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Jungtinės Tautos Nesulaiko 
Karo Indonezijoje

Francija Pirmą Kartą Vetavo UN Tarimą — Indonezijoj 
Eina Karas, Bet Jungtinės Tautos Yra Bejėgės Ką Nora

Veikti.

Rugpiučio 4 d. olandai ir Eklūdore Įvyko Kūr
ta.tnpak'iausyti’uJunltini1ų rišfcas Perversmas
Tautų pasiūlymo ir sustab- --------
dyti karą. Bet vos praėjo Sekmadienį, rugpiučio- 24 
kelios dienos, karas ir vėl d. Ekvadoro respublikoje 
prasidėjo. Kas dėl to kaltas, buvo nuvei-sta valdžia. Ka- 
sunku pasakyti, nes ir olan- ro ministeris, pulkininkas 
dai ir Indonezija kaltina Carlos Manchena, išvedė 
priešingą pusę. kariuomenę prieš preziden-

Šį pirmadienį Jungtinių tą ir užteko “tik vieno šu- 
Tautų saugumo taryba svar- vio”. kad valdžia butų nu-

t j----- - i-----griauta. Prezidentas Jose
Maria Velasco Ibarra buvo 
pašalintas iš savo pareigų,

CADIZ UOSTAS SKAUDŽIAI NUKENTĖJO

z,

Čia matyti didelis Ispanijos Cadiz uostau kurs dėl baisaus amunicijos spro
gimo prieš savaitę laiko smarkiai nukentėjo. Sprogimas Cadiz mieste užmu
šė apie 600 žmonių ir kelis tūkstančius sužeidė. Sprogimas įvyko karo laivy
no povandeninių granatų sandėlyje.
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stė padėtį Indonezijoj ir no
rėjo nutarti pasiųsti ten ko
misiją. kuri prižiūrėtų, kad . .
UN nutarimas butų vykdo- o visą krašto valdžią per- 

" ” ėmė krašto ministeris. jau
minėtas pulkininkąs Man
chena.

Perversmo priežastis bu
vo ta, kad prezidentas no
rėjo pašalinti krašto minis- 
terį iš jo vietos, o tas ne
patiko karingam pulkinin
kui ir jis pats paėmė kraštą

mas gyvenimam Francija 
dėl to nutarimo pareiškė sa
vo “veto” ir iš viso nutari
mo nieko neišėjo.

Po to Jungtinės Tautos 
nutarė pasiūlyti Olandijai 
ir Indonezijai, kad jos gali 
pasišaukti Jungtines Tautas 
tarpininkauti jų ginče, o vi
sų valstybių konsulams Ba- valdyti, 
tavijoj (Indonezijos sosti
nėj) pavesta yra sekti Indo
neziją įvykius ir praneši
nėti, RRs ten darosi.

Tiktai tokį nut ar i m ą 
Jungtinės Tautos galėjo pa
daryti dėl mažutės Olandi
jos ir Indonezijos karo. Nu-

Rusija Griežtai Per
spėja Ameriką

Rusijos užsienių reikalų

Graikijoj Susidaro Kiek Padidėjo 
Nauja Valdžia ! Krašto Pajamos

Amerikos gyventojų pa-
Graikijos dešiniųjų veda- jamos 1946 metais smarkiai 

pašoko į viršų. Taip prane
ša Prekybos ’ departamen
tas. Jis sako kad vidutiniai

Francijos Demokra
tija Stovi Kryžkelėj

Šį rudenį, spalių mėnesį, 
Francij'oj įvyks labai svar-

____ _________________ bus savivaldybių rinkimai.
tarimas sako. "kas jei ka- kurie gali nulemti, ar Fran- 
riaujančios šalys nori, Jung- cija pasiliks demokratine 
tmės Tautos gali tarpinin- valstybė, ar pasvirs į kurią 
kauti, o jeigu jos nenori, nors diktatūrą. Komunistai 
karas gali eiti ir toliau. ir degaulistai yra pasiruošę 

Tokius nutarimus daro įvesti Francijoj savo dikta- 
organizacija kuri sakosi turą. Degaulistų partija da- 
sukurta tam, kad palaikius bar smarkiai organizuojasi

ministeris Molotovas pri- ma vyriausybė praeitą šeš- 
siuntė Amerikai griežtą no- tadienį pasitraukė. Naują
tą, kurioje reikalauja, kad vyriausybę pavesta sudary-__________  ___________
Amerika tuoj pat sustabdy- ti buvusiam užsienių reika- ant kiekvienos gyventojo 
tų “nenormališką ir nepa- lų ministeriui Tsaldariui. į galvos 1946 metais teko 
kenčiamą demokrat i š k ų naują valdžią buvo kvie- 1200 dolerių pajamų. žino- 
ęlementų” persekiojimą pie čiami visų Graikijos parti- ma, tai yra tik “vidutinės” 
tinėj Korėjoj. Jei Amerika jų atstovai, kad sudarius pajamos ir visai nereiškia, 
nesulaikys tokio persekioji- plačią koalicinę vyriausybę, kad kiekvienas gyventojas 
mo, tai Molotovas grasina, kuri galėtų baigti krašte -
kad nebus galima sudaryti “partizanų riaušes” ir at- 
vienos vyriausybės visai statyti pastovią tvarką.
Korėjai. ---------------

Kai kurie Amerikos laik-;

pasaulyje taiką.

FLORIDĄ VĖL APNYKO 
NEGYVOS ŽUVYS

ir kopijuoja savo organiza 
ciją. kovos budus ir veiki
mą nuo komunistų. Jei pri
eitų prie ginkluotų susirė
mimų. degaulistai mano su
lupti komunistus. Demo
kratinės partijos, vadovau
jant socialistams, rengiasi

Clearwater apielinkėse,
Floridoj, gyventojai vėl turi __  _ ________ __ ___
daug nemalonumo ir darboįppjg tų rinkimiį. kad Fran- 
dėl staiga jų pakraščius uz- cjjos demokratiją išgelbė-
pludusių išdvėsusių žuvų. 
Dėl kokių priežasčių jurose 
ties Florida žuvys dvesia, 
dar nežinoma. Bet kai tūks
tančiai negyvų žuvų pasiro
do ant byčių, smarvė gau
nasi neišpasakyta. Clear- 
water gyventojai su kastu
vais smarkiai prakaituoja, 
kad išmestas iš juros žuvis 
užkasus į žemę.

jus ir išlaikius krašte pilie
tines laisves.

LEGIONIERIŲ KONGRE
SAS VYKSTA NEW 

YORKE

UODAI VEISIASI KA
KAO SODUOSE

Amerikos agrikultūros 
vienas ekspertas, H. H. 
Stage. nesenai grįžo iš Cen
tralinės Amerikos ir jis sa
ko. kad jis ir jo bendradar
biai susekė, jog kakao me
džių soduose Centralinėj 
Amerikoj veisiasi maliari
jos (geltonojo drugio) pla
tintojai uodai. Jie veisiasi 
ne pačiuose kakao medžiuo
se, bet lapuose vieno auga
lo. kurį kakao medžių au
gintojai tyčia sodina tarp 
kakao medžių, kad apsau
gotų sodą nuo per didelių

Šią savaitę New Yorke 
vyksta visos Amerikos le
gionierių suvažiavimas. Le
gionieriai jau iškėlė reika
lavimą, kad tuoj pat susi
rinktų kongresas į nepa
prastą posėdį ir priimtų 
krašto apsaugai reikalingus 
įstatymus. Legionieriai sa
ko- padėtis Graikijoje yra 
įtempta ir iš ten gali kilti 
naujas karas, o todėl Ame
rika turi būti pasiruošusi.

INDONEZIJOJ VĖL EINA 
KARAS

Indonezijos respublikos 
vadai praneša, kad Jndone- 
zijoj dabar vėl eina karas. 
Sako, olandų armija, puo
la indonezijos kariuomenę 
keliose vietose ir plačiu 

karščių. To medžio lapucf- frontu žygiuoja pirmyn, 
se lietaus vanduo išsilaiko | Kol kas apie mušius Indo- 
ilgą laiką, o tame vandeny- nezijoj praneša tiktai Indo- 
je uodai ir deda savo kiau- nezijos vadai. Olandai ne- 
šinėlius. Dabar kai uodų senai kaltino indonezus,

raščiai sako. kad Molotovo i Kviečia Įrodyti
griežta nota “nenutraukia” Spaudos Laisvę 
visų galimybių tartis ir su- r x
sitarti dėl Korėjos sujungi
mo. Amerikos vyriausybė 
prieš kelias dienas sakė, 
kad jei Rusija vilkins susi
tarimą, tada Amerika viena 
leis korėjiečiams pietinėj 
Korėjoj sudaryti valdžią.

DIDELĖS SAUSROS 
EUROPOS DALYJE

Du dienraščiai. “New 
York Times” ir Maskvos 
komunistų “Pravda” susi
ginčijo dėl spaudos laisvės. 
“Pravda’’ sako, kad Ame
rikoje nėra spaudos laisvės, 
ji sako, tikra spaudos lais
vė yra tiktai Rusijoje, o “N. 
Y. Times” sako. kad Rusi
joj nėra spaudos laisvės.

Amerikos Valstybes Sutarė 
Dėl Bendro Gynimosi

Argentina Reikalavo Veto Teisės, Bet Konferencija At
metė — Konferencija Dar Nebaigta — Daugiausiai Gin
čų Kelia Agresija Tarpe Ameriko* Valstybių.

Sako, Angliškai . Jau dvi savaitės prie Kio
<lz „ , Bfi’ • de Janeiro. Brazilijoj pose-Kalbū 7U5 irlllionai džiauja visų Amerikos vals

tybių konferencija, kurioje
Falk Johnson, mokyto

jas iš Evanton. III. sako, 
angliškai supranta ar kalba 
dabartiniu laiku 705 milio
nai žmonių. Todėl tas mo
kytojas mano, kad anglų 
kalba gali būti pasaulinė 
kalba. F. Johnson apskai
čiavo, kad 260 milionų 
žmonių moka anglų kalbą 
kalbėti, nes ji esanti jiems 
prigimta. Prie to jis pride
da Anglijos plačių kolonijų 
gyventojus, kurie angliškai 
arba kalba arba bent susi
kalba ir paskui eina daug 
milionų žmonių visame pa
saulyje. kurie išsimokė an
glų kalbos dėl jos svarbu
mo.

turėjo tiek pajamų. Bet jei 
visas krašto pajamas lygiai 
padalinti tarp visų gyven
tojų, tai kiekvienam butų 
tekę po 1200 dolerių.

Šitokios pajamos yra dau
giau negu du kartu dides
nės, kaip* 1940 metų paja
mos* kada ant kiekvienos 
gyventojo galvos teko $575 
ir jos yra 9 nuošimčius 
aukštesnės, kaip 1945 metų 
pajamos.

JUGOSLAVAI UŽMUŠĖ 
KATALIKŲ KUNIGĄ

Pisino kaimely, netoli 
miesto, jugoslavųŠiol ”n- y- Times” sako. A- j TriestovJarą labai mažai lietai*1™^^ ,&£’ okupuotų srjY>.- “

Dautrplvip viptu iau mp spaud°s leidėjų, kūne lei- žmonių užpuolė vietini ka-1S kaipJXvUo tokių^saus- talik« ir ™
.ni it. Vrx_ mano. Jei žurnalistui nepa- Jam galvą, o vienas pralo-

tinka viename laikraštyje tas, popiežiaus atsiųstas į 
dirbti, jis gali keisti savd tą vietą, buvo sužeistas. Mi- 
vietą ir gauti darbo kitur, nia užpuolė kunigus laike 
Rusijoj to nėra, nes ten vi- vaikų dirmavojimo iškil-

S. Čechoslovakijoj ir Vo- 
etijos dalyje sausros iš
džiovino laukus, ežerus ir 

upes ir kai kur gyvento
jams jau dabar trūksta van
dens net gėrimui. Jei saus
ros užsitęs dar ilgesnį lai
ką, tai tose vietose žiemos 
laike gyventojams gręs ba
do pavojus.

KENČIA UŽ TĖVO 
PROFESIJĄ

Vienas jaunas žmogus šį 
pirmadienį atėjo Washing- 
tone į gimimų registracijos 
ofiją ir paprašė duoti jam 
jo metrikas. Kai jis gavo, 
jis ilgai purtė savo galvą, f 
Jo metrikose buvo parašyta, 
kad jo tėvas yra “bepročių 
ligoninėj’-’. Jaunas žmogus 
paaiškino, kad jis buvo ga
vęs vienoje vietoje darbo, 
bet kada bosas gavo pama
tyti jo gimimo metriką, jis 
jam darbo nedavė. Mato
mai, bosas nenorėjo samdy
ti žmogaus, kurio tėvas bu
vo bepročių ligoninėj.

Iš tikrųjų, jauno žmo
gaus tėvas buvo bepročių li
goninėj. bet jis ten buvo

Indijoj Vyksta Bai 
sios Skerdynės

Iš New Delhi Indijoj pra
neša. kad Punjab provinci
joj vis dar eina baisiai kru
vinos riaušės tarp magome- 
tonų ir Siks giminės gyven
tojų. Prieš savaitę laiko 
Siks giminės indusai išsker
dė labai daug magometonu, 
o dabar magometonai atsi
keršydami surengė kruvinas 
skerdynes Siks giminės 
žmonėms Pakistano pusėje. 
Punjab provincija dabar 
yra padalyta į dvi dalis 
tarp Industano ir Pakista
no. Kai kurie pranešimai 
sako,’ kad tikybinėse sker
dynėse Indijoj iš abejų pu
sių dalyvauja ir kariuome
nė.

dalyvauja Jungtinių Ame
rikos Valstybių Valstybės 
sekretorius G. C. MarshalJ. 
Svarbiausias konferencijos 
tikslas yra aptarti bendro 
gynimosi sutartį. ... .. •;

Konferencija jau sutąrė, 
kad jei kuri nors pasaulio 
valstybė užpultų kurią nors 
Amerikos valstybę, tada vi
sos kitos Amerikos valsty
bės padės užpultajai šaliai 
gintis. Nutarimas padėti 
gintis turi būti priimtas 
dviem trečdaliais balsų.' •

Argentina reikalavo, kad 
nutarimas turi būti priimtas 
vienbalsiai, kaip tai yra 
Jungtinėse Tautose, kur vi
sos didžiosios valstybės tu
ri “veto teisę”. Bet tas Ar
gentinos reikalavimas ne
praėjo. Amerikos respubli
kos pasimokė iš Jungtinių 
Tautų organizacijos klaidų 
ir įrašė į savo sutartį, kad
VisiVI55I IlUVCtl imas priima,.

GENEROLAS HODGE 
KALTINA RUSUS

mi dviem trečdaliais balsų.<*• a •-
Kitas klausimas, kurs 

konferencijoj sukėlė daug 
ginčų, yra “vidaus agresi
ja”. Pavyzdžiui, jei kuri 
nors Amerikos valstybė su
sipeštų su kita Amerikos 
valstybe, tai kaip tada turi 
elgtis kitos Amerikos vals
tybės? Taip pat tebėra dar 
neišrištas klausimas, kada 
kuri nors valstybė daro ag
resiją “iš vidaus”, per pėti.- 
ktą koloną, ar kuriuo nors 
kitu budu. Tuo klausimu 
konferencija dar tariasi.

Bet svarbiausias konfe
rencijos tikslas jau yra pa
siektas. Amerikos visos val
stybės sutarė, reikalui išti
kus, bendrai gintis nuo bet 
kokio priešo. Toks konfe
rencijos nutarimas yra di
delis Jungtinių Amerikos 
Valstybių laimėjimas mo-

sa spauda yra valdžios ran
kose. “N. Y. Times” šaukia 
“Pravdą” įrodyti, kad Rusi
joj yra spaudos laisvė ir 
siūlo jai paskelbti bent ko
kį straipsnį arti e Rusijos » • v ♦ • vkoncentracijos stovyklas. R(usal .Kore.J°J buvo sue-
kuriose yra laikomi milio- .tns Amerikos kareivius, 
nai žmonių Ar “Pravda" tą,kur,e. v-vko J okupuotą
padarys greitu laiku pama-1 RoreJ«... P?1.315^' “į*”’*- 

’ Rusai išlaikė amerikiečius
y '__________ 12 dienų po griežta priežiu-

ira ir dabar paleido. Ameri-
TYRINĖS KARO KONT- kos kareiviai sako kad ru-

mių.

RUSAI PALEIDO TRIS 
AMERIKIEČIUS

Amerikos armijos vadas 
Korėjoj, generolas Hodge, 
griežtais žodžiais atmetė 
rusų kaltinimus, kad esą;bilizuojant visą laisvąjį pa- 
amerikiečiai persekioja Ko-i šaulį prieš agresorius 
rėjoj “demokratiškus ele
mentus”. Gen. Hodge sako. 
rusų politika Korėjoj yra 
toki, kad ikišiol nebuvo ga
lima sudaryti visai Korėjai 
vienos vyriausybės.

ŽYDAI FAŠISTAI UŽ 
ANGLIJOS BOIKOTĄ’

RAKTOR1Ų PERMO
KĖJIMUS

sai juos baisiai blogai mai
tino. dabar tie kareiviai ža
da nebebumoti dėl Ameri- 

Kongresmonas Bender iš kos kareivių maisto. Kodėl 
Ohio praneša, kad viena *’ ~ 1 ’_1’*
kongreso komisija greitu
laiku tyrinės milionų dole
rių permokėjimus per karą 
už karo kontraktus. Jis sa
ko. Justicijos departamen
tas gavo 93 bylas dėl tokių Anglija buvo gavusi iš 
permokėjimų, bet nieko ne- Amerikos 3,750,000.000 do- 
darė, kad kaltininkai butų lerių paskolos. Iš tų pinigų 
nubausti. Todėl kongresas Anglija dabar turi dar 700 
turės ištirti tuos permokėji- milionų dol., bet šio mėne- 
mus ir jei ras apsileidimo iš šio gale ji paims dar 300

rusai juos buvo sulaikę, ru
sai nesako.

KIEK ANGLIJA DAR 
TURI PINIGŲ

Palestinos žydų fašistinė 
organizacija “Irgun Zvai 
Leumi” kreipėsi į “viso pa
saulio žydus” su pasiulymu 
boikotuoti Angliją ir tai
kinti jai be jokio gailesčio 
“į pilvą ir į kišenę”. Žydai 
mano. kad jie su boikotu 
galės priversti Angliją 
trauktis iš Palestinos.

JIE VIS SVARSTO “NU
SIGINKLAVIMĄ”

Jungtinių Tautų nusikin- 
klavimo komisija šią savai
tę nutarė “aptarti nusigink
lavimo klausimą” ir pradėti 
apie tą reikalą kalbėtis. 
Nuo 1946 metų iki dabarti
nio laiko Jungtinių Tautų 
organizacija nusiginklavi
mo klausime nepadarė nič 
nieko ir nieko nepadarys. 
Bet komisijos nariai mano, 
kad galima kalbėtis, jei už 
kalbas algas moka...

FORDAS PAKĖLĖ KARŲ 
KAINAS

Fordo kompanija nutarė 
pakelti kainas savo karams

--------- I ir trokams. Kainos bus pa-
Šiais metais iki rugsėjo: keltos kai kuriems karams 

30 dienos Amerikos viešuo- po 20. kitiems net po 97 do- 
sius parkus aplankys 26 mi- lerius. Fordo kompanija tą 
Bonai žmoniu. Tai yra re- nutarimą padarė po ilgo 
kordas Amerikos parkų lan- apskaičiavimo. Kitos auto-

26 MILIONAI LANKĖ 
AMERIKOS PARKUS

lizdai susekti, juos lengviau kad jie nesilaiko rugpiučio vyriausiuoju ligoninės dak-1 Justicijos departamento pu- milionų. todėl iš paskolos kymo istorijoj. Pernai me- mobilių kompanijos jau se- 
bus į nuodyti, sako tas eks-|4 d. susitarimo daryti pa- tarų. bet į metriką tas fak- sės. darys žygių kaltiniu- pinigų liks tik 400 milionai tais parkus aplankė 21 su,niau nutarė pakelti savo ka- 
perta*. I Baubas. , tas nebuvo įrašytas... tkams nubausti. dolerių. (puse milionų žmonių. |rų kainas.
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ž AP Z VA L G A
1 Anglijos žemės ūkis da
bar pagamina maždaug

--------  iapie pusę Anglijos žmonių
Amerikos prekybos sek- maisto, tuo tarpu kai prieš 

retorius W. Averell Harri. karą Anglija‘pagamindavo 
man, kurs savo laiku buvo tiktai trečdali jai reikalin-

ATOMINĖ BOMBA — 
TAIKOS GARANTIJA

Amerikos ambasadorius Ru
sijai ir buvo skaitomas vie
nas iš gerųjų Rusijos drau
gų, dabar skelbia, kad “so
vietų imperializmas” yra 
didžiausias pavojus taikai. 
Buvęs Rusijos draugas savo 
viltį į taikos išlaikymą de
da ne į susitarimą su Rusi
ja. bet į atominę bombą. Jis 
sako:

“Dabartiniame atominiame 
amžiuje nėra apsaugos nuo at
keršijimo iš oro. Musų pajė
gumas skubiai atkeršyti iš oro 
yra didžiausia kliūtis kitiems 
pavartoti militarinę agresiią”.

W. Averell Harrison sa
ko, šiandien pasaulyje var
žosi dvi pažiūros į žmonių 
sugyvenimą. Viena pažiūra 
yra demokratiška, kuri SIE
KIA užtikrinti asmens lais
vę ir gerbūvi, ir kita, kuri 
jokių laisvių neturi, nepri
pažįsta ir jų nesiekia. De
mokratinė ir policinė vals
tybės varžosi dėl pasaulio 
ateities. Demokratijoj vy
riausybė yra tam, kad tar
nautų atskiriems žmonėms, 
o policinėj valstybėj žmo
gus yra tam, kad tarnautų 
valstybei.

Policinės valstybės impe
rializmas šiandien pavergė

go maisto. Darbiečių val
džia dabar skyrė 100 milio
nų svarų sterlingų subsidi
joms ir žemės ūkio gamy
bos pakėlimui, kad Angli
jos farmeriai galėtų dar 
daugiau maisto pagaminti 
krašte.

Anglijos atsistatymas ei
na visai neblogai. Bet šešių 
metų naikinimo darbą ne
galima greitai išlyginti. 
Kad padengus kapitalų 
nuostolius užsieniuose ir 
prekybos laivyno nuosto
lius Anglija turėtų ekspor
tuoti 175 nuoš. prieškari
nio eksporto. Todėl atsista
tymo darbas toli gražu nė
ra baigtas, jis tęsiamas. Bet 
tiktai trumpažiuriai verkš
lentojai ar blogos valios 

•“ekspertai” gali kalbėti 
apie “bankrotą”.

Anglijos ūkio sunkumai 
yra dideli, bet kraštas kurs 
gali didinti savo gamybą ir 
kartu gali vykinti miestų

a r j .EivlS, Su. BOSTON

SKURDU VAIZDAS IŠ NEAPOLIO

Čia matome du Neapolio, Italijoj, vargšu?, kurie nak
čia miega prie vieno namo durų. Neapolio mieste 
didelis skurdas ir tūkstančiai žmonių ten yra bena
miai vargšai. *

Aukštos Kainos

ar teismai su tuo sutiks? O 
jei teismas ir pasmerktų? 
tai plieno pramonė galės 
surasti kitokius budus kai-1 
nas “reguliuoti”.

Amerikos ūkis yra pri
brendęs visuomenės kontro
lei. Jo tariama “laisvė’’ da
bar tarnauja tik tam, kad 
nuo vartotojų numovus de
vynius kailius, bet laisvų 
varžytynių jame mažai bė
ra likę.

K. E.
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Kas Savaite

Praeitą savaitę valdžia darbininkas butų visai ne- 
sįfcHro Pa?kelbs. .ted Amerikoje. protingas, jei jis neimtų 

j__ j- . j i ,. • kainos nasieke nauio rekor- aukštesnio uždarbio. ipi ndraudimą rodo didelį ga
jumą ir sveiką pasiryžimą 
atsistoti vėl ant savo kojų.

BALKANAI IR VETO

Jungtinių Tautų saugumo
_______ _______  r___ taryba darė 60 posėdžių,
ne kolonijų tautas, bet vi- kuriuose svarstė padėtį Bal
sus Europos Rytų gyvento
jus ir siekia pavergti Vaka
rų Europą. Tuo tarpu de
mokratinės valstybės duoda 
kolonijų gyventojams vis _
J_____:___ i_-___:_ 1 Koniia ii» Riilrroi-itadaugiau laisvių ir uztir-rina; yui5«nja

kainos pasiekė naujo rekor
do ir jau pralenkė 1920 me
tų iškilusias kainas. Kainos 
VIS DAR LIPA Į VIRŠŲ, padaryti policijos tyrinėji- 

Panaikinus kainų kontro- mas? Tiesa. Amerikos įsta-

aukštesnio uždarbio, jei jį 
gali gauti.

Ką tokioj “laisvėj” gali

lę valdžia ne daug ką gali 
padaryti, kad kainos nekil
tų. Bet valdžia nori “ką 
nors” daryti.. Todėl praeitą 
savaitę generalinis proku
roras, Tom C. Clark, pa
skelbė, kad Justicijos de-

kanuose. Specialinė J. Tau
tų komisija nuvyko į Balka
nus ir ten ištyrusi padėti x ......
pranešė, kad Graikijos kai-! partamento valdininkai pra 

' mynai •— Jugoslavija, Al-1 tynnėti unijas ir stam-
-- - - - Ibiui bizni dėl susi baudimoIriAzniCfl-

kolonialinių tautų progresą

Žydų-Arabų Karas

Palestinos miestuose pra
sidėjo muštynės tarp žydų 
ir arabų. Kaip paprastai to
kiose muštynėse, niekas ne
žino, kas pirmas pradėjo. 
Bet “rasių karas” eina ir 
jau priskaitomi dešimtimis 
to karo aukų. O kiek žmo
nės turi nuostolių, kiek bai
mės ir baukštimosi, kas tą 
gali apskaičiuoti ar net 
suprasti?

Žydų-arabų karas iškilo 
staiga. Anksčiau daug kas 
buvo pradėjęs manyti, kad 
Palestinoj ginčas eina tarp 
žydų ir anglų. Bet tikrasis 
Palestinos ginčas eina tarp 
žydų ir arabų. Arabai yra

tymai draudžia “susibaudi- 
mus” kelti kainas ir drau
džia “monopolius”. Bet A- 
merikos praktikoje dar nė
ra buvę atsitikimo, kad 
bausmės ir poiicija butų nu
mažinę prekių kainas. Ne
bus to nė dabar.

Giriasi Chamizmu .30 Bilionų
“Laisvės” redaktorius Mi-’ Europos tautos apskai- 

zara giriasi paskelbęs sve-Į čiavo, kad joms reikėtų 
timą asmenišką laišką, kurį gauti iš Amerikos per ketu- 
jam prisiuntė iš Vilniaus Bi-'rius metus iki 30 bilionų 
rutė Vileišytė - Turskienė. dolerių, kad jos galėtų savo 
Ji prašė redaktoriii “tarpi
ninkauti” ir persiųsti jos

ūkį atstatyti. Amerikos va-
___ _ __ . dovai perspėjo Europos tau-

iaišką motinai Vileišienei. | tas, kad nėra vilties iš Ame- 
bet “malonus redaktorius” -1'™
laišką ėmė ir paskelbė.

Šitaip elgtis gali tiktai 
žmcgns kurs nė^ girdėju RJ-
kad svetimų asmeniškųi kus- pinįai Mums Us bili*nų
kų skelbimas y a . šokis primena kitą tokį pat 
pasielgimas. Asme s bilionų šokį, kada Amerika

davė sąjungininkams per 
karą 50 bilionų dolerių 
“nuomos-paskolos” griovi
mo darbui. Jei atstatymą

rikes gauti daugiau, kaip 
20 bilionų.

Kiek Europa gaus, jei iš 
viso gaus, priklausys nuo

laiškas, pakliuvęs į “tarpi
ninko” rankas, visvien lieka 
svetimas laiškas ir jo skelb
ti nevalia. Tame reikale ir
redaktoriai nėra išimtis, jie narprnti HpŪ
irgi privalėtu gerbti sveti-,Salima 811 P“8*™*‘ P^gų, kodėl to nepadary-

Kunigai Politikoje
Septyni protestonų kuni

gai nuvyko į Jugoslaviją-ir 
ten per trumpą laiką surado 
visišką tikybos laisvę. Grįžę 
tie kunigai taip ir paskelbė: 
Jugoslavijoj pilniausia reli
gijos laisvė! Dargi kalėjime 
laikomas arkivyskupas Ste- 
pinac, nuteistas 16 metų 
kalėjimo, ir tas naudojasi 
pilniausia tikybos laisve ir 
gali kalėjime laikyti kas
dien mišias... Septyni kuni
gai grįžo baisiai susižavėję.

Iš tikrųjų “dvasios tėve
liai”, kurie kalėjime moka 
surasti pilną laisvę, turi bū
ti ypatingos dvasios apšvie
sti.

Katalikų kunigai piktina
si kelių protestonų kunigų 
plytlaižiavimu, bet tyli dėl 
Ispanijos kardinolų lanksty
mosi prieš kruvinąjį Fran
ko.
Religinis Fanatizmas

Indijoj kai kuriose vieto
se eina kruvinos kovos tarp 
magometonų ir indusų. Re
liginis fanatizmas ten jau 
pareikalavo tūkstančių au
kų. Vienas pranešimas sa
ko, kad magometonai išžu
dė ar išvijo daugumą indu
sų iš Lahore miesto, kur se
niau iš 500,000 gyventojų 
pusė buvo indusai! In dusai 
tą pat padarė su mogometo- 
nais Armicar mieste, kur 
dešimtimis tūkstančių ma
gometonų buvo išvyti ar«jš-

mus laiškus.
Mizara “Aiškinasi”

Be abejonės, Mizara ir 
pats supranta, kad jis pasi
elgė nepadoriai skelbda
mas svetimą laišką, kurs

akliubo į jo rankas. Jis* - — - •ir sa-E» “pasi“ 
valstybę. Arabai sako. čiai jaj (motinai Vilei-
mes nuo amžių gyvename, šienei) JBirutės laiško ne_ 
čia musų žeme ir mes turi- 7
me būti tos žemės šeiminin
kai.

Į tai pasaulio mandriau- 
sios galvos neturi ką atsa
kyti. Iš tiesų, Palestina yra 
arabiškas kraštas, nors ten, 
po anglų durtuvų apsauga, 
dabar yra p rivažiavusių 
apie 600 tūkstančių žydų.
Žydai gražiai Palestinoj įsi

persiuntėme. kadangi neži
nojome, kur senutė gyve
na”.

Paaiškinimas ' visai neti
kęs. Mizara pats rašo, kad 
motina Vileišienė gyvena 
Waterbury, Conn., o jos 
adresą jis galėjo labai len
gvai sužinoti pas bet kurį 

! waterburietį “Laisvės” skai
tytoją, jei tik jis butų norė
jęs, arba butų galėjęs pa
skambinti į SLA centrą, 
arba į bet kokią kitą lietu
višką įstaigą. Jei jis butų 
norėjęs jis butų adresą ga
vęs, bet Mizara norėjo iš 
svetimo laiško padaryti 
“propagandos kavalką”, to
dėl laišką paskelbė ir pas
kui teisinasi “nežinojęs”.

kūrė, pakėlė to krašto ūkį ir 
su Amerikos bei kitų šalių 
žydų didele pinigine para- 

—o— : ma išpirko daug žemių iš
O kodėl kainos lipa į vir-jarąbųe Bet arabai nenori, 

šų? Lipa jos todėl, kad per kad žydai juos visai nu
kąrą buvo susitvenkęs dide- smelktų Palestinoj. Jie tam 
lis prekių pareikalavimas ir priešinasi ir priešinsis viso- 
todėl viskas- kas tik buvo ’ mis išgalėmis.

kelti kainas...si į Graikijos vidaus reika-* V I .• ir koksKokios unijos 
stambusis biznis yra susi
baudę kelti kainas. Justici
jos departamentas skelbia 
dabar. Jis sako, departa
mento valdininkai yra pa
siruošę pradėti didelį tyri
nėjimą ir, kai suras kaltinin-

tautas, kurios priešinasi kartų vetavo UN tarimus įri kus, trauks juos atsako- 
“Sovietų imperializmui”. į dar gali tą daryti. Rusija • mybem ; .

Bet apie Rylų Europos’turi teisę tą daryti, nes ta J .Prezidentes dėl to tyri- 
žmones, kurie yra pavergtiį teisė yra įrašyta į Jungtinių padare pastabą,
to imperializmo. Hlrrimln Tautų čarterį. (*?<* daug lengviau yra su
nieko nesako. Jie pavergti Jungtinių Tautų kūrėjai į Plrstu Par°dyti kaltininką, 
ir viskas baigta. Bet tų pa-;tikrai sukurė keistą organi-ikainas numušti. Ki- 
vergtų yra virš šimto milio-'zaciją. Jie sudarė teismą, f
nų! Kitose pasaulio dąlysaĮktrįąųie^ kruninaljstea.yra

ir net nepriklausomybę.
W. A. Harriman siūlo

lūs. siunčia ten partizanus 
kelti neramumus. Balka-

Amerikai stiprią bet vis tą,nPose turime reikalą su aiš- 
pačią gynimosi politiką, agresija.
Reikia turėti stiprią armiją
ir oro laivyną, reikia padėti 
Vakarų Europos tautoms 
atsistatyti, reikia remti tas

Bet kas iš to, kad visi
mato teisybę, jei Jungtinių 
Tautų organizacija nieko 
negali nutarti? Rusija 16

W yra . .
vęs Rusijos draugas apieįganizavo taikos gelbėjimą, 
tuos milionus užmiršo. Už- kuriame agresoriai spren- 
miršo apie juos ir visa Ame- džia patys apie savo agre- 
rika. Ji rengiasi vesti tiktai,sijas; Jie kūrė “taikos orga- 
gvnimosi politiką, be jokiosĮnizaciją”, bet išėjo diskusi- 
platesnės programos, be jo- jų kliubas, kurs negali jokių

iki jos susmuks pačios sa
vaime. “Raganų gaudy-

kių perspektyvų varžvtinė- 
se laimėti ir atkovoti lais
vę pavergtosioms tautoms.

ANGLIJOS KRIZIS

Kiek ašarų išliejo visokie 
“geradariai” dėl Anglijos 
“bankroto”! Sunku butų 
pasakyti, ar tame ašarų lie
jime daugiau yra neapy
kantos, kvailumo, ar papra
sto nežinojimo.

Tuo tarpu Anglijos “ban
krotas” atrodo labai įspū
dingai ir visai ne taip jau 
liūdnai. Rugpiučio 21 d. 
Herbert Morrison, vienas iš 
anglų darbiečių vadų, pra
nešė spaudai tokius skai
čius apie tą “bankrotą”:

Anglijos eksportas per 
liepos mėnesį pasiekė 110,- 
300,000 svarų sterlingų 
(441 milioną dolerių), tuo 
tarpu kai birželio mėnesį 
eksportas siekė 93,100,000 
sv. sterlingų. Liepos mėne
sį eksportas pralenkė prieš
karinį eksportą 120 nuoš.

Anglijos gamyba dabar 
siekia 120 nuoš. prieškari
nės

tarimų daryti.
Amerikos valdžia prane

ša, kad Balkanų klausimas 
bus svarstomas Jungtinių 
Tautų seime, kuris susirinks 
ateinantį mėnesį. Bet pagal 
UN čarterį seimas negali 
jokių žygių imtis, jei kuri 
nors iš didžiųjų valstybių 
yra priešinga. Seimas gali 
svarstyti, gali smerkti, bet 
tuo ir baigiasi viskas. Pa
keisti veto teises irgi nega
lima, nes čarterio pakeiti
mas yra padėtas po ta pačia 
“veto teise”.

Išeina ‘užburtas ratas. 
New Yorke “taikos gelbėto- 
iai” kalba, o Balkanuose 
kraujas liejasi. Ar iš Balka
nų agresijos išaugs naujas 
karas, mes nepranašausime. 
Jei ne Balkanuose, tai kur 
kitur kris pirmoji kibirkštis 
ir Jungtinių Tautų gaisri
ninkai tikrai bus bejėgiai 
ką nors padaryti.

ANGLIJA PRIĖMĖ “TAU
PUMO PROGRAMĄ”

pagammama. 
parduoti kad 
mis kainomis.

Toks pareikalavimas dar 
ir dabar tebėra nepaten-

galima buvo 
ir aukštesnė-

Arabai toje kovoje nėra 
vieni. Su jais pasisako kar
tu 50 milionų arabų šiauri
nėj Afrikoj ir Arabijoj. 
Arabus remia ir visas “ma-

Jei nežinojote adreso, tai 
kodėl nepaskelbėte, kad ju

kintas. nes krašte trokšta' gometoniškas” pasaulis, ku- SM. redakcijoj' yra laiškas 
automobilių, trokšta maši- ris atstovauja virš 200 mi- adresuotas Vileišienei? Ko 
nų ir trūksta namų, o tai lionų žmonių. Todėl Pales- *’
reiškia, kad plieno ir kitų j tinos arabai nesijaučia vie-
išdirbinių pareikalavimas ;ni kovoj už išlaikymą Pa
vis dar yra didelis

Kai kuriose pramonės ša
kose prekių jau pagamina
ma užtenkamai, bet ir tose 

©Rėš i ©tkqse kainos 
| žeąiyn. .Kodėl? Atsa-

Rymas yra tas, 
kos ūkis nėra

kad Ameri- 
laisvas”,

mas” ir propagandinis tyri-, kaip mums tą garsina “free 
nėjimas nepadaugins nė, enterprise” garbintojai. Ne-
vieno cento darbininko ki
šenėj ir nepadės pastatyti 
nė vieno naujo namo. Tai 
kam tyrinėti kainų kilimą? 
Atrodo, kad tyrinėjimas 
daromas tik dėlto, kad “ką
nors reikia daryti”.* * *

Per karą Amerikoje vei
kė OPA, arba kainų kontro
lė. Prieš ją buvo vedama ir 
per karą ir ypatingai tuoj 
po karo didžiausia kampa
nija. Ant OPA buvo visi šu- 
nės kariami; ji buvo kalti
nama dėl visų trukumų; jai 
buvo primetama kaltė

žiūrint įstatymų ir draudi 
mų. visos pramonės šakos 
dabar yra daugiau ar ma
žiau sujungtos į visokių pa
vidalų organizacijas ir at
skiras fabrikantas kainų 
nustatyme ir gamyboje se
ka visų kitų fabrikantų nu
sistatymą. Pavyzdžiui, dra
bužių fabrikantai per savo 
organizaciją duoda atski
riems fabrikantams “patar 
rimą” sumažinti gamybą, 
kad neužvertus rinką vy
riškais drabužiais. Fabri- 

.. .. ; kantai taip ir daro, bet kai- 
primetama kaltė irjnų nemažina. Plieno pra- 

dėl aukštų kainų ir dėl pre-1 monėj visos dirbtuvės seka 
kių trukumo. Pagaliau, “lai-! “Plieno Instituto” patarimą 
svė” laimėjo, kainų kontro
lė buvo panaikinta ir kainos 
pradėjo lipti į viršų visai 
nevaržomai. Šiandien būti
niausių reikmenų kainos 
yra du kartu aukštesnės 
kaip prieš karą ir jos vis
dar brangsta!• * *

Taip vadinamame “lais
vame ūkyje” kainas nusta
to rinkos sąlygos. Jei fabri
kantas ar farmeriai gali už 
savo išdirbinius gauti aukš
tesnes kainas, jie butų kvai- 

jei jie tų aukštesnių

dėl kainų nustatymo. Tas 
pats yra gumos išdirbystė- 
je ir tt

—o—
Valdžios tyrinėjimai ir 

raganų gaudymas negali 
paveikti į kainų kilimą ar 
kritimą. Valdžia neturi jo
kios galimybės kainas kon
troliuoti ar dalyvauti kainų 
nustatyme. Valdžia tik gali 
drausti “susibaudimus” kai
nas kelti, bet kas yra “susi- 
baudimas”? Jei “Plieno In

lestinos arabiškumo
Žydų visuomenėj senai

eina ginčas tarp sionistų ir 
antisionistų. Sionistai tiki, 
kad

lyje žydų klausimą. Anti
sionistai visada sakė. kad

dėl skelbėte patį laišką?
Nusisvilino Nagu*

Bolševikai paskelbė Vi- 
leišytės laišką dėl propa
gandos. Bet jie skaudžiai 
nusisvilino nagus. Vileišytė, 
po 7 metų Sibiro katorgos.

pirktadusius bolševikų pro-” 
pagandistus Amerikoje. Jai 
berašant “paslido plunks- 

tai yra nerimta svajonė. Jei na” ir ji pasisakė už valsty- 
iš Palestinos kas nors išva-ibę “tautinę savo turiniu,
rytų ir visus arabus, žydams 
ten vis vien neužteks vie
tos, daug jų turės gyventi 
kitur. Jei prie Palestinos 
pridėti ir Transjordaniją, 
tai ir to neužtektų žydams 
įkurdinti. Todėl antisionis
tai mano, kad žydams daug laimėjimą1 
svarbiau yra turėti lygias 
pilietines teises kituose 
kraštuose, kaip turėti teisę 
Palestinoj naikinti arabus.

Ginčas eina tarp pačių 
žydų. Stebėtojai iš šalies 
gali “simpatizuoti” sionis
tams ar antisionistams. O 
tuo tarpu gyvenimas rodo,

už žudyti!

socialistinę savo forma”, 
o lietuviški bolševizmo liur- 
beliai net nepastebėjo, kad 
stalinizmas čia išvirto aukš
tyn kojomis ir garsina tą 
“propagandos kavalką”, 
kaip didelį Stalino katorgos

Atrodo, kad Antanas 
Bimba turės išblusinėti Mi
zaros ideologinį bagažą ir 
patikrinti, ar Mizara nėra 
kartais užsikrėtęs “buržua
ziniu nacionalizmu”.
Kainos ir Rinkimai

Justicijos departamentas
kad be anglų durtuvų ir be pradeda didelį tyrinėjimą 
svetimos globos žydai ir dėl kainų kėlimo. Sako, 
arabai Palestinoj labai plieno, gumos ir kitų gery- 
greit prieitų prie atviro ka- bių baronai “susibaudę” 
ro ir kraujo upeliai paskan- kainas kelti. Jie turi atsa-
dintų visas žydų svajones 
atgauti “žadėtąją žemę”.

S. D.

MASKVA VĖL KALTINA 
AMERIKĄ

Maskvos radio iškėlė kal
tinimą prieš Ameriką, kad 
ji rengiasi sunaikinti Jung
tinių Tautų

kyti.
Bet baronai” visai neiš

sigando. Jie sako, ne pirmą 
kartą juos tyrinėja ir gal 
ne paskutinį, tik naudos iš 
to nebus.

Politiniai žinovai sako, 
šauksmas apie kainas bus 
labai svarbus klausimas at
einančių metų rinkimuose. 
Tiems rinkimams reikia

Šį pirmadienį Anglijos
gamybos. Jei tai yra, vyriausybė priėmė ūkio at- liai,

“bankrotas,” tai gal tik kai statymo programą, kuri bus kainų neimtų. Toks yra ka- 
kieno galvų protavimo ban- paskelbta šios savaitės ga- pitalistinio ūkio “principi- 
krutas. le. nis įstatymas”. Taip pat ir

organizaciją.
stitutas” moksliškai apskai-' Sako, Amerika nori panai-'skambių obalsių, puikių pa 
čiuoja ir pataria savo na- kinti UN ir į jos _vietą su- žadu, griežtų užsimojimų.

Toks žiaurus tikybinis fa
natizmas primena Alba 
miesto užkariavimą, kur po
piežiaus įgaliotinis liepė ka
reiviams žudyti visus “ere- 
tikiško” miesto gyventojus, 
aiškindamas, kad Dievas po 
smerčio atskirs katalikus 
nuo eretikų ir katalikams 
duos dangų, o protestonus 
pekloj degins. Laimei, Eu
ropos kultūros tautoms to
kie tikybiniai žiaurumai yra 
jau sena praeitis.
SLA Iždininkas

Massachusetts valstijos 
fraternalinio draudimo vir
šininkai užprotestavo SLA 
seimo nutarimą panaikinti 
iždininką. Tie viršininkai 
mano, kad Susivienijimo iž
dą turi globoti tam tyčią 
išrinktas iždininkas.

SLA panaikino iždininką 
“taupumo sumetimais”, bet 
vietoj taupumo gavosi ilga 
painiava, nemaži iškaščiai 
ir galų gale iždininką vis
vien reikės turėti, nes kitaip 
gali būti sunkumų su Mass. 
valstijos priežiūra. Blogai 
suplanuotas “taupumas” ne 
visada išeina į sveikatą.
Susivienijimo seimas įvyks 

Bostone. Kiek galima nu* 
matyti, Seimas pats turts 
išrinkti naują iždininką, nes 
kandidatus išstatant iždi-

riams laikytis tokios tai kai- kurti “Pasaulio Federaci- O kas gali būti maloniau ei- ninko vietai kandidatai ne- 
nų politikos-tai valdžia gali ją”, ’ J ‘ k
tą vadinti susibaudimu, bet rika.

kuriai vadovaus Ąme- liniara piliečiui, kaip girdė- 
f ti apie kainų numažinimą?

bus numatyti.
J; Di
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Kriaučių Tarybos Nariai šiandien, kriaučius pusėti- 
Tarėsi su Kontraktoriais nai save yra apsirūpinęs.

Augusto 15, Šapalo ir Viską, kas čia suminėta vir- 
Vaiginio svetainėje buvo šuje, kriaučius negavo ran- 
kriaučių kontraktorių spe- kos mostelėjimu. Jis kovojo 
•cialus susirinkimas, j kuri per desėtkus metų. 
atsilankė kriaučių 54 sky- Unija mano, kad verta 

• riaus Pildomosios Tarybos musų Amerikos lietuviu- 
delegacija. Delegacija buvo kams eiti j kriaučių fcidust- 
priimta labai svetingai. Jo- riją. Amatas nėra sunkus, 
je buvo: biznio agentas J. Prie gerų norų galima jo j 
Buivydas, lokalo pirm. J. kelias savaites pramokti ir 
Glaveskas, Pildomosios Ta- užsidirbti sau ir savo šei- 
rybos nariai F. Milas ir J. mynai neblogą duonos kąs- 

, Kivyta. Delegacijos tiksiąs nį.
buvo, susitarti dėl naujų j Kada musų komisija nu- 
kriaučių apmokinimo. Kitų,vyko pas kontraktorius ir 
tautų lokalai tuo klausimu perstatė jiems reikalą, jie 
jau pernai po kelius kartus' nesibaidė. Jie nurodė, kad 
su savo kontraktoriais tarė- 20 metų atgal buvo pasitar
si. ! ta su kriaučių lokalo atsto-

Kriaučių trūksta musų vais, kad musų lietuviai 
industrijoje. Kas metas stengtųsi modernizuoti sa- 
kriaučių eilės retėja, vienus vo dirbtuves. Šiandien visos 
mirtis pakerta,' kitus senat-! lietuviškos dirbtuvės yra 
vė ištraukia iš industrijos, o' aprūpintos modemiškomis 
naujų mažai tepribuna. Mu-[ mašinomis. Jeigu, girdi,
sų lietuvių distriktui reikia j šiandien reikia imtis lavin-i • . *4* J • i • *• i •

RENGIASI SVARBIOMS AUTOMOBILIŲ LENKTYNĖMS

Du automobilių lenktynių dalyviai, Ab. Jenkins (kairėj), ir John Cobb. a’^o 
mobilių lenktynių čempionas, dalyvauja automobilių lengtynėse Wendovere, 
Utah valstijoj. Čia jie parodyti prieš lenktynes, kada vienas kitam linki "Goou 
Luck”. Dešinėj, parodytas elektrikinis prietaisas, kurs labai tiksliai mieruoja 
automobilių greitumą. Lenktynės tęsis 12 valandų. Pirmame bandyme vienas 
automobilis pasiekė 163 su trečdaliu mylių greitumo per valandą.

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Paj ieškomi čia asmeny* malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatų, kurio adresas yra paduota* Šių pajieš

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

Velža Kazimieras ir Stanislovas iš 
Smilgių vat

_ 1- . _ .Vingis Adomas iš Tauragės aps. 
Virmauskienė Agota iš Luokės v. 
Višniauskas Andrius, Morta ir 

Ona iš Pilviškių vai.
Vitartas Vladislovas, iš Raseinių. 
Vovelis, studijavęs Kauno Konser- 

Olirapiadoje Lietuvoje iš Chicagos. vatorijoje, gyv. Chicagoje.
Norvaiša, sūnus ir dukterys VIa-. Vyšniaveekis Antanas ir Kazys, iš 

do Norvaišas, kilusio Steigviiių km., ‘ Ge gaudiškio vai.
Žeimelio vai. Į Zaborskienė - Vailiauskaitė Anta-

Ontulis (Untulis) Antanas, iš Yla- nina iš Biržų ap., gyv. Lawrence. 
kių .V*l. ’ , s. i Zokas Vincas iš Gelgaudiškio vai.,

Grinaitė Marija iš Gižų vai., gyv. iSakių ap

Muningis Julija iš Šiaulių ap., g. 
Montello.

Navakas J., iš Daujėnų vai., ūki
ninkas.

I Neniškaitė Julija, kil. iš Rokiškio 
i ap., Kamajų vai.
1 Nevedomsaaitės Elzbieta ir Pauli

na, iš Biržų ap.
Nojunas, boksininkas, dalyvavęs

rodos Brooklyne.
Padagas Pranas iš Veviržėnų v.,

gyv. rodos Chicagoje. '
Parisas (Perry), vaikai Gotlibo

Perry, gjjv. Clevelande.
Paslauskaite duktė Jono ir Onos,

sesuo Konstancijos žižienės.
Patronas - Prasauskaitė Matilda,

gyv. New Yorke.
Paulavičius Andrius ir Jurgis ir

870 kriaučių. Tiesa, mes tu
rime savo lokale virš 12 
šimtų kriaučių. Bet keturi 
šimtai musų kriaučių dirba 
svetimtaučių dirbtuvėse.

Musų lokalo dirbtuvėse 
dirba ir svetimtaučių žmo
nių: italų, žydų, rusų. lenkų 
ir negrų. Pas mumis, kaip 
ir visoje Alamgameitų unr- 
joje tautinio šovinizmo, ar 
rasinės neapykantos nėra. 
Uždarbiai pas kriaučius ge
resni negu kitose industri
jose. tas, rodos, turėtų ma
sinti musų lietuvius i kriau
čių industriją. Bet taip nė
ra.

Musų lokalo pildomoji 
taryba per kelius kartus 
svarstė tą klausimą, kaip 
paakstinti musų ameriko
niškus jaunus lietuvius eiti 
j kriaučių industriją. Pra
dedant dirbti musų kont- 
raktoriai mokiniui mažiau
siai moka už darbo valandąbiai muitą uz, uaiuu mianun .
65 centus. Aišku iš mokinio; 
savaitę kitą kontraktorius 
neturi naudos. Užtad tūli 
musų kriaučių kontrakto
riai atsisako, apart siulinio, 
mokyti kitokio amato kriau
čių. Pildomoji taryba su

ti daugiau kriaučių, tai mes 
taip padarysime — pareiš
kė kontraktoriai.

Atrodo, kad jie pildys 
savo žodį.

Tiesa, bekalbant su kon
traktoriais. teko išgirsti ir 
nusiskundimų, kad musų 
delegatas duodąs leidimus 
musų kriaučiams eiti dirbti 
i svetimtaučių dirbtuves ir 
tuom pakenkiąs lietuviš
koms dirbtuvėms. Kontrak
toriai norėtų, kad musų lie
tuviai laikytųsi lietuviško
se dirbtuvėse.

Į tuos nusiskundimus bu
vo atsakyta, kad darbinin
ko niekas negali užlaikyti. 
O ypatingai, kuomet pasi
taiko, kad pas svetimtautį 
musų tautietis gauna dolerį 
kitą daugiau mokėti. Iš ko
misijos pusės patarta kon- 
traktoriams, kad jie kovotų 
su doleriu, kad musų brolis 
lietuvis galėtų pasilikti pas

Viena* iš dalyvių.

NORWOOD, MASS.

Audra Šaukite Vandens
Nepersenai čia įvyko toks 

prato reikalą” pasitarti su' atsitikimas. Lietuvių Namo 
kontraktoriais, kad jie visi Bendrovės jaunuoliai prisi-

ma balsų, todėl jokio prasi- si ruošti ir yra šaukiamas čiai pagarsėjęs Vyrų Cho- 
lenkimo su zokonais neįvy- susirinkimas. Jame daly- ras, vadovaujant J. J. Sau- 
ko. Nariai dauguma balsų*vauti Tamsta ir Jūsų drau-1 čiunui. Taipgi kalbės sve- 
nutarė naują narį priimti ir'gija esate nuoširdžiai kvie- čias geras kalbėtojas, nese- 
jis buvo priimtas. Kartą1 čiami. Nuo Jūsų dalyvavi-
priėmus naują narį, butų'mo priklausys šio didelio 
gerai jį priimti, kaip ir vi- , darbo pasisekimas. ’ Malo- 
sus narius, širdingai ir su niai prašome atsilankyti ir 
lietuvišku svetingumu. Taip Į pakviesti savo pažįstamus 
visas tas klausimas ir išsi- • asmenis ir draugijas, ku- 
spręstų. iriems Lietuvos likimas ir

Ar mums gaila ar ne. bet šis darbas yra arti širdies.

I Zubriutė Morta iš Ndrijos vai., 
ištekėjusi antru kart, gyv. New
Yorke.

Zulonas Juozas ir jo žmona Tribų- 
liausKyte iš Biržų ap., gyv. Bostone.

Žemaitis Jonas, sūnūs Tamošiaus, 
kilęs iš Juoeopavo, gyvenęs Shenan
doah, Pa.

Žiūkas Adomas, iš Birštono vai. 
žižis Povilas ir sesuo Ona, iš Uk

mergės ap., gyv. Berlin, N. H. 
Žostautaitės Elzbieta ir Michalina 

už

ap., gyv. Cumbola.
Petrauskas Jonas, gyv. Chicagoje,

draugas Petro Žemaičio.
, Petrauskas Stanislovas, gyvenęs nai tremtinys IŠ Europos at-. Scrantone ir jo brolis Vladas, sūnus 

VVĮ.„C Domininko, kilę iš Betygalos vai.
vynęa. ... Petravičiūtės trys seserys, ištekė-Parke lietuviai turės SaVO josios ir jų motina Petravičienė, iš
Standą. 1 aigi visi kviečiami | Petronaitė Monika iš Taujėnų vai.

iŠSl-i Pilkauskas Juozas iš Svėdasų vai.prie lietuvių stando 
gerti.

Pelnas nuo Lietuvių Die- 
’nos skiriamas geram tiks-

reikia atsiminti vieną daly-! Susirinkimas kviečiamas lui—įsigijimui nuosavo par 
ką: į musų organizacijas rugsėjo 10 d., trečiadienį. 8 ko.
vis labiau ateina jauni 
žmonės, čia gimę ii- augę. 
Jiems “kilmės” grynumas 
nebeturi tos prasmės, kaip

vai. vakare, Apreiškimo pa- Kitų miestų lietuviai turi
rapijos salėje, No. 5-th ir parkus ir svetaines, o Wyo-į’*Kaiia Antanas iš Pagirių vai. 
Havemever ste.. Brooklvne. ining Klonio lietuviai nieko 

BALF Vajaus New Yor- neturi.
kai kuriems iš musų senųjų.; ko Komitetas: i Nuoširdžiai visi yra kvie-
Jie jaučiasi amerikiečiai; Pirm. Dr. B. K. Vencius,'čiami Labor Day į Sans
ir daugumas jų jaučiasi tik- Vicepirm. J. P. Mačiulis. ‘ Sousi parką. Išgirsit gražia
tai amerikiečiai. Juo toliau,* Vicepirm. J. P. Ginkus, (dainų programą ir praleisk
iuo labiau tas suamęrikonė- Vicepir. Stella Charaska, ■ smagiai dieną.
jimas reikšis ir mes plauk- Sekretoriai: 
tumė prieš srovę, jei kelin- Stasys Lukoševičius, 
toj gentkartėj norėtume iš- Adv. Pranas Alexis, 
laikyti savo organizacijų Jonas Galminas. 
kilmės “grynumą”. (Iždininkas:

J. Pakarklis.l Antanas Matulis. 
Iždo Globėjai:

Juozas Gaižva. 
Petras Montvila. 
Vincas Pūkas.

NEW YQRK, N. Y.

Lietuvių “Tag-Day”
New Yorke musų “Tag 

Day s” įvyks 1947 m. spalių 
2, 3 ir 4 dienomis, t. y. ket
virtadienį. penktadienį ir 
šeštadieni, visose New Yor
ko dalyse bus gatvėse rink
liava lietuviams

WILKES-BARRE, PA.

34-ta Wyoming Klonio 
Lietuvių Diena

Lietuvių Dienos K-tas,

Šildo Unijoms 
'Darbo Carą’

Paulavičiutė Ona, gyv. Brooklyne 
Pečkis Petras ir Vincas, broliai i

Kotrynos ’ Papečkienės - Pečkytės, dukterys Adomo, y iena ištekėjusi 
gyv. Bostone, iš Mariampolės ap. I Kairio.

Petraška Baltramiejus iš Alytaus Žostautas Petras iš Panevėžio ap.
Adamonis Jonas, Viktoras ir Vla

das, gyv. Bostone.
Adomavičius Jonas iš Vilkaviškio 

vai. ir žmona Ona Stočkiutė,
Aksomaitytė - Žakienė Marija, iš 

Kauno ap.
Alaunytė Ona, duktė Vinco gimu

si rodos Amerikoje, gyvenusi Sakių 
apskr.

Andriukat Auguste ir Bertina.
Andriušaitis Bonifacas, iš Radvi

liškio vai., turi duonos kepyklų.
Ar-.oon - Jaspelskaitė Zofija iš 

Užvenčio vai., gyv. Chicagoje.
Ašmenskas Stasys iš Alytaus ap.
Aušiura Vincas gyvenęs Grand 

Rapids, Mich.
Badaukytė Anelė iš Luokės vai.
Bakšys Petras iš Šimkaičių vai.. 

Veiverių' gyv. Chicagoje. •' •
Balbach Gustavas ir kiti 4 broliai

Kongresmonas R. M. Ni- 
xon, republikonas iš Kali
fornijos. pasiuntė CIO ir 
A. Darbo Federacijos virši
ninkams laišką, kuriame jis 
ragina darbininkų organi
zacijas išsirinkti sau “dar-
bo carą”, arba, kaip sporto du Blrtx>ros Pu
organizacijos turi savo SH-į džaitienės, iš, Tauragės ap.

1,'ties sporto viršininką, kurs' ° '

gyv. Chicagoje.
Plukytė Ivasė gimusi ir gyvenusi

Chicagoje. ištekėjusi.
Pocius iš Nevarėnų vai.
Pocius Kazimieaas iš Tryškių, ir

duktė Adelyn* Pociūtė, gyv. Det
roit, Mich.

Pocius Kazimieras ir Walter.
< Pračkailaitė Marija iš

vaL,
iš Virbalio.

Reskevičius Boleslovas iš Aluntos. Balkuvienė Veronika g. Chieagoj.
Rimkus Feliksas iš Svėdasų vai., Balsienė - Petrušaitytė iš Varnių

gyv. Chicagoje. į vai., vyras Vincas, gyv. Chicagoje.
Rudneckas tėvas ir sūnūs iš Židi-1 Balsys Jurgis ih jo brolis ir sesuo, 

kų vai., Mažeikių ap. ■ vaikai Petronėlės Grigalauskaitės, iš
Rumševičiutė Ona, iš Raseinių ap.' Kulių vai.

gyv. Chicagoje. I Baltrušaitis Juozas iš Vaiguvos
Ruseckaitė - Tumelienė Magdale- * vai., gyv. Chicagoje.

na ir vyras Tumelis Juozas. ! Banys Antanas iš Debeikių vai.
Rušenienė Veronika, gyv. New j Baranauskas Jonas.gyvenęs Alovės

Yorke ąr Chieagoie, |val. gyv. Brooklyne.
Ruzgaitis Juozas ir Vitas, gyv. i Bastikytės Augustė ir Marija, iš

Waterbury, Conn. ‘Jurbarko vai.
Ruzinskas Anna, gyv. Hartforde.' Bender Gustav iš Virbalio, gyv. 
Ružinskas Antanas iš šakių ap. Pittsburghe.
Sajauskas Juozas sūnūs Mykolo ir Į Berukštis Simonas iš Kruonio vai.

Onos, iš Tauragės, gyv. prie Chica- ' Biteraitė - Trainauskienė Marija, 
gos. i iš Kretingos ap.

Sajus Juozas ir jo sūnūs Edvar-Į Biveinis Jurgis iš Degučių vai. 
das, gyv. New Yorke. | Bruožytė - Senkuvienė Kastutė ir

Samauskas Jonas, gyv. Chicagoje vyras Vincas, gyv. Clevelande.
ar New Yorke.

Samulaitis Pijus iš Keturvalakių
valsš.

Sankaoskas Juozas ir Pranas, iš 
Vilkijos.

Silhmas Aleksandras iš Betygalos;
vai. gyv. New Yorke

Simanavičius Stanislovas
sėdžio vai.

Simanavičiūtė Katrė iš Šilėnų k.,

Mo

Pirmadienį, rugsėjo 
tremti- (^abor Day)^ Sans Sousi spręstų visus tarp darbinin-

po kiek galint lavintu jaū-’kalbino įstoti į B-vę jaunuo- niams šelpti. Šiai rinkliavai g?rke . •vyį?1 iš.eilė? . i54’“ k« . organizacijų kilančius
r ii: ...*.------ i-, »..j.__ r iWyoming Klonio Lietuvių orine-,ic ,r mofmera, “Stone.

kūrn
. o-ncus ir ypatingai “jūris- 

DienH. kurią rengia D&ifc&'dfkcinius” ginčus. Ką į tai 
Darbas yra tokio didelio Draugija, susidedanti iš šių atsakys darbininkų unijos, 

nv,»v„«,rcn.vFKi -r---n— — - tiek reikšmingas ir chorų: Kingstono, Pittsto- dar nežinia. Daugelis darbi-
muo negali įstoti. Dėlto bu- į?”1?’ kad jį suprasti gali no, Wilkes-Barre, Luzerne, ninku apgailestauja, kad 
vo sušauktas per atvirutes kūne salpos darbe t Plymoutho ir Miners Mills unijos pačios nesugalvoja

nemažiau uuren susirinkimas ir buvo pasiu-'n»rbę, aukoję rinkę au- didžiųjų lietuvių parapijų būdų spręsti savitarpinius
valandos. Mokantis amatą lytas didžiumos direktorių £as, . ar *ntu budu gelbėję chorų. ; ginčus taikiu budu ir turi
uždirba net daugiau 2 dole-nutarimas, kad tas patvar- Kenčiantiesiems savo bro- Dainų programa prasidės ateiti geradariai iš šalies su 

J valanda. Kriaučius kymas butu atšauktas. Susi- hams Europoje................ 4 vai. po pietų. Įžanginę gana protingais patarimais.

nuolius musų lietuvių vai- lį veteraną, bet nelietuvis- leidimą parūpino BALF. 
kus būti kriaučiais. " Įkos kilmės. O Bendrovės įs- 

Kriaučius kaipo amatnin- (tatuose pasakyta, kad į B- 
kas yra organizuotas savo vę nelietuviškos kilmės as- 
profesijoje. Bent kiek mo-
kantis savo amato uždirba 
nemažiau kaip dolerį ant

nų I
būnantis unijoje gerame 
stovyje, sergant gauna 12 
dolerių į savaitę pašalpos, 
o moterys gauna 8 dolerius 
į savaitę. Jeigu kriaučius 
papuola į ligoninę per 30 
dienų gauna po 5 dolerius 
už kiekvieną dieną iš uni
jos. Išėjus iš ligoninės 
kriaučius gauna pradžiai 
gyvenimo 50 dolerių. Išti
kus mirčiai, likusio nario 
giminės gauna iš unijos 5 
šimtus doleriu pakasinoms 
padengti. Vienu, žodžiu,

rinkime nariai direktorių , gaut įdėta daug kalbą pasakys Kingstono;
tarimą triukšmingai atme- darbo, bet ne. veltui. Dabar, J lietuvių parapijos klebonas gsu dirbęs ant farmų ir moku 
t3 Tain kiimps ista-.niums Didžiojo New Yorko kun. J. Inčiura. Dainuos Ka7es me!žti ir visus žem«s tyma'ir pasiuko k^ip U-i !ieWviams “»ka įrodyti, i jungtinis Dainos Draugijos
sai senukas užpe’čkyje. Bet;‘■“P"“!* Pfog«| choras ir Stasio Šimkaus "Si
vistiek tušai nelietuviškos•su^eoesinie pasinaudoti. O}vardo šioj apielinkej pla- 1001 Eastem P’way, Brooklyn, n.y. 
kilmės vyrukas didele pareis nuo

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IK ŠILTA
Visokių Girinių, Afan, 
gardiiai pagomintų Val

gių ir USkandiių
Čia gaunama ir “KaMvto” 

pavieniais aameriaia 
M MILLBURY STREET

to. kiek mes sugebėsime, 
dirbsime ir kiek turėsime

kad tasai vyras yra rimtas,
geros reputacijos ir pereito - PatYnm.as parode, kad 
karo veteranas. Juo daugiau kituose mies

tuose rinkėjų j gatves išėjo.
Bet vienok dėl to nario į tuo daugiau auku surinko, 

priėmimo tūli nariai karš-1 Pirmosios “Ta^ Days” įvy- 
čiuojasi ir kalba, kaip apie ko: Hartford. New"Britain, 
didžiausią nelaimę B-vei ir Waterburv. Conn., Boston, 
tik vien dėlto, kad be lietu- Mass,. ir Chicago, III. 
visko laisnio užgimęs žmo- New Yorkas yra pasaulio 
gus į B-vę priimtas. Dėlei didžiausias mieštas. Čia rin- 
to įvykio vienas net iš di- kėjams yra proga parodyti 
rektorių valdybos rezigna- savo gabumus. O tie gabu- 
vo. Rodos reikėtų visiems mai gali suraminti musų 
suprasti, jog anais metais vargstančiuosius brolius Eu- 
per teismą su komunistais ropoję.
laimėjome narių priėmimo Čia yra visų lietuviu rei- 
teisę pagal didžiumą balsų. į kalas. J talką turėtų ateiti 
tai tasai kilmės patvarky- i kiekvienas lietuvis ir lietu- 
mas paliko tiktai kaipo vė, kiekviena organizaci ja, 
kabliukas priekabių ieško- kiekvienas lietuviams drau-

guma balsų į B-vę tapo pri
imtas ir tenka pažymėti,

tojams
Pagal teismo s 

narius į musij Bendrovę
sprendimą
Bendrove

giškas geros širdies žmo
gus.

Šiais reikalais pasitarti

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

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

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

priima susirinkimas daugu- susiplanuoti ir tinkamai pa-

Brūzgas Juozas iš Šunskų vai. 
Bubelaitė Liucija iš Veviržėnų v., 

gyv. New Yorke.
Bubelis - Morkevičius Julija-Vero- 

nika. iš Lvgumų vai.
Bujauskiutė Magdė, duktė Vinco

Skavickas Jurgis, gyv. Chicagoje.
Skirkaitė Marė ir Ona dukterys 

Andriaus, gyv. Brooklyne.
Sonda R., .dirbusi Kaune. \
Sorftkienė Serafiną, duktS-^flateu- 

šo, iš Seinų ap.
Stadalnikas Tomas, iš Mariampo

lės ap., kino operatorius.
Stankevičius Simas, iš Jonavo vai.
Stankevičiūtė Marcelė iš Kazlų 

Rudos vai.
Šukionis Jonas iš Žeimių vai.
Staugaitis P&ranas ir jo sesuo 

Ona, gyv. Chicagoje.
Stonkus Jeronimas, g. Worcester.
Stonos Jonas, gyv. E. St. Ix>uis ar 

Collinsville, 111.
Stragis Jonas, sūnūs Igno, gyv. 

rodos Brooklyne.
Stravinskas Antanas sun. Adomo, j
Sungailytė Ona iš Kelmės vai., 

vyro pavardė nežinoma.
Suprinavičius iš Seinų ap., Sa- 

džiunu km., dirbo anglies kasyklose, 
apie Philadelphijų.

Sutkaitis Antanas iš Kėpštų, Sa
kių., gyv. Chicagoje.

Sablinskas Alfonsas ir Nikode
mas, iš Rimšės parap.

Seporaitienė Magdalena, gyv. Phi
ladelphijoje, ir jos sūnus Albinas, 
Bronislovas, Juozas ir Vincentas.

Aiaušiunaitė Ona. iš Daujėnų vai., 
ištekėjusios pavardė nežinoma.

Špinkys Aleksandras iš Gruzdžių 
/a1., gyv. Chicagoje.

Steimanas, Viktoras Vincentas, 
sūnūs Prano, gimę Petrapily.

Stremas Jonas ir Benjaminas, ir 
itremienė - Jukonytė Malvina, iš 
Pabiržės vai.

Svagždys Jurgis ir Stasys ir 
Svagždytė Koste iš Šeduvos vai. 
ryv. Chicagoje ar netoli.

Svarna Mateušas iš Anykščių v., 
gyv. Clevelande.

Taraškienė Emilija, gyv. Phila
delphijoje.

Telaisa Stella, gyv. Jersey City.
Tolišius Pranciškus gyv. E. St. 

l/ouis ar Collinsville, IH.
Urbšys Andrius, Ignas ir Kostas, 

iš Kėdainių ap.
Urniežius Antanas ir Petras, sū

nūs Juozapo, kilę iš Telšių ap., gvv. 
Chicagoje.

Ūsas. giminaičiai Juozo ir jo su
naus Viktoro ir Sakių ap.

Usinskas Romas, gim. Amerikoje, 
sun. Salomėjos, gyv. New Yorke.

Uzmanas Jonas, iš Pašvitinio vai.. 
Šiaulių ap.

Užupis Juozas iš Zapyškio, Kauno 
ap.. gyv. Brooklyne.

Valteris Albertas, sūnūs Vinco, iš 
Mariampolės ap„ gyv. Pittsburghe.

Vareika Kazys, iš Vabalninko vaL
Vasaoakas Jurgis, ii Alvito vaL. 

ir jo šeima. i
Veikia Juozas ii Užvenčio vai., 

gyv. Chicagoje. _________

j iš Mariampolės ap.
Burbaitė Marijona iš Kvbartu. 
Butkus, s’-nus Juozo iš Radviliškio 

vaL. gyv. r'hic'><roje. dirbo geležie* 
lietimo dirbtuvėje.

Butkus - Kičaitė iš Mariampolės 
ap.. gyv. Philadelphijoje.

Černiauskaitės Marijonos, kilusios 
ir Pentupių, Mariampolės ap., gimi
nės.

Černienė - I^azauskartė Elzbieta iš 
Mariampolės ap.. gyv. Philadelpbi- 
joje ar New Yorke.

Česumskas Juozas iš 'Kovarsąk). V I
Čižiunas, šeima mirusiojo Petro, 

gyv. Detroite.
Čižiunas Juozas ir kiti, iš Gelvo

nių vai.
Dailidėnas Kazimieras iš Vadok

lių vai., dirbo Fordo dirbtuvėse Chi
cagoje.

Damijonas Juozas ir žmona Agota 
gyv. Brooklyne.

Dapkus Juozas iš Utenos.
Dauderienė - Vizbaraitė Emilija iš 

Viešintų vai., gyv. New Yorke.
Daukas Jurgis gyv. Detroite.
Dudėnas Juozas iš Degučių vai.
Dudauskas Stasys gim. Amerikoje 

tėvai iš Luokės vai.
Dvilinskas Jonas iš Alytaus aps.
Gimbutis Albertas sūnūs Adomo 

ir Monikos gyv. Nev Yorke.
Glodenis iš Žemaitijos, brolis Ka- 

siulaitienės, gyv. Chicagoje.
Grigaitis Jonas iš Sintautų vai., 

gyv. Grand Rapids,
Grigas Domininkas ir Mykolas.
Ignatavičiutė Anskų giminaitė.
Jakštonytė Ona iš Vyžuonių vai.
Jakys - Lukies Juozas iš Lyda- 

vėnų, ar Siaudiniškių km.
Jasinskas Alfonsas ir Mykolas.
Jasinskas Kazimieras iš Dotnuvos 

vai., gyv. Chicagoje.
Juozapavičius Jonas ir jo sesuo 

Zofija iš Ukmergės ap.
Kandrotas Stasys iš Jezno vai.
Kaugrienė Morta iš Subačiaus v.
Kasparaitis Juozas iš Šimkaičių v.
Kavaliauskas Vincas. iš Iglians- 

kos parap., Mariampolės ap., gyv. 
Newarke.

Kemėža, ir .io sesuo Zinaida Ke- 
mėžaitė, vaikai Onos Didžbalvtės- 
Kemežienės. gvv. Vandeęgrift, Pa.

Kempynas Vilius.
Kebleris Juozapatas iš Laukuvos. 

Tauragės ap., gyv. Chicagoje ar 
Pittsburghe.

Kičaitės Elzbieta, Marijona ir Ona 
iš Mariampolės ap., viena ištekėjusi 
už Butkaus, kita už Juškos, gyv. 
Philadelphijoje.

Kijauskaitės Magdalena ir Mari
jona iš Pajevonio.

Kizlaitienė - Radzevičaitė Ona, ki
lusi iš Garliavos vai.

Krapavickas Jonas gvv. Lewiston.
Krausas Karolis iš Vištyčio vai.
Krikščiūnienė - Varnagirytė Ona. 

iš Šumsku vai.
Kriukaitė Marija iš Kupiškio vai.

. Consulate General of Lithannia
41 West 82nd Street,
New York 24. N. Y.
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’asikalbfjimas 
Maikio su Tėvu

Ruhro Sritis mai, talpiną po 40 seimu ir 
250 lovų bendrabutis. Yra 
ligoninė, elektros stotis, van 
dentiekis. 6 sandėliai, ad
ministracijai namas, aero
dromas ir sporto salė. Viso 
miestelyje yra 280 pastatų.

Quoddy miestelis yra 
War Assets Administration 
Bostono skyriaus žinioje. 
Miesteliui įgyti pasiūlymą 
reikėjo įteikti iki rugpiučio 
4 d. 1 vai. popiet. Tą laiku 
atliko BALF pirmininkas.

Rugpiučio 6 d. BALF j 
pirmininkas kun. Dr. J. B. 
Končius, Lietuvos Garbės 
Konsulas Bostone adv. Ant. j 
Shallna ir BALF direkto
riai: adv. F. J. Bagočius, i 
A. F. Kneižvs ir ponia M. 
Micheisonienė, drauge su 
War Assets Administration 
viršininkais South Bostonu 
Mass. posėdžiavo ir smulk
meniškai apkalbėjo pro
blemas.

Rugpiučio 9 d., kun. Kon

Vakarų Vokietijoj, palei karą kada vokiečiai uz- 
nedidelę Ruhr upę, netoli pirkdavo francuzų rudas ir 
nuo didžiosios Reino upės, jas tirpdindavo Ruhro plie- 
guli nedidelė * Ruhr sritis, no liejyklose.
Jie tęsiasi vos 40 mylių. Bet Kaip paprastai tokiose 
ukišku žvilgsniu ta sritis tu- derybose, viskas baigiasi 
ri milžiniškos reikšmės visai kompromisu. Todėl ir dėl 
Europai Ruhro srities pramonės at-

Ruhro srityje vokiečiai statymo kada nors bus pri- 
prieš karą iškasdavo per eitas susitarimas. Jei visa 
metus virš 100 milionų to- pramonė nebus socializuo- 
nų anglių. Toje srityje kas-'ta. tai visvien Kruppų. Tys- 
met buvo ištirpinama apie senų ir panašių pramonės 
20 milionų tonų plieno, j magnatų ir milionierių lai- 
Prie anglių ir plieno Ruhro,kai ten hus praėję. Iš tų 
srityje per daugelį metų i “pramonės kapitonų” Vo- 
augo ir stiprėjo galinga kietijoj buvo išaugęs ii’ Hit- 
pramonė. Mažoje Ruhrojlerio režimas ir dabar alian- 
srityje gyveno apie 8 mi- tai vargu benorės tą kapita- 
lionus žmonių, daugumo ie listinę veislę vėl atgaivinti 
fabrikų darbininkai. Tokie ir išauginki Plieno pramo- 
miestai- kaip Essen. Dort- nė Ruhro srityje vargu bus 
mund, Gelsenkirchen, Bo- užsmaugtą, bet francuzai 
chum ir kiti yra žinomi vi-rimtai laukia, kad nemaža
šame pasaulyje, kaip pra- dalis RiŠEpro srities anglių čius išvyko į Baltimorę, 
moningiausieji Vokietijos. bus gabehhma į FrancuzijosĮMd., kur su BALF vice 
miestai. Klaidinga gal kai-1 plieno liejyklas. pirm. adv. Rasteniu pasi-
bėti apie‘Ruhro srities.mie-' Rusija Ruhro srities atei- kalbėjęs, rugp. 11 d. išvyko 
stus, nes visas tas kraštas; ties svarstyme visai nedaly- į Washington. D. C. tartis 
pravažiuojančiam pro šalį < vau ja. čia ne Rusijos “įta

MALAJŲ UŽKARIAUTOJAS KALĖJIME

atrodo, • kaip vienas milži
niškas pramonės miestas: vokiečiams, 
visas aprūkęs nuo galybės 
kaminų durnų, nakčia visur.

su Department of State, De
partment of Education, NC- 
WC Dept. of Education, 

karštai. priešinasi francuzų -War Assets Administration 
ląnui ’.internacionaUzuotiį Centre ir kitomis įstaigo-

koss sferą”. Bet, įsiteikdami
rusai žodžiais

—Alau, Maike. 'dabar tu ir pats matai, kad
Sveikas, tėve. kodėl taip tik musų katalikų kunigai 

vėlai šiandien? Aš jau ma- yra tikri vieros vajaunin- 
niau, kad tu išvažiavai ato- kai. jie savo dūšių nepar- 
stogų. duoda velnio išperai Stali-

—Ar tu. Maike. pričinių nui ir Ancikristui. 
ieškai ar ant kritikų nori —Bet palauk, tėve, ko-
eiti? Aš visai nežinau, apie dėl manai, kad visi protes- 
ką tu kalbi. tonų kunigai yra negeri.

—Aš klausiau. <ar tėvas Juk tik septyni iš jų buvo 
nemanai važiuoti poilsiui nuvažiavę į Jugoslaviją, o 
kokiai savaitei? protestonų kunigų Ameri-

—O kam man tas poilsis, koj yra tūkstančiai?

•.pianu
matydavosi milžiniški žaįž-: Ruhro sritį ir reikalauja, į mis, gauti leidimus ir pa- 
drai. kur tirpinamos gele-ikad Ruhro sritis paliktų, ruošti planus tolimesnėms 
žies rudos įr visur matyti j Vokietijos dalis. galimybėms BALTIC uni-
didelės krūvos anglių. ’ Pirm negu Ruhro srities vereitetą stengtis perkelti į

Ruhro sritis-vra vokiškos pramonė bus atstatyta, kas Maine. Darbas — milžiniš- 
nors turės pasikaštyti. Rei
kalas yra tas- kad pramonės 
atstatymas, kasyklų gamy-

pramonės širdis. Čia anglis 
ir geležis, čia patyrę darbi
ninkai ir technikai, čia . -. ,
dirbtuvės ir mašinos. Per i į?®'pakėlimas ir eksportas 
karą anglų ir amerikiečių:ls ^u^ro pramones fabrikų 
bombos daužė Ruhro sritį,-K*!®8 pradėti po ilgesnio

nepajege jos is-paiko*- O tuo tarpu žmonės 
Dabar daug dirb- tun maitintis. Nevalgę ang-

Maike?
—Gal, sakau, tėvas esi 

pavargęs ir nori kur norsil;,, 
ramiai kaime pasilsėti. Ži-'"*’* 
nai. tėve, dabar toki mada, 
kad visi žmonės nori per 
metus gauti bent vieną sa
vaitę poilsio.- o darbininkai 
jau gauna ir apmokamas 
atostogas.

—Tai tu, Maike, kalbi 
apie vikeišiną! Kodėl iš 
karto taip nesakei? No, 
Maike. aš nepripažįstu vi- 
keišinų ir sakau, kad jų vi
sai nereikia. Leizi ir junijos

bet visai 
daužyti, 
tuvių jau ir atstatyta. Tik 

j gamyba Ruhro srityje yra
—Maike, tu man negirki menka, anglių kasyklos vos 

parmazonų eretikų ir viso- j dirba, plieno pramonė visai 
uiroHo sustojusi ir. visas milžiniš

kas pramonės centras mie
ga giliu miegu, o miestų

Tzii o._____ovi avcziavrv

ir septyniseptyni, atsiras 
tūkstančiai.

—Tėvas darai klaidą, pa gyventojai pusbadžiauja ir
gal kelis žmones negalima!laukia, kada vėl pradės nik 
visų smerkti ar girti. Tėvas* kaminai, kada sušvilpi
užmiršti, kad yra ir katali- dirhtuvės ir pašauks juos

Paveiksle matyti japonų generolas Mutuguchi Renyi, 
kurs antrame pasauliniamt kare užkariavo visus Ma
lajus ir skaudžiai supliekė anglus. Dabar jis laiko
mas Singapore kalėjime, kur jis ir kiti aukšti japonų 
karininkai laukia teismo už jų žiaurumus per karą. 
Priešakyje stovi anglų generolas Tom Heal. kurs yra 
gavęs iš japonų skaudžiai lupti. Dabar gen. Heal yra 
Singapore kalėjimo viršininkas ir jo žinioje randasi 
sugautieji japonų kariškiai.

MARGUMYNAI
* ________

Magnetinis Polius Keliauji ja silpnesnį. Bet yra keistų 
.Kanados mokslin i n k ų j išimčių. Pavyzdžiui, bangi- 

ekspedicija į šiaurę praeitą nys. pats didžiausias jurų 
savaitę pranešė, kad pagal gyvulys, maitinasi pačiais
tos ekspedicijos tyrinėji- mažiausiais jurų gyvūnais, 
mus. šiaurės magnetinis po- Banginys (velioribas) tū
lius (ašigalis) yra pakeitęs ri milžinišką burną- kuri su- 
savo vietą. Jis dabar randa-j daro beveik trečdali viso io— — - - - - *1 v • ■ 1 V

ko mąsto. Kiek pavyks, tuo 
tarpu sunku pasakyti. Rei
kia priminti, kad yra ir 
daugiau kandidatų šiam 
miesteliui, daugiau pajėgu
mo turinčių organizacijų. 
Tuo tarpu BALF daro tai, 
ką gali. Kiek darbas pa
vyks. pareis ir nuo to, kiek 
BALF aukų gaus.

liakasiai negali- anglių kas
ti; be duonos nerūks dirb
tuvių kaminai. Ruhro sritį 
reikia maitinti. Ikišidl ta 
našta gulė ant Anglijos, bet 
dabar anglai sako, jie nega-Į 
Ii skolinti iš Amerikos do
lerius, už juos pirkti Ame
rikos maistą ir gabenti jį į 
Vokietiją. Anglai norėtų, 
kad Ruhro pramonės pir
mąjį atstatymą Amerika 
paimtų ant savo pečių. Gal 
tai ir bus dalis Marshall

prie darbo.
Karui pasibaigus Ruhro 

—Meluoji, Maike, bliuž- skries pramonė pasidarė 
niji prieš vierą ir bažnyčią! kį™ grobis”. Pergalėtojai gįan°ie^cncž?no kokais 

—Palauk, tėve. nesikarš-!Sah..daiYti. su ta pramone, ni«*a ' lno’ Ko>^ J18
čiuok. Geriau prisimink!M J1® n<>n. Bet ką jie nori nabids«’ Ruhrnapie kunigą Orlemanski 'daryti, to jie ir patys dar ^ai Pjudės Ruhio pfa- 

išmislijo vikeišinus, o aš k£rs važiavo į Maskvą, ten bežino! Ruhro sritis pateko ™n.e;, /‘ekonomine
pamatė Staliną ir parva-N anSlli rankas ir randasi slnhs
žiavęs sakė, kad Stalinas . okupacijos zonoje, 
yra geras vvras ir duos vi-! Anglai dabar tariasi su 
soms Europos Rytų tautoms 1 amerikiečiais ir frahcuzais.

ką daryti su Ruhro srities 
pramone. Tariasi, bet susi-

kų kunigų, kurie laižosi prie 
Stalino.

jumjojniekuomet nebuvau 
ir nenoriu buti.

—Bet pagalvok, tėve, ar 
nebūtų gerai išvažiuoti kur 
nors. gerai pavalgyti, ra- • jaisvę ?

kelias dienas pągy- —No, Maik, pirmą kaitą
venti ir dar pinigų gauti? ,girdžiu.

—Yes, Maike, pinigų aš —Taigi, tėve pirmą kar- 
noriu. Jei tuzinai tokį pleištą girdi apie katalikų kuni- 
są, kur duoda pinigu, gerai ;gą, kurs lankstėsi prieš Sta- 
pasižyvyti ir dar išsigerti, liną. o apie protestonų kuni

gus šauki. Tai ne viskas, 
tėve. Prieš kelias dienas 
Amerikos laikraščiai rašė 
apie vieną Slovakijos kata- 

togas gauna darbininkai.,Hkų kunigą, kurs gyrė bol- 
kune išdirba dirbtuvėse ar ševizmą ir džiaugėsi, kad 
įstaigose metus laiko. Jei Stalinas pajungė Rvtų Eu-

miai

tai pasakyk man. Tuoj ei
siu.

»—Aš tokios vietos, tėve, 
nežinau. Apmokamas atos-

tėvas Kur nors dirbai per 
metus laiko, tai gali prašyti 
atostogų, gal ir gausi.

—O be darbo vikeišino 
nėra?

—Ne, tėve. tiktai turtuo
liai turi atostogas be darbo- 
o visi kiti žmonės turi atos
togas užsidirbti.

—Maike, tu bereikalo

ropą. Tėvas nieko negirdė
jai nė apie Ispanijos kardi
nolus. vyskupus ir kunigus 
kurie giria Ispanijos fašisti
nę diktatūrą, kuri vra tokr 
pat bloga, kaip ir Stalino.

—Veidiminut, Maike, da
bar tu karščiuojiesi. Atro
do. kad tu. Maike. negali

irgaišini čėsą. Aš matau, kad Pakc ??., va^.r“ kar<,ų . 
iš tavo viklihnų man nebus U’’’-? ™?lstl: t“<IJ Pradf" 
pažitko, o aš atėjau pas ta- dl ,rektL.As nclaiklnu' ku»- 
ve su vožnu reikalu. ,met ta rckh.. . ,. . .

—O koks tas reikalas,' -?9.era,-teve’ >,akaIbes'- 
tėve? ime *itą kartą.

—Girdėjai. Maike, apie
tuos parmazonų kunigus.i PASKLIDO ATOMINIAI 
ką pardavė savo dūšią Sta-i GANDAI
linui? ! ---------

tarti vis negali.
Anglijos valdžia mano. 

kad Ruhro srities pramonė 
ir kasyklos turi būti sociali- 
zuotos- gamyba turi buti 
atstatyta tiek. kad galėtų 
aprūpinti Vokietiją angli
mis ir kitais pramonės išdir
biniais, bet karo gamyba 
turi buti draudžiama.

Amerikos valdžia nesu
tinka su pramonės ir kasyk
lų sociahzacija, nes tai bu
tų socializmas, biurokratija 
ir naikinimas privačios ini
ciatyvos. Bet ir Amerika 
mano. kad Ruhro srities 
kasyklos ir dirbtuvės turi 
dirbti, eksportuoti ir mai
nyti savo išdirbinius į duo
ną. kurios trūksta Vakarų 
Vokietijai.

Bet čia įsiterpia francu- 
zai ir sako, atstatymas 
Ruhro pramonės vėl padės 
pagrindą busimam vokiš
kam miltarizmui! Todėl 
francuzai siūlė, kad Ruhro 
srities pramonė butų inter- gi 
nacionalizuota ir dirbtų' la

Aliejus Italijoje

Amerikos aliejaus kom
panija “Standart Oil Co” iš 
New Jersey pasiūlė Italijos 
valdžiai iš pagrindų ištirti 
šiaurės Italiją, ar ten nėra 
žemėj aliejaus atsargų. A- 
merikiečių kompanija jau 
sudarė “Societa Petrolifera 
Italiana”, kurioj 60 nuoš. 
kapitalo priklauso ameri
kiečiams ir 40 nuoš. italams. 
Amerikos kompanija mano 
išleisti 5 milionus dolerių 
tyrinėjimams ir jei nieko 
neras, tai, žinoma, ir koncesi 
jų nereikės, bet jei aliejus 
bus užtiktas, tada ta mai
šyta kompanija paims alie
jaus atsargas eksploatuoti.

Amerikiečiai rengiasi iš
tirti apie 4 milionus akrų

BALF pirmininkas kun. žemės iki 10 tūkstančių pė- 
Dr. J. B. Končius, liepos, ga- dų gilumo, ieškodami alie 
le ir rugpiučio pradžioje?jaus. Tyrinėjimas užim:

vėl pradės plakti.
J. D.

» -r .
Apie Quoddy 

Miestelį

lankėsi Maine valstybėje ir 
Kanadoje, tyrinėdamas ga
limybes greičiau perkelti ir 
organizuotai apgyvendinti 
didesnį skaičių lietuvių 
tremtinių Naujajame Pa
saulyje. Ta pačia proga 
pasistengė kalbėtis ir musų 
senosios tėvynės kaimynų 
latvių ir estų reikalais.

BALF pirmininkas tarėsi 
su Maine valstybės guber
natorium Horace Hildreth 
ir jam nušvietė lietuvių 
tremtinių ir jų mokslo įstai
gų būklę. Gubernatorius 
parodė didelio susidomėji
mo ir palankumo įsileisti 
daugiau Pabalčio tremtiniu 
ir perkelti Universitetą iš 
Vokietijos į Maine.

Iš keletos prieinamų Mai
ne valstybėje lietuviams 
vietovių, tuo tarpu, atrodo, 
eriausia vra Quoddy Vil- 

Passamaųuoddy- a2e’ • Pnealiantų kontrolėje. Tas siu-; įlankos, sveikoje, gražioje 
lymas nepraėjo. Dabar fran- 'gamtos vietoje. Ten yra mo- 
euzai sako, kad Ruhro sri- dėmus miestelis, arti East-—Pirmą kartą, tėve. gir- Iš Albuquerque, N. M.

džiu £pie parmazonų kuri- praneša, kad ten žmonės ties anglių kasyklos turi port. Maine, kuriame gyve- 
Gal tėvas kalbi apie kalba apie milžinišką “slap- dirbti, bet plieno pramohę na arti 4.000 gyventojų, 

rotestonų kunigus, kuris čiausią” atominę dirbtuvę, ten reikia užgniaužti. Fran- Quoddv Village yra karo
uv------------------- --- ---------- . ------------- --------------------------- V..1. ----------- -------------------------------------------------- a----- -------- ------- -------a ...

gus.
g

slaviios diktatūrą?
—Yes. Maike- anie

vo nuvažiavę į Jugosląv - kuri buk tai esanti statoma euzai turi ir planą, jie siūlo metu pastatytas miestelis, 
ir parvažiavę giria Jugc- Sandia ir Manzano kalnuo- Ruhro srities anglį gabenti Vyriausybei kaštavo 7 mi- 

«, __ vyjggnybė j Lotaringiją, kur yra daug lijonus dolerių. Jame ĮO^ve-
ina “fantastiš- geležies rudų, ir čia lieti no 4,000 karių ir darbfnin-

uzims
apie tris metus ir jei alie
jus butų atrastas, tai po tri
jų metų Italija jau galėtų 
turėti savo aliejaus.

Spėliojimai apie. aliejaus 
atsargas sukėlė Italijoj ga
lybes kalbų ir vilčių. Pa
grindą spėliojimams davė 
tas faktas, kad šiaurinėj 
Italijoj daugelyje vietų yra 
randamas “metanas”, arba 
žemės dujos, kurios papra
stai yra užtinkamos virš 
aliejaus šaltinių. Kai kurie 
“žinovai” jau sako, kad 
Italija galės iškasti per me
tus iki 11 milionų tonų alie
jaus, arba. dvigubai dau
giau. negu Italija suvarto
davo prieš karą.

Kaip ten vra su Italijos 
aliejaus atsargomis, paro
dys tiktai ateitis* Vienas da
lykas yra tikras, jei nebūtų 
jokio pagrindo, Amerikos 
biznieriai nesiryžtų išmesti 
penkis milionus dolerių ty
rimams ir žemės gelmių 
grąžimams.

Jei pasirodytų spėjimai 
tikri. Italijos ekonominis 
gyvenimas gautų didelę pa
spirtį. Iš visų didžiųjų Eu
ropos tautų Italija yra 
biedniausia visokiomis ža

si 200 mylių } šiaurę nuo 
savo senosios vietos, kuri 
buvo tiksliai nustatyta 1904 
metais.

Kanados mokslininkai sa
ko. dabar šiaurės magneti-

milžiniško kūno. Bet dantų 
iis neturi. Vietoi dantų 
banginys turi tankias “šų- 
įas” nasruose. Jis plaukia 
išsižiojęs ir įleidžia Į savo 
nasrus juros vandenį; o pa-

ras ašigalis randasi ant'skui burną uždaro ir su lie- 
Sommerset salos. Tie moks-'žuviu išstumia vandeni iš 
lininkai skrido orlaiviu ir burnos per tas “šukas”. Ma- 
norėjo nusileisti ant paties ži jurų gyviai palieka bur
to ašigalio, bet didelis ledų noje ir ‘banginys jaiš maiti- 
susigrudimas Sommerset sa- naši.
loję jiems neleido tą pada-1 Kiek gi tų gvvių tari pa
ryti. gauti banginys, kad galėtų

Tie patys mokslininkai pasisotinti? Jis pagauna jų 
sako. kad vienoje šiaurės ištisus bilionus! Banginys 
vietoje, netoli nuo Peterson nebijo bado todėl, kad ju- 
įlankos. žemėje turi buti ros yra pilnos visokių mažų 
daug magnetinių geležies gyvūnų. Padaryti bandv- 
rudų, nes skrendant virš tos mai parodė tokius dalykus : 
vietos kompaso magnetinė 9 .
adata darė keistus šokinėji- j p. - ai . me.u ai yan- mus. i ?-lns BaltlJos juroje, po per-

filtravimo. davė 6 milionus
visokių mažų augalų ir gy- 

i • a i • !vuny. tame skaičiuje buvo h.h, M V11Y~truko,1r-‘?- 80 tūkstančių mažutėliu -vė- 
balų Musų valdžia pradėjo; aukų ir 70 tuksiančiu viso- 
raginti seimininkes taupyti fejų kitokiy ,uži - j 

vartotus, taukus. Raginimas Bandymai prie Filipinų J-
aUk biupymo Jų parodė, kad ten kub'inia- 

pradzio. iki dabartinio ai- me metre vandens randasi 
ko Amerikos seimininkes iki Jo bilionų visokiu mažu- 
sutaupe n pi įstate raidžiai tėlių gyvių. Tie mažiukai 
tanki?1'°nų SVa'U vartoty jf'tj gyviai gyvena van-

Dar ir dabar, riebalu trukiki 300

kus taupyti, supilt?! blčši-faZUCb'aUn^ vyJiS
nes dėžutės u pi įstatyti ; skųstis, kad įam nėra ko
mėsos krautuves. Per kara v^lox-ti Tamiš virtuvės atliekamų rieba- žiot? lr pietų.! patas'^piau-
lų buvo dirbama sprogsta- kia j nasrus su juim vande- 
moji medžiaga, o dabar4nju< juiu \anoe-
taukai eina muijo gamybai ______ ___
ir kitiems naudingiems da
lykams. UŽ TRUMANĄ IR PRIEŠ

“Taupykim Riebalus’

Banginio Pietus
TRUMANĄ

Gamtoje viešnatauja toki _ Senatorius Claude Pepper 
tvarka, kad didesnis visada ,s Floridos prieš kelias die- 
valgo mažesnį, stipresnis ri- nas pasisakė už išstatymą
-----------------------------------prezidento Trumano kandi-
nei aliejaus, nei anglių, nei datų nuo demokratų parti- 
kitokių svarbiųjų žaliavų, jos ateinančių metų prezi-

Aiejus dar neatrastas, o dento rinkimuose. Praeitos 
tarp italų jau eina barniai savaitės gale senatorius 
dėl užleidimo to dar nesu- Pepper betgi griežtai pa
rasto aliejaus Amerikos ka- smerkė Trumano užsienių 
pitalui. Bet kitos išeities ita- politiką. Jis sako. Hėnry 
lai neturi, nes jie patys ne- Wallace politika jam esanti 
turi nei ekspertų, nei įran- daug artimesnė, kaip prezi-se. Kariška

t”os gandus vadina “fantastiš- geležies rudų, ir čia lieti no 4,000 karių _____ __________ ________ |__ __________ ____ ____
pačius. Aš tau štedi sakiau, kais” išmislais, bet žmonės plieną, o ne daryti atvirkš- kų. Gyvenamų namų yra energijos šaltinis yra upių žemės gelmes galėtų ištirti senatorius Pepper yra ir už 
kad tie eretikai yra no gud, kalba ir jau. ciai, kaip tai* buvo prieš 150, du apartmentiniai na-Jvandenys, o šiaip ji neturi,ir užtiktą aliejų iškasti. Trumaną ir prieš Trumaną.

liavomis. Jos vienintelis i kių, nei kapitalų, kad savo dento Trumano. Išeina, kad



Puslapis PenktasNr. 33. Rugpiučio 27 d., 1947.

Dominikonų Diktatūra Nacių Auksas
Dominikonų respublikos Amerikos kariška valdžia 

diktatorius, generolas Tru- perdavė Tarptautinei Pabė- 
jillo, kreipėsi j Kubos vai- gėlių Organizacijai (IRO) i 
džią su skundu, kad Kuboje!vieną milioną dolerių auk-’ 
telkiasi Dominikonų revo-sinių pinigų, kuriuos naciai 
liucininkų jėgos, kurios ren- buvo suvogę Europoje iš at- 
gia jsiveržimą į diktato-^skirų asmenų ir kurių savi 
riaus kraštą. Kubos valdžia ninku nepavyko ......
žada ištirti, ar tas skundas 
turi kokio pagrindo.

surasti.
Pinigai bus sunaudoti išvie
tintų žmonių šelpimui.

Paragvajaus Karas Baigtas
Paragvajaus valdžia pra

neša, kad pilietinis karas 
tame krašte jau esąs baig
tas. Sukilėliai sumušti ii- jų 
vadai išbėgiojo Į užsienius. 
Pilietinis karas Paragvajuje 
ėjo nuo kovo 7 d. Vienu 
laikotarpiu sukilėliai buvo 
įsiveržę į šalies sostinę Aas- 
suncion. ,

Japonijos Pramonė
Japonijos tekstilės pra

monė po karo atsistato la-

Amerikos Iždas
Prezidentas Truman 

nešė. kad Amerikos 
šiais metais turės 4 bilionus 
700 milionų dolerių pertek
lių. Prezidentas siūlo tuos 
pinigus naudoti valstybės 
skolpms mažinti ir Europos 
kraštams paremti. Pasiro
do; iždo pertekliai bus di
desni. negu kongresas spė
jo.

pra-

KELEIVIS, SO. BOSTON

UŽ “GESTAPAVIMĄ” GAVO AUSŲ TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol

ta Timčikai su dukra Regi- Ten pat dalyvauja žinomi 
i na; Steponas Žilys; Leo-solistai Kučingis ir Mažei-I 
nardas Žitkev;A’”«. sn žmo- ka. Lietuviai savo dvasią 
na Zenona. JAV pilietė; stiprina iš Vatikano lietuvių neįsisteigs Dievo Karalystė. 
Jonas Krutulis; Lamelius kalba radio pusvalandžių ir ’•
ir Zinaida Mačėnai; Anas- iš bolševikų spaudos. Tie' auk akmi.m,
tazija Panuškienė. JAV pi-'“Pravdos” numeriai, kur 3444 Mass. st., Gary, Ind.

; lietė; Elena Rimkevičienė'kritikuojama Amerikos po- (Skelb. 5-8)
J su dukrelėm Gene ir Regi- litika ir paliečiami Pabalti
na, JAV pilietės. jos valstybių klausimai, iš-

Taipgi atvyko trys lietu- eraibstomi kaiD cukrus.
jos valstybių klausimai, iš
graibstomi kaip cukrus. 

Įviai našlaičiai: Vytautas i Rusai karui ruošiasi atvirai. 
Dambrauskas, 16 metų. Vy- Gimnazijose universitetuo- 
tautas Dukauskas, 14 m., ir se įvestas privalomas kari- 
Danutė Žvirblytė. 17 m. nis apmokinimas netik vy

rams. bet ir moterims. Da-Be giminių ir pažįstamų 
atvykusius pasitiko Lietu
vos Gen. Konsulato attache 
A. Simutis ir nuo BALF 
Ona Valaitienė, kurie padė-Įmul-
jo su formalumais

L. G. K.

Žinios iš' Okupuotos 
Lietuvos

Rusija ir Kinija
Amerika pasiuntė Rusi-

bai greitai. Jau dabar ta j jai antrą griežtą notą dėl 
pramonė suvartoja per me-Į Kinijos uosto Dairen. kurį 
tus vieną miliono pundų rusai valdo ir neperleidžia
(balęs1) Amerikos medvil 
nės ir greitai suvartos' iki 
trijų milionų pundų. Daug 
dirbtuvių dar tebebaigiama 
atstatyti ir gerinamos audi
mo ir verpimo mašinos.

Kanada Kviečiama Dėtis
Visų Amerikos respubli

kų konferencija Rio de Ja- 
neiro mieste, Brazilijoj, nu-

kiniečiams- kaip jie yra pa
sižadėję padalyti. Rusija i 
notą nieko neatsako ir Dai
ren uosto kiniečiams neati
duoda. Kinija sako, Dairen 
uostą naudoja komunistai 
karui prieš Kiniją.

Kongreso viena komisija nuvyko į H©Įh'woodą, ty
rinėti ginčus taip unijos ir filmų garrtlfltojų. Tos ko
misijos advokatas Irving G. McCann (kairėje) ap- 
klausinėjo unijos atstovą Joseph A. P$)dwav (prie
šaky* dešinėj), bet unijos atstovas pareiškė, kad jis 
“nenori atsakyti į tokius geštapinius”-klausimus. Už 
tai kongrėso advokatas trenkė PadWay per ausį ir 
sudaužė jo akinius. Paveiksle matyti, kaip Padvvay 
žiuri į savo sudaužytus akinius (vylyčia juos rodo) 
ir galvoja apie Geštapo.

. ■ ...j------------------

Karts nuo kaito pro “ge
ležinę uždangą” prasmun
ka viena kita informacija 
apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje. Lietuviai ten netiki, 
kad esama priespauda ilgai 
tęstųsi. Visi gyvena viltimi, 
kad bus išlaisvinti iš vergi
jos pančių. Nieko negelbsti 
NKVD (policiios) teroras ir

DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jus kenkiate nuo Nugaros 

skaudėjimo, Raumenų gėlimo, Scia- 
tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo. Neuritis. Pada- 
gros ir t.t.. Pabandykit KABE TAB- 
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no- 

skelbta jaunuolių mobiliza-’įm. kad jus pamėgintumėt kabe 
• • . į. :-i i • : ITABLETS (Bandomąjį kieki) be jo-Cija techniškam apmokini- (kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 

Dabar ta

bar, kaip ir 1939 metais pa-

prievolė savo vardą ir adresą, tad mes
• v. " i • i 'jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vį-lStl’aUKS Lietu- si nurodymai ant pakelio. Nieko 

' juras nelėšuos, jei nepatiks. (34) 
NORTHWAY PHARMACAL CO.

439 N'orth Street. 
ROCHESTER 5. NEW YORK 

Dept. 30

daug ašarų
vos motinoms. į

Sustiprinta bolševikų pro
paganda prieš Jungtines
Amerikos Valstybes ir An
gliją gyventojus nuteikia 
optimistiškai. Daugumas ti
ki, kad iš tų šiaudų gali bu
ti ir gludų.

K. Biržėnas.
1947. VII. 30.

JUOKAI
Mamos Praeitis

Motina bara savo dukre-
trėmimai į Sibirą. Žmonės lę, kam ji vaikščioja purvi- 
'traukiniuose, kavinėse ir nomis rankomis ir sako:
taip susirinkę nevengia iš
reikšti savo nepasitenkini
mą komunistine santvarka

. Indonezija Skundžiasi
Indonezijos vadai skel

bia per radio, kad olandų 
tarė kviesti Kanadą, kad ji kariuomenė nesilaiko karo didžiuojamės prieš kitas 
irgi prisidėtų prie bendro! paliaubų, kurias įsakė Jung- į tautas, turėdami tokius bro-

fmimosi susitarimo." Jei tinęs Tautos. Sako, olandai liūs kaip Jus.
anada dėsis, tai visas abe- vietomis jau nužygiavo 90 Austrijoj gyvenu su savo 

jų Amerikų kontinentas bus mylių toliau, negu jie buvo tėvais ir sesute. Jokių planų 
bendroje gynimosi sąjun- rugpiučio 4 d., kada karo (rytdienai neturim, laukia- 
goje. “ paliaubos buvo padarytos. !me vienintelio išsigelbėji-

”*-įmo — emigracijos, kad ga
KAS MUMS RAŠOMA

“Keleivio” Redakcijai ir 
Administracijai Padėka

gvai suprasti, 
coliais ilgesnis

kad keliais 
sijonas su-

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

—Vaikeli, nepadoru taip 
vaikščioti, manęs tu juk 
niekada nesi mačiusi su to- 

, nešino purvinomis ranko- 
ten sąlygos palankesnės ne- mis!
gu buvo 1940-41 metais, i —Tas tiesa, mamyte, — 
Okupantai dar nespėjo is-'atsikirto duktė — aš nesu 
mokti lietuvių kalbos, o lie- mačiusi, bet bobutė tave
tVvia1\J^ka1ltant 11 ku'jvra daug kartų mačiusi su 
ne 1940-41 ra. turėjo ko-, r,ešvariomis ,.ankomis.

kaip Amerikos lietuviai peri Gerbiamieji,
savo labdaringą organiza- Įdedu pinigus ir prašau į h. ‘ okupantais. Dabartinės, kiomis
ciją BALF. Daug ašarų 
mums nušluostote. ko nie
kados nepamiršime. Mes ‘

siuntinėti ^Keleivį” Ado
mui Kalnėnui. Valora. On- 
tario. Canada.

Jas Peculko,
Latvrence, Mass.

Gentlemenj;
Enclosed iš a postai note 

for $6.50. Please ūse three

munistini slogutį, dabar be-1 
veik visi yra pasveikę ir jų 
kalbos čekistų ausų nepa-

Ha, matau milijonus besikankinan
čius Reumatišku<vse skausmuose, 
rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų, tirpimo, 
šalčio ir nesmagumų varginami žmo
nės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų 
elementų ir brangių aliejų, iš skir
tingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skau
smus! Sena ir teisinga patarlė sa
ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl 

•_j= • a. onio to tePk su Deksnio Galinga Mosčia.JiiraejOie apie tą Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmin- 
gumą Deksnio Galingos Mosties. 
Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. (6-8

Reikalaukit tik
Deken’s Ointment

P. O. Box 666. N"ewark, N". J.

Paskutinis Žodis

dollars of this to renew mv siekia. Kitas reikalas įstai-
i—en«XTPq^ptio» lo -Keleivis-; goeęUen “ -sis visur £

In answer to your appeal, klauso ir daboja, kad ne-
-Ar

Mes, Riedo lagerio Lietu- ėda daugiau medžiagos o 
vių K-tas nuoširdžiai dėko- J?1&>reti galvoje, kad de
izme visos ėionvkšėios trem- Rimtys milionų moterų tu
rinių kolonijos" vardu “Ke- res pasuiuti sau naujas, ,i- 
leivio” leidėjams už malonų
Jūsų laikraščio siuntinėji-
^v^STaSS parduoda, .Ot tie madų fab-
lietuvių gyvenimo ir straips- "ajnt^ed‘žria^f fabrikantai 
neriais iš artimesnės ar t»li-i“ad medžiagų taDnKantai 
mesnės Lietuvos praeities sav0 medzla?«
yra mums tremtiniams mu

gėsnes sukneles, tai reikės 
galybės medžiagos. Kas 
nors tą medžiagą gamina il

sų niūrioj buity didelis pa
guodos šaltinis ir tautinės 
dvasios palaikytojas. Nete
kę savo tikrosios tėvynės, 
mes su tam tikromis vilti

parduoti.
Bet rodosi, kad ilgų sijo

nų mada moterims ne irisai 
patinka. Daug kas protes
tuoja ir žada nešioti ir to
liau trumpas sukneles. Argi

mis žiūrime į Amerikos lie-ateis madų ‘revoliucija 
tuvybe ir joje matome savo “ad moterys ims ir nebe- 
anti-ąją (dv'asinęi) tėvynę, “'ausys fabrikantų pnsa- 
Tad kiekvienas spausdin- kymų
tas žodis iš ten yra mum? 
lyg musų tėvynės garsas ir,
taip laukiamas. Savo kuk-Į g m ^jp^elio mėnesį per 
liame kbube-skaitykloj pa- BALf”0 rūbų siuntos pada- 
skleidžiame Jūsų gautą jjnjmą turėjau laimės gauti 
laikraštį, kurį visi lageno švarką, kurio kišenėje 
tautiečiai su dideliu įdomu-1 radau brangaus aukotojo 
mu skaitinėja. Negalėdami gam Morkus iš Bostono raš- 
Jums kuo kitu atsilyginti,• telį. Deja- adresas nepilnas, 
tariame Jums vien lietuvis- ngra nej gatvės pavadinimo 
ką ačiū ir tikime- jog musų nej numerįo taigi mano pa- 
kolonija ir ateity galės rjėkos laiškas vargu ar jį

M. Jurksienė,
Chicago, III.

džiaugtis Jūsų maloniu laik
raščiu. Su pagarba.

Dh*. J. Jakštas, 
Riedo lagerio (Austrijoj) 

Lietuvių K-to pinnin.

Revoliucija Madoje?
Skai čiau “Keleivyje”, 

kad madas dabar nustato 
madų fabrikantai. Man ro
dosi, kad tai yra tikra tie
sa. Ve dabar “kažin kas” 
įveda madą. kad moterys 
turi nešioti ilgus sijonus ir 
noroms nenoroms motei-ys 
pradeda ilgus sijonus ne

kaitų pradėti naują gyveni
mą. . _ ___

Ųž Jūsų brolišką širdį LO 
priimkite mano nuošir
džiausią padėką. Jūsų

J. Voldemaras.
Neuratting-Austrijoj.

Skaitytojų Balsai

} ligoninę?
—Ne. Kas atsitiko?

displaced pedfeon. If it is at taip pasakytas žodis ar:vu7DG žodF’U su^aidu *bet 
ari uossiblc . send me the nuomonė vra ^d™ „iekaip negalėjo jo nutildy- 

s ti ir dėlto susirgo nervų li
ga.

please ūse the other $3.50
šeriu VU svinvr

name of this’ person. 
Very ti uly yous

Mrs. J. Balch.
Philadelphia, Pa.

Dear Šir. 
I vvould

"♦1G.
likę

butų nukrypta nuo*Stalino,ze
lini mcIXIXS Ten kiekvienas ne-1

to kenčia. Tokį neatsargu
mą yra padaręs prof. Jur
gutis. Jis yra senas profeso
rius, ekonominių mokslų ži
novas. Už patrijotiškumą 
naciai jį.buvo suėmę, kar
tu su kitais penkiasdešimts 
kovotojų buvo išvežę ir pa
talpinę į koncentracijos la-

PAJ1ESKOJUHAI

Gerbiama administraciįa. / "y“*“
Čia prisiunėiu $5, tai bus subscr.p uon of the “Kelei- 

3 dol. už “Keleivį” metams, v‘s, sent t0 S16 f“llo"'m| 2,
prenumerata jau pasi- add,e^s- Mr,„K Va,£u- gėrį. Ten jis

Aš, Benediktas Petkevičius, 
pajieškau puseseres Paulinos 
Petkus.^ kuri gyvena Chicagoje 
ir yra gailestingoji sesutė. Jos

nes
baigė. Su “Keleiviu” skirtis "as, .Chicago, Iii and Mrs. 
nenorėtume, nes tai vra vie- ASPes Balls ln Chicago, Iii.
nas iš geriausių laikraščių. 
Likusius $2 prašau perduo
ti “Darbui”. Už patarnavi
mą ačiū.

Daugiškai,
W. A. Užkuraiti* 
Cleveland, Ohio

Thanking you I am 
Sincerely yours

Mr*. M.* Symulevich
E. White\5’lains N. Y.

neteko nuoftėvas Petkus-Petkevičius yra 
mušimo savo dantų ir vosj^*^ Girkalnio valsčiaus, Ra- 

buvo išlaisvintas iš šeinių apskrity. Prašau kreip-

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

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

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

ALEXANDER S CO.
414 W. Brnadway.

So. Boston 27, Mass.

gyvas
lagerio Vokietijoje ir grį
žo į Lietuvą. Profesoriavo 
Vilniaus universetete. Jur
gutis nebejaunas žmogus, 

įmatomai, jam sunku buvo 
susivokti Stalino katekizme. 
Per paskaitą prasitarė stu
dentams. kad “bendras ark
lys visuomet liesas”. Rezul
tatai buvo liūdni. Profeso
rius Jurgutis tapo pašalin

tis:
Benediktas Petkevičius 

Kuli Sutton Uostei
Stamford Bridge 

Nr. York, Engiand.
Gerbiamieji.
Aš Jonas Bunevičius 

v —Z77“, • • „ siunčiu 3 dolerius už
GęrMama Keleivio rc-'leivį” per metus. Pasiunčiu 

dakcija, _ .jMaikiui.su Tėvu. aš myliu,
kad jie pas mane lankosi.

uz $28.ot). Is tų pinigų pra- Gerbiami draugai, aš lau- tas iš universiteto ir išmes- 
šau užrašyti “Keleivį” dėl kiu “Keleiviu” visada. tas iš buto. Tokio pat liki

tam reikalui - - •
o 25 dolerius

tremtinių n 
skiriu $3.50. 
prašau persiųsti BALF-ui 
tremtiniams šelpti.

Su pagarba,
J. S. Pa»*ick. 

Hoąuiam. Wash.
pasiektų. Iš pavardės spren
džiu, jog tai lietuvis, todėl 
noriu pasinaudoti tamstų 
laikraščio skiltimis savo jr toliau lankytu, 
padėkai išreikšti. Maloniai — * 
prašau patalpinti sekančias 
eilutes.

Brangus Tautieti!
Su dėkingumu gavau Jū

sų paaukotą švarką. Kiek
vienas iš musų džiaugiasi 
gautomis iš Amerikos dova
nomis, nes čia. Europoje, 
tremtinio padėty esant, ne
turime galimybės ką nors 
patys nusipirkti. O visko

pa-
“Ke-

Su gddor.e.
John Bunevich

Canonsburg, Pa.

Gerbiamieji.
Aš prisiunčio jums vieną 

naują skaitytoją, drg. A. 
Mikalauską Brooklyne. Siū

mo susilaukė ir žinomas is
torikas prof. Janulaitis. 
Prorektoriais universitetuo
se yra paskirti rusai, jie 
prižiūri profesorius ir fak- 
tinai šeimininkauja univer
sitetuose.

Viena kas malonu, kad 
ir mokvklosGerbiama redakcija, , . . , , » . - , a ■

Prisiunčiu 3 dolerius dėl sklt<; Jam Išrasti per me- universitetai 
Maikio Tėvo, kad jis mane tus laiko- ^pagarba- yra perpildytos jaunimo, o 

P. Kriaučiuka*, Ypač mergaičių. Vadove- 
Staton Island, N. Y. bai rusiški išversti į lietu

vių kalbą. Didžiausias ba-
Aš skai

tau “Keleivį” nuo pat jo 
8 užgimimo ir nenopiu su juo

skirtis.
Su godone.

Simonas Girenskis
Baltimorę Md.

Gerbiama
Širdingai

das knygų.
Dar opesnis klausimas su 

mokytojais. 1941 m. 30 
Rugpiučio 20 d. iš Vokie-'nuošimčių mokytojų buvo

Atvyko Lietuviai

Paieškau Antano Senkaus paei
nančio iš Kretingos apskrities, Pla
telių valsčiaus, Platelių miestelio. 
Seniau jjyveno 2554 Blue Island avė. 
Ghicaco. III. Maloniai prašau ji patį! 
arba kas apie jj žino atsiliepti že-* 
m iau paduotu adresu. Busiu labai 
dėkingas už pranešim,. (35)

lx>uis Senkus
2628 So. 9th st. (rear,

St. Louis 18. Mo.
Paieškomi: Uršulė Drauftelienč.

Platanienė. 7« metų;Pranas Drauge-; 
lis. gimęs 1914 m., gyv. Brooklyne, 
Adele Draugelytė, Bendikienė, gi 
mus 1907 m., gyv. Floridoj. Visi iš 
Vilkaviškio ap., Paežerių vai., Kup- 
reliškių kaimo. Paieško:-

Jonas Itraugebs,
12031 B Cp 1203 Assembly Centre
24 Flusburg Murvk.

Litauische I^ager Mutrelburg.

Paieškomas Leonas Bačkys. Biržų 
ap., Joniškėlio vai., Sabonių vienk. 
Jesko gyd. Zenonas Minginis, (24) 
Krs. Segeberg, Post Geesendorf, 
Soehren, Germany, Britisb Zone.

Paieškau tetos Batvinskienės Jė 
vos. gyv. Boston. Mass. Prašau atsi
šaukti šiuo adresu: Bronius Klima
vičius, D. P. Lager, I^hbiihlstr 5 
I^»ndshut-Bay, Germany.

ŠJOtk
Kodėl užėjo mada nešioti,daug ką pasiimti tegalėjo- 

ilgus sijonus, aš nežinau, me; prabėgo keli metai ir 
Gal ir patys madų fabri- baigėme paskutinį rūbą su- 
kantai nežino. Bet jie nori nešioti. Gyvename iš ameri- 
ką nors nauja išgalvoti, tai kiečių malonės, 
prasimanė taip, o moterys Esu studentas, ir,
“turi’’ madas sekti. ant širdies

NUO UŽS1SENĖJUS1Ų. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ. 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz- • 
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir. perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order j 

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

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite i vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St, Cicero 50, "HL

Paieškomi Petras. Povilas, Juozas 
ir Antanas Sirvinckai kilę iš Ska
piškio parapijos. Rokiškio apskri- 

lietuviųjtais daug mokytojų, neno- k«uiHePpti S
adresu: U. J. M. (35)

54 Arthur Street,
Montello-Brockton, Mass.

tijos atplaukusiu Ernie Pyle i ištremta į Sibirą. 1944 me- 
administracija, laivu atvyko 30
dėkoju tams- tremtinių, kurių tarpe 5 rėdami važiuoti į Sibirą pa

traukė į vakarus. Kai kur 
patikimi partijai žmonės 
mokytojauja net nebaigę 

draugus. Atvyko: Į pradžios mokyklos,
o likusieji Vytautas ir Anelė Apei- Leninizmo - stalinizmo

toms už palaukimą atlygi- JAV piliečiai- o kiti kaipo 
nimo už laikraščio siuntinė- imigrantai. Atvykusieji pa

siskirstė pas gimines beijimą. Dabar prisiunčiu 
reikalinga: iš Lietuvos ne- $6.50. Trys doleriai už ma

no prenumeratą.

Paieškau Kazio ir Andriaus Race- 
vičių. Kilusių iš Žiežmarių miestelio, 
Vilniaus rėdybos, Trakų aps. J Ame
riką atvyko apie 1903-4 metus, ma
nome kad gyvena Chicago, III. Virš- 

asmenis, arba kas apie juos 
maloniai prašome atsiliepti šiuo 

adresu: A. J. Pask, (35)

Gal kam nors ilgi sijonai pasakyti, jog šią galimybę 
ir pelno duos? Galime len- irgi Ine kas kitas suteikė,

$3.50 tebūnie už prenum'e- kiai su dukrele Raimonda: į poteriai visiems yra priva- 
ratą į Pietų Ameriką. Ro- Ameba, Marija ir Jonas lomi. Universitetuose jie a'drea”’ 
mualdui Norbutui, Buenos Bortkevičiai: Jonas Jacine- pirmoje vietoje stovi. Nuo 11254 washington st., Norwood, m*ss 

'Aires mieste. Linkiu geriau- vičius su dukra: Kazys ir tos prievolės neatleidžiami 
ranką sios kloties Maiklui ir Tė- Liudvika Jasėnai su dukre- ir seni profesoriai.

uždėjęs gabu vui. Su pagarba, le Niiole; Mauribus ir Ma- Opera veikia tik Kaune.
John Baranauskas rija Mikutavičiai su sunum Jos tėvas Kipras Petraus- 

Chicago, III.;Jurgiu: Vikaras ir Elzbie- kas publikos yra mylimas.

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

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

jMaikiui.su
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

mas: koks ištiesų šiandien 
butų pasaulis, jeigu jį val
dytų moterys? Iki šiol jį 
valdo vyrai ir. man rodos, 
kad blogesnio pasaulio ne
gali būti. Kažin, kad jį pa
imtų savo vadovybėn mote
rys? Ką manot?

Kas turėtu valdyt pasaulį: 
vyrai ar moterys?

Rašo Ona B. Kubilius gas skaito 65 procentai mo-
rr * -* u u. r teru, o tik 35 procentai vy-Kas turėtų valdyt pasauli *’ r

—vyrai ar moterys — yra 
labai įdomus klausimas.1 
Nėra abejonės-, kad iki šiol

MOTERIS, KURI NETU 
RETŲ BUT MOTINA.

vyrai turėjo pirmenybę. Bet 
gabiausi ir išmintingiausi 
musų laikų mokslo žmonės 
pripažįsta, kad moterys yra
taip pat gabios kaip ir vy
rai, todėl jos jaučiasi nu
skriaustos, kad ikišiol jos 
nebuvo pakankamai įver
tinamos. Dėlto ir moterų 
advokačių šuva ž i a v i m e. 
New Yorke. anądien buvo 
priimta rezoliucija, kurioj 
reikalaujama moterims ly
gios .vietos įstatymdavybėj 
ir diplomatijoj. Be to da 
reikalaujama, kad mote
rims butų duotas lygus bal
sas ir pasaulio parlamente, 
Jungtinių Tautų atstovybėj.

Ištiesų, diplomatijoj mo
terys gali but daug gudres
nės negu vyrai. Pasiklausy
kim, ką šiuo klausimu sako 
James Bender. kuris visą 
savo amžių nagrinėja skir
tumą tarp vyrų ir moterų. 
Jis pasikvietė sau į talką ir 
kitų žymių žmonių. Palygi
nęs visų jų pažiūras- jisai 
sako štai ką:

1. Moteris yra ištvermin
gesnė ir jautresnė negu vy
ras.

2. Moterys yra daug svei
kesnės už vyrus. Jos ge
riau mato, geriau girdi, ge
riau suuodžia ir pergali vi
sokias ligas daug lengviau

5. Ir taupumo žvilgsniu 
moterys stovi aukščiau už 
vyrus. Metropolitan Life In
surance kompanijos surink
tomis žiniomis, moterys tu
ri savo rankose 56 procen- 

i tus American Telephone
and Telegraph kompanijos
akcijų ir du trečdaliu visų 
karo bonų (War Bonds); 
joms priklauso 65 procen
tai visų sutaupų ‘‘mutual 
savings” bankuose ir 75 
procentai “suburban loans”. 
Ištiesų. įdomu žinoti, kaip 
daug Amerikos turtų yra 
moterų rankose.

6. Moterims priklauso 
beveik visas jaunosios kar
tos auklėjimas. Motina yra 
pati pirmoji žmogaus mo
kytoja, o antroji yra pradi
nės mokyklos mokytoja. 
Statistika parodo, kad 1943- 
44 metais visose Amerikos 
mokyklose buvo 74 procen
tai moterų mokytojų, o tik 
26 procentai vyrų.

7. Ir ištekėjus moterys* 
pastato nemąža vyrų ant 
kojų, nes dažnai pačios sun-

, Vienas musų skaitytojų,, 
lS. Kuras, prisiuntė porą iš
karpų iš amerikiečių spau
dos, kur parodoma apleistų 
vaikučių nelaimė.. Vieno, 
iškarpoj parodyta 4 metv 
amžiaus mergaitė, kurią 
Philadelphijos policija radi 
klaidžiojant miesto gatvė
se. Policija surado, kad te 
kūdikio tėvas yra dingęs, o 
motina pabėgusi su kitu 
vyru. Kitoj iškarpoj paro
dytas apdriskęs ir basas 
mažas .vaikutis, taip pat 
klaidžiojąs gatvėse be jo
kios globos. Kur jo tėvai, 
niekas nežino.

Musų skaitytojas prideda 
prie šitų iškarpų keliatą 
įdomių pastabų. Tarp kitko 
jis sako:

“Kai ateina ‘Motinos Die
na, vaikai prisisega baltą ar 
raudoną rožę. atsižvelgiant 
ar jų motina tebėra da gy
va ar jau mirusi. Bet kokios 
spalvos rožę turėtų prisi
segti prie savo krūtinėlės 
šita graži, bet nelaiminga 
mergaitė, kurios motina yra 
pabėgusi? Turbut ne rožė 
turėtų tokią motiną minėti, 
jbet ašaros...

Čia da prisiminsiu savo

KELEIVIS, 50. BOSTON

IŠSIGELBĖJO IŠ VENGRŲ NELAISVĖS

Amerikos naturalizuotas pilietis, Thuransky. buvo 
suimtas vengrų bolševikiškos policijos, bet Amerikos 
pasiuntinybės tarnautojai jį išplėšė iš vengiu nagų. 
Dabar Thuransky jau atvyko su savo šeima, žmona 
ir dviem dukterim, į Ameriką, čia matyti jis ir jo 
šeima N e v. Yorko uoste.

Justinienė
M. Bukta.

(Tęsinys) žėlęs veidas kreivai šypsosi
Dūkas padūko iš džiaug-j ir akys, greitai slinkdamos 

-mo, kad taip vykusiai liko1 per kiemą, užkliuvo už Jus- 
išspręstas pilies apginkla-! tinienės; veidas dar krei
pimo klausimas; bet ka-’viau nusišypso. Matosi ran- 
’angi tame buvo daug bo-ikos, liemuo, pridengtas su- 
utės minties, jis vyriškai valkiotu švarku ir ant per- 
uvaldė džiaugsmo pasireiš- juosto diržo blizgantis gin-

kimą ir dabar tesirūpino klas.
konservu skardinėmis. “In-1 Justinienė krūpteli ir me- 
fadol” jis turėjo nudžiauti tąsi žvilgsniu kiton pusėn: 
pas mamą,—čia ji svarbes- iš už malkų krūvos išniro 
nė; o kitų—pilna netolimojantrds banditas su ginklu 
skardinių kruvoi. A-la-la! J rankose ir tykiu žvėries
Tik gaila, kad nebuvo pasi
ėmęs sunkvežimio ir dabar 
bokštai reikės sunešti ran
komis.

Justinienė vėl grįžo į sa
vąjį pasaulį. Dabar ji jau 
sėdi ant prieklėčio Pagojyj. 
tokį pat ramų prievakarį 
kaip ir čia, Hanau. Taip

žingsniu slenka priekin. Iš 
už rūmų kampo dar du, li
kai pastyrusi pažiurėjo ke
liu į vieškelį, iš ten jau ar
tėjo visas būrys, triukšmin
gas ir skubėdamas.

—Dieve, užpuolimas! Tai 
tie “istrebiteliai”, kaip juos 
dažnai čia minėdavo žmo-

kaimyno likimą. 1944 me
tais jo pati sučiupo $3,000 

kiai dirbdamos leidžia sa-lį°_ sutaupytų pinigų ir pa- 
vo vyrus j mokyklą, kad b«g°.su ^tu vyru. Paliko 
palengvinus jiems gyveni-D/rąjį savo vyrą ir dvi gra
mą. Nors dėl tokio pasi-'zlajį dukreles, vieną 6 ant-
šventimo jos daug nuken- r^.b metų amžiaus. Tėvas 

taip jas myli, kad neleido

KĄ AŠ TADA DARYSIU?

Ar tu atsimeni tada?
Kaip tam mažajam kambarėlyje,

Tu žadėjai mylėti mane.
Taip meiliai ir taip tyliai žadėjai.

Ryt jau mano laivas į tolį išplaukia.
Pasiliks tik tylus atminimas.
Gal, mane retkarčiais minėsi,
0. gal, šypsosiesi kitai, viskam nurimus.

Nors aš jausiu savo širdy ilgesį...
Bėt tas meilės kelias dings tolumoj,
Nors visur tik tave matysiu,
Bet aš tikra, kad tu mane pamirši

ir ką aš tada darysiu?

V. Paulauskienė, Hanau.

ramu, kad Justinienė jau- nės, pasakodami dabarti- 
čiasi gyvai įsiliejusi į ap-’nius įvykius Lietuvoje. Jus- 
linkumą ir joje paskendusi., tinienė nuo šiurpo sustings- 
Viskas savo, — erdvus kie- ta, ir ji nustoja buvusi gyva 
-nas; nesenai statytas gyve-į būtybe. Išjos visos beliko 
namas rūmas; šviesus, pra-i akys ir šiurpo suspausta 
viri seklyčios langai; prie-i širdis. Ir ji temato, kaip 
klėtis, virtęs savas nuo tos banditai įpuolė į vidų, kaip 

išvedė sukruvintą Petrą už
pakalin surištom rankom. O 
paskui... paskui viskas virto 

pereklė su mažai- pragaru. Iš kūtės galo jau 
siais. Žydi liepos ir jų kva-:virsta durnų kamuoliai ir 
pas gaivina Justinienės čia liepsna, pasiblašky dama 
pavytusią sielą. Liepose Dil- ore, grįžta prie trobesio sie
na bitučių, — kruopščių nos, nuęlauna ją, pašoka 
darbininkių, dirbančių ir aukštyn fr jau siekia stogo, 
dainuojančių. Justini e n ė Sudie dešimtmečiais kurtas

valandos, kai į klėtį buvo 
įneštas jos vestuvinis “ku- 
paras’* su kraičiu. Kieme 
kvaksi

kartu mato, kaip jos lietum 
krenta į sode stovinčių avi
lių ląstelės, vienos įskren
da. kitos, kaip iššautos iš

ramus lizdas!
Baisumo pagauta Justi

nienė taip rykteli, kad ir 
Dūkas pašoka nuo savojo

avilio, dingsta tyliu džiaug- darbo. Atsipeiki ir Justinie-- 
smu virpančiame ore. Ka-'nė. Riksmo sujaudintas vai- 
milė tvarkosi gryčioj, o ma-fkas meta visus savo darbusPATARIU RENGTI “KE- ta, apkloti lengvais, bet šil-

LEIVIUI” VAJŲ tais užklojimais. Siaučiant - • D .)• , ..-------- 'dideliems karščiams, kloti ?as,s ?<*™kas taip patį>r bėga pne bobutes;
čia, nes baigęs mokslą vy
ras dažnai nustoja savo 
žmonelę mylėjęs, aiškinda
masis, kad ji esanti “muzi
kė”. o aš “mokytas, profe-

negu vyrai. -Statistika paro--sįonalas,” vis dėlto moterys 
do, kad dabar Ameriko je aukojasi, vargsta, dažnai 
gimsta 105 berniukai prieš neturėdamos iš ko geriau
L00 mergaičių, tačiau Ame
rikoje yra daugiau moterų

kapstosi kieme, smėly ir so-į —Kas tau. bobut? 
dina jame lauko gėles. Pet-j —Bolševikai,—tyliu, kie-
riukas dar nesiruošia ka-jtu balsu atsako Justinienė 
riauti. Iš lauko prakaituotas | vaikui ir palaidinės kampu 
Petras parsivaro namo šie- šluosto veidą.
no vežimą; vežimą pastato —Bolševikai, vaikeli...
ties daržine ir eidamas gry- Dukui dar neaišku, kaip
čion brūkšteli sunui per Čia bolševikai pravirkdė
šviesią galvutę delnu; pas- bobutę, betgi pravirkdė. Jis « • • • - - - * • * • 1 • •

Atvažiavau iš Kenosha,; kūdikį nereikia. Miegamas 
kambarys turi but visuomet 
gerai išvėdintas ir kūdikiui 
miegant kambario langai 
pakelti, kad visuomet butų

Wis. į nekuriu peikiamą- 
bet man labai mylimą Chi- 
cagą, aš tą vakarą gavau
“Keleiviui” porą skaityto- x _______
jų. Tai yra pp. P. Dapkų ir pakankamai tyro oro.
J. Janilevičių. Pirma p.* n , o - - v ,Dapkus pirkdavo •Keleivplp^^^nto S 
kas savaitė ant “stando”.!^1 bo departamento svei-
bet tenai ji taip greit išper-ife1??. Pata,™«’ 

O kaip ta išdykusi jų ka. kad kartais p. Dapkus 1 mazi kudikiai, kurie dar
pavėluodavo ir “Keleivio”1 ne'aiks<?0Ja- Jel yra
negaudavo. Dabar užsirašė svelkl ’D. Pakankamai pa.

svrviinmir? auginu, uut
vargsta ir augina. Pareida- 
mos iš mokyklos jos dažnai 
užeidavo pas mane, ir kai 
paklausdavau, ai- jos never
kia savo mamos, jos atsa
kydavo: ‘Visada verkiam, 
kai papeš nėra namiepavalgyti, sunkiai uždirb

tus savo centus atiduoda
negu vyrų, nes vyrai grei- vyrų mokslui/ Tas parodo imama užbaigė savo gyve 
čiau miršta, yra apskaičiuo- moteries rūpestingumą ii’inimą? Jos naujas vyras, ku
tą- kad moteris gyvena apie geraširdiškumą, kuo nela-

kui dingsta troboj. Per orą 
sklinda bažnyčios varpo 
garsas, tolimas, minkštas, 
liūdnas, atitrukęs nuo že-

tai tikrai gaus nuolatos. Gi val?ę.’ ,turi dauęau®ia .laik°Į ™ės ir kalbinąs žemės vai- 
00, sykį apliejo ją vande-'p. J. Janulevičia vra geras Plisti miegodami; iki 8»kus atitrukti nuo dienos ru-
iu ir išmetė laukan. Buvo} lietuvis ir pasekmingas biz- kudlkl? turi miegoti

- ’ «Ke 12 valandų j parą; nuo 8

ris padėjo jai pragerti $3,- 
000 
niu

20 metų ilgiau negu vyras, bai gali pasigirti vyrai, 
imant bendrai. I s m t ’ j

3. Moterys ir protu stip- *yoter>'s >'ra ^ud1res“,*;pmfl oras šaltas- ii nerša- niūrius Tk nnri kari “Kp vaianuų j parą; nuo o
re«nės už vvms ka tain nat nes 112 vy1*115’ paslap- žiema. oras saitas, j i persą menus Jis non kart Ke- .R. 10 if ’ landre.nes uz vyrus, ką taip pat išaavimp iš vvru los lo lr trecią dieną mirė. leivis lankvtų jo “Taver- -i • -.o1 *aiaoaų,parodo statistika. Sės 1943- cu2 i-gavime iš vyrų. jos nalaidnio? Na- • m j o nuo iki 12 metų uzten-
44 metais Amerikoie visose gabiausios smpes pa- . u .Kas M palaidojo. nametais ĄmeiiKoje visose , K ... rpilda gi pirmas jos vyras su
proto ligoninėse buvo 49,- Sf^ly. Kur tik įeikia išgauti dukrelėm kurias ii
853 mntervs kai tuo tarnu 1S kokio diplomato paslaptp!av auKreiem, kūnas jiaoo motei y s. kai tuo tarpu r moteri ivefta I apleido. Kai jos lavonas

į tokiose įstaigose buvo buvo oas m-aboritvyrų
net 68,549. Jei paimsime 
domėn tą faktą, kad vyrų 
gyventojų skaičius Ameri
koje yra mažesnis negu mo- 
teių- tai vyrų proto ligonių 
procentas bus da didesnis tytojai, kad moterys dau- 
negu išrodo. geliu atžvilgių stovi aukš-

4. Moterys daugiau dobčiau vyrų. Jos akyvesnės, 
misi mokslu ir apšvieta rte- apsukresnės ir išmintinges- 
gu vynai- nes mokslo kny^nės. Todėl ir kyla klausi-

nes ji nuduotąją savo meile 
ir saldžiais bučkiais gali 
apsukti galvą ir apgauti 
gudriausi diplomatą.

„ ~-------- .... — metų
Aš gi nuo savęs noriu pa- ka 10 ya'and>J- PaauST>: 

tarti kad ši rudeni butų pa- ®‘emP /alkams, nuo 12 iki 
darytas vajus.- “Keleivio”118,me,t,i- ,elkla “EP » lr 1? 
platinimui. Jeigu melagių ' a au^-. Jlk ką į1'

tas. tos dvi mergaitės atėjo, šlamštai kas metai daro va- ku9lklai 1K1 1 /netu be- 
verkdamos, nulenkė savo jus tai kodėl musų visų my- Y.eik vls3 *aiką miega, jei

Iimas “Keleivis” negalėtų «le Pav.a1^. ,r syeikl; ,
Taigi, jei nonme kad ku-

pėsčių.
Justinienei taip ramu, 

kad ji beveik nesijaučia at
skira būtybe; ji skęsta ta-

visas užsidega ir jo sąmo
nės liepsnoj vienu metu for
muojasi pasiryžimas.

—Aš užmušiu bolševiką! 
Nusistatymas galutinas ir 

neatšauki amas. Bobutės 
minkštas bučiuojantis del
nas slenka per vaiko galvu
tę ir per tą delną į vaiko su
jaudintą sielą eina ramu

me ramume. Ir taip gražų mas. Ramumas eina ir iš 
ir miela, kaip tegali pada-{Justinienės užverktų akių ir

-------------- ~ 4.: Į)uk0 p^j.

buvo pas graborių pašarvo-

galveles ir padėjo ant jos
_ . . * s k krutinės dvi baltas rožes su .turėti vaju? Toks laikraštis! įei n .. .
Taigi matote, mieli skai-Įkortele? ant kurios buvo pa-ikaip “Keleivis0 turėtų būti dlklaJ butų sveiki ir gerai 

rašyta: ‘Tu, mama, palikai|kiekvieno gero lietuvio na- au^’ tunme žiūrėti kad 
mus vienas ant visados!...’: muose. B. Gurtkiens. Jie .tyraiJie ore ir atskiroj
Kiek buvo tenai žmonių, vi-|-------------- svarioj lovelėj gerai issi-
si pradėjo verktų Grabo- miegotų.
rius, žmogus tvirtais ner
vais, ir tas negalėjo susilai-

VAIKŲ MIEGAS

ryti klastingas stebuklada
rys — tėvynės ilgesys. Jus
tinienės sąmonėj jis švduf 
pridengė tą kasdieninį, įky-,ševiką, —pakartojo Dūkas, 
rėjusį Hanau gyvenimą, ir! pats save pergalėdamas.
jo Justinienė beveik nema-į Bobutė atsikelia nuo šuo- 
to. Tepasihko kaip gyvas ,0 Vė, Hanau stokyk. 
rysys su tikrove Dūkas su jos kįemas; grįžo kasdieni- 
sayo pilim ir bokštais, bet njs tremtinio gyvenimas, 
ir JIS kaip pusiau sapnas. ,da, abuojesnis kaip pirma 

Ir staiga Justinienę nu- buvo ir ima Justinienę ne
purto klaikumas: pro sodo laisvėn neribotam laikui.

gręsia' parauti 
ryžimą.

—Aš vistiek užmušiu bol-

ANGLŲ FARMERIAI BIZNIAVOJA

Anglijos farmeriai, kurie nesusitarė su pirkliais dėl 
savo produktų kainų, nutarė patys pardavinėti savo 
produktus tiesiai vartotojams, čia matyti farmerių 
standai Croydon mieste Anglijoje. Tomeitės ir kiti 
farmerių produktai gerai eina. farmeriai gauna ge
ras kainas ir vartotojai jas pigiau perka.

........ ... reikia Ka(1 vasaros metu nuona krumus Pagojęs sodyboj iš-! Nesimato kelio namo; be
tikpakankamai*pavalgyti ir nepelytų, ją reikia suvynio- niro ruda, susivėlus galva, lieka Hanau skruzdėlynas.
gerai išsimiegoti kad jis į vaškuotą popiera ir lai- tik dėl formos pridengta kol nauji vėjai nenublokš 

X _ A 1 • . .’ • i kvti OillHvtllVP sliku. rkloillzoio nrt

r t--- , i • Sveikam kūdikiuikyti. Išėjo laukan, nusi
šluostė ašaras ir sako: ‘Per
25 metus nemačiau tokios butu patenkintas ir ramus. k^^ šaldytuve.

Kūdikiai dažniausia verkia ------------------jaudinančios scenos.’
“Aš skaitau Moterų Sky

rių ir randu visokių minčių 
bei patarimų, kas reikia da
ryti, o kas nereikia, kad pa
laikyti šeimynoje santaiką 
ir meilę. Man patiko Kap
sės straipsnis apie palaidus 
liežuvius ir pletkas. Tas bo
bų palinkimas liežuvauti 
suardė ir mano gyvenimą. 
Bet patarimai nieko negel
bės. Gal reikėtų, kad dak
taras tuos palaidus liežu
vius pakirptų. Gėlių ir kve
palų joms pirkimas nepalai
kys meilės namuose. Kai 
pauosto kvepalų, tai da la
biau pasiunta.

“Man patinka ir p. Onos 
Kubilienės straipsniai šei

kuomet jie alkani arba ne
išsimiegoję. Jie verkia ir 
paguldyti, jeigu jie šlapi, [ 
jeigu jiems šalta arba kar
tais perdaug jie užkloti.

Atskiras, gerai išvėdintas 
vėsus kambarys kūdikiui 
geriausis, bet nevisi gali 
duoti kiekvienam kūdikiui 
atskirą miegamąjį kamba
rį. Darbininku butai būna 
maži, o jų šeimos didelės, 
todėl vienam kambary ten-Į 
ka miegoti kartais net ke-i 
liems vaikams. Nors atskiri 
kambariai yra labai geras' 
daiktas, bet kur tokių nėra, 
ten reikia stengtis, kad • 
kiekvienas kūdikis turėtų 
nors atskirą, švarią lovukę

M amyt ė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį. 
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gerą mano dukrelė, la

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

mynos klausimais. Butų ge- Guldyt keliatą vaikų į vie
lai. kad moterys, kurios ga- ną lovą negerai, jei norima 
Ii taip sveikai protauti ir ge- kad jie butų sveiki ir gerai 
rai rašyti, parašytų dažniau augtų. Guldant kūdikį, rei- 
į Moterų Skyrių. — Su pa- kia apvilkti liuosais miega, 
garba, S. Kuraa.” mais marškiniais ir, jei sal-

Rudais plaukais ap- dar toliau į naujas, vis sve
timas erdves. Geriau,' kad 
jau butų galas, niūrūs, šal
tas. bejausmis...

Bobutė beviltiškų balsu 
paragina Dūką namo, ir jis 
nesipriešina, nors pilis dar 
nebaigta statyti. Tiek to, 
ryt. Dūkas surenka visus 
savo įrankius, deda savo 
dešiniąją į bobutės šiltą, 
draugišką saują ir abudu 
neskubėdamu eina namo 
vakarienės.

Kas ateity bebūtų, bobu
tė ir Dūkas sudarė nerašy
tą, bet tvirtą ir jokių intry- 
gų nesuardomą koaliciją 
prieš Tarybų Sąjungą.

22. VI. 1947.
(Pabaiga)Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 

3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
636 E. Broadway, So. Boston 27,

Verdant kiaušinius, įpilk 
šaukštuką druskos. Jei kiau
šiniai kartais butų sutrukę, 
tai baltymas neišbėgs. Kiau
šiniai išvirs taip kaip kad 
butų čieli.

g%25c2%25b0.su


Nt. 35. Rugpiuc Puslapis -rpūnU/.

Mykolą Žvingilą 
Prisiminus

Gimė Liepos 22, 1887, Mirė Liepo* 23, 1947.

\ vieni į kairiuosius, kiti j de- 
! šiniuosius.

To nebuvo galima iš
vengti .nė musų Amerikos 
Lietuvių Socialistų Sąjun

goje. Mes, kaipo dalis to 
tarptautinio socializmo, pa
sidalinome -į dvi kempes:
' Kairiuosius musų sąjungie- 
čius vadovavo V. Kapsukas, 
Stalioraitis. Šukys ir aš, o 
dešiniuosius — Dr. P. Gri
gaitis ir St Michelsonas. 
Mykolas Žvingilas nuėjo su 
kairiaisiais. Kairieji savo 
ruožtu suskilo i bimbinius ir 
baltrušait i n i u s. Mykolas 
Žvingilas visada buvo ko 
kairiausias. Tankiai prisiėjo 
ir man pačiam perspėti My
kolą, kad iš to musų pakai- 
rėjimo, atrodo, išeis pras
tas pyragas.

Bet mes. — sakė J. V. 
Stilsonas, — degėme revo
liucijos liepsna. Mes manė-

ŠIV dienų tėvai ir vaikai

Mykolas Žvingilas buvo negu kapitalistinėje Ameri
paprastas darbininkas ir koje. Tas suprantama, sa ____ ___r___________ _____
paėjo iš Oškasvilių kaimo, ko jo sesuo Magdalena, ne-Įme. kad reikia tik nuversti 
Šunskų valsčiaus. Manam- patikdavo komunistinėms tyronų valdžią, tokią kaip
polės apskričio. Būdamas davatkoms, jie pradėjo My- 
14 metų išvyksta i Ameriką kolą šmeižti, kolioti ir jis 
i angliakasių sritį Shenan- visai atsiskyrė nuo komuni- 
doah, Pa. Anglių kasyklų stų, ir vėl grįžo prie socia- 
darbas jam buvo sunkus ir listų.

<kt,LEXV15, 50. bOSTuK

Musu Knyga-Našlaitė
nė rašytojų, nes 
knygas rašyti ar 
jų niekas nereika-

Naujo Ateivio Nuomonė dėl nėra
Atvažiavau nesenai į A- kas gali 

meriką. Bet per kelis mė- leisti, jei 
nesiūs manau jau tiek pa- lauja?
žįstu Amerikos lietuvių gy-; O koks gali. būti “kultūri

Mykolą netraukė maineno 
darbas. 1901 metais anglia
kasių uždarbis buvo men-

caro, kaizerio, ir per prole
tariato diktatūrą įžengsime 
į socializmą - komunizmą, 
kur jau nebus klasių, nebus 
išnaudotojų ir gyvensime, 
kaip broliai. Deja. kaip 
greitai atsikratai vieną des- 

taip artimai My- potą, lai nė nepajunti, kaip 
tave joja kitas despotas. 
Vietoj darbdavio ir jo už- 
veizdos užsisėda ant tavo

Mykclas buvo Veiklus 
Socialistas

Niekas
kas. Pavargęs metus kitus kolo nepažino kaip J. V.
Shenandoah, Pa. Mykolas ■Stilsonas. kurs pakasinių 
išvyko į Bristol, Conn. Čia dienoje prie karsto pasakė 
jis pradeda jau veikti LSSj atsisveikinimo prakalbą, sprando biurokratija su ko 
182 kuopoje, kuri tuo metu Kalbėjo jis plačiau apie' misarais ir tą paprastą dar- 

Mykolo Žvingilos būdą iribininką lenkia prie žemės, 
jo santykius su musų darbi-i Tada tas juodadarbis dar-

Ronnie Ford, 12 metų Chicagos berniukas, nutarė 
papikietuoti savo tėvą, kad jam duotų daugiau pini
gų išlaidoms. Jis sako, su 50 centų per savaitę mažai 
aiskrimo tegalima gauti. Tėvas baigė pikietavimą 
tuo, kad pagavo Ronnie už kainieriaus, patiesė ant 
kelių ir įpylė pilną normą rykščių.

Linksmus Nuotykiai

buvo gana veikli. Taip pat 
pradėta lavintis “polisher” 
darbe.

Kiek* padirbęs, Bristol. 
Conn., Mykolas persikelia į

bininkas daug sunkiau tam 
pa prislėgtas prie žemės,

ninkišku judėjimu.
_ snkč <J "V

Stilsonas, — mes čia atvy-į negu'jis buvo kapitalistinė- 
Hartford, Conn. Čia prade--kome į Cypress Hills kapi-|je visuomenėje. Mes tą ma
da veikti LSS 49 kuopoje.Įneš savo geriausią draugąteme abudu su Mykolu 
Skaito “Keleivį” ir LSS lei-'palaidoti. Mirti, draugai,-Žvingila Sovietų Rusijoje, 
džiamą organą “Kovą”. Be- reikės visiems... Bet prieILžtad mudu abu po apsi-

Mvkolo Žvingilo karsto pa- lankymo Sovietų Rusijojei 
kalbėsime apie pati Mvkolą pradėjome atšalti nuo ru- 
kaipo žmogų, ir kartu kaipo siškojo komunizmo ir pra- 
apie socialistą, kuris nuo dėjome galvoti, kad, ką su

budo žmo- 1901 metų, atvykęs į šią ša-
1-1 lį. dirbo su mumis kartu, o 

ypatingai su manimi, kai aš

veikdamas Hartforde susi
tinka Ona Akseminckaitę, 
ir ją veda 1913 metais. 
Nors abudu, Mykolas ir 
Ona, buvo gero 
nės, bet jie nesugyveno ir 
po kiek laiko—persiskyrė.

1920 metais- Mykolas 
vyksta į Lietuvą. Lietuvoje

ardėme, turime vėl atstaty
ti.

1931 metais, įsikūrus Lie-
lš_ buvau senosios Amerikos tuvių DarbinmKų uraugi- 

Lietuvių Socialistų Sąjun-Įjai, Mykolas Žviingilas
nerado to ko tikėjosi Pa- š°s sekretorius — vertėjas, smarkiai pradėjo joje veik nerado to. ko tikėjosi. -----------Prie “Naujos Gadynės’

venimą, kad drįstu imti žo- 
!dį dėl vieno labai nemalo
naus reikalo. Noriu kalbėti 
apie lietuviškos knygos bu- 

i klę Amerikoje.
Kai aš vykau į Ameriką, 

aš buvau tikras, kad čia ra
siu kokį nors lietuvišką kul
turinį gyvenimą. Maniau 
sau, čia vra visokių kliubų, 
draugijų, yra plati spauda, 
yra lietuviška inteligentija, 
yra net kur tai lietuviškos 
mokyklos, studentų organi
zacijos ir daug kitų dalykų.

Atvažiavau. Visko čia 
yra. Yra kliubų. draugijų, 
laikraščių, inteligentų, bet 
lietuviško kultūrinio gyve
nimo vis dar tebeieškau. 
Pasakysiu, kodėl.

Kada važiavau į naują 
pasaulį, atsivežiau tiktai 
mažą bunduliuką būtiniau
sių dalykų. Iš knygų atsi
vežiau tiktai vieną seną 
angliškai vokišką žodyną, 
pagal kuri bandžiau prisi
gaudyti reikalingiausių an
gliškų žodžių. Maniau, at
važiuosiu į Ameriką ir kai 
tik gausiu į kišenę kelis do- 

tuoj nusipirksiu lie-Kartą viena geros širdies stovėjo ant kelio netoli lai 
šeimininkė nunešė lėkštę vo. Iš kur tai pasišovė gia-/er^’ , - -
gero viralo tūlam bastūnui,’ži škote mergaitė ir prašne-ituviškų knygų. kurių stip- 
kuris vieną lietingą dieną ko į jį: na* £su išsiilgęs. Atvazia-
buvo apsistojęs jųjų pala- “Tamsta esi tas vyras, v£s ?la Jau_ spėjau dolerių 
pinėj. Bastūnas, paragavęs už kurio aš sutikčiau ište-
sriubos paklausė: ■ keti”.

—Iš ko tamsta išverdi to- Karininkas nustebęs pa- 
kią skanią zupę? žvelgė į ją ir sako:

—Dėjau bapkų lapų,' “Gerai”, ir dar pridūrė 
svogūnų, pipirų ir visako 1 “Kada?” 
kito, tik develdrekio nedė-

dirbu ir užsidirbu 
šiek tiek. Bet lietuviškų 
knygų pirktis vis dar tebe
ieškau. Visame Nevv Yorke 
nėra kur gauti lietuviškų 

'knygų. Kai buvau užklydęs

jau — paaiškino moteris.
—Misiuke — sako bastu-

tunas — kuomet kitą kartą 
virsi panašią strovą, pri
dėk ir develdrekio.

nis gyvenimas be knygų, 
be skaitančios publikos? Jei 
nėra knygų—nėra nė kultū
rinio gyvenimo. Yra tik kul
tūrinis merdėjimas.

Aš žinau, man daug kas 
pasakys, kad tai “perdėji
mas”. Man prikiš, kad aš 
nematau musų “profesiona
lų”, musų “tautiškų organi
zacijų” ir kitokių pasieki
mų. Aš tą matau, tik kultū
rinio gyvenimo vis dar ne
randu. Dėl Amerikos lietu
vių profesionalų, kiek aš jų 
pamačiau, galiu tiek pasa
kyti: su lietuviška kultūra 
ar su lietuviška knyga tie 
žmonės neturi nieko bend
ra. Daugumas jų, kurie čia 
augo, kalba lietuviškai, 
“kaip per kelmus” ir matyti 
nėra matę spausdinto lietu
viško rašto. Sunku įsivaiz
dinti Europos inteligentą, 
kurs taip kraipytų kokią 
nors svetimą kalbą, kuiną 
jis kalba, kaip tie musų 
čionykščiai profesionalai 
kraipo savo tėvų kalbą, ku
rią jie girdėjo iš mažens 
dar lopšyje būdami. Jei jie 
taip per ekzaminus moks- 
lainėse pasirodytų su fran
cuzų, vokiečių ar ispanų 
kalbomis (kurie tų kalbų 
mokėsi Amerikos mokyklo
se), jiems už tai neduotų 
užtenkamo pažymėj i m o. 
Kuomet žmonės tiek te
brangina savo tėvų kalbą, 
tai, žinoma, lietuviškai kul
tūrai tokie žmonės yra žu
vę. Gal jie turi kokią kito
kią kultūrą, bet lietuviškos

Po dviejų metų laiko Į Bostoną, čia irgi tas pats.
Wingate gavo laišką, ku-'Nurašiau j Chicagą. bet ir is ^ultul 
riame buvo paradyta tik ten atėjo žinia, kad lietuvis-.- neturi.

ku knygų nėra kur pirkti. P Apie kliubus nėra rodos 
Norėjau nusipirkti Vinco į reikalo nė kalbėti. Kiek aš

vienas žodis: 
“Dabar”.
Ir jie apsivedė

Laike karo Naujoje Gvi 
nėjoje viena slaugė įsimy- me

kartų lankiausi musų kliu- 
hiinfię dek man kartų ryto 

Kartą Rygoje mes laukė- nors pasiusk, niekur jų ne- metą galvą skaudėjo ir tai 
i atvykstančio iš Angli-į galima vauti. Gal kas kur visai ne nuo kultūrinių dis-

Krėvės, Vaižganto ir ypa- 
raštii- BettlTUTftl Vvdnnn- j --------------

. ___ ___ _______ ____ Įėjo į oficierį. ligonį ir jie-'jos garsaus lietuvio komiko nors jas ir pardavinėja, bet
turėti su Mykolu. "Ji7buvo|taip pat prisidėjo'gana du sutarė vestis, kaip tik jis —aktoriaus. Prieplaukoje man tai iki šiai dienai tebe
veikius LSS narv«’ Nekartą daug ir buvo vienas iš jos!pasiliuosuos iš ligoninės, žmonių buvo daug. Laivui ra paslaptis. Dolerių turiu gyvenimas? Pagaliau,
mudu asmeniškai su Myko-'direktorių. Vienu žodžiu, Laike vedybų slaugė pa-'prie krašto artėjant žmonių bet lietuviškos knygos ne- net neklausiu, kur k”1
lu praleisdavome valandų' Mykolas buvo visur, kur tik reiškia norą pasipuošti su spūstis padidėjo. Netrukus galiu'gauti. nis gyvenimas, bet
valandas bekalbėdami kaip buvo darbininkiškas judėji- vedybų suknele vietoje uni- pasirodė įaunas, gražiai su-J Teiravausi, kaip su kny- *•* A~

’ - mas. Jis buvo Lietuvių So- formos. Po jungtuvių jau- augęs, šviesiais ilgais plau- gų leidiniu reikalai čia eina.
cialdemok ratų Sąjungos
centro iždininkas. Jis buvo 
New Yorko Lietuvių Tary-

gyvenęs tūlą laiką sugrįžo Man reikėjo daug reikalų] 
atgal į Ameriką. Amerikoje 
tuo laiku siautė nedarbas ir 
Mykolas, pilnas socialisti
nio užsidegimo, 1921 me
tais išvyko su grupe Hey- 
vvood Brovvn Rusijon į
Kuzbasa “socializmo statv- ,
ti”. Mvkolas Kuzbase išbu- darbininkišką spaudą pa-

daugiau gauti narių į LSS, 
kaip musų biedną lietuvių navedis

šitaip:
vo apie metus laiko,ir Ame
rikon grįžo visai nusivylęs.

Magdalena Seliokienė, io 
sesuo, sako: Mykolas, kaip 
parvyko iš Rusijos, per tūlą 
laiką nėjo nė į jokius susi
rinkimus! Atrodė, kad jis 
Rusijos “socializmu” labai 
nusivylęs. I komunistus

kaip
LSS

kusijų!
Tai kur musų kultūrinis 

aš
kulturi- 

norėč
tiktai žinoti, kur Ameriko
je galima nusipirkti lietu
viškų knygų? Deja, atsaky
mo niekas man dar nedavė.

J. Str.

j draugus prabilo kais. juodam garnitoriuj, su Patyriau, kad praktiškai 
“Ji tikrai daili, ar baltu kalnieriu ir plačiai jokio knygų leidimo čia nė-

ne? Tačiaus aš pirmą sykį plevėsuojančiu kaklaraiš- j-a. Niekas neleidžia, nes
matau ją pasipuošusią su čiu “ponaitis”. ‘niekas neskaito. Keliose
suknele”. ] Jam ranka mostelėjus.' vietose man paaiškino, kad

Jaunavedė. atsilyginda- publikoje suužė rankų plo- išleisti butų labai lengva.

vienur ar kitur
kuopą suorgani-įbos narys. Jis buvo BALFo 

[komiteto narys. Jis priklau
sė prie SLA. Jis ėjo parei
gas Gimnastikos Kliubo di-jma už pagyrimą, 
rektoriaus-• ir-,karty adeteta- susijaudinusi 

“Jis tį ..ti
ternational Rescue and Re
lief Committee Lietuvių 
Skyriaus. Jis taip pat ėjo 
finansų sekretoriaus parei-( 
gas LSS 19 kuopos čia pat 
Brooklyne. Tai buvo darbš
tus ir neišsemiamos energi
jos žmogus!

remti, 
naują 
zuoti.

Tiesa — sakė J. V. Stil
sonas. — daugelis iš musų.V V*. Njl ♦ T V .atvykę.i-MąLšsdK dirbdami)^
sunkiai ir išnaudojami grei- ‘ 
čiau užsidegame neapykan
ta prieš išnaudotojus, negu

pradėjo žiūrėti skeptiškai. į čia . gimęs amerikonas. Iški- 
Prieš važiuosiant į Rusija.; lūs pirmajam Europos ka- 
komunizmas, Sovietų Rusi- rui ir dar prieš karą tarpe 
ja, buvo jo idealai. Kada socialistų atsirado dvi pa- 
sugrįžo iš Sovietų Rusijos-! žiūros į tėvynės gynimo 
pradėjo su komunistais ne- klausimą. Tarptautiniu ne
sutikti. ginčytis. Pradėjo stu socialistai pasidalino i 
nurodinėti jiems- kad So- dvi grupes. O įsigalėjus Ru- 
vietų Rusijoje darbininkas sijoj bolševikams — socia- 
aršiau yra išnaudojamas, listinės partijos suskilo:

Skaitykit Naujienas
I 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 pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti.

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

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

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

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

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

n NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, IU.

•••

Taip apibudino mirusio 
musų draugo gyvenimą įo 
artimas prietelius J. V. Stil
sonas. Jis pasakė, kas bu
vo svarbiausia velionies gy
venime, tai jo nenuilsta
mas darbas ir pasiaukoji
mas darbininkiškam judėji
mui: jo noras, kad papras
tas darbo žmogus išsikovo
tų sau žmonišką, kultūringą 
gyvenimą ir jo paties pa
stangos per visą savo gyve
nimą šviestis ir įsigyti dau
giau žinių.

Draugo Mykolo laidotu
vėse dalyvavo būrelis jo ar
timųjų giminių, sesuo Selio
kienė su trimis dukterimis, 
broliai Juozas ir Antanas ir 
jo artimieji kovos draugai. 
Mykolo mirtis ypač buvo 
skaudus smūgis jo broliui 
Antanui, su kuriuo velionis 
per ilgą laiką kartu gyveno.

Atsisveikindami su musų 
veikliu draugu mes visi jo 
draugai ir vienminčiai reiš
kiame
artimiesiems

bet gana jimas. Triukšmui nurimus bet išparduoti nėra jokios 
atsakė šitaip: aktorius pradėjo graibsty-.vilties. Tai nereikalinga 

“Jis. t£i. tinka niais vyras, ar tis iv ko tai ieškoti |>o- kiše-Įprekė. . . < .4
ne, Švobai tfai irtinkaf?* Hbra nius, ir ištraukęs cigamy-i Lankiausi keliuose kliu- 
aš pirmą kartą matau jį ne čią prabilo: “Tai viena”, ibuose, apie kuriuos Europo-
apatiniuose". ' j pubiika be žado, akis ir> !niin.iau,-,!<įd ui v™.kul'

—°-7 ausis ištempus, klausėsi. Sūrimai kliubai. Keliuose
Vieną pavakarę pora Komikas išsiėmęs iš kišenės “H38 bibliotekas. Pa-

jaunuolių vaikščiojo ir užrašu knvgutę <ako • “Tai kIausiau- ar ima *as knygas

žvalgėsi, ar nesuras kur dvi”. Įskaityti? Gavau atsakymą,
kiek nuošalesnės vietelės,! Publika su didplin npkan kad (vienoje vietoje) jau 
kur galėtų sau ramiai ne- trumu laukė k tas gars1)sis dvidešimts metų. kaip nie-
khudomi paroman s u o 11. aktorius jiems pasakys. Pa- kas "e v,ie£os kny‘
Ant syk jam atėjo mintis ganaus jjs išsitraukė* iš ki- £os * bibliotekos! Tas man 
galvon ir jis savo merginą «enės Sukas ir iškėlęs jas Patvirilno kltM nuomonę,kad 
nusivedė į gelžkelio stotį. įasaįį; “šukos ir visos tivsilietuviškos knygos čia nie- 
Sustojo pagal vagoną jiedu štukos” * *kas ar beveik niekas ne
pradėjo bučiuotis, nuduo
dami lyg daro atsisveikini
mą, lyg tarsi kuris jų išva
žiuoja. Tvarkdarys paste
bėjęs, kad ši porelė jau ant 
penktų vagono laiptų bu-j 
čiuojasi. prisiartino tykiai Į 
ir simpatiškai vaikinui į 
ausį pašnibždėjo:

—Kodėl tu nenusivedi 
jos į busų terminalą. Ten 
karai išeina k:is trys minu
tės!

Anglų generolas Wingate, 
kuris įkūrė “Wingate Rid- 
ers” ir kuris orlaivio nelai
mėje žuvo Burinoje, pirmą 
kartą pamatė savo žmoną,

J. D. T.

Europai Reikia 
30 Bilionų

Paryžiuje 16 valstybių 
atstovai, po ilgų pasitari
mų, išdirbo Europos ūkiško 
atstatymo planą ir sako, 
kad Eurofios valstybėms jų 
ūkio atstatymui bus reika
linga per keturius metus 
gauti iš Amerikos nuo 28 
iki 30 bilionų dolerių. Eu
ropos valstybių atstovai 
mano, kad Europa galėtų 
išsiversti su mažesne Ame- 

kuomet ji buvo tik 15, o jis! rikos parama, jei Rytų Eu- 
30 metų. Kartą Wingate ropos tautos dalyvautų eko-

Jskaito. O jei neskaito, tai 
nėra nei bibliotekų, nei 
knygynų, nei leidyklų. To-

— 'nominio plano vykdyme, 
na- Bet dabar Rytų Europosveiklą, traukti naujus

gilios užuojautos jo i musų organizacijas ir valstybės yra Rusijos “įta-
______ iems giminėms ir savo darbu užpildykime koje” ir bendrame Europos
reiškiame didelio liūdesio, skaudžią spragą, kurią pa- atstatyme negalės dalyvau 
Ant dar šviežio kapo pasi- darė mirtis musų eilėse. ridena
žadėkime pagyvinti musu J* Buivyd

jti. Todėl didesnė parama 
as. bus reikalinga iš Amerikos.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Baltic Rcview 7-8 nr. 1947 
metų. -Tai storas žurnalas, 
Vit^TOO psl. • teksto anglų 
kalboje. Šioje laidoje žur
nalas skelbia eilę straipsnių 
apie Baltijos šalių padėtį 
po Sovietų okupacija, deda 
spaudos apžvalgą, prisimi
nimus ir daug visokios me
džiagos iš Baltijos šalių 
gyvenimo. Žurnalo adresas 
“The Baltic Review” Gar- 
vargatan 11. Stockholm. 
Sweden. Kaina metams $4.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie
tuvių.

Kalendorius 1948 Metams
“Keleivis” jau ruošia spaudai didelį Kalendorių 

1948 metams. Kalendoriuje bus daug straipsnių, 
naudingų patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir 
visokių pasiskaitymų. Kalendorius turės 100 pusla
piu rašto.

kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius bus pasiųstas visiems užsisakiusiems, 
kaip tik jis išeis. Dabar jau laikas užsisakyti kalen
dorių, kad jį gautumėt dar prieš naujus metus. Už
sakymus prašome siųsti

“Keleivis”
636 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

A
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AUKOS ŠALPOS DAR 
BUI PAREMTI

Dainos’ Piknikas Pavyko 
Gražiai

Draugas J. S. Passick iš 
Hoquiam, Washingtono val
stijoj. prisiuntė per “Kelei
vį” 25 dolerius lietuvių šal
pos darbui paremti. Jo pi
nigai bus persiųsti BALF 
centrui.

Bostono Gem Optical 
Company, 333 Washington 
st. prisiuntė per Dr. J. L. 
Pašakamį 25 dolerius lietu
vių šalpos darbui. Pinigai 
perduoti vietiniam BALF 
skyriui. Ta proga Gem Op- 
tical Kompanijos vedėjai 
prisiuntė Dr. Pašakamiui 
labai malonų laišką, kuria
me sako. kad turėdami rei
kalo su lietuviais biznie
riais, jie nori prisidėti prie 
lietuvių tautiečių vargo su
mažinimo.

J. Vasiliauskas pridavė 
$5 j BALF kasą, kaipo už
baigą jo laisvanorio mokes
nio. kuriuo Bostono BALF 
nariai nutarė vajaus proga
apsidėti. Kor.

Ligoninėj Mirė Frank 
Starinski

Praeitą savaitę Marlboro 
ligoninėj mirė ' lietuvis 
Frank Starinski. 79 metų 
amžiaus. Jis gyveno 291 
Silver st., So. Bostone. Po
licija jj rado be sąmonės 
ant Boston - AVorcesterio 
kelio, prie Tumpike. Jis 
tuoj buvo nugabentas i li-! 
goninę ir ten mirė. Policija 
mano, kad senas žmogus 
pats apsilpo, nes ant jo kū
no nebuvo rastajokių prie
vartos žymių. Daktarai li
goninėj nustatė, kad mirties 
priežastis buvo kraujo išsi
liejimas smegenyse.

Lankėsi Aldona ir Tarnas 
Matai

Pereitą nedėldieni “Dai
nos” Draugija buvo sui en
gus savo nariams ir daini
ninkėms privatų pikniką d. 
Macevičienės ukv. Billeri- 
coje.

Draugė Macevičienė yra 
draugo A. Aleknos žmonos 
motina ir labai svetinga 
moteris. Ji davė “Dainos.” 
piknikui savo ūki nemoka
mai ir da pavaišino suva
žiavusius gardžiu suriu.

Piknikas buvo labai ma
lonus- nes susirinko visi sa
viškiai ir visi geri draugai 
bei draugės. Medžių pavė
sy buvo paruoštas ilgas sta
las, apkrautas visokiais vai-j 
giais ir gėrimais. Draugai 
visą dieną užkandžiavo, 
dainavo, žaidė, linksminosi. 
Dainininkas S. Paura, d.! 
Čiaupa ir louellietis d. Pau-j 
lauskas patiekė linksmų 
lietuviškų dainų, o Michel
sonas protarpiais papasako
jo juokingų anekdotų.

Vakarop, kai jau pradėjo 
temti, buvo užkurtas lau
žas. kurio liepsnose pikni- 
no dalyviai pradėjo spir
ginti dešreles ant jiešmų.

Pikniko išlaidas padengė 
jo dalyviai proporcionaliai. 
Be to, draugė Brazaitienė 
atvežė iškeptą dideli pyra-| 
gą, o Michelsonienė dideli1 
pintinę gardžių grašių iš i 
savo sodo.

Reikia da paminėti žais 
linį šautuvą, kuri buvo atsi-' 
vežęs drg. Jonas Jankaus
kas. Vyrai ir moterys turėjo 
daug smagumo šaudydami 
iš jo Į taikini.

“Daina” yra kultūros, ne 
biznio organizacija, todėl ir 
šis piknikas buvo suruoštas 
ne pasipelnvno, bet pasi- 
žmonėjimo tikslu. Dėlto ir 
atmosfera buvo tokia jauki.

Vienas iš dalyvių.

KELEIVIS, SO BOSTON

MUSŲ GATVIŲ LIŪDNAS VAIZDAS

Gatvėje matyti troko užmuštas septynių metų berniu
kas. Anthony Rossi. kurs išsiprašė Brooklyne savo 
draugą, kad jam leistų pasivažinėti ant jo dviračio. 
Važiavimas pasibaigė labai liūdnai, vaikas pataikė 
po troko ir vietoje buvo užmuštas. Tokių nelaimių 
Amerikos miestų gatvėse pasitaiko dažnai.

MAYNARDE MIRĖ ADO
MAS VERACKAS

Rugpiučio 4 d. čia mirė 
Adomas Wervecko (Veriac- 
kas), senas “Keleivio” skai
tytojas. Jis palaidotas rug
piučio 7 d. Velionis per 11 
mėnesių sunkiai sirgo ir mi-

SOUTHBOSTONIŠKIŲ 
MUŠIS ANT BYČIŲ

DEL CARE MAISTO 
PAKETŲ

Adv. F. J. Bagočius mums 
pridavė savo susirašinėji
mą su CARE organizacija 
dėl tos organizacijos siun-!

Vaikų Mirtingumas Eina 
Mažyn

Vaikų mirtingumas Ame
rikoje smarkiai sumažėjo. 
1935 metais iš kiekvieno

čiamų maisto pakietu i Eu-1 ‘“^tančio gyvų gimusių 
ropą vaikų iki vienų metų am-

CARE išvardija kokJ j1?“8 mirdavo 58. 1945 me- 
maistas įeina į siunčiamus I Ja,k!< rĮ,įrt!?«?m.as. su‘
maisto pakietus ir sako,!,n’įz*Jo.lkl 38 !s k,ekvl.en° 

’< tūkstančio, o 1946 metaisjuose yra:
2 svarai jautienos, 1 sva

ras “Liver Loaf”, 2 svarai 
pieno milteliuose, 8 uncijos 
kiaušinių milteliuose. 2 sva
rai šokolado. 2 svarai 1 ski
niukų, 1 svaras kavos, 2 sv,

tiktai 34 vaikai iš kiekvieno 
tūkstančio mirė nesulaukę 
vienų metų amžiaus.

24 jauni South Bostono 
gyventojai, nuo 16 iki 23 
metų amžiaus, sekmadienį 
turėjo smarkų mūšį su Sa- 
lisbury jaunikliais ant Sa- 
iisbury byčiaus. Karas kilo,

rė sulaukęs 76 metų am-[kaip tai savaime supranta-
žiaus. Jis paliko dideliame 
nubudime du sunu, Frank 
ir George- Maynarde ir vie
ną dukterį Mrs. Agnės Sap- 
pett. Hudson, Mass. Jis taip 
pat paliko aštuonius savo 
anukus.

ma. dėl mergų ir dėl karš
čių. Bostoniškiai nuvyko 
ant byčių su mergaitėmis, 
bet, matomai, vienam pri
truko merginos, nes jis no
rėjo pasiskolinti vieną vie
tinę mergaitę. Tam pasi

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro4
Flood Sųuare 
Hardivare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E.' Broadway, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

Praeitą savaitę musų re
dakcijoj lankėsi malonus 
svečiai iš Waterburv. Ct.,•r . '
draugai Aldona ir Tarnas 
Matai. Sakėsi jau nebuvę 
Bostone devynius metus. 
Atvyko, tik trumpam laikui 
atostogų proga. Svečiai ap
žiurėjo musų Įstaigą ir iš
vykdami paliko musų namo 
išpirkimo reikalui 20 dole
rių auką.

Susidūrė Du Bušai* 25 
Sužeisti

Sekmadienį prie Met- 
huen, Mass. susidūrė du bu
sai prisėdę pilni keleivių. 
25 žmonės buvo sužeisti ar
ba skaudžiai pritrenkti. Sa
ko. nelaimės priežastis buvo 
sugedę stabdžiai. Abu bu
sai priklauso Cozy Cab 
kompanijai.

Velionis buvo labai gero priešino vienas Salisbury 
budo žmogus ir visų labai jauniklis. Dėl to iškilo 
mylimas. Jo vaikai širdin- kumštynės, kuriose smagiai 
gai dėkoja visiems gimi-į dalyvavo visi southbostonie- 
nėms ir pažįstamiems, kurie
atidavė velioniui 
patarnavimą ir reiškė liku
siems šeimos nariams užuo
jautos dėl tėvo mirties.

Velionies marčia. Mrs.
Frank Veracka, kuri mums 
prisiuntė šitą liūdną žinią, 
sako. kad ji pati yra kilimo 
iš Dover Foxcroft, Maine 
valstijoj. Ji yra seno “Ke
leivio” skaitytojo Jono Bu-

Be Sąmonės 16 Dienų

13 metų berniukas. Louis 
Gentille iš Methuen, Mass. 
prieš 16 dienų buvo skau
džiai užgautas automobilio, 
kada jis važiavo ant savo 
dviračio. Vaikas buvo nu
vežtas į ligoninę ir jau 16 
dienų, jis yra be sąmonės ir 
vargu beišgyvens.

Laukiama Daug Aukų Per 
Labor Day

Massachusetts kelių sau
gumo viršininkai perspėja 
publiką būti atsargiems per 
I^abor Day išvažiavimą. Šį 
savaitgali ant Amerikos ke
lių pasipils galybė automo
bilių ir todėl keleiviai turi 
būti ypatingai atsargus, 
kad neįvyktų nelaimės.

G. C. MARSHALL BRAZILIJOJ

Amerikos Valstybės sekretorius, generolas Marshall. 
dalyvauja Brazilijoj svarbioje Amerikos valstybių 
konferencijoj. Laike vienos pertraukos gen. Marshall 
nutrauktas kartu su Brazilijos užsienių reikalų mi- 
nisteriu Raul Fernandes. Iš Rio de Janeiro konferen
cijos laukiama svarbaus susitarimo tarp Amerikos 
valstybių bendrai gintis, jei iškiltų toks reikalas.

Pirmadienį vakare du i
____,,____________ _________ plėšikai įėjo į likierių krau-
saulėje džiovintų vaisių. 2 tuvę 114 Ganai st. Bostone
svarai cukraus, 7 svarai ir atėmė iš kasininkės du
įhiltų ir 3 uncijos muilo. t šimtu dolerių iš kasos. Plė-

Viso pakiete yra 27 su šikai krautuvėj užtiko vie-
use svarų maisto, kurs. ro- ną tarnautoją ir kasininkę.
uojant labai pigiai, turi ------------------

kainuoti ne mažiau, kaip 8 RADUO PROGRAMA.
dolerius 31 centą. i ------

Tą maistą reikia supa-į Lietuvių Radio Korpora- 
kuoti. reikia apmokėti jo cijos programa ateinantį ne- 
gabenimą ir pristatymo į dėldienį iš W0RL stoties, 
vietą išlaidas. Todėl už 10,958 kilociklių, tau) 9:30 ir 
dolerių toks maisto pakie-
tas yra tikrai pigus ir jis 
velta siųsti tremtiniams.

Advokatas F. J. Bagočius 
mano, kad visi lietuviai tu
rėtų apie tai žinoti, todėl 
mes ir dedame į “Keleivį” 
tą CARE pranešimą.

Vagims Atsitiko “Didelė 
Nelaimė”

Šį antradienį Mrs. Sonia 
Loew iš Miltono. žinomo 
teatrų savininko Loew žmo
na. pranešė policijai apie 
vagystę. Vagys išmušė jos 
automobilio langą ir pavo
gė už $500 drapanų. Bet va
gys “pražiopsojo” tame ka
re buvusias brangenybes, 
kurių vertė siekia 48 tūks
tančių dolerių!

Dabar vagys, tur būt.
kad

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
VVatches - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

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

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies .alų baliams, vestu

10:30 ryto bus Jokia
1. Muzika
2. Dainos.
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

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

Parsiduoda Namas
Parsiduoda trijų šeimynų namas 

South Bostone 175 Bowen Street. 
Galima teirautis telefonu COL 9782 

(36)

Išstnumuoja Kambarys
Gražioje vietoje Dorchesteryje gy- 

ventojams be vaikų. Galima naudo
tis virtuve ir kitais kambariais. Te
lefonas Columbia 9782. (36)

vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef:: ŠOU 3141.

(->

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

-a,miems^J<urie i čiai. Salisbury bernai gavo:graužia savo nagus, niui pasKutiiij i tūpti, bet. seiaimei, atvyko pražiopsojo puikią " progą 
policija ir visus bostoniš- pasisavinti tiek brangenv- I kius sukišo į kalėjimą. Pir- bių ir vietoje to pavogė tik- 1 
madienj policijos teismas tai krūvą drabužių. '
visiems paskyrė bausmes. 
Visi jaunikliai buvo iš So. 
Bostono ir tik vienas pasi
taikė iš Derchesterio ir ki-j 
tas iš Jamaica Plain. Jei 
nebūtų buvę taip karšta, 
mūšio iš visa nebūtų buvę. 

drio duktė ir dar namuose!Dėl kaiščių ne tik kai kurie 
būdama pamėgo skaityti I gyvuliai, bet ir žmonės pa- 
“KeleivĮ”. todėl ir dabar, i sidaro “škaiadnf’ 
po Adomo Veracko mirties-
skaitys laikraštį ir toliau.
Ta proga, duktė praneša, 
kad tėvelis. Jonas Budrys- 
nesenai buvo sunkiai susi
žeidęs, jis nukrito nuo šie
no vežimo ir buvo skaudžiai 
užsigavęs. Dabar ligonis 
jau sveiksta.

Liepos Mėnesį Statyba 
Pakilo

Per liepos mėnesį staty
ba Naujojoj Anglijoj smar
kiai pakilo. Musų valstijos 
statybos prižiūrėtojai sako, 
kad gyvenamų namų per 
liepos mėnesį pastatyta 65 
nuošimčiai daugiau, kaipSCO* V kjnui • I S •«• _ — • •

Kaltininkai gavo po $15 Per birželio menesĮ. Biznio
pabaudos sumokėti.

Rekordiniai Karščiai 
Bostone

namų statyba per tą pat 
[mėnesį pašoko į viršų 25 
nuošimčius.

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

*■ Diliai fSt 'Ntfpi ginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant 
Radijų ir Radijo-Fonografų 

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

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broad»ay

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2448

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Roibury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
,. Ofiso Valandos: nuo 2 ild 4

ir ano 7 ild 8
546 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boaton 1820

Amerikos Lietuvių Taryba 
Rengia Pikniką

Po kelių dienų pertrau-. 
kos savaitės gale ir šios sa-| 
vaitės pradžioje Bostoną 
vėl aplankė dideli karščiai.; 
Karštis siekė iki 96 laipsnių.1 
Sekmadienį 7 žmonės besi-Į 
maudydami juroje nusken
do, o du nusilpo ir buvo nu
vežti į ligoninę. Savaitės 
viduryje oro pranašai žadė
jo vėl vėsesnį orą.
Puikus Būrys Svečių Lake* 

side Farmoje

Sekmadienį. August 31.
1107 Keistučio Parke- Ded
ham, Mass. Pradžia 2 vai. 
po piet. Bus orkestras ir 
gėrimai.

Visas pelnas skiriamasi
Amerikos Lietuvių Taiybai.j Praeita sekmadienį į ma-i__ : __ i___ • ’t ___ ’ r vi • i r’tkuri vadovauja Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavi
mo kovai. Todėl prašome 
visus tą pikniką smarkiai 
paremti ir visus jaunus ir 
senus skaitlingai atsilanky
ti į tą pikniką. Taigi neuž
mirškite, šį sekmadienį. 
Keistučio darže.

M i žemas Vagis

Anądien Brightone į vie
ną namą nakčia įsilaužė 
vagis ir pavogė mažų vai
kų sutaupąs. Viena mergy
tė turėjo “kiaulikėj” (piggy 
bank) 20 riolerių, o berniu 
kas buvo susitaupęs ma
žame žaisliniame kasos re- 
gisteryje 14 su puse dole
rių. Vagis tik tų vaikų su
taupąs ir tepavogė. Jei va
gis galima skirstyti į kate- 

! gori jas, tai šitas Brightono 
vagis priklauso žemiausiai 
vagių rūšiai, nes apvogė 
mažiukus vaikus.

no farmą. Lakeside Farm, 
488 N. Main st.. Raynham. 
Mass. prie Tauntono, atsi
lankė gražus būrys svečių 
iš Bostono. Buvo “Gabijos” 
choras su daugeliu choro 
prietelių ir rėmėjų, viso 
apie šimtas žmonių.

Senai, jau nuo karo pra
džios laikų aš ir mano šei
myna neturėjom tokio di
delio džiaugsmo, kaip su
laukę tokių malonių ir link
smų svečių iš Bostono. Ypač 
smagu mums buvo pasi
klausyti musų svečių gražių 
dainų. Tikrai malonu nuo 
pasaulio atsiskyrusiam ūki
ninkui susilaukti tokio bū
rio malonių viešnių ir sve
čių. Malonu tokius linksmus 
svečius priimti ir pavaišin 
ti. Iš tikrųjų, mums paliko 
malonus prisiminimas iš 
meilių gabijiečių atsilanky
mo.

Frank Rožėnas.
Lakesidą Farmos Savin.

Sutvarkymui Mirusių Asmenų Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj ‘gatvėj, prie parko ir 
netoli juros, mūrinis 9 šeimų, po 3 kambarius, nesenei iš
taisytas namas. Įplaukos: $4170.00; išlaidos su šiluma ir 
aptarnavimu, bei taxais. $3300.00. Kaina $20.000. Reik įne
šti $5000.00. Likusi: morgečius 4%. Kreipkitės pas:

ADV. R J. BAGOČIUS,
302. W. Broadway, South Boston. Mass.

Gerai apmokamas darbas 
laukia jus Armijoj
♦*♦**♦♦**♦ *♦♦♦♦♦#♦*♦♦♦***★**

Jei aukštesnėje mokykloje jū
sų pasiektas mokslas prilygsta 
aukštam kariuomenės verbavi
mo standardui, tai tikrai geras 
darbas laukia jus Reguliarčj 
Armijoj.

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

Jus taip pat gaunate nepa- 
• prastai liberalų pasitraugimo 
iš kariuomenės planų — pusę 
algos per visų gyvenimų po 20 
metų tarnybos ir aukštyn iki 
trijų ketvirtadalių algos po 30
metų tarnybos.

55 TREMONT STREET.

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

a r. noo ton f o p you

U. S. Army< H i, (> S f T H I S • ' v / f' P o * f S 5 I O N N OW f

BOSTON, MASS.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais:
. noo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St, arto Central Bų. 

CAMBRIDGE, MASS.

TeL ŠOU 2805
DAKTARA8

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nao 9 ryto iki 12 dioaų

' 447 Broadway
SO. BOSTON, MAS8.

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 Patikriaiaų

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
Tek SOUth Boaton 4618




