonu!

“Keleivio’’ 31 nr. buvo 
idėtas aprašymas apie se
natvės pensijas. Dabar vis
kas brangsta ir visi darbi
ninkai gauna daugiau už
mokesčio už jų darbą, ale 
seni žmonės,- kurie gauna

pinau pasistatyti sau namus 
iš 10 kambarių su centrali- 
niu apšildymu. Bet, tikėkit 
man, kad prie baro pinigus 
leisdamas nebuč galėjęs to 
padaryti.

Mano mintis yra toki.

PRISTIGUS KAVOS — ir būnant tarp naujų kaimynų, 
jums nesinori eit skolinti. Kaip jums malonu, kuomet 
gera kaiminka paskolina sakydama: “su mielu noru!”

tai jiems niekas kad kiekvienas žmogus se-. 
eduoda. Aš paša- natvėie, no 60 metu am-

pensijas
daugiau neduoda. Aš pasą- natvėje, po 60 metų __

_ ... . Ikyšiu, kad gerai, jei kurie'žiaus, turėtų gauti po 100
tragedija įvyko tūlo E.įgauna nors ir kokias pensi- dolerių mėnesinės pensijos 

Thomaso kambary. Thomas ‘jas. čia yra daug senų žmo- įr turėtų turėti ramią senat- 
yra 2o metų amžiaus vaiki- mių, kurie jokios pensijos Vę. Tas turėtų būti Įvykdy

ta PaPa?^kojo policijai į nė iš kur negauna, o vaikai ta priverstino draudimo ke-
sitokią istoriją: nenori jų išlaikyti. ,liu.

Amerika yra turtingas Aš rašau tuo klausimu Į 
kraštas ir čia jau senai “Keleivi”, kaltais

liu.ir
dėjo prie kongreso nutari 
mo gabenti kritusiųjų ka
reivių kunus namo. Kaipo 
pavyzdi, kaip biznio žmo, 
nės uždirba ant kritusiųjų 
kunu pargabenimo, galima 
paminėti kad vien metali- . ,
mų karstų (grabų) valdžia navakario. Tada jie viens

Liliana Phillips atėjusi 
pas j j kambarin anksti iš

užpirko jau už 35 milionų 
dolerių...

Valdžia jau apklausinėja 
artimuosius kritusiųjų gimi
nes, ar jie nori pargabenti 
namo jų artimųjų kunus. 
Kol kąs valdžia gavot apie 
200 tūkstančių atsakynių, 
kurie prašo jų artimuosius 
pargabenti Į Ameriką, kad 
jie galėtų būti palaidoti ar-

Eitam jau atsibodo ir taip 
jų prasidėjęs “meilės gin
čas.” Moteris pagr iebusi re
volverį, kuri ji laikiusi Tho
maso lovoj, ir norėjusi savo 
meiluži šauti. Jis sučiupęs 
jai ož rankos jr atlenkęs 
ginklą nuo savęs i ją. Re
volveris iššovęs ir kulipka 
pataikiusi jai pil van. Nu
vežta ligoninėn jauna mo

ti prie saviškių. Kartais j teris mirė. 
tuose atsakymuose žmonės j Policija sako. 
pasako, kodėl jie nori sa-'Thomaso

kad tarp 
Philliosienės

ir čia jau senai “Keleivį”, .kartais parašau 
žmonės galėjo suprasti, kad įr Į lenkiškus laikraščius, 
reikia ir galima yra sutvar- bet tų svetimkalbių laik- 
kyti taip, kad senatvėje ne- raščių amerikonai neskaito, 
butų varguolių. Valdžia ir todėl tuose laikraščiuose iš- 
kongresas kas met svarsto kelti klausimai palieka mu- 

(galybes visokių įstatymą, Sų tarpe. Tiesa, dabar turį- 
bet apie senų žmonių vargą me jau daug lietuvių, kure 
niekas - Tiesai gąĮi j rąžyti ir U angliškife
nutarė Įvesti taip vadinamą la)kra$Hus ir gteiai butų-to- 
social securitv, bet pensijas k ias idėjas skleisti plačiau, 
moka ubagiškas. Darbda- Lietuviai, kurie yra unijų 
viai yra verčiami Į pensijų nariai, turėtų su tokiomis 
kasą mokėti po lr< nuo idėjomis eiti Į platesnę pub- 
darbininko uždarbių ir tiek Hką ir skleisti mintį, kad 
rat moka darbininkas. Bet žmonių senatvę reikia ap-pasako, kouei ne nori sa- inomaso ir rnuiipsienes

viskius palaidoti arti prie buvę “labai draugiški san- M. .f .av^s ”??**’ ,ta j15 rūpinti 
namų. \iena Karininko nas- tikiai.
lė sako, jos mažas sūnūs Keistas tas musu gyveni- 
negavo gyvenime progos mas! Žmonės šaudosi susi- 
matyti savo tėvą, todėl ji pykę, ir šaudosi Įsimylėję.

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

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

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

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus.
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlvkščią “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos” periodą. . . . . .

Skaitydami NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių 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 CEKį ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, AL

•••

irgi tik išlaiko iš darbinio- & aprūpinimas vra
ko. o nė is savo pelnų. I,abai

Geriausiai butų. jei dar- jau minėjau, kad jauni ir 
bininkai priverstinai butii sveiki žmonės apie tai ne
apdrausti nuo senatvės, bet galvoja. Bet pati visuomenė 
valdžia galėtų leisti, kad turėtų apie tai galvoti. Kas
darbininkas pasirinktų nors turi senais vargšais ru-
pats, kokią pensiją jis nori 
gauti senatvėje. Pagal pen
sijos didumą, darbininkui

pintis, o turtingam kraštui 
yra didelė sarmata, jei seni 
gyventojai palieka ant ko-

butų išskaitomi įmokėjimai kios nors miestų ar valstijų
i kasą. 

Kol žmogus jaunas, jis
almužnos ir skursta.

Jei butų daugiau spaudi-
nemislija apie senatvę. Kol mo iš visuomenės, butų ga-
žmogus sveikas, jis nemie
li ja apie ligą. Todėl jauni 
ir sveiki žmonės nepasirū
pina taupyti, kol gali. Prie
varta tame reikale yra rei
kalinga. Kadaise atsimenu 
aš pats niekada nemislijau, 
kain aš gyvensiu po 65 me
tų. Net ir nemaniau, kad aš 
tokio amžiaus sulauksiu. 
Bet štai sulaukiau jau ir 75 
metų ir esu laimingas, kad 
gaunu 40 dolerių per mė
nesį iš Crane kompanijos, 
kurioje išdirbau 36 metus. 
Bet tokių kompanijų nėra 
daug, kurios moka pensi
jos. Aš dar galiu pasidžiau
gti, kad

liraa ir dabar veikiantį so
čiai securitv Įstatymą page
rinti. Pats Įstatymas yra 
numatęs, kad Įmokesniai i 
pensijų kasą turi būti pa
kelti, pirma iki 2, o vėliau 
iki 3 nuoš. nuo uždarbių. Po 
tiek turėtų mokėti darbi
ninkai ir darbdaviai. Bet 
kongresas vis atidėlioja 
aukštesnių duoklių Įvedi
mą, o todėl ir senatvės pen
sijos vis lieka žemos ir visai 
neužtenkamos.

Iš dabartinių pensijų se
nas žmogus negali nei badu 
numirti, nei išgyventi. To
dėl toks draudimas nuo se-

JUS TURITE ‘PARTY LINE’ TELE
FONĄ, ir visi ant tos linijos no
ri palengvinti jos vartojimą... 
kalba trumpai ir nesiskverbia i 
kitų pasikalbėjimą jei nėra rei
kalo. Tai taip pat kaimynų dva
sia—ji tikrai palengvina ‘party 
line’ vartojimą.

REIKIA GERŲ KAIMYNŲ ANT TELEFONO, kad pada
ryti iš ‘party line’ gerą telefoną. Su laiku visi, kas tik nori, 
gaus atskirą sau telefoną. Bet kol kas sunku gauti visų te
lefono reikmenų, todėl ‘party line’ yra geriausis būdas ap
ipinti telefonu daugelį žmonių. 5

NEW ENGLAND TELEPHONE A TELEGRAPH CO.

dirbdamas pasiru-matvės tikrai nedaro garbės

I
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Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON
- ■ ------------------------ — ■ ' .. ■ A , ................................. , ------- -Į-- ■ | I

BUVO GRAŽUS L. R. D. 
PIKNIKAS

Keturi Banditai Pabėgo ii Sunkiai Serga drg. 
Salem Kalėjimo Taurin&kienė

RADUO PROGRAMA Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Ke
leivį”. Metams $3.00. •

Nr. 33. Rugpjūčio 13 d., 1947.

D-ras Pašakarnis Serga
___  Pereitą nedeldienį Mi-

Pereitą sekmadienį i Lie- chelsbnai su Bagočiais bu- 
tuvai Remti Draugijos pik- v» nuvažiavę pas pp. Pasa- 
niką * prie Chauncy ežero karnius. kurie dabar g\ v e- 
buvo suvažiavę virš 600 na savo vasarnamy ant 
žmonių. Daugiausiai svečių;Cape Cod. Pasirodė, kau 
buvo iš YVorcesterio ir išiPa^? D-ras Pasakamis ne-
Bostono, bet buvo ir iš kitų 
artimųjų kolonijų.

Diena pasitaikė labai 
graži ir publika turėjo tik
rai gražaus laiko pasilinks
minti. Trumpoje programo
je teko pasiklausyti YVor
cesterio moterų kliubo pui
kių dainininkių ir YVorces
terio vyrų dainininkų grupė 
sudainato gražiai kelias 
daineles. Griežė J. Dirvelio 
orkestras.

YVorcesterio ir So. Bosto
no L. R. Draugijos skyriai 
davė piknikui darbininkų, 
bet rodėsi, kad vvorcesterie- 
čiai daugiau darbo buvo 
pasiėmę ir nuoširdžiai dar
bavosi. Ypač sunkiai ir pa
sišventusiai per visą dieną 
prie kasos dirbo L. R. Drau
gijos gerasis kasininkas p. 
Dvareckas.

Rep.

SULAUKSIME LIETUVIŲ 
NAUJOJ ANGLIJOJ?

BALF-o pirmininkas kun. 
Končius deda pastangas 
gauti Maine valstijoj, fede
ralinės valdžios per karą 
pastatytą Quoddy Village 
ir ten perkelti Baltijos uni
versitetą su visais studen
tais ir profesoriais. Apie 2 
tūkstančiai studentų, lietu
vių, latvių ir estų butų per
kelti į Maine valstiją ir ga
lėtų čia tęsti mokslą. Stu-

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

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

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

Šį pirmadienį iš Salem Jau pora savaičių kaip .Lietuvių Radio Korpoia-
kalėjimo pabėgo keturi sunkiai apsirgo musų geri «K». a‘e‘na”tl,.ne'
“n.jvniinm Tip t „X ToLtizn ^eldienj is YVORL stoties,pa\ojingi bdnciitdi . Jie draugė, Juozo /lHUiinsko v>irv*iViin o.on >>•nuginklavo sargybinius, at- žmona. Serga namuose Dor- “““"į,‘"P.J9/30 ir
ėmė iš jų ginklus ir šimtų testeryje. Kai kada ilginė 10 30 bus tokla: 
dolerių ir pabėgo su vieno jaučiasi geriau, kada ir vėl J 1. Muzika
sargybinio automobilium. liga suspaudžia. Linkime 2. Dainininkas Vincukas 
Pabėgusieji banditai yra greit pasveikti. Motiejaitis iš YVorcesterio
Richard V. VVysocki, 20į Sveika būdama drg. Tau- ir jo akompanistė May Mės
inėtų, laikomas kalėjime už rinskienė yra nemažai dir- kus.

-n,,™ ^ug,į įvairiose lietuvių orga- 3. Pasaka apie Magdutę
nizacijose. Draugai ir drau- Po programos parašykite 
'TimFbp11 pa ‘al*Xb aplanky- įspu(įžius* ir nusiųskit

vienoje kalėjimo kameroje* Draugai Taurinskai gyve- adresu: YVORL Sta-
Antradieni policija skel- na 15 Trimont st., guth $$ PrS">

bia. kad ji jau susekė pabė-,Bostone. Mass., pranešdami savo įį "kordų

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu

užpuolimą vienos mergai
tės, ir kiti trys vadinasi Mc
Donald, Bowers ir tūlas Li- 
maauro. Jie buvo laikomi

vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-1

sveikuoja. Ji Įkando i koją 
kažin koks vabalas ir už
nuodijo kraują. Koja buvo 
labai sutinus ir ligonio tem
peratūra buvo pakilus iki 
101 laipsnio. Dabar D-ras 
Pašakarnis jau taisosi.

Musų kaimynai pp. Paša- *
karniai yra labai draugiški! Bus Gražus Genevičiaus ir

gėlių pėdsakus. Visai poli-|
cija i duotas įsakymas pabė- Degė Majoro Curley Namas 
gelius sulaikyti “gyvus ar
negyvus .

ir svetingi žmonės. Jiedu 
turi dvi gražias dukreles ir 
pavyzdingai jas auklėja.
Ponia Pašakarnienė paga
mino gardžių užkandžių, o
D-ras Pašakarnis, lazdele ................. ... .
pasiremdamas, parūpino ^aUJl^Ji savininkai yra Juo-- - * x i .onoviPiiic ii* Pronoe

Razvadausko Biznio 
Atidarymas

Šį penktadienį nauji sa
vininkai pradeda vėl vaiyti 
bizni “International Cafe”.

TURĖKIT FONIŲ

šaltų pasistiprinimų.

Kas Laimėjo Skalbiamą
\ Mašiną?
Praeitą sekmadienį L. R. 

Draugijos piknike buvo 
duodamos laimėjimo dova
nos. Pirmoji dovana buvo 
skalbiama mašina, ją lai
mėjo Mrs; Mozuraitienė iš 
Dorchesterio. Sekanti dova
na, $25, teko Ethel Eden- 
berg iš YVorcesterio; trečią 
dovaną, $10, laimėjo Joe 
Overka su num ėriuku 
2102. Sekančias tris dova
nas po $5 laimėjo J. Januš
kevičius. Antanas Giraitis 
ir trečio laimėtojo vvorces- 
teriečio pavardė sunkiai 
įskaitoma, jis turėjo nume
riuką 235.

Mass General Hospital 
Piniginėj Bėdoje

Massachusetts General

zas Genevičius ir Pranas 
Razvadauskas, žinomi So. 
Bostono biznieriai. Juozas 
Genevičius yra seniau dir
bęs Lietuvių Kliube, o P. 
Razvadauskas yra Third St. 
Cafe savininkas.

Atidarymas įvyks su iš
kilmėmis, su muzika ir dai
nomis. Tarp kitko yra pa
kviestas dainuoti daininin
kas Y’incas Tamulionis 
Nashua, N. H. Perėmus 
naujiems savininkams užei
ga buvo kelias dienas uždą* 
ryta, ji buvo perdažyta ir 
papuošta. V. G.

pūdžius; o skelbibus prašo
kime siųsti į 502 East Broad- 

Pereitą penktadienį vėlai way, So. Boston 27, Mass. Į
vakarė majoro J. M. Curley 
namuose ant Jamaicavvay Bostono milionierius J.’ 
kilo gaisras, kurs pridarė Kennedy šį antradienį pa-: 
apie $3,000 nuoslolių. Po aukojo labdaringoms ir
tyrinėjimo gaisrininkai. pa- gydymo įstaigoms 250,000' 
skelbė, kad gaisras kilo iš dolerių.
radio aparato dratų. . Buhioda Kambariai

n i *«• • i ■ Furnišiuoti gražioje vietojeRado Mirusi J. V. Jan- . Para„ku prie
kevidų i krautuvių ir strytkarių. Telefo-

J. V. Yankevvicz (Janke-, nas -TAL 2364 (33)
vičius) 57 metų Umžiausi--------------------------------------
rastas antradienį miręs sa
vo bute, South End Bosto
ne. Velionis buvo nevedęs 
ir gyveno atsiskyręs. Se
niau jis dirbo Šidlausko ap- 
tiekoje kartu su dabarti
niais daktarais Raynolds, 
Gorman, Pilka ir aptieko- 

15 riais Wm. Casper, Joseph 
Greene, Paul Jatul, M. O’
Brien. Kūnas randasi South
ern Mortuarv.

Susimušė dėl So. Bostono 
Merginos. Vienas Negyvas.

Sekmadienį ankstį rytą 
du vyrai susimušė Roxbu- 
ryje prie kliubo dėl vienos 
southbostoniškės d i vokuo
tos merginos. Po muštynių 
42 metų karo veteranas 
John J. O’Brien buvo ras-

Amerikon, nelaukiant kvo^į'“*^“ tas.SatYs,ie sukniubęs, Nu-
tų ir Stratton biliaus prie- •.???’ ™ztas į ligoninę jis sekma

S’laVn"^!^ Hoįpital P“’ kad 1945 
S’ ! metais jis turėjo nedateklių

mimo.
Klausimas dar tebėra ne

išspręstas, ar federalinė 
valdžia sutiks užleisti BA- 
LF-ui Quoddv YTllage pa
status ir ar sutiks įleisti di
delį buri ateivių, kurie var
gu begalės vėliau apleisti
Ameriką, 
dėtis.

nes neturės kur

M iss Lithuania of N. E.

Grįžo Karščiai
Šią savaitę Bostoną ir 

apylinkes vėl aplankė dide
lis karštis. Termometras 
pašoko iki 90 laipsnių karš
čio. •

Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles. 

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant 
Radijų *r Kadijo-Eunografų 

Dabar Radijų Pardavimas

Atdara nuo 0:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio
Service Center
652 Ji- Broaduay 

prie Lincoln School
Tel. ŠOU 2446

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and C o.
Watches - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

379 W. Broad»ay. So. Boston
Tel. ŠOU 4649

FINI DRUG
‘•Tikra pasitenkinimo vieta.” 

Receptus pildom, kaip Daktaro 
nurodyta. Spumoni Ice-Cream’as, 
vienas iš geriausių vestuvėms.
Receptus paimam iš namų ir 

vaistus pristatom ,

FINI BROS.
Registruoti Farmacistai

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

CASPER’S BEAUTY SALON
1047 Dorchester avė.,
Dorchester 25, Mass.

Kviečia visas moteris ir mer
ginas užeiti dabar ir gauti į 
vėliausios mados Permanent 
Waves nupiginta kaina.

Tel.: GEN 3668
Valandos: 9 iki 6 

Masteikienė

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

datekliai siekė $428,864 
Viso ligoninė turėjo išleisti 
iš savo atsargos kapitalų 
735 tūkstančius dolerių. Li
goninė sako, jei nori toliau 
aptarnauti ligonius, ji turi 
gauti paramos iš visuome
nės. Aukas ligoninė priima 
1 Federal st., Boston, Mass. Draugo Vincent-Vinciuno

----------------- Auka
Lankėsi Jauni Pittsbur- šį pirmadienį musų įstai- 

ghiečiai Į goję lankėsi cambridgietis
Praeitą savaitę musų J^ozas. Vinciunas

dakcijoj - lankėsi du musų į (Vincent) Įteikė mums 23 
laikraščio skaitytojai iš su P?se dolerius ir prašė iš 
Pittsburgh, Pa. — Simonas)Pln’?u pasiųsti Keleivi 
Aleliunas ir Vytautas Ma-'vienam tremtiniui į Europą, 
žeika. Jie keliauia nėr ato-!$p^ skyrė Lietuvos Social- 
'stogas po Ameriką, atvyko' nemokratams Remti ir $10 
Į į Bostoną iš New Yorko ir.PaaUKayo Lietuvai Remti 
išvyko toliau i Maine valst’-į D*WUai ?alP°s darbui pa-' 
ją. Abu dar jauni vyrai t^mti. Draugas-J. Vinciunas 
bet gražiai kalba lietuvis-'gražią užeigą Cam- 
kai. Linkime sėkmingų ato-'bridge ant 233 Portland'st. 
stogų.

dieni mirė. Antras vyras, 
YY’illiam Crowley, 22 metų 
vyrukas, policijos suimtas. 
Mergina dėl kurios jie susi
pyko yra Jean M. Roche, 
20 metų. ji gyvena ant YV. 
Broadvvay.

P-lė Eilėn Buchyn-Bučin- 
skaitė iš YVorcesterio publ»- 
kos balsavimu buvo išrink
ta šių metų “Miss Lithuania 
of Nevv England”. Gražuo
lės rinkimai įvyko didžiaja
me pp. Minku piknike, 
Maynarde, rugpiučio 3 d.

Banginys Aplankė B^stoo 
Uostą

Šį pirmadienį prie Bosto
no uosto lankėsi banginys 
velioribas ar bangžuvė). 

•Jis pasirodė ties YVinthrop 
ir greit sutraukė virš 2 tūk
stančių žiūrėtojų. Tuoi at
sirado savanorių medžioto- 
>u. kurie sėdo į laivukus ir 
išplaukė banginį medžioti,
bet jo neužmušė.

Parkų Komisionierius 
Pasitraukė

YY’illiam P. Long, Bosto
no miesto parkų komisio-

Kumščiavimasis Baigcsi 
Mirtimi

Praeitą penktadienį va- nierius šį mėnesį pasitrau- 
kare du pusberniai, vienas kia iš tarnybos. Jis iš- 
is South bostono, kitas dor- tarnavo parkų tvarkyme 51 
chestenetis, susimusė kūme-, metus ir 21 metus išbuvo 
timis ant Columbia Rd.,So.(parkų komi5ionierium. Jis

Jūsų parankumui
Bostone, Besipešant vienas 
jų, Paul Sbea. 15 metų ber
niukas iš So. Bostono, krito 
negyvas. Nuvežtas į ligoni
nę jis buvo paskelbtas ne

pasitraukia ant pensijos.
šį pirmadienį į streiką 

stojo 900 darbininkų Idid- 
low juto dirbtuvėj. Derybos 

gyvas. Ar mirtis įvyko dėl į ėjo visą laiką, bet darbinin-
gautų smūgių ar dėl širdies 
priepuolio, policija dar ne-

kai nutarė mesti darbą, nes 
kitaip, sako, negali savinin-

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

, 409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 ORIOLE STKKET 
West Rozbury, Mas*.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8
5 546 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
i Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 iv <6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryt®

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU arto Central 8«. 

CAMBRIDGE, MASS.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nao 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Pagijo J. Tuinila, L. D. R. 
Pirmininkas

Prieš porą savaičių buvo 
susirgęs Jonas Tuinila, Lie
tuvai Remti Draugijos Bos
tono skyriaus cirmininkas. 
Dabar teko patirti, kad J, 
Tuinila jau pasveiko ii išė
jo iš ligoninės. •

skelbia. Antrasis faitorius kų priversti pasirašyti su- 
dabar apklausinėjamas. I tartį.

AR ŽINOTE KAD
Šį Penktadienį, Rugpiučio 15 dieną atsidaro

International Cafe
Nauju savininkų. Prano Razvadausko ir Juozo Ge
nevičiaus vadovybėj. Bus

PUIKUS ATIDARYMAS
Grieš muzika, bus dainos ir linksmus subuvimas. 

Atvažiuoja dainininkas Jonas Tamulionis iš Nashua. 
N. H. svetelius palinksminti.

Savininkai Razvadauskas ir Genevičius
visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti!

PICKVVICK
'ALE that is ALETRAOS MARK »«««STEREO fl

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

kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrini**

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

Dabar galima gauti parankiuose

NEGRĄŽINAMUOSE BUTELIUOSE
NEREIKIA DUOTI DEPOZITO Už NEGRĄŽINAMUS BUTELIUS 

Jūsų Package Store Dyleris taipgi turi PICKWICK Panašiuose
GRĄŽINAMUOSE BUTELIUOSE ir BLĖKINĖSE

SR1WED BY HAFFSHSIF* CO., Io«., Saatoa, *«•••., SK(WERS SIHCI IS7®

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MAS*. 
T*L SOUtb Boston 46U
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