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sauiis čia aiškiai pamatė ir, 
didžią neteisybę, ir priešta
ravimą : iš vienos pusės 
tarptautinė pasaulio taikos 

Amerikos Lietuvių Tarybos, stovyklą, o iš kitos pusės 
vardu Lietuvos skautams žmonės netekę tėvynės, 

įteikta 5,000 frankų. Mūsiškiems buvo pavogta
” VIZA

Iš Švedijos vykau į Vo- j “Jambore” atvyko 80 
k^tiją ilgesniam laikui. Bet iįetUViy tremtinių skautų, 
vos tik pasiekiau Frankfur- vjgį berniukai įkj 14 metų 
tą, sužinojau, kad tunu sku-, am^jaus Vadovavo jiems

LIETUVIŲ PASIRODY
MAS TARPTAUTINĖJ 

ŠVENTĖJ.

biai vykti j Francuziją. Iš-, . ... . -- oJvyr. skautininkai Čepas.
buvusį Vokietijoje vos -4'JjįĮ^ jr Mikalevičius. Iš 
valandas, išvykau. ~ anglų zonos Vokietijoje at- 

Paryžių mačiau prieš ka- vyko 36, iš arael.ikieėįų 
rą. Buvo tai didelis, svarus, nog įr iš francuzų zonos 

2. Įdomu, kad skautams lie-žėrįs liuksusu miestas, pil
nas gražiai apsirengusių, 
nerūpestingų ir mandagių 
žmonių. Šiandien Paryžius, 
lyg nebe Paryžius. Žmonės 
išblyškę, apskurę, labai iš
vargę. Francuzų mandagu
mas sumažėjęs. Jokios pa
garbos vyresniojo amžiaus 
žmonėms. Gatvėse visi 
stumdosi, barasi. Francuzai

tuviams, kurie vyko Iš ame 
rikiečių zonos, paslaptin
gos rankos darė kliūčių, 
kad jie į tarptautinę skautų 
stovyklą neišvyktų. Kai jie 
iau buvo gavę vizą vykti į 
Francuziją, ir kai nuėjo į 
biurą tos vizos atsiimti, viza 
pasirodė dingusi. Ją kažkas 
su dokumentais buvo pavo-neturi pasitikėjimo ateičiai i gęS Kol jggavo naują vizą. 

ir tik vieną zmo. kad pas j į Francuziją išvykti jie pa
juos kažkas negerai. Vieš
bučiai ir maistas labai 
brandus. Išleidi 8 dolerius 
Dara\ o miegi prastam vieš
butyje, valgai prastai ir jau
tiesi visą laiką alkanas.

vėlavo.
Kiti musų skautai sutvar

kė stovyklą ir ją gražiai iš- 
nunšė. Tarptautinės stovyk
los vadas viešai pareiškė, 
kad lietuviai skautai visojeKrautuvių languose šis bei stovvL.ioiP psa natv<, crpriau 

tas matosi, bet už viską rei-! j t lį iuos Dawz-
kia mokėti dešimtis tuks-;'S.jl 
tancių frankų. Nors uz do iSkriaucia, kurią jautė musų 
leių jr daug frankų gąun , vaikai, suteikė jiems jėgų 
vistiek nieko negali. įpirkti. jr pasiryžimo tokiais būti. 
Palyginus su Amerika, vls_ijuos gveikino Dr. Šaulys, 
kas brangiau. Bronius Balutis, Povilas

Lietuvių gyvenimas Žadeikis, o aš sveikinau 
Paryžiuje. Amerikos lietuvių visuome-

Paryžius šį kartą buvo nės ir ALT vardu jteikiau 
malonus tik tuo, kad neti- jiems 5.000 frankų dovanų, 
ketai sutikau visą eilę musų kad nebūtų alkani taip gra- 
žyųiiųjų tautos vyrų ir tu-žiai reprezentuodami Lie- 
rėjau progos su jais išsikal- tuvą. Tą patį padarė ir mu- 
bėti. Vasaros metu daugelis sų ministeris Povilas Žadei- 
lietuvių. ypač studentų, iš-1 kis.
važinėję po Francuzijos 
kaimus darbams, kad užsi
dirbtų maistui, nes lietu
viams dėl menkų uždarbių 
ir nepaprastai aukštų kainų 
Paryžiuje tenka nedaval- 
gyti. Lietuvių gyvenimo są
lygos Francuzijoje ir Pary
žiuje atsispindi jų pilnuose 
rūpesčio fr sulysusiuose vei
duose, kurie ir be žodžių 
pasako, kaip žmonės gyve
na.

Neleido skelbti Lietuvos 
vardo.

Paskutinę prieš išvyks
tant iš Francuzijos dieną 
nutarėm aplankyti lietuvius 
tremtinius skautus, kurie 
stovyklavo 70 kilometrų 
nuo Paiyžiaus. Gavome di
delį autobusą ir visi kartu 
su vietos lietuviais patrau
kėme i Moison miškus, kur 
buvo įrengta tarptautinė 
taikos skautų stovykla, taip 
vadinama “Jambore”. Se
niau, kai Lietuva buvo lais
va. musų skautai tokiose 
tarptautinėse stovyklose tu
rėjo teisę iškelti Lietuvos 
vėliavą ir skelbti Lietuvos 
vardą. Šį kartą tų teisių lie
tuviams skautams nedavė.
Jie gavo tik D P skautų var
dą kartu su latvių ir estų

Alena Devenienė.

Rusija Patvirtino 
Taikos Sutartis

praeitą penktadienį Ru
sija pranešė, kad ji ratifi
kavo (patvirtino)) penkias 
taikos sutartis, kurios buvo 
sudalytos su Italija. Vengri
ja, Rumunija- Bulgarija ir 
Suomija. Pagal tas sutartis- 
90 dienų po patvirtinimo, 
visa svetima kariuomenė tu
ri apleisti okupuotus kraš
tus. su kuriais sutartys pa
sirašytos. Todėl laukiama, 
kad Amerikos ir Anglijos 
kariuomenė bus ištraukta iš 
Italijos.

SKIEPAI APSAUGO NUO 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO

Dr. Kaufman iš New 
Yorko praneša, kad po ilgų 
tyrinėjimų jis priėjo išva
dos, kad skiepijimas apsau
go žmones nuo plaučių už
degimo. Jis sako, žmonės 
virš 50 metų amžiaus ir visi 
žmonės, kurie gyvena -susi- 
kimšę. kaip tai kareivinėse, 
prieglaudose ir kitur, turėtų 
būti įskiepyti. Kaufmano 

skautais. Toks pasielgimas vartojami skiepai nėra nau- 
taikos stovykloje sukėlė di- ji. juos išrado gana senai 
dėlę sensacija ir iššaukė vienas anglų daktaras. Bet 
daug simpatijų paverg- jie buvo “užmiršti” ir b»> 
tiems kraštams. Visas pa- vartojami.

ANGLUOS PREMJERAS CLEMENT ATTLEE

Anglijos socialistinės valdžios pinnininkas C. Attlee 
praeitą savaitę turėjo labai svarbius pasitarimus su 
savo kolegomis dėl “dolerių bado”, arba dėl ūkiškos 
krizės Anglijoj. C. Attlee čia parodytas Londone, 
kai jis atvyksta į 10 Downing Street, kur yra val
džios buveinė.

Koperavimo Dvasia 
Pasaulyje Nyksta

Tyrinė ja A merikos 
Koperatyvus

Generolas Eisenhovver, Atstovų rūmų viena ko- 
kalbėdamas legionierių su- misija nutarė iš naujo tyri- 
važiavime New Yorke. sa- nėti Amerikos koperatinį 
kė, kad dabar koperavimo judėjimą. Seniau kongresas 
dvasia tarp didžiųjų valsty- koperatyvus buvo tyrinėjęs 
bių nyksta. Jis sakė. kad ir buvo atradęs, kad jie yra 
vicnintclig būdas išlaikyti! naudingi kraŽn n kini. Bet 
taiką yra būti stipriems ir,republikonų tarpe vra žmo- 
tuo tikslu jis reikalavo, kad į nių. kurie skaito koperaty- 
Amerikoj butų įvestas vi-į tus “kenksmingais”. Jie sa

Europa Mažina 
Prašomą Pagelbą

Kai į Paryžiaus 16 vals
tybių ekonominius pasitari
mus nuvyko Amerikos eks
pertai, jie greit prikalbėjo 
Europos tautas mažinti pra
šomą iš Amerikos pagelbą.' 
Vietoj 29 bilionų dolerių1 
Europos tautos mano. kad 
?alės užtekti 22 bilionų do
lerių. Vėliau Amerikos eks
pertai mano. kad pagelbos 
suma galima bus padaryti 
dar mažesnę, gal net že
miau 20 bilionų dolerių. Jei

Kaip Ona Sasnauskienė Savo 
Vyrų Sumėsinėjo

RUSIJA NEPATENKIN
TA DĖL RUHRO PRA

MONĖS

I SUPIAUSTĖ JJ GABA
LAIS IR SUMETĖ UPĖN.

Šiurpus įvykis girtuoklių 
šeimynoj.

Europos valstybės susitartų srityje. Rusija sako. kad
dėl mažesnės sumos. Ameri
kos vyriausybė galėtų drą
siai Marshallo planą pasiū
lyti kongresui.

Rusijos atstovas Vokieti
jos kariškoj valdžioj griež
tai protestavo prieš anglų Chicagos policijon aną-
ir amerikiečių susitarimą dien atėjo nebejauna mote- 
pakelti Vokietijos pramo- ris. pasisakė esanti Ona 
nės gamybą, ypatingai prieš Sasnauskienė. 54 metų am- 
pramonės atstatymą Ruhro žiaus, ir pranešė nužudžiu-

Anglija ir Amerika sulaužė 
Potsdamo susitarimą. Ang
lija ir Amerika į tai atsako, 
kad Rusija piiTnoji išmetė į 
šiukšlyną visą Potsdamą.

suotinas kariškas jaunimo,ko. koperatyvai kenkia 
apmokymas. Už visuotiną smulkiems biznieriams, o 
karišką jaunimo lavinimą'todėl kenkia ir “free enter- 
pasisakė ir admirolas Ni- prise” sistemai. Tie republi- 
mitz, Amerikos karo laivy- konai norėtų koperatyvus 

' apdėti aukštais mokesčiais. 
Bet daugumas žemės ūkio 
koperatyvų veikia kaip tik
tai tose Amerikos srityse, 
kur republikonų partija yra 
vyraujanti. Todėl vargu 
kas išeis iš to republikonų 
pasimojimų.

Kviečia Pasitarimą 
Korėjos Klausimu

Amerikos vyriausybė pa
siuntė pakvietimą Anglijai, 
Kinijai ir Rusijai atsiųsti 
savo atstovus rugsėjo 8 d. į 
Washingtoną tartis dėl Ko
rėjos ateities. Jeigu Rusija 
nenorėtų dalyvauti toje 
konferencijoj, Amerika ža
da sudaryti Korėjos val
džią oietinėj Korėjos daly
je. Bet Amerika nori dar 
pabandyti sujungti visą Ko
rėją į vieną nepriklausomą 
valgfyhg ir duoti Korėjos 
žmonėms jiems pažadėtą 
laisvę. Dar nežinia, ar Ru
sija sutiks dalyvauti Wash- 
ingtone pasitarimuose.

TŪKSTANČIAI NEGYVŲ 
ŽUVŲ LONG ISLANDE

Praeitos savaitės gale 
Long Island pajūriuose ties 
New Yorku vilnys išmetė į 
pakraščius tukstancius ne
gyvų žuvų. Byčių prižiūrė
tojai negyvas žuvis tuoj pat 
užkasė, bet jura ir vėl išme
ta jų daugybę. Dėl kokios 
priežasties žuvys juroje 
dvesia, niekas dar nežino. 
Kai kas sako, kad tai “ato
mai kalti”. Dabar viskas, 
kas nesuprantama, suver
čiama ant atomų.

RUSIJA SAMDO VOKIE
ČIUS AVIATORIUS

no viršininkas.

Nutarė Atstatyti 
Vokiečių Pramonę

Anglija ir Amerika suta
rė pakelti vokiečių pramo
nės gamvbą iki 1936 metų
^ųireteP“\S Sutarti,
1936 metų lygio. Francija i Jau PaSirOSytū 
šitam planui nepritarė, o!
Rusija detybose 
dalyvavo.

Nutarimas pakelti vokie-

visai ne Visų Amerikos respubli
kų konferencija prie Rio de 

, Janeiro miesto Brazilijoj
cių pramones gamybą pa- baigia savo posėdžius, šeš- 
reikalaus palikti Vokietijoj į tadienį konferencija nubal-
visas pramonės įmones, ku 
rios buvo numatytos paimti 
“už reparacijas”, šitas nu
tarimas panaikina Potsda
mo susitarimą, kurs buvo 
nustatęs žemesnį gamybos 
lygį, bet Potsdamo susitari-

savo Amerikos valstybių 
gynimosi sąjungą, o šį ant
radienį sutartis pasirašyta. 
Sutarties pasirašymas skai
tomas dideliu laimėjimu 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių politikai, nes J. A. Vaimas pasirodė visai neįgy- stybės buv0 tos sutart.:es su-

vendinamas. nes Rusija ne- manytojos ir joms vadovau- 
norėjo savo okupuotą zoną jant sutartis buvo priimta 
sujungti su kitomis Vokieti- j bendrą gynimąsi kol kas 

jos dalimis. neprisidėjo tiktai Nikarag
va. kuri neturi pripažintos 

valdžios, ir Ekvadoro res 
publika. Bet ir tos valsty-

LEGIONIERIAI TURĖJO 
“PUIKIŲ FONIŲ”

Visą praeitą savaitę Ne\V|b?s, vėliau prisidės, . 0 
Yorke ėjo legionierių su- klek vėliau prisidės 11 Ka 
važiavimas. Paskutines die
nas suvažiavime dalyvavo 
virš 50 tūkstančių žmonių.
Viešbučiai sako. kad kai 
kurie legionieriai turėjo 
“fonių” naikindami viešbu
čių įrengimus, forničius, 
daužydami langus ir šiaip 
naikindami, kas jiems pa
kliuvo po ranka. Vienas 
viešbutis sako, jo nuosto
liai siekia 20 tuksiančiu do
lerių. Žinoma, tik mažuma

nada.

CHICAGOS POLICMA-
MAS NUŠOVĖ SAVO 

ŽMONĄ.

Susipykęs, kad io žmona 
visą naktį neparėjo namo. 
Chicagos policmanas Gris- 
wold paėmė revolverį ir 
nudėjo ją, kai ji sugrįžo 
apie 6 valandą ryto ir atsi
sakė paaiškinti, kur ji per 

legionierių darė tokius špo- visą naktį buvo. Vakarais

Siuto Duoti Pales
tinai Laisvę

Jungtinių Tautų komisija, 
kuri vietoje tyrinėjo Pales
tinos klausimą, priėmė nu
tarimą. kuriame sako. Pa
lestinai reikia duoti visišką 
nepriklausomybę. Anglijos 
kariuomenė iš ten turi būti 
ištraukta. Bet kaip sutvar
kyti žydų ir arabų santy
kius, komisija negalėjo su
sitarti. Trys komisijos na
riai siūlė sukurti žydų-ara- 
bų federaciją, 7 siūlė Pales
tiną padalyti į dvi dalis, o 
vienas narys iš viso sakėsi 
nežinąs, kaip sutvarkyti Pa
lestinos reikalą.

REVOLIUCIJA PRIEŠ 
REVOLIUCIJĄ

Savaitės laikotarpyje Ekva
dore įvyko du sukilimai.

Ekvadoro respublikoje, 
Pietų Amerikoj, apie pora 
savaičių atgal įvyko revo
liucija. Prezidentas Ibarra 
buvo nuverstas su visa savo 
valdžia, o jo vieton atsisto
jo pulkininkas Carlos Man- 
?hen. Jis sudarė ministerių 
kabinetą iš savo šalininkų 
ir išrodo jau viskas tvarkoj. 
Bet nespėjo naujieji minis
teriai susirinkti, kaip prieš 
juos ir jų galvą Manekeną 
kilo kita revoliucija. Rio- 
bambos mieste sukilo prieš 
juos visa kariuomenė ir pa
ėmė tą miestą į savo ran
kas. Tas pats įvyko Gua- 
randos mieste ir kitose vie
tose. Šitam sukilimui, sako
ma. vadovaują konservato
rių partijos lyderiai. Einant 
“Keleiviui” spaudon, žinios 
sakė kad tarn kontrevoliu-

si savo vyrą. Ji parbloškusi 
jį plaktuko smugiu, paskui 
paėmusi piuklą, peilį, su- 
piausčiusi jo kūną į 11 da
lių. dailiai tuos gabalus su
vyniojusi į popierą ir. nune
šusi ant tilto, sumetusi Chi
cagos upėn.

Policija kai kuinas lavo
no dalis buvo jau iš upės iš
traukusi ir nustačiusi, kad 
čia nužudytas Antanas Sas
nauskas. Kadangi policijai 
buvo jau žinoma, kad Sas
nauskai dažnai mušdavosi 
ir nesykį buvo areštuoti, tai 
ji tuojau kreipėsi į Sasnau
skienę. Jos nebuvo namie, 
todėl prie Sasnauskų namo 
policija pastatė sargybą.

Matydama prie savo na
mų policiją. Sasnauskienė 
namo nėjo. bet nuvyko po

licijos nuovadon ir tenai 
prisipažino esanti kaita. Ji 
papasakojo policijai šitokią 
istoriją:

Tą dieną prieš žmogžu
dystę ji nuėjusi su savo vy
ru saliunan išsigerti. Ji iš
gėrusi “tiktai” keturis stik-

Anglijos slaptoji policija 
susekė, kad Rusija, Jugo
slavija ir Čechoslovakija _ 
samdo vokiečių karo laku-; lūs alaus, bet jos vyras gė-

1 •— •KT1" I.*"*** 1 l_ * J T* T ■- -nūs vakarinėj Vokietijoj ir 
siūlo jiems geras sąlygas, 
kad jie tarnautų rusų ir kitų 
Rytų Europos šalių karo 
aviacijoj. Sako, rusai ypa

ręs labai daug. Ji parėjusi 
namo, o jis pasilikęs saliune 
ir parėjęs tik rytojaus die
ną. Buvęs labai girtas ir 
pradėjęs prie jos kabinėtis.

tingai gaudo tuos karo la- “Aš norėčiau tave sudras- 
kunus. kurie moka valdyti j kyti,” taręs jis jai ir erie- 
rakietiniais motorais varo- bęs už plaukų. Ji ištrukusi, 
mus orlaivius ir moka nau- nubėgusi kitan kambarin, 
dotis RADAR aparatais. pasiėmusi plaktuką ir da-

--------------- vusi juo Sasnauskui į galvą.
TRUMANO KALBA BRA- Jis susmukęs nuo pirmo 

ŽILUOS KONGRESE, i smūgio. Ji pridėjusi jam da 
kelis kartus, paskui paėmu

sią savaitę prezidentas 
Truman lankosi Brazilijoj. 
Antradienį jis kalbėjo visų 
Amerikos valstybių konfe
rencijoje, o šį penktadienį 
pasakys kalbą Brazilijos 
kongrese.

Prezidentas Truman yra 
Brazilijos vyriausybės sve
čias ir dalyvauja visoje eilė
je vaišių ir pasitarimų. Bra
zilijos vyriausybė ir visa 
tauta su dideliu širdingumu 
ir labai vaišingai priima 
musų šalies prezidentą.

ARABAI ŽADA PRIE
ŠINTIS GINKLAIS

Palestinos arabų atstovy
bė Londone skelbia, kad 
arabai yra pasiryžę priešin
tis su ginklais prieš viso
kius bandymus įleisti dau
giau žydų į Palestiną. Ara
bai yra priešingi Jungtinių 
Tautų komisijos sprendi
mui.

si piuklą. peilį ir sumėsinė- 
jusi į kelioliką gabalų. Apie 
9 valandą vakaro nunešusi 
upėn pirmą bundulį. paskui 
po vieną nunešusi ir kitus.

Dabar Sasnauskienė sėdi 
uždaryta kalėjime. Ją kalti
na pirmojo laipsnio žmog
žudyste.

ANGLIAKASIŲ STREI
KAS ANGLIJOJ BAIGIAS

Praeitą savaitę anglių 
kasyklose Yorkshire stojo į 
streiką 16000 mainierių. 
Unija tą streiką pasmerkė, 
kaipo “laukinį”. Valdžia ir 
unija bendrai bando strei
ką likviduoti. Šią savaitę 
dalis streikuojančių darbi
ninkų jau grįžo į mainas.

SUĖMĖ DAR VIENĄ 
“ATOMINI VAGĮ”

Federalinė policija (FBI) 
suėmė dar vieną buvusį ar-

9.000,000 VETERANŲ brookly™e:
GALI IŠSIKEISTI BONUS. į Arnold F. Kiwi. pas kuri

_____  buvo rastos slaptos fotogra-
Washingtono pranešimu, fijos iš atominių bombų 

po Labor Day apie 9-000,- dirbtuvių. Saržentas prisi-
cionierių ir naujosios vai- 000 karo veteranų galės iš- pažino tas fotografijas pa-

___ .....„ ~~  _______džios kariuomenių įvykęs sikeisti savo laikinuosius sisavinęs 1945 metų gale iš
sus, bet ir mažuma gali pri- ii turėdavo “užsiėmimą” sa- jau mušis ir valdžios pusė bonus ir gauti už iuos dau- atominių bombų dirbtuvės, 

įdaryti didelių nuostolių. ; liūne. i paėmusi viršų. ginu kaip bilioną dolerių. kur jis tarnavo.
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AR RUSIJOJ YRA KON
CENTRACIJOS STO

VYKLOS?

Mes rašėme “Keleivyje”, 
kad Rusijoj yra milžiniškos 
koncentracijos stovy klos. 
kuriose kankinasi prie prie
vartos darbų ne mažiau, 
kaip 14 milionų žmonių.

Komunistų “Laisvė” už 
tai “Keleivį” išmelagino. 
Sako. tai yra “biaurus me
las”.' “Laisvės” rašėjai ža
dėjo net paprašyti “sierą 
žemelę”’, kad ji nebenešio
tų menševikiškų redaktorių.

Dabar “Laisvės” rašėjai 
sako, kad mes jų grasinimų 
labai “išsigandome”, girdi, 
užteko tik pagrasinti ir 
“nabagučiai” menševikai 
jau dreba...

Palikime vaikiškus grasi
nimus ir pažiūrėkime, kaip 
yra su koncentracijos sto
vyklomis Rusijoj. “Laisvė” 
sako, kad nėra jokių liudi
ninkų apie Rusijos prievar
tos darbų stovyklas, esą tik 
“Hearsto šunlapių” prasi
manymai.

Čia “Laisvė” skaudžiai 
įsiklampojo. Toje pačioje 
“Laisvėje” skelbiasi gyvi 
Rusijos koncentracijos sto
vyklų liudininkai! Prieš po
rą savaičių
be leidimo 
sienės laišką, kuriame Vi 
leišytė rašo išbuvusi šešius 
metus prievartos darbuose 
“medžių plukdymo konto-

, Walter Kerr, savo kny
goj “The Russian Army”, 
susidūrė su Rusijos vergais 
Murmanske, šiaurės Rusijos 
uostė.

Tokių liudininkų yra la
bai daug. Čia paminėti ra
šytojai rašė girdami Rusi
jos karo pastangas, bet jie 
neužslėpė, kad Rusijoj mi- 
lionai žmonių yra laikomi 
vergų stovyklose.

Mes duosime ir daugiau 
liudijimų ir faktų apie Ru
sijos vergų stovyklas. “Lai
svės” rasėj ų mes neįtikinsi
me, nes jie nenori tikėti. 
Bet skaitančioji visuomenė 
turi žinoti, kad Rusijoj 
viešpatauja negirdėta ver
gija.

Š ALTAS VANDUO 
GALVŲ

ANT

Praeitą savaitę keturi 
aukšti Valstybės departa
mento viršininkai išskrido į 
Paryžių dalyvauti pasitari
muose dėl Europos atstaty
mo.

Per devynias savaites Eu
ropos 16 valstybių tarėsi, 
svarstė planus ir dabar atė
jo žinia.

Harold Present, laukų prižiūrėtojas Missouri valstijoj, norėjo išgelbėti šu
niuką, kurs kaž kaip įpuolė į Dės Pėrės paupio dumblyną. Jis lentomis pri
šliaužė prie šunės (parodyta vylyčia vieta) ir išvilko šuniuką, bet jo draugas 
turėjo jį patį virvėmis gelbėti iš gilaus dumblo. Dės Pėrės paupiai prie St 
Louis yra labai dumblėti ir pavojingi žmonėms ir gyvuliams.

Kas Savaite
“Tūkstančiai” ir 0

papliauška ra-“Laisvės”
kad:

Gerbūvis Fanuose Paragvajaus ^Ste
buklas"

I Rusiją galima buvo leng- 
i vai sustabdyti, bet reikėjo 
pasiryžimo, reikėjo nemesti 

šiukšlyną Atlanto Čarte- 
svieto 
Lais-

••šiandien tūkstančiai Pie-U n™
Amerikos lietuviu vra i jš SItų Amerikos lietuvių 

•pasiruošę grįžti atgal 
gimtinėn, — naujon, socia- 
listinėn gimtinėn!”

Pasiruošę grįžti”, bet 
negrįžta. Dar nė vienas lie-

yi 
savo vių.

ir pa-Bet vietoj aiškios 
dorios politikos mes turėjo
me Teheraną, Jaltą, Pots-

tuvis iš Amerikos ar Pietų ' damą Byrnes, Steninius ir 
Amerikos nėra grįžęs į Ue- pasekmėje liko Ok guikla- 
tuva. Nė vienas lietuvis vunasis ir abejones, ar dar 
daigi negavo progos Lietu- galima ką padaryti be 
voie apsilankyti, nekalbant kraujo pialiejimo.

Amerikos farmeriai da-' aukštesnės, negu kongreso Parapajaus respublika 
bartiniu laiku turi -puikų! dėl valdžiai visai nėra rei- be.«Į Am<aSSe tun dlkta’

jau apie grįžimą. Išimtis 
buvo padaryta Rusijoj pro
pagandos agentui Bimbai. 
Bet R. Mizara, kaip tikra 
mazgotė, drįsta pliaukšti, 
kad “tūkstančiai pasiruošę 
grįžti”. Tam žmogui žodis , 
nieko nekaštuoja ir jis už 
savo žodžius visai neatsako. 
By tik papliauškė...
Dėl Affidavitų

Daugelis lietuvių nori 
pasiųsti affidavitus savo 
giminėms ar draugams Eu
ropoje. Daug kas teiraujasi, 
kaip tą padaryti. Šiame 
“Keleivyje” skaitytojai ras 
platų sąrašą organizacijų, 
kurios nemokamai gali pa
tarnauti visiems norintiems.

Affidavitų padaiymas nė
ra painus, bet visvien reikia 
skirti laiko, kartais reikia 
kiek ir pasikaštyti. Pasinau
dojant “Keleivyje” paminė
tų organizacijų patarnavi
mu galima sutaupyti ir lai

Bilbo Mirė
Senatorius Bilbo iš Mis- 

sissippi mirė ir mirtis iš
sprendė jo ginčą dėl “vie
tos” senate. T. G. Bilbo as
menyje iš Amerikos politi- 

! nio gyvenimo pasitraukė 
vienas iš pikčiausių negrų 
ėdikų, “baltųjų viršenybės” 
apaštalas ir rasinės nelygy
bės skelbėjas.

Bilbo mirė, bet Bilbo dva
sia vis dar gyva Amerikos 
Šautuose. Vienas tos dva
sios atstovas vadinasi Pep- 
per, senatorius iš Floridos, 
kurs dedasi “progresyviu”, 
nuduoda “liberalą”, lanks
tosi prieš Maskvos popie
žių, bet Floridos politikoje 
atstovauja gryniausią Bilbo 
dvasią, arba “baltųjų virše
nybę”. Jis už progresą, bet 
negrams balso nepripažįs
ta...
Smetoninių Iždas

“Dirva” sakosi pastebė-

i

ii

nustatytas “mbežius” to- ‘onsk« ,valdzl«- 
kalo kainas palaikyti. Išim- kovo.7 d-. ^ iu“S„da2's 
tis yra tiktai su bulvėmis, armiJos Pr,eskulių kainas valdžia turi;M-nigo.

Dimcu prie j° Pnsidėj° žmonės ir 
Vėliau, jei kainos kristų, ta-; diktatoriui buvo jau visai da valdžiai gal ir te$ iš- “ t it

gyvenimą”. Jų produktai 
lengvai parsiduoda, kainos 

kad jos prašys iš!^ aukštos gamyba pakilo.
Amerikos apie 30 bilionu>čn?1ei'Vt<?? Federal Reserve 

a’<Bulletm Augusto mėnesį 
‘apskaičiuoja, kad žemės

palaikyti ir turi tam reika-.'dolerių pagelbos per 4
penkius metus. Kaip tik A, . . ,... . , ,
merika išgirdo apie tokiai12!00 produktai dabar,. paly- 
didelę sumą, ji tuoj pasiun- £inu? su pneskannėmis kai
tė į Europą savo ekspertus nonV.s' pašoko į viršų 155 
ir aukštus valdininkus, kad nuošimčius, arba kitaip sa- 
jie užpiltų šalto vandens *Sant’ M farmeris parduo- 

roje” Sibire. Ta pati “Lais-Jant Europos ekspertų galvų, ij ?°. Rnfs ..^ uz vieną 
vė” pakartotinai rašė, kad Wadiin«rtnnft ‘ dabar jis uz tai gau-
iš Rusijos koncentracijos .=,* , ^mTri^č * "a 2 d°ienU 55 tUS T2e'

>olševikai naleido f1Ja mano’. kad Amerikos sa, pabrango ir gamyba, ---- ---------- - ----- .
Dr Bistrą. Dr Ambra7aiti. f:°n&resas n* visuomenė nie-; farmeris brangiau moka už|ko, farmerių gerbūvis pri-
Žveeli- Griciu-Pivoša ir dar ka^a nesutiks duoti Euro-!mašinas, už darba- už trą-Įklauso nuo kelių dalykų, zygeų, rinčių nvosą u dai pa] nauJą “nuomos-pasko-jšas ir kitas reikm’nes. .v.. , . - . ' !

“L.” paskelbė 
Vileišytės-Tur-

lui išleisti nemažai

leisti daugiau pinigų kai
noms palaikyti, bet šiuo 
tarpu tokio reikalo dar nė
ra. Valdžia turi palaikyti 
farmerių produktų kainas 
iki 1948 metų galo.

Dėl ateities ekspertai sa-

briovę į krašto sostinę 
suncion, o ponas diktato
rius jau buvo susikrovęs sa-

svo lagaminą ir pasiruosęs ko £ jškaščių. Todėl patar- 
bėgti į užsienius. tina nenumesti to sąrašo,

Bet Įvyko “stebuklas”. 
Diktatorius laimėjo. Jam iš
tikima kariuomenė sumušė

kelius asmenys. (Išvežė 
1941 metais 40 tūkstančių, 
o paleido kelius!)

Tegu “Laisvė” išaiškina, 
kaip galima paleisti žmo 
nes iš koncentracijos sto

lns” naorplha
dolerių. Administracija ma
nė,

i Ir i hilinmi •/io nokronrnmoc 
o x x^ xxx rcx o crizklri o cxvnxa t;v_VIA'

sukilėlius Assuncion prie- 
Pirmiausiai nuo derliaus, i miesčiuose ir sukilėlių va- 

tiirpin hppli i u7_o.ipnm.Q_CU KZO Čiiaio mnfoic ! rlnikJIlJIC inVK^lC I -*-«x**

kad reikalui esant galėtu
mėt turėti reikalingą ad
resą.
Stalino “Dėkingumą*”

Rusijos spauda pradėjo
tai 80 nuošimčių virš pneš- 

kad gal kongresas su-j karinių kainų, arba kur far- 
L- tiktų-eiti iki 15 ar 20 bilio- meris prieš karą mokėjo 1 
-įnų, bet jokiu budu ne aukš- dolerį, dabar jis moka vie- 

, ,, • . . , — . .. “įčiau. Tikrenybėje niekas na doleri ir 80 centų,vykių, jei tų koncentracijos nežino, kiek kongresas su Jei prie to pridėti, kad 
žemės ūkio gamyba dabar 

x . .pakilo ir farmeris daugiau 
% koperavimas nėra toks jau, produktų gali parduoti, tai

vien tvirtina, kad koncent-Iv audu?' Kongreso republi-jaišku bus, kodėl farmerių 
.. tvirtina. Kaa Koncent konai ir kai kurie demokra-!<rwenimas dabar vra leno-’ racijos stovyklų Rusijoj ne-!ui „ali >‘UŽ9iožiautr „iJSLTT5 d?J“'./Lt e"?:

stovyklų Rusijoj nėra?
. Gyvi “liudininkai” skel

biasi “Laisvės” puslapiuose, 
bet “Laisvės” rašėjai v 
vien tvirtina, kad koncent

. , - Titai gali “užsiožiauti" ir nie-
,Ve Pf1daug zomai į ko neskirti Europos atsta- 

Laisves redaktoriai Įver-^yj^y^ 0 tacja vjsas Mar
tiną sa^o skaitytojus. ’ghall planas nueina niekais. 

Yra kita rusis liudininkų,:
kurie iš Rusijos koncentra-; Amerikos ekspertai Pary- 
cijos stovyklų pateko į už-!žiuje siūlys Europųs tąu- 
šĮeniua. Tokių yra •tu'kstart-,'*'~"°
čiai, daugumoje tai yra len-

tiktų duoti, 
greso ir

nes tarp kon- 
administracijos

vesnis. jų pajamos didesnės

kai, bet yra ir lietuvių. Vie
nas toks lietuvis. Vaientu- 
kevičius, nesenai rašė į 
“Keleivį”.

toms daugiau
vo jėgoms, daugiau pa
čioms veikti ir mažiau dėti 
vilčių į Amerikos pagelbą. 
Jie bandys išaiškinti Euro
pos valstybių atstovams,

ir galima kalbėti apie 
sperity” farmose.

Žemės ūkio produktų kai
nos pakilo dėl trijų priežas
čių: Viena yra ta, fcad 
nės
pinigų ir geriau valgo

pro-

Yra ir kitokių liudininkų kad Amerikos politinė si-
apie Rusijos koncentracijos 
stovyklas. Tai yra amerikie
čiai ir anglai, kurie turėjo 
progos apsilankyti Rusijoj 
ir ten gavo pamatyti Rusi
jos vergus. Paminėsiu ke
lius tokius liudininkus, ku
rie parašė knygas apie Ru
siją ir mini Rusijos prievar
tos darbų stovyklas:

Wendel Willkie sakėsi, 
skrisdamas orlaiviu, matęs 
daug koncentracijos stovy
klų, su sargybų bokšteliais 
kampuose, kur žandarai su 
kulkosvaidžiais daboja, kad 
vergai nepabėgtų.

Quentin Reynolds, savo 
knygoj “Only the stars are 
neutral”, aprašo jo matytas 
koncentracijos stovyklas ne
toli Kuibyševo.

Walter Graebner, savo 
knygoj “Round Trip to Rus- 
sia”, sakosi pravažiavęs 
“šimtus barakų” su politi
niais kaliniais-vergais.

Alice Moat, savo knygoj 
“Blind Date with Marš”, 
kalba apie 15 ar 20 milionų 
vergų Rusijos koncentraci
jos stovyklose.

tuacija nėra prielanki nau
jai “nuomos-paskolos” pa- 
gelbai.

Marshall planas sukėlė 
Europoje galybę vilčių. Da
bar, kada tos viltys nori pa
sireikšti tam tikra suma, 
Amerikos atsakingieji žmo
nės skubina su patarimais į 
Europą. Kyla klausimas, 
kodėl Amerikos ekspertai 
nedalyvavo iš karto Euro
pos valstybių pasitarimuose 
ir kodėl administracija ne
bandė pirma išsiaiškinti su 
kongresu, o paskui skelbti 
Marshallo planą?

Daryti miglotus pažadus, 
sukelti viltis, o paskui pilti 
šaltą vandenį ant galvų, 
vargu priduos daugiau svo
rio Washingtono ekspertų 
patarimams Paryžiuje.

ORLAIVIS LEKIA 650
MYLIŲ PER VALANDĄ

derlius yra geras, bet kitais 
metais jis gali būti ir blo
gas; atspėti iš anksto to - . ■ , d • ištikima ar.
niplfuc n p erai; Kitac Halv Slriai5l> Kau Jam l»UKima ar- niekas negali. Kitas daly y if jos vadaJ pasirodė 

kas yra kiek miestų gyven- ,abJaj karia^ninkaj,

tojai turi pinigų maisto (|rpųs ^jkjl?j

geri strate
gai, pasiryžę ir, žinoma, to
kie “liūtai” sulupo “maišti
ninkus”.

—^9 smarsų nervų —r
Kaip įvyko tas “stebuklas ? Skandinavijos kraštus ir nesikesma.

Paragvajaus diktatorius

produktams pirkti. Jei mie
stuose atsirastų nedarbas, 
jei dirbtuvės turėtų užsida- 
rinėti, tada ir farmerių ger
būviui gali ateiti galas. Tikra istorija betgi yra 
Trečias dalykas yra maisto į kitoki. Diktatoriaus armija 
eksportas: ar užsieniai ga- laimėjo ne todėl, kad Pa
lės ilgesnį laiką pirkti A- ragvajaus generolai buvo 
merikos maistą, ar ne? Jau gudrus, bet dėl daug papra- 
dabar daugelis kraštų nebe- • stesnių priežasčių. Parag-
gall “įkasti” Amerikos mai 

rodųktų kainų, o todėl 
ą yra ♦netfierasi Ka-

|da Europos žemės ūkis atsidf‘ dan8“u J.al?on!’J. P™- statys, Amerikos produk- 
duktų perka. Kita pnezastis tanį rinka tikrai sJmažės.
yra ta, kad Amerikoje per 
karą gyventojų skaičius pa
šoko į viršų. Dabar Ameri
koje yra virš 140 milionų 
gyventojų ir visas gyvento^

vajaus diktatoriaus ranko
se buvo krašto iždas, o dik
tatorius nepabijojo iš kraš
to iždo paimti pinigų ir nu
pirkti “kur tai” gerų auto
matiškų šautuvų ir kulko-

jusi, kad “Keleivis” nori 
“atimti” iš smetonininkų 
jų iždą. Iš tiesų, tai baisus 
pasikėsinimas! Idėjų iš 
smetonininkų nieks negaus, 
nes jie jų neturi. Todėl jie 
juo labiau gina savo “i£- 

iida” i kurį, beie. niekas ir

ypatingai prieš Švediją. Ru-Į 
sai nepatenkinti. kodėl ‘ 
Skandinavijos šalys dalyva
vo Paryžiaus ekonominėj 
konferencijoj ir Marshall 
plano aptarime.

Švedų liberalų laikraštis 
“Dahens Nyheter’’ dėl rusų 
užsipuldinėjimų pastebėjo, 
kad tai yra “Rusijos dėkin
gumas” už jai suteiktą vie
no biliono kronų paskolą.

Puikus “dėkingumas” — 
kreditus ima ir meta šlykš
čiausius kaltinimus prieš 
švedus! Bet švedai patys 
kalti. Jei jie manė gauti iš 
Stalino kitokį dėkingumą, 
jie parodė per daug didelį 
naivumą.

Mes galime patarti Sme
tonos kavalieriams: Laiky
kit savo iždą, saugokit jį, 
tik, meldžiamieji, neverskit 
savo kailinių, nesidėkit irgi 
demokratais. Dėl mušu ga
lite ramybėj garbinti “tau
tos vadą” ir melstis prie jo 
apipelėjusių medaliu.

J. D.

MONT BRYDGES, ONT.

Žinovai pranašauja, kad ’svaidžių. Kaipjik užpirkti Į Ginkluokime*! 
Amerikos farmerių gerbu- ’ ’ 
vis gali netikėtai baigtis.
Dėl vienos ar kitos priežas- .

jų prieaugiu? teko mies- ties maist0 kainos Kali su’ pas.aHko; Modemiški 

tams Todl k!Ute y?aXu^ smukti ir lei ateis toks amu-'kulkosva.dzią; pasirodė stip.
giau vartotojų. Trečia prie- . ,------ .... jus skaudžiau, negu mies

tai. Tai bus todėl, kad far- 
mų produktų kainos yra kratija buvo 
daug aukščiau iškilusios, kraujuose, 
negu pramonės dirbinių jg kur Paragvajaus
kainos. diktatorėlis gavo modemiš-

Amerikos farmeriai žmo,
kad jų gerbūvis nėra “am
žinas”. Gudresnieji farme
riai ruošiasi ateičiai: jie at-

žastis yra maisto išvežimas 
į užsienius. Nuo pernai ru
dens iki šio pavasario Ame
rika išgabeno į užsienius už 
4 bilionus ir 200 milionų 
dolerių maisto produktą ’ 
Pagal svorį buvo išvežta į 
svetimus kraštus 18 milionų 
700 tūkstančiai tonų mais
to. O prieškariniais laikais 
Amerika išveždavo į užsie
nius maisto per metus tik
tai už 750 milionų dolerių, 
arba imant pagal svorį, iš
veždavo tiktai 3 milionus ir 
600 tūkstančių tonų.

Kai kas sako, kad Ameri
kos maisto produktų kainos 
yra aukštos dėlto, kad val
džia tas kainas “palaiko”. 
Bet tikrenybėj taip nėra. 
Kongresas yra nutaręs, kad 
valdžia turi palaikyti žemės 
ūkio produktų kainas, kad 
jos nenukristų žemiau nu- 

aukštumo. Bet

Amerikos karo laivyno 
rakietiniu motoru varomas 
orlaivis aną savaitę sumu
šė pats savo greitumo re-įstatyto auicstumo. Bet jei 
kordą ir lėkė 650 su puse kainos yra aukštesnės, negu 

Philip Jordan, savo kny- mylios per valandą. Kiek nustatytas “limitas”, tada 
goj “Russian Glory”, apra- seniau tas pats orlaivis skri- valdžiai visai nereikia jų 
ao jo matytus vergus Rusi- do 647 su puse mylios per palaikyti Dabartiniu laiku 
joj netoli nuo Riazanės. valandą. kainos yra ' 30 nuošimčių

ginklai atėjo į Assuncion ir 
buvo išdalyti diktatoriaus 
kareiviams, karo “laimė”

kimas, tai' farmeriai tą pa-įresni, kaip blogai ginkluoti •_ __ _____________ lianrliliaudies 
Diktatūra

Rugpiučio 24 dieną čia 
siautė baisi audra ir prida
rė ūkininkams labai daug 
nuostolių. Nukentėjo ir, lie
tuviai tabakininkai, ku
riems vėtra išlaužė jų ge
riausią tabaką. Ypač skau
džiai nukentėjo du lietuviai 
ūkininkai, T. Buzai ir S. 
Kačiuliai. Reiškiu jiems šir
dingos užuojautos.

Musų apielinkėj daugelis 
lietuvių verčiasi tabako au
ginimu ir kai derlius yra 
geras, verčiasi neblogai. Bet 
tabako auginimas reikalau
ja didelio darbo, nuolati
nės priežiūros ir kada užei
na vėtra, tai kartais ūkinin
ko sunkus darbas taip ir 
nueina su vėju.

Gamta visiems ūkinin
kams kartais iškerta nege
rų šposų, bet tabakas yra 
opiausias augalas, vėjas jį 
lengviau išverčia iš žemės, 
kaip kviečius ar kokius ki
tus augalus.

Naujakurė.

Prezidentas Truman savo 
rašte legionierių suvažiavi
mui New Yorke sako, kad 
Amerika turi būti stipri ir 
taip apginkluota, kad nie
kas nedrįstų jos užkabinti.

Prezidento paskirta mok
slininkų komisija reikalau
ja, kad atominiams tyrinė
jimams ir ginklavimuisi A- 
merika kasmet išleistų ne 
mažiau, kaip 2 bilionu do
lerių. Ir tai. sako ta komisi
ja, tai bus tik pačios būti
niausios išlaidos.

Kur dingo tie laikai, ka
da musų vadai kalbėjo apie 
“susitarimus”, apie Jungti
nes Tautas ir panašius poli
tinius zabobonus? Jau ir 
jie mato, kad su totalitarine 
diktatūra susitarti negali
ma. Reikia ginkluotis.
Atėjo Laikas

Amerikos atstovų rūmų 
užsienių reikalų komisijos 
pirmininkas, Charles Eton, 
šias dienas rašo:

“Aš manau, kad mes dar 
galime sustabdyti Rusiją 
psichologinio spa u d i m o 
priemonėmis; bet jeigu tai 
negalima padaryti, tai mes 

kurie šiaip turime ginklais ją sumušti, 
virs Michi- Atėjo laikas jai apie tai pa

sakyti!”

teisių kovotojai 
laimėjo. Demo- 

paskandinta

kų ginklų? Atsakymas yra 
aiškus—iš Argentinos dik
tatoriaus! Diktatorius parė
mė diktatorių, o liaudies

moka skolas ir morgičius ir į teisės ir demokratija gavo 
rengiasi tam laikui, kada dar vieną smūgį Pietų Ame- 
kainos nukris ir reikės vėl rjkoje
skaitytis su kiekvienu cen-| __________
tu. Toks laikas anksčiau ar, 
vėliau ateis ir atsargus Tai
meriai pne to rengiasi.

Dabartiniu laiku farme
riai už savo visokius pro
duktus gauna per metus 3 
su puse kartus daugiau pi
nigų, negu jie gaudavo 
prieš karą, kada farmerių 
“piniginės pajamos” buvo 
apskaičiuojamos iki 8 su 
puse bilionų dolerių per 
metus.

Farmerio Vaikas.

Keiskit bisnieruM, Irane 
skelbiasi “Keleivyje.”

LAIKRAŠTIS “IŠGELBĖ
JO” MIESTĄ NUO 

KARŠČIŲ

Chicagos miestas užperei- 
tą savaitę baisiai kentėjo 
nuo didelio karščio. Vienas 
laikraštis, “Chicago Herald 
American” pasiuntė į orą 
orlaivį su sausu ledu, orlai
vis pabarate to ledo virš 
miesto ir oras tuoj atšalo. 
Sako, orlaivio išbarstytas 
sausas ledas užtraukė ant 
miesto debesis,
jau butų nuėję 
gan ežero.

MOTERYS GAVO NAU
JĄ SĄJUNGININKĄ

South Carolinos guberna-JTlt 
. Strom

Thurmond, pasisakė už 
trumpus sijonus moterų ma
doje. Paklaustas, kodėl jis 
stovi už trumpus sijonus, 
gubernatorius atsakė; “Aš 
manau, tai yra visai aišku, 
ne tiesa?” 4

Biznieriam* geriausia vb> 
to pasiskelbti "Keleivyje.”
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO L A. V. PRANEŠIMAS

CHICAGO, ILL.

Affidavitų Sudarymo I MARYLAND:
Reikale Baltimore — Internatio-

Daugelis asmenų krei- n<*l Center. YWCA, 26 So. 
piasi į mus, klausdami kaip Broadway. Executive secre- 
ir kur sudaryti “Affidavits tary: Miss Helen Garvin. 
of Support”. Affidavitus MASSACHUSETTS: 
sudaro daugelis advokatų,1 . Boston — The Interaa- 
laivakorčių agentų, notarų tional Institute, Ine., 190 
ir šiaip raštingu žmonių. Be Beacon st, Executive: Miss! 
abejo, už patarnavimą ir Marion Blackvvell. 
laiką jie ima atlyginimą, i Boston — State Depart- 
Bet yra ir daugybė labda- ment of Education, Division 
ringų biurų, kurie speciali- of Immigration and Ameri- 
zuojasi tame reikale ir la- canization, 73 Tremont st.. 
bai gerai patarnauja vi- Supervisor of Sočiai Servi- 
siems. be privalomo atlygi- ce: Miss Alice W, O’Con- 
nimo. Štai nurodome visą nor-
eilę mums žinomų Įstaigų.* Lawrence — The Inter- 
Su jomis galima pasitarti national Institute. Ine., 19 
visais giminių ir draugų i- Orehard st., Executive: 
važiavimo reikalais: Miss Anna B. Macintosh.

PAT TrnuvTA Lowell — The Interna-LALIrORNIA: tional Institute> inc>> o22
Fresno The Internatio- \Vorthen Street. Executive: 

nal Institute, Ine., 1500 San jųįss Katherine H. Johnson. 
Diego Street, Executive:j Springfield — Nationali- 
Miss Wilma Gumey Įty Communities Dept., YW-

Los Angeles The IR“jCA, 66 Spring st. (One full- 
t^I?ao1<,£a ^nf;’jtime secretary in charge)

m- e- ,Lxecutl-1 Miss Marie Soroka.
Els!e D. Nevvton. , MICHIGAN:

Oakland The Intema- Detroit — The Interna

‘TIKYBINIS ŽMOGŽUDYS” SKAITO BISLIJĄ
Musų Įvairumai

Jei žmogus nori duoti sa
vo galvos smegenims poilsi, 
nieko negalvoti ir nedu- 
muoti. Chicagoj yra toki 
vieta, kur lengva negalvoti. 
Ta vieta yra ant Maxwell 

.gatvės. Ten susirenka daug 
•žmonių, yra visada kalbė
tojų, kurie riša visokius pa- 
sausio klausimus ir jau ga 

i tavus
itus”

Tik imk ir naudokis.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJ1EŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

t

Pajiežkomi čia asmenys malonės kreiptis Į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pa j ieš

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

tional Institute. Ine., 121 E. 
llth st., Executive: Mrs. 
Wilhelmina W. Yoakum.

San Francisco — The In
ternational Institute, Ine.. 
1860 Washington Street, 
Executive: Miss Anhie Clo 
Watson.

CONNECTICUT: 
Bridgeport — The Inter

national Institute, Ine., 47 
Sherwood avė.. Executive: 
Miss Lena M. Kelly.

New Britain — Nationa-

tional Institute. Ine., 2431 
Ę. Grand Blv, Executive:į 
Mrs. Alice L. Siekels.

Flint — The Internatio
nal Institute, Ine.. 3002 St. 
John st., Executive: Miss 
Eliose M. Tanner.

Highland Park — Ame
rican Citizenship Bureau, 
City Hali Director: Mrs. 
Flora Robison.

Lansing — Foreign Com-

Kunigas Gordon Miller iš Summerville. Ga. polici
jos buvo suimtas už žmogžudystę. Jis Įtikino vieną 
savo parapijoną išbandyti tikėjimo galybę ir išgerti 
nuodų. Parapijonas. Emest Davis, išgėrė ir numirė, 
o kunigas išgėrė ir atsidūrė kalėjime, nes policija jj 
kaltina žmogžudystėje. Čia matome kunigą G. Mil- 
lerį skaitanti bibliją.

Emilija iš Sd«o-Krokonienė - Tiškaitė Veronika iš Butkutė-Kramm 
Krivickas, kil. iš Pasvaliu vai, Te- do, Kretingos ap. 

tirvinų km.
Gaurylių km., Tirkšlių vai. ir jos 
vyras Antanas ir vaikai, gyv. rodos 
fcew Yorke.

Kšanauskienė - Lukoševičiutė Vin-

Cesnauskas Petras, gyv. Chica
goje.

cesnavičienė ievutė iš Alvito vai. 
Čiuberskis Antanas iš Meškuičių

vai.
centą nuo Kražių, gyv. Chicagoje. 1 brukąs Jonas iš Molėtų vai.

Kurulis Povilas iš Subačiaus vai., Eitvydas Joseph, gimęs Amerikoje, 
Kutka Edvardas, gyv. Chicagoje, gyvenęs Tauragės ap.

it-ir-inm oilvnti visai nerei- Lieluvoi* gyveno Silaikių km., Vy- Evanovski - Ivanauskas Jonas, ipącum gUl\OU V*bUl IICICI , ZUunių val baigęs Ukmergės gimazijų.
Į kia. Ten pasiklausęs lsmin-i Kuzmickas Antanas iš Veiverių; Galinaitis Karolis iš Ša.ūų ap. 
į tingų nuomonių, gali gyven-, vl’u 1̂vcki?r^frįins^.v. cbkagoje,
ti visai nepi*otaudamas ir cesunskų giminaitis.

'galvos sau nelaužydamas, jn^?£ciejuU Jadvyga’ u Merki’
------------ i l.evinskas Jonas iš Skuodo vai.J Buvau ir aš nuvykęs ant Likos Julius, gyv. Chicagoje, iš

poilsio Į tą Maxwell gatvę, i Paį‘^un^“ jeresa, iš žei
dė- m*d parap., gyv. Chicagoje.

• • Lokys Vincaas, iš Žaliosios par., 
pi 1- Vilkaviškio ap.

Išima tos Lucas Beriudras. gyv. Chicagoj.
I Lukoševičius Kazimieras, sūnūs |

“išrištus ir supakuo-i 
atiduoda klausyto-

: jams.

Žiuriu geras
; monstruoja 
kimštą duoną.

t žmogus 
“vitaminu'’

- • i w . • • i I 1 oUKOScV JC1 Z. I II i 1VI
ClUOnOS minkStim<|, minko, Kazimiero, turi- kepyklų..

‘spaudžia kaip kokią bolę.Į *£ M«.ė.
;meta tą kamuolį į sieną, o džio vai. 
jjis atsimuša kaip tikra bolė.t v^TpX»-
Po Šitokių demonstracijų kienės iš Panevėžio ap., gyv. Free- 
žmoguš moksliškai tdškina,ir EUna . 
kaip galima padalyti Vidu- New Yorke, iš Seiriju vai

•rinc svpilni« I ^tenčinskia Kazys, »šį riUS SVeiKUS... I knlj Vilkaviškio ap.
Paėjau toliau, o ten gyva-i Meskenaite nuo Biržų, ištekėjusios 

1 pavarde nežinoma ma, ir duktė Lili. -temis apsikabinėjęs žmogus| Metas Ferdinandas, Jonas ir Juu- 
aiškina, kodėl Žmogaus ku-'zas, gyv. Worcestery. 

į ną kamuoja visokie reuma- no> iš Teak4} ap> Bostone. 
Itizmai, sustingimai ir kito-’
kie paraliai. Sako, viskas

Gerulis Pranciškus iš Šiaulių ap. 
Gintaras Juzė iš Telšių aps. 
Gobtaitis Juozas iš Kidelių vai. 
Grinius Jonas iš PavemDnų kia. 
Gyliene-Smaiiytė sesuo Uršulės. 

Dragunienės.
Jagoldienė gyvenusi Kapčiamiesčio 

vai.
jagermann Bernard.
Jančius Antanas, Jurgis ir Petras, 

iš Šimonių vai.
Jesevicius is Krasnavo vai. 
Jurkynas Petras ir Liubavo V3l. 
Kamaitis brolis Matildos iš Šia

is Vinkšupio

iš Naumiesčio

Niagara Falls — The In- venth st., Executive: Miss dėl netikusio maisto ir dėl 
temational Institute. Ine./Alice E. Jonės. nežinojimo, kad vra gerų
357 Portage Rd., Acting New Castle — The Inter- vaistų, kurie viską gydo!! 
Executive: Miss Claire national Institute of the Paaiškina ir siūlo pirkti 
White. , YWCA, 13 E. Washington buteliukuose tokių geni

Syracuse — The Ameri- st., Secretary: Miss Mary C. vaistų, nuo kurių visos ligos 
canization League, Ine.- Tabisz. praeis...

. . n t vwpa 917 335 Montgomery st.. Exėcu- Philadelphia — The In- čia pat “ekspertai’’ duo- 
munities L)ept., Y VvbA. 217 Djve secretary: Miss Alice temational Institute, Ine., da rimtus patarimus, kaip

i;tv rnmrrmniiioc V • A.ownsend sL \ fuli" j E. Murphy. 645 No. 15th st.. Executive: turėti gera pasisekimą gy-
lity Communities Dept. Y.itime secretary in charge), Syracuse County — The Miss Marion Lantz. venime Jie savo patarimus
W. C. A., 22 Glen stieet.iM,^ Aktu Uwrence. i Americanization League oi i PitLsburgh American surašo net i laišką ir pa-

MINNESOiA: . ; Syracuse and Onondaga Service Institute of Alle- duoda gražiai atspausdin-
Duluth International; 0oun£y, jnC-, 335 Montgo- ghany County, 907 Colum- tus.

(One full-time secretary in 
charge) Mrs. Theodore Co- 
rovilles.

Stamford — The Italian 
Center. Ine., 76 South st./
Executice Director: Mr. Jo
seph F. Mosarra.

Stamford—Dept. of Edu-' canization,, • ••• z» A 3 1 a — _

Institute, 202 W. Second st. 
Secretary: Miss Irma Wag- 
ner.

mery st., Director:
Marion S. O’Neil. tarv: Miss Helen D. Green.

Utica — The Citizens’i rhODE ISLAND:

Miss bia Bldg, Executive secre- čigonės tarpduryse 
išaiškina musų

Minneapolis — The Min- RUrpau of thp lJtica Ameri- -u
anolis Conncil nf Ameri. "'Ja/ Piovidenee

Miklovis Antanai', 
vai., gyv. Chicagoj*.

Mileviėius Petras ir Pranas, iš 
Tirkšlių vaL, gyv. Chicagoje.

Norkus Juozas iš Žemaitijos, gyv. 
Philadelphijoje.

Olšauskas Jonas, iš Joniškio vai., 
gyv. Bostone.

Pačkauskas Juozas iš Virbalio. 
Pagalys Jonas, gyv. Chicagoje, 

brolis Balsienės.
Rakštis Jonas, iš Pakščių km., Šė

tos vai.
Pašakamaitės Juzefą ir Ona, duk

terys Onos.
Paulauskas Adomas iš Smilgių k., 

gyv. Chicagoje,
Paulius Adolfas sūnūs Julijono ir 

Zofijos I>egaėinskaitės iš Kauno.
Pečiulių Juozo, Stasio ir jų sese

rų,- iš Pustapėdžių km.
Peckeviėiūs Feliksas iš Varnių vL 
Petruškevičius Jonas iš žagariu 

• km., Bemikų vaL, Suvalkų aps. 
į Pivoriunaitė Stefanija.
i Pocienė našlė Juozo Pociaus.

tautų vai.
Kareiva Antanas, sūnūs Vytautas, 

duktė Teklė iš Kėdainių ap., gyv.
; Chicagoje.

Karmauskas Feliksas ir Juozas iš 
Biržų ap.

Katilius Vincas iš Jlariampolės ap. 
Klumbys Pranas gyv. Kaštone. 
Kriščiūnas Kazimieras iš Duobiž-

kio km. jo žmona ir dvi dukterys, 
gyv. Wilkes-Barre.

Kulikauskas Jonas iš Žeimelio vi. 
Kulišauskas Jonas iš Krakių vai. 
KviecinsRienė iš Raseinių ap. turi

giminių Utenos ap.
Labanauskas - Šulcas Petras, iš

Pakruojo vai.
laipienė Juozas, sun. Motiejaus. 
Lapienė Vilius.
Lauraitis Stasys, gyv. New Yorke. 
Levickas Jonas ir Petras. 
Lukauskas Povilas gyv. Kaštone. 
Maliunas Stasys ir sūnūs Juozas. 
Marcišauskas Aleksandras ir Juo

zas iš Krakių vai.
Matulaitis Jonas iš Žiūriu vai. 
Meidus Juozas iš Tauragnų vai. 
Melinienė - Strazdaitė Anelė ii 

Ukmergės.
Melinis Jonas iš Kupiškio vai. 
Meškauskas Stasys iš Telšių ap. 
Migevičius Jonas iš Kaunu ap. 
Mikolaitis ir sesuo, gyv. llelroite. 
Mikalajūnas Antanas iš Ukmergės 

Įapskr.

gyvenimo į Pocienė Gertrūda našlė Krank Po- 
paslaptis, atskleidžia, kaip ciu^v-Ą^Se’ P*'

The Inter- ant delno, musų praeitį,
neapolis Council of Ameri- canization Council, 100 natįnaf Ynstitute, i*nc.7 58 dabartį ir ateitį. Kas’nenori

. — 1 ■ 7 100 • •> Court j Bmldinff. a/h.cvwi
cation. Division of Adult House, Executive‘ Secreta-' Mr Frederick Kincaid, Jr. 
Education, Stamford Pub- ry:: Mrs. Mary Lois Wells. ; Yonkers — Nationality

^nter?ao Communities Dep., YWCA, 
87 So. Broadway (One full-

Hirector. jackgOn sį , Ekerutive: Miss ir savo laimę ži-
Katherine L. Lavviess.

TEXAS:
San Antonio —

lic Schools, 59 Prospect st..į St
Supervisor: Miss Sarah F. tional Institute, Ine.. 183 so"""BrQadwavr?0ne fiilh San Antonio — Intema- 

Blvd., Executi- tjme secretary’ in charge) tional Institute, YM CA- 515 
DELAWARE: ,ve: Mre Eleanor Demnger. Mrs Elizabeth Tomashews- No. Pecos st., *
Wilmmgton — Depart-Į MISSOURI: ’kv ’

ment of Public Instruction, Į Kansas City — The Na- ____ I
Service Bureau for Foreign-'turalization Council. 4033 °T,0: T .
bom people, No. 22 School, McGee st., President: Mrs. L Akron — International 
Second and Justison sts.-'Mayhor D. Brock. į Institute, YWC A

noti? Už kelius centus čia į kaįmo! 
viską sužinosi, tik, jei nepa- n 
sisaugosi. tai gali iš kišenės 
netekti piniginės...

Toje gatvėje rasi ir viso-

Puodžiukaitienė ir jos vaikai An
tanas ir Ona, gyv. Detroite.

Pupšaitė Barbora, ištekėjusi, gi
musi Amerikoje.

Račkauskas Kazimieras iš Vait-
Račys Juozas iš Linkuvos vai. j 
Rakauskas Alfonsas ir Modestas," 

iš Ukmergės ap.
Ramanauskas Jonas, sūnūs Juozo 

ir Rozalijos.
Raudonis Vladas iš Papragių km..

ExeCUtlV e. V?/-) “hrip-fl-.hrfic” qenu dili-' Koversko vai., gyv. Chicagoje.Kio onc a oiac , šerių uai , Raudys Juozas ir Eetras iš Pla. 
ktų, nuo gUZlkų iki mand- telių vai., gyv. Chicagoje.

St Louis — The Interna- H‘gh st-> .Executive: 
tional Institute, Ine,, 4576 Laura Hames.
W. Pine Blvd,. Director: - Dayton —-_ Nationality

Extra Curricular Service,
Executive: Miss Grace T.
Brewer.

ILLINOIS:
Chicago — Immigrants’

Protective Leaguę. 537 So.
Dearborn Street, Director:) p"*! TVi?x7 T “Su K.nnoth F Riri, national Institute^Ine., 6811Mrs. Kenneth F. Rich.

INDIANA:
Gary — The Internatio

nal Institute, Ine.. 321 West 
15th avė., Executive: Miss 
Elizabeth Wilson.

Miss Hariette F. Ryan.
NEW JERSEY:
Jersey City — The Inter-: charge)x i t i.x.,x. T__ z>o'**g€tt.

Mikolajunas Simonas, sūnūs Ado
mo iš Ukmergės ap.

Mikulenas Vaclovas ir Liudvika, 
nuo Utenos.

Mintaiiraji Adolfas iš Aluntos vai. 
Mitkevičius Vladas iš Stonaičių 

km., Padubysio vai.
Narušaitis Jonas gyv. New Yorke. 
Naujokas Vincas iš Žemųjų Kap

lių km.
Navarauskas Stasys iš Luokės vai. 

gyv. Bostone.
Neberieza Juozas ir Jurgis iš Kai

melio par.
Novodvorskis Petras iš Utenos. 
Paulauskas Leonas iš Užvenčio v. 
Paulauskienė - Tomkevičiutė Juzė, 

gyv. Philadelphijoje.
Pinkauskas Kazimieras, iš Pašviti-

lio vai.
Piragytė Severą iš Pumpėnų vai. 
Pranaitis Juozas, gyv. Chicagoje. 
Racevičius Konstantinas iš Šiaulių

ap. ir žmona Juzefą.
Razminas Boleslovas ir Kazimie

ras iš Šiaulių ap.
Remavich Mrs. A. iš Telšių ap. 
Rokytė Marija, gyy. Newarke. 
Rupšienė - Simanavičiūtė Sofija iš

Kuršėnų, g>v, New Yorke. 
jį<fi^Kfcyg^.N'ikodemas, g. Newark«.

'fe veži kas Henrikas, gryžo Ameri
kon 1940 metais.™' ' 9 • r

Šiaučiūnas Kazimieras, sūnūs Ra
polo, iš Rokiškio ap.

Šinkūnas Albinas iš Puroniškių 
km. Svėdasų vai.

Šulinskas Augustas ir Jonas ir
Olė, gyv. Philadelphijoje.

Tamošaitis Antanas iš Šimkaičių
vai., gim. Amerikoje.

Tilvikas Jonas iš Alvito vai.

Miss Margurite Manzer.
WASHINGTON, D. C.: Iriausių mašinų 
The Americanization As- lių. Rąsi., drabužiu, senų irt 

146 So. sociaiioę,; of the, Webstęr naujų. Tnv''I\artTmph?rIri»\’Te-‘ ■ 
Miss School Tenth and H streets, ną, kartais parsivežęs į na- 

N. W. ; mus randi visai kitą drabu-
WIŠCONSIN: į žį suviniotą. Bet skųstis ne-
Milvvaukee — The Inter- patartina, visvien nieko ne- 

national Institute. Ine.. 315 gelbės.
(One full-time sfecretarv in Pereles Bldg. 259 W. Wells Marga ir įdomi musų

Miss Evelyn Bas- SU Acting Executive: Mia* Maxwell gatvė. Tikras “blu- apk»r.
‘Marie Watkins. su turgus”. J. J. P

Communities Dep.. YWCA, 
Third and Wilkinson st.,

Bergen aye.’ Executive: Cincinnati — Citizenship 
Mrs Elsa Butler Grove. Council. 24-26 E. Sixth st..

Newark — Department Director: John C. Olmstead 
of Nationalities, YWCA. 53 „ . , _u .
Washington st., Executive: Cleveland The Citi- 
Miss Filomena Mare zens Bureau, 1102 Mar-

South Bend — Nationali-I* The Oranges — Educa-:sh.aH BldS'> Public Square, 
Y.Įtional Department. YMCA, Director: Mr. George A.ty Communities Dept.

W. C. A., 121 N. Lafayette 
Blvd. (One full-time secre- 
tary in charge).

I0WA:
Sioux City — “Communi- 

ty House”, 6th and Morgan 
st., Executive: Miss Mary 
Traglia.

WORCESTER, MASS.

CRESTNEY’S
CANTEEN

125 Main st Director: Mr. Green.
Taylor. ’ Cleveland — Intematio-

Passaic — Fourth Street Institute. YWCA, 1602 
Center. YWCA, Fourth std^08^ avė.. Executive: 
and Bergen avė., (One full- ^lss Margaret Ferguson. 
time secretary in charge). j Toledo — The Intema- 

Paterson — Department tional Institute. Ine., 2287 
of Intercultural Relations, Ashland avė., Executive: 
YWCA, 35 Church st. (One Miss Jean Oleniczak. 
full-time sec’y in charge), Youngstown —The Inter- 
Mrs. Clyde Chatham. national Institute, Ine., 25

NEW YORK STATE:

VIETA MALONI IK ŠILTA |>

Visokių Gėrimų, Alaus, 
šerdžiai pa<amiatų Vai

sių ir U įkandi ių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

W0RClSm, MASS.

Binghamton — American 
Civic Association, 8 Pine 
st. Executive secretary: 
Mrs. Frederick G. Lee.

Buffalo — The Intema-

No. Walnut st. Executive:' 
Miss Mabel Marquis.

PENNSYLVANIA: 
Bethlehem — Depart

ment of Foreign Communi
ties Work. YVVCA, 7 East;

tional Institute, Ine., 610 Mark et st.. (One full-time 
Delaware avė., Executive: secretary i’n charge) Mrs.

G. Poną- Mary P." Rosick. ’ I
Butler — Department 

CITY —of Foreign Communities 
The International Institute Work, YWCA, 120 W. Cun- 
of New York City. Ine.. 99 ningham st., Mr. Stella Wise 
Park avė., Executive: Mrs. Erie — The International; 
Marie Chase Oole. Institute. Ine., 354 W. Se-Į

. Mrs. Elizabeth 
Ifidine.

NEW YORK

daliu dale- Redveikis Jokuoas, iš Klaipėdos. 
Rukšėnas Juozas iš Švenčionių a >. ... X. ------- aąnųs , Jj*Ą>NJj

Skardžius Juozas iš Subačiaus v. 
Skirtunas Vincas iš Ašmenos ap. 
Smetonius Adomas, Jokūbas, Jur 

gis ir Petras iš Jurbarko vai.
Stankevičius Kazimieras ir Pranas 

gyv. Bostone.
Stasiukaitis Antanas ir* Jonas, iš 

Išiaušių km., Pagirio vai.
Stašinskaitė Ona iš Linkuvos vai. 
Stengvila Kazimieras iš Raseinių

DDT PRIEŠ VAIKŲ PARALYŽIŲ

Coxsackie. N. Y. iškilo vaikų paralyžiaus epidemija. 
Sveikatos priežiūros valdininkai nutarė apipurkšti 
miestelį ir apielinkes su DDT. čia matome, kaip vie
nas “džypas” purkščia DDT. Ar DDT apsaugo nuo 
vaikų paralyžiaus epidemijos, tikru žinių nėra, bet 
manoma, kad uodai ir kitokie vabzdžiai tą ligą pla
tina. o todėl ir naudojamas DDT.

Steponavičius Stasys iš Kėdainių A Tomkevičius Pranas, gyv. Phila- 
anskr delphijoje. ..

Sto’nkiutė Rozalija iš Veviržėnų v. Ieškomieji ar apie juos z.nant.ej. 
šilinskas Petras iš Žemaitijos. malonia, prašom, ats.l.ept. į:
Tallat Kelpša Vacys iš Švėkšnos

vai., gyv. Chicagoje.
Tauras Juozas iš Kruonio vai.
Turonis Juozas iš Vilniaus ap.
Ulevičiutė iš Saločių vai.
Umbrazas ir vaikai Bronius. Jonas 

Jurgis ir Povilas.
Vabolytės Kunigunda ir Ona iš 

Alovės vai.
Vaitekūnas Ekgijušas, Jonas ir

Justinas iš Radviliškio vai.
Vaitkevičius Leonas, gyv. New 

Yorke.
Valys Pranas, Philadelphijoj.
Verbyla Juozas ir Pranas iš Aly- 

vito vai.
Vidrinskienės Marijonos šeima.
Vilnonis, našlė ir vaikai.
Vitkus Povilas ir Monika gyv. 

New Yorke.
Zdanavičius Jonas.
Zigmantaitė Helen.
Zlatkus Petras.
Zubavičius Antanas iš Mosėdžio 

vai., ir jo šeima.
Za.stsrtienė Stasė iš Viekšnių.
Žilinskas iš Petkalių km., Skuodo 

vai., kur turėjo malūnų.
Abromavčiienė - Naujalytė Ona ir 

jos vyras Jonas, kilę iš Gineitu km.. 
Vilkijos vai., gyv. Philadelphijoj.

Arbačiauskienė - Kluonytė Emili
ja iš Gelgaudiškio vai., ir jos vyras 
Jonas.

i Aštašauskas Jonas ir Vincas, iš 
I Pajevonio vai.

Atkočiūnas Mykolas iš Melnikų k. 
Apytalaukio vai. ir jo žmona ir vai
kai, kurių tarpe Vincas ir Aleksan
dras.

Bindokas Kostantas iš Keturvala
kių vai.

Brašiškia Pranciškus, iš Meškuičių 
vai.

Brunz (gal Brundze Juozas.
Bruzgulis Vladas iš Gelvunh) vai.
Bublienė . Sidoravičiutė Klara iš 

Kupiškio vai.
Budrys Petras iš Meškuičių vai.
Burbulis Benediktas, gyv. Newark.

Consulate General of LithuaMa
41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.

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

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, .Mass.



Poslapis Ketvirtas KUgOg^SOjOSTON
Amerikos Paskolos

Amerika skolina pinigus gautus pinigus “protingai’’ dalį tų prekių, kurių jiems Rodosi, nėra galima, k 
“visam pasauliui“. Daugelis leistų. Tarp valstybių tatai reikėjo. Negana to. Ameri-1 kadaise protaujantis žn 
amerikiečių sako, kad kitos reiškia, kad valstybė ban- ka paskolos sutartyje pa-1 gus galėtų taip paneigti 
šalys “išmelžia Ameriką.“ kininkas pradeda ponauti diktavo Anglijai, kokią protavimo dėsnius. Nebūtų

Ne taip senais laikais ant tų valstybių, kurios at-,“prekybos politiką” ji turi,ko stebėtis, jei tie mano se- 
Francija buvo didelis Euro- eina pas ją su kepure ran-( vesti (kaip prekiauti su do- ni draugai butų buvę koki 

’ ’ • ’ ’ “koje... jminijomis. kada mainyti j tamsuoliai, nemokšos, netu-
Pavyzdžiui. anglai dabar svarus sterlingų į dolerius rėję jokio supratimo apie 

sako. kad Amerika visai ir tt) Dėdė Šamas yra “ge-' politinį bei socialinį žmoni- 
neparodė “didelės širdies”, ras biznierius” ir kada pi--jos gyvenimą, ir aplamai 
duodama Anglijai paskolą, nigus skolina, jis žiuri, kad apie civilizacijos vystymo- 
Pirmiausiai, už paskolą an- iš to butų biznis, o ne si. bet šiandien kai kalbiesi svą Graikiją 
giai turi mokėti gana aukš- “monki-biznis”. K. E. su jais. matai prieš save riausybe jr tt.

žmogų pilną neapgalvotų! Taigi, Graikijoj eina pi

pos bankininkas ir skolijo

ęinigus visoms valstybėms.
ada visi mėgdavo šaltyti, 

kad Francija kitus kraštus 
su savo paskolomis “išmel
žia”. Francija prieš pirmą 
pasaulinį karą buvo pasko
linusi Rusijai virš 20 bilio
nų aukso frankų. Kada bol
ševikai pagrobė valdžią, jie 
pasakė, kad Fra n c i j o s 
“siurbėlėms” negrąžins nie
ko. Ir negrąžino. Francijos 
auksas taip ir nuskendo ru- 
rų kišenėse.

Seniau ta pati Anglija, 
kuri šiandien skolina pini
gus iš Amerikos, buvo skai 
tomą

ii Fa* . tai Praveda voje; kada virš 60,000 Lie-!atrocĮo vienatiniu dangumi.
Maannue •ušuumus. tuvos piliečių buvo išga- i»rn nėra šalies. kur hutu

Viri 2500 Suimta Atenuo- benta keli metai atgal, o ir
•«» Policija Praveda Masi- šiandien dar gabenami į‘kaip Rusijoje 
ne» Krata*, Trėmimus. Ka- tolimas priverstino darbo j '

j i.- ■ ?‘°7klas: , kada išskėlė j tuos nelaimingus milijonus
____ _ __________ Kairiųjų Spauda Uzgniau- suptus gal ir taikstančius' klt žmonfu Driverstinu
pasaulio bankinin- Darbo Žmonių Or- Lietuvos piliečių Pravėnįš-jdarb stovyklose P kur žmo-

ku” ir Londono “City” da- Veikėjai Suim-.kiuose ir kitur, ar “liaudies kankinami badu ir
Imdavo paskolas visoms sa- • užtarėjai pi įsiminė, kada didžiausiame skurde, vien
lims. Tada čia Amerikoje o nore vienu protesto žodeliu tjk u- ka(| nesutinka su
buvo madoje sakyti, kad Ar žinote kur toks piane- Pries NKVD-stų ne- valdžios nusistatymu; kai

Šimas tilpo didžiulėmis rai- zmo^lską elgimąsi. ,.Man primeni jiems apie polici-

—Vot, Maike, aš ir vėl 
čia. Gerai, kad tave susiti
kau.

—O kuo aš galėčiau tė
vui patarnauti?

—Nežinau, Maike. iš kat
ro galo ir pradėt. Trumpai 
pasakius, šlėktas biznis. Ei
nu kaip žemę pardavęs ir 
tiek. Ot- sakau, atėjo lai
kai: nei tau brolis už brolį, 
nei frentas už frentą. Vienu 
žodžiu, ištvirkimas ant 
svieto, ir dac oi.

—kalbėk aiškiau, tėve.
—Išklausyk mane iki ga-

1^*. r l’»«
IV’ v UU5 ČH5K.U. IU J<XU

žinai, kad aš esu brok. Ki
taip pasakius, pinigų netu
riu.

—Žinau, tėve.
—Na, tai gerai ir sakyt, 

kaip žinai. Bet gal da neži
nojai, kad aš turiu vieną 
giminaitį Kanadoj. Teisybė, 
tolimas giminė, galima sa
kyt dešimtas vanduo nuo 
kisieliaus, ale vis jau ne 
svetimas. Taigi parašiau 
jam gromatą. kad atsiųstų 
man ant makorkos.

—O gal ir jis neturi?
—Jis. vaike, gerai miš

kuose uždirba. Gauna po 3 
dolerius ant dienos.

—Ar tai geras uždarbis? 
Juk už tris dolerius sunku 
ir pragyventi šiais laikais.

—Bet aš. Maike, ne! tiek 
neuždirbu, o ar man gyven
ti nereikia?

—Reikia tai reikia, bet 
kaip gi tėvas gali iš ubago 
prašyti lazdos, kad ir jam 
ji reikalinga? Beje, o ką gi 
jis atsakė?

—Kągi bedievis atsakys! 
Sako. Maikiui siunčiu $3.50, 
ba jam reikia ant mokslo, o 
man nieko neduosiąs, ba ži
nąs, kad aš pragersiu.

—Matyt, jis gerai tėvą 
pažįsta, jeigu žino. kad tė-i 
vas mėgsti išsigerti.

—Tu, Maike- irgi nukal-! 
bi nei šį. nei tą. Kogi vertas 
butų gyvenimas, jeigu žmo-; 
gus niekad neišsigertum ? 
Juk tu žinai kad ir mokvti’* v

žmonės išsigeria. Išsigerti 
nieko neiškadija; galima ir 
pasigerti, tik reikia su razu- 
mu.

—Tai jau labai sena pa
saka, tėve. į

—Sena. ale teisinga.
—Kaip tik priešingai, tė

ve. Kas nori gerti “su razu- 
mu.” tas tuojau “razumą” 
praranda. Net ir išmintin
gas žmogus pasigėręs nebe
žino ką kalba ir ką daro. O 
jeigu pasigeria neišmintin- 
as, tai su juo visai nesusi-

pinigus tuojau imsiu ir pra
gersiu viską? Gal su zakris
tijonu ir ištrauktume pan
iukę, bet tas reikalinga, ba 
ir jis man užfundija, kaip 
turi. Taip sakant ranka 
ranką turi mazgoti. O tas 
bezmėnas, mano giminaitis, 
nesupranta, kas reikalinga. 

—Matyt jis nežioplas vy-

Londono bankieriai “iščiul
pia Visą pasaulį“.

Dabar Amerika pasidarė 
pasaulio bankininku ir sko
lina pinigus į kairę ir į de
šinę. Bet daugelis žmonių 
Amerikoje dejuoja, kad vi
sas pasaulis “išmelžia Ame
riką” su paskolomis.

Kas ką “melžia”, kada 
viena valstybė skolina pini
gus kitai valstybei? Atsa
kyti į tą klausimą nėra len 
gva. Tarp valstybių dažnai 
yra taip, kad paskolinti pi 
nigai “negrįžta”, kaip, pa
vyzdžiui, franeuzų pasko
linti pinigai Rusijai dingo 
be pėdsakų. Tokiame atsiras.

vi7"h du .rok?o‘u’.kad j‘s!“ikimTskoHninkas<’'i'šmei2a 
skolintojų. Franeuzų piniman gromatą nepasakė nei 

tegul ’bus pagarbintas. Na- 
pasakyk teisybę. Maike, ar
IllZ\T’fla TTVfl A *»
jLzrcvao via, ai ;

gaiš Rusijoj buvo nutiesti 
gelžkeliai, pastatytos dirb
tuvės, bet francuzai už savo
paskolas visai nieko nega- —bu Dievu vra taip. te- *»- bcHH Francu .

f:albėsi.
—Kam tu čia man apie 

tai šneki. Maike? Argi aš 
jau toks durnas, kad gavęs

ve: kas tiki, tam Dievas 
yra, o kas netiki, tam nėra.

—Bet jeigu Dievo nebū
tų, tai nereikėtų ir melstis, 
vaike, o dabar pats Kristus Bet toks atsitikimas, kaip 
paliko parašęs maldų kny- su franeuzų pinigais Rusi- 
gas ir liepė žmonėms mels-;j°j. yra gana retas. Papras- 
tis. . {tai viena valstybė skolina

—Tėvas klysti. Kristus: kitai pinigus visai ne už dy- 
nepaliko nei vienos raidės 'ką. Už paskolas yra imami 
parašęs. (nuošimčiai. Bet tai nėra vi-

—Tai iš kur visos maldos'sas pelnas. Pavyzdžiui, da- 
atsirado? įbar. kada Amerika skolina

. —Jas išgalvojo kunigai. į dolerius į užsienius, tas vi-
Jie ir dabar jų parašo- nes sai nereiškia, kad Amerika____ • _ ___________

dabar dar turi pilnus seifus 
“rusiškų obligacijų”, bet tų 
popierių vertė yra 0.

senos jau nusibodo žmo
nėms, arba neatatinka šių 
laikų dvasiai.

—Pasakysiu teisybę- Mai
ke, kad melstis ir aš tingiu, 
ale reikia, ba jeigu niekas 
nesimęlstų, tai Dievas galė
tų patapą užleisti- kaip sykį 
yra jau padaręs. Visas svie
tas paskendo, nieko neliko- 
tik vienas Nojus arkoj išsi
gelbėjo.

—Tai irgi pasaka, tėve.
—Kodėl pasaka?
—Todėl, kad tokio įvy

kio pasauly nebuvo.
—Ar žinai, Maike, ’ kad 

šiandien aš su tavim nesusi
kalbėsiu. Verčiau atsisvei- 
kinkim. kol da nesusipyko
me.

—Gegai. tėve, pasimaty
sime kitą sykį.

išveža dolerius ir, atiduoda 
kitoms šalims. Visai ne. Iš 
Amerikos paskolos Anglijai 
(3 bilionai 750 milionų do
lerių) nė vienas centas ne
buvo išgabentas iš Ameri
kos. Visi tos paskolos pini
gai paliko čia pat krašte. 
Panašiai yra ir su duoda
momis paskolomis Franci- 
jai ir kitoms šalims.

Anglija ar Francija už 
Amerikos pinigus perkasi 
čia Amerikoje joms reika
lingas prekes, o todėl tie 
paskolų pinigai pasiskirsto 
čia pat tarp Amerikos žmo
nių. Dalis eina darbinin
kams už darbą, kita dalis 
eina aukšt i e m s mokes
čiams mokėti, dar kita dalis 
eina pelnams. Dabar, kada 
visų prekių kainos pakilo į 
viršų. Anglija, Francija ir 
kitos šalys už paskolintus 
dolerius gauna tiktai dalį 
tų prekių, kurias jos butų 

T, . ... . gavusios seniau, kada kai-
. ,.?in.g orlaivių dirbtuvių nos nebuvo tokios aukštos, 
inžinierius N. D. Showalter Aukštomis kainomis, aukš- 
sako, kad dabar “genau- tais mokesčiais gana aukš- 
sias aukštumas karo oriai- tais procentais Amerika už 
viams skraidyti yra devy- savo paskolintus pinigus 
mos mylios virs vandens paima iš valstybių skolinin- 
pąvireiaus. Komerciniai ir kų dideli uždarbį! Dėl to 
pasažierių orlaiviai geriau- nėra jokios abejonės. Pini-’ 
šiai skrenda o mylių auks- gų skolinimas visada buvo! 
tumoie. Bandymai parodė, ir yra pelningas biznis. Ži- 

. "tyluj aukštumoj ka- noma. jei skolininkas pini- 
nski orlaiviai skrenda daug g^g visai “nuneša”, tada pa
keičiau ir saugiau. skola yra nuostolis.

Pinigų skolinimas duoda! 
“Keleivyje” naudinga yra “bankininkui” teisę kištis į 

daryti visokiu* biznio akel- skolininko “vidaus reika- 
bimus ir paj ieškojimus. lūs” ir pridaboti, kad jis

KIEK AUKŠTAI ORLAI
VIAI SKRAIDYS

[tus procentus. Paskui. A-i meniniuose lietuvių reika- 
merikoje kainos pakilo į Šiuose ir tenka nusistebėtiJ * • . • • v 1 • • V • J • • v • • 4 A

j padanges ir anglai už pa- 
! skolintus pinigus gavo tik

KAS ATSITIKO?

dėmia ant pirmo puslapio? ?et^° patemyti. Priešinga* jog žiaurumus ir nežmoniš- 
Nugi rusų lietuvių kaiba ^paltomis pateisino tą dai- k^ elgesį su kaltinamais 
leidžiamoj Chicagoje “Vii- ’ buk tai bu\o dai omą žmonėmis, tai tik nusišypso 
nyje” iš 10 d. liepos šių darbo žmonių labui. jr užgina ir sako, kad tai
metų. į Man tenka sueiti su ne- “tik išmislas.” Jų veiduose žiaus mergaite, kuri buvo

Kada Rusų NKVdistai kuriais mano senais pažįs- ir akyse aiškiai matomas dingusi iš New Bedfordo. 
vedė. dar ir šiandien veda 'tarnais, su kuriais praeity fanatizmas, netekimas sa-i Jiedu kaltinami paleistuva-
masinius suėmimus Lietu- tekdavo darbuotis visuo- vigarbos, netekimas protą-1 vimu.

Prie Dudley gatvės poli
cija areštavo 23 metų am- 

ir užgina ir sako, kad tai žiaus vyrą su 14 metų am-

y I
r anest tTl a S ADRESUOTAS VISIEMS GYVENANTIEMS

ARLINGTON, BELMONT, BOSTON, BBOOKLINE 

CAMBRIDGE, CHELSEA, EVERETT, MALDEN, MEDFORD, 

MILTON, N E W T O N, REVERE, SOMERVILLE and WATERTOWN

p

F1 'i >/Ž
f Praeito penktadienio vidudienį Tamstos pasi
darėte savininkais Elevated. Nuo to laiko geležin
kelį tvarkys ir operuos Metropolitan Transit 
Ąuthoritv. kuri yra sudalyta 1947 metais Bendro
jo Teismo Aktu 544 straipsniu.
' Tamstų valdymas sutaupys net $610.402.30 kas 
metai, pašalinant mokėjimą garantuotų dividen- 
tų už bendrąsias akcijas. Taipogi geležinkeliui 
nereikės mokėti Federalinių pajamų mokesčių.

'Visa tai yra gera.
Mes norėtume pasakyti, kad Tamstų geležin

kelio valdymas užbaigia visus finansinius rūpes
čius surištus su viešu transportu šioje apylinkėje.

Deja taip nėra.
Štai dabar mes turime prieš akis problemą— 

per pirmus šių metų septynis mėnesius geležinke
lio operacijų nuostoliai susidarė iki $2,363,659.04.

Metiniai nuostoliai atsirado dėl nustatytų mo
kėjimų sunkios naštos, kurią geležinkelis turėjo 
pakelti. Išskyrus nustatytus mokėjimus geležinke
lio operavimo išlaidos buvo pajamų ribose.

Per paskutinius 20 metų nustatyti mokėjimai 
sudarydavo apie $10-000,000 per metus. Iš tos su
mos daugiau kaip $3.000,000 per metus yra mo
kama Commonwealth of Massachusetts, Boston 
Metropolitan District ir City of Boston su tikslu 
atmokėti visuomenės įsiskolinimą.

Tie nustatyti mokėjimai yra:
Nuomos požeminių kelių ir tunelių, kurių sa

vininkais yra City of Boston ir Commonwealth

Nr: 36. Ruf#6jo 3 d., 1947 m.

kai išgirsti iš jų nusistaty 
mą kaslink žmoniškumo.
- - * “ kad

zmo-

tį fanatiką, vien įsitikinusį 
į Sovietų Rusiją, kuri jam

jam nėra šalies, kur butų 
taip' pavyzdinga tvarka.

primeni jam apie

vimo jėgos, vergiškas nuo
lankumas ir pasidavimas 
vadizmui. Apgailėtina.

—o—
O kaip yra su ta Graiki

ja? Nugi, rugpiučio mėne
sio 21 d. skaitau, kad Atė
nuose. Graikijos sostinėj, iš
eina du komunistų dienraš
čiai. Taip pat skaitau, kad 
Graikijos valdžia “planuo
ja” uždaryti komunistų 
partiją, nes ji kursto ir va
dovauja pilietiniam karui ir 
ragina sukurti atskirą, “lai- 

su savo vy-

minčių,-pavirtusį į absoliu-l lietinis karas,-bet komunis-
tų partija vis dar legali, 
leidžia savo laikraščius ir' 
gali agituoti už komunistinę 
Graikiją. PMK.

PER LABOR DAY ŽUVO 
380 ŽMONIŲ.

Per 3 dienas Labor Day 
šventės šįmet Amerikoje 
žuvo 380 gyvybių. Automo
bilių nelaimėse užmušti 248 
asmenys, o kiti rado sau 
galą maudydamiesi ir ki
tuose sportuose.

of Massachusetts, įskaitant proviziją atmokėti 
visuomenės skolas sudalytas požeminių kelių 
pastatymui.

Įsiskolinimo apdraudos nuošimčiai, įskaitant 
proviziją atmokėti Boston Metropolitan Dist- 
rist visuomenės skolą. ,

Vietiniai nejudomo turto mokesčiai.
Nebent bus imtasi legislatyvinės akcijos, kuri 

sumanytų, geležinkelio mokamų, nustatytų mokė
jimų sumą—pakeičiant, geležinkelio mokamas, 
požeminių kelių nuomas bendrais Distrikto mo
kesčiais ir atpalaidojant geležinkelį nuo nejuda
mojo turto mokesčio—Tamstų geležinkelio tvar
kymas nebus galimas pajamų ribose.

Visuomenės trustistai yra įsitikinę, kad Tams
tos, dabar būdami geležinkelio savininkais, norė
tumėte žinoti, kad geležinkelis nore buvo atpalai- 
dotas nuo kai kurių mokėjimų, vis dėl to dar vra 
reikalingas išsprendimo rimtos finansinės proble
mos. Ir kaip Tamstos suprantate, finansinės pro
blemos yra sunkiau sprendžiamos dėl bendrų 
pakilusių kainų.

Kas dėl musų svarbiausio darbo—aprūpinti 
Tamstas saugiu-, tinkamu ir ekonomišku transpor
tu—mes darysime viską kas tik bus musų pajėgo
se, kad padaryti šitą visuomenės valdomą ir tvar
komą geležinkelio sistemą puikiai nusisekusia- 
atsižiurinčią pareigų aptarnaujamų miestų ir mie
stelių važiuojantiems mokesčių mokėtojams ir 
musų tarnautojams.

Kaip Legislaturos nurodyta, mes ir toliau tęsi
me tyrinėjimą “išplėstos ir pagerintos greito tran
zito sistemos Didžiojo Bosono metropolijos apy
linkėje”.

Tamstos dabar esate savininkais geležinkelio 
sistemos. Tamstų dešimtukai ir dešimtukai išlei
sti Tamstų šeimos ir Tamstų draugų pagelbės ge
ležinkeliui išsiversti. Sistema gali paimti daugiau 
važiuojančių laisvesnėse valandose. Vartokit dau
giau geležinkelį Tamstų pirkinėjimo kelionėms ir 
kelionėms į vakarinius įvykius mieste.

Tamstų širdingai

THE PUBLIC TRUSTEES 
METROPOLITAN TRANSIT ĄUTHORITV

CaSKOLL L Meins, Cf>arrma»
Et>vamo E Whiting 
John F Hu»ley 
Harold D Ulricm 
Joserh Gannon

l z.sa • , *
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Iš Plataus Pasaulio savo profesiją.
Su gilia pagarba.

J. Kudaba*

sau atitinkamą darbą pagal ventojų 
[ti Elikti

gal nori

ar jie non 
piliečiais, ar 
lausomybės.

APSKUNDĖ POLICIJĄ. 
REIKALAUJA $50,000
CIO unijų organizatorius 

Harden,

PARSIDUODA FARMA

Parsiduoda

Skandinavija Tariasi Amerikos Mokslas
Keturios Skandinavijos’ , Rezidento Trumano pa- 

valstybės — Švedija. Islan- sklrta mokslinė komisija

Puslapis Penktas

NUO UtSISENĖJUSlŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

100 akrų ūkis Michi- 
Šeiių kambarių stuba,

„ kiti pastatai, Elektros! . «FNIT AT.
Regan, Ont. Canada. tarpe yra dvi “partijos” — valstijoj apskundė Alba, viru^skaudžių za»zJ>ų, jū

’'cijos vfrši- na mylia nuo didelio štolo ir busų. negali ramiai sėdėti ir naktimis

Gerbiama redakcija, į bės. o kita sbdvi uz pnsijun- ninką ir kitus atsakingus ’ paduoda pigiai už'dos niešti ir skauda. Kad pašalinti
girna Drie E<vpto. Bet kaip valdininkus ir reikalauja $4.500. Kas jdomauiatės atvažiuokit

r'„ ^„1,:.; nAn pamatyti, galite vadovautis šiuo nu-Sumokėti jam £>0,000 dole- rodymu; į mylios į žiemius ir vien» 
riu. Unijų organizatorius rnyfl^. j rytus nuo Scottville, Mich.

Sako, policija neapsaugojo adresu: C. Walukonis, (37)
jo nuo mušeikų, kurie jį UŽ-! Rt. 1, Free Soil, Mich.

_ _ - gan valstijoj.
Pačių Sudano gyventojų J. P. Harden. Alabamos kluonas ir

' . dstijoj apskundė Alba, kž , eJ
viena nori nepri klausomy-' Ala. miesto policijos virsi- na mylia nuo djdei

___ ___________ ______ Esu lietuvis tremtinys girną prie Bfjpto
dija. Norvegija ir Danija— vadovaujama Dr. Jhon R. Vokietijoj. Vakar netikėtai, galvoja gyventojų masė. to 
susirinko Kopenhagene pa-1 Steelman, paskelbė perspė- užklydo stovyklon vienas. niekas nė nepaiso, 
sitarti dėl busimo Jungtinių! jįmą, kad jei Amerika nori —i«^.- I k,— ;s.
Tautų seimo klausimų. Į 
Skandinavijos valstybių pa
sitarimus Suomija dabar 
nekviečiama, ji skaitoma 
Rusijos

išlaikyti savo vietą pasauly
je. ji turi tuoj pat skirti dvi
gubai daugiau lėšų ir darbo

“zona.”

Ekvadoro “Išdavystė”
Nuverstas Ekvadoro pre

zidentas. Jose Maria Velas- 
co Ibarra, pabėgęs į Kolum
biją, skelbia, kad karo mi- 
nisterio Carlos Mancheno 
padarytas perversmas buvo 
“valstybės išdavystė”. Bet 
Ekvadoro Smetona dėl to 
visai nesijaudina.

atominiams tyrinėjimams 
daryti ir ginklams gaminti, j laukiu atsiliepimo.

—------  “Keleivį” skaitydavau
Ispanijos Sportas Į dar 1922-23 metais, moky

damasi Vilniuje “Ryto” 
mokytojų seminarijoj, ku-

Keleivio” egzempliorius. I Egypto valdžia buvo įs* 
Aš pamatęs “Keleivį” nu-i kėlusi Jungtinėse Tautose 
džiugau, lyg bučiau savo j reikalavimą, kad anglai 
dėdę iš Amerikos sutikęs. Į tuoj pat išsikraustytų iš Sū
kurio ieškau du metus ir dano, bet Jongtinės Tautos

klausimą paliko spręsti pa
tiems anglams ir egyptie

Ispanijoj labai madoje' 
yra kruvinas spoitas, kova 
tarp bulių, arba kova tarp 
žmogaus ir buliaus. Praeitą 
savaitę garsiausias Ispani
jos bulių žudytojas, Mano- 
lete. buvo pakabintas ant 
įsiutusio buliaus ragų Lina- 
res mieste ir sunkiai sužeis
tas.

Anglų-Sovietų Derybos
Anglų dienraštis “Daily 

Express” praneša, kad ne
užilgo vėl prasidės tarp 
Anglijos ir Sovietų Rusijos 
derybos dėl prekybos sutar
ties sudaiymo. Anglijos 
prekybps ministerija jau 
pranešė fabrikantams ruoš
ti prekių atsargas eksportui 
į Rusiją.

Iranas Kryžkelėj
Irano parlamentas pra

dėjo svarstyti sutartį su Ru
sija, pagal kurią rusai gau
na aliejaus koncesijas šiau
rės Irane. Parlamentas bijo 
duoti koncesijas, kad rusai 
nepavergtų Irano, bet bijo 
ir priešintis, nes rusų ka
riuomenė gali vėl įsiveržti į 
Iraną.

rią lenkams uždarius buvau 
ištremtas iš Vilniaus ir nuo 
to laiko atsiskyriau su “Ke
leiviu”.

Dabar netikėtai “Keleivį” 
susitikęs ir perskaitęs, pra
šau gerbiamą redaktorių 
man jį siuntinėti. Aš tikiu, 
kad atsilieps ir mano gimi
nės, kurie man “Keleivį” 
1922 metais siuntinėjo į 
Vilnių. Man jūsų laikraštis 
primena tėviškę ir senus 
laikus, kada mėgdavau sė
dėti Gedimino kalne...

Su pagarba.
J. Keraitis,

Sch. Gmuend. Vokietijoj.

čiams, nes jie turi sudarę mobilių darbininkų unijos 
sutartį ir Jungtinės Tautos 
negali imtis tarp valstybių 
sudarytas sutartis keisti.

Dėl to UN nutarimo E- 
gvpte ir prasidėjo demonst
raci ios. smarkus šukavimai 
ir grasinimai. S. D.

puolė Alba mieste ir primu
šė. Matyt, mušeikos buvo1 EsiTŠSb^aS Amų "šmotai
Dasamdyti unijos piiešinin- karves melžti ir visus žemės darbus. 
V TT ii ototnvoc T P užmokesnio susitarsim. Kam
KŲ. L'nijŲ HLSvOVHb J. r. darbininkas reikalingus prašom pa-
Harden yra Amerikos auto- rašyti sekančiu adresu: (36)

_ ___ . . . . I P 1 m lrnuiz» un/( Malnnou.’sklI Rimkevic and Peter Malcnoirsk 
1001 Eastem P’way, Brooklyn, N.Y.

tarnautojas.

NEPAPRASTAS PRA
ŠYMAS

PAJIESKOJIMAI

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, ko! 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
AUK ARMIN,

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

Janas Petrulis iš Vokietijos paieš
ko savo tetos Onos Petrulytės po vy
ru Steponkus, iš Jauniunų km.. Su
bačiaus vai., Panevėžio aps. Maloniai 
prašau kreiptis šiuo antrašu: (39)

A. J. Safron
Gardner, Mass.

Vienas Sacramento. Cal. 
gyventojas, C. J. Carsey, 
kreipėsi į miesto valdybą ir 
paprašė, kad jam butų leis-: 255 *• M>in st
ta pasistatvti savo kieme Paieškau dėdę Stanislovą Kerį ar-

j: ba jo sūnūs, kurie gyveno Bostone,kulkosvaidį ir šaudyti į ze- >jass. Amerikon išvyko apie 1902 
mai lekiančius orlaivius, metus iš Daržininkų kaimo, Valki-

kurie kelia pasiutusį triukš- Sonia?prS' 
mą. Miesto valdyba jam to- 
kio leidimo nedavė.

Trakų apskrities, 
prašau parašyti: J. Kerai- 

Schwab. Gmuend, Bismark Ka
sėme, Bld. 1, zim. 78 Germany, U.S. 
Zone.

Rusija ir Veto
Rusijos atstovas Jungti

nėse Tautose. Andriej Gro
myko, perspėjo “visus karš
tagalvius”. kad pasikėsini
mas prieš didžiųjų valsty
bių veto teisę gali suardyti 
visą Jungtinių Tautų orga
nizaciją. Jis sako, UN arba 
bus su veto, arba visai ne
bus.

Graikijos Maišatis
Amerikos Valstybės de

partamento aukštas parei
gūnas. Loy Henderson, iš
skrido į Graikiją, kur jis no
ri vietoje persitikrinti, kaip

Egyptas Grasina

Egyptas yra gana didelė 
plotu, bet negausi gyvento
jais arabų valstybė Šiaurės 
Afrikoje, prie’ Nilo upės
žiočių.- Plotas 386,000 ket 

yra sudaromanaujoj i’Grai- mylios, gyventojų—17.423,

Olandai Skundžiasi
Olandijos kariuomenės 

vadovybė Indonezijoj pra
neša, kad Indonezijos gink
luotos pajėgos jau kelis 
šimtus kartų sulaužė pasi
rašytas
vienaip

000. Apie Egyptą visi žmo
nės yra girdėję, arba bent 
poteriuose minėję, kaip 
“namus nevalios”.’

Kinija ir Amerika Musų laikais Egyptas at-
Prezidento Trumano ne--gavo visišką nepriklauso- 

paprastas atstovas Kinijoj, mybę iš Anglijos ir dabar

k i jos valdžia ir kaip ji im
sis už darbo atstatyti Grai 
kijoj vidaus taiką.

nori atgauti ir taip vadina
mą “Anglų-Egyptiečių Su- 
daną”, arba žemes palei 

i Nilo upę į pietus nuo savo 
karo paliaubas ir'munistai tyčia paleido to-! teritorijų. Dėl Sudano Egyp 

vien * puldinėja kius gandus propagandos tas dabar verda, kunkuliuo-

generolas Wedemeyer, skel 
bia. kad Amerika neprašė 
ir TiegaVū jokių Tnilitariiiių 
koncesijų iš Kinijos. Ko

Olandijos armiją. Panašius 
kaltinimus vėl kelia ir Indo
nezija.

sumetimais. Gen. Wede- 
meyer sako, komunistai me
luoja.

Skaitytoją Balsai
Brangieji Draugai, and a years subscription for
Dar kartą širdingai dė- myself. Thank you.

Walter Daunis,
Haverhill. Mass.

kojų už Jūsų laikraščio pri- 
siuntimą. Laikraštis labai
įdomus, skaitau jį su malo- —------
numu ir duodu kitiems pasi- . ...
skaityti. Tačiau dabar atsi- Gerbiamieji, , 
rado kliūtis laikraščio gavi- „Siunčiu jums uz Relei- 
mui; būtent, vietos admini- v! ,metam,s » dolerius del 
stracija kabinasi prie adre- naujo skaitytojo Joseph 
so ir reikalauja. kad jis bu- Sąmson. Great Nęck N. Y. 
tu pakeistas... musų (Balti- As nuėjau pas JĮ ir k ausiu, 
jis) universitetą vietos ad- al'Jls «®una Kelelv! • J,s 
ministracija kaž kodėl

‘D. P.

tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
ti. 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 lr 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order i 

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

CICERO 50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

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

“Keleivyje” naudinga yra 
dalyti visokius biznio skel
bimus ir pajieikojimus.-

PARUOŠK ŠVIESAS 
DABAR!

... mokyklos namų darbui 

. . . ilgiemsjžiemos vakarams

ja. Kas yra tas Sudanas, 
dėl kurio Egypto arabai 
grasina “kraują lieti”?

Sudanas yra daug dides
nis savo plotu, kaip Egyp
tas. Jo plotas siekia beveik 
milioną ketvirtainių mylių 
(969,000 k. m.), o gyvento
jų jis turi apie 6 milionus. 
Sudanas yra labai ilgas 
kraštas, iš šiaurės į pietus 
jis eina 1650 mylių, o platu
mo jis turi apie 900 mylių.

Sudano, kaip ir Egypto 
didžiausias turtas ir gyvy
bės šaltinis yra Nilo upė, 
kuri prasideda Abisinijos 
kalnuose ir teka per Suda
ną ir Egyptą į Viduržemių 
jurą. Nilo vandenys maiti
na pakraščių gyventojus. 
Toliau nuo upės Sudane ir 
Egypte eina sųiėlių dyku
mos. Savo pradžioje Nilo 
upė teka dviem šakom, tai 
yra Baltasis ir Mėlynasis 
Nilas: Sudane abidvi šakos 
susilieja ties Kartum mies
tu- kurs yra Sudano sostinė.

Sudano gyventojai yra 
arabai, negrai ir nubijie- 
čiai. Gyventojai savo dide
lėj daugumoj yra magome- 
tonų tikybos. Nubijiečiais 
ten vadina žmones, kurie 
yra negrų ir arabų maišyto 
kraujo.

Kadaise Sudanas turėjo 
virš 9 milionų gyventojų, 
bet “dervišų” arba Egypto 
kunigų valdžia kraštą taip 
netikusiai valdė, kad gy
ventojų skaičius dėl karų. 
bado ir ligų sumažėjo iki 
5 su viršum milionų. Nuo 
1885 metų Sudaną valdo 
anglai bendrai su Egyptu. 
Ir dabar Sudanas skaitosi 
anglų ir egyptiečių “kondo- 
minionas”.

Dabar Egyptas kelia rei
kalavimą. kad anglai visai 
apleistų Sudaną, bet Angli-

•Jūsų šeimynos regėjimo labui- patik
rink dabar šviesas savo namuose. Nau
jas mokyklos terminas sudaiys namų 
darbą vakarais. Taigi pasitikrink ar 
jūsų vaikas vaitoja tinkamą lempą 
studijoms.

Rugsėjis pradeda ilgesnių naktų se
zoną, taipogi laikrodis valandą atva
romas. Tada Tamstos šeima praleis 
daugiau laiko viduje, skaitydami, siū
dami, studijuodami. Todėl yra labai 
pravartu sugaišti kelias minutes tikri
nant kiekvieną lempą ir žiūrėti ar ji 
yra pakankamo šviesumo. Galbūt Tam
stos virtuvė yra reikalinga 150 watt, 
taipogi studijų kambarys privalo turė
ti geriausį apšvietimą.

Pasidaryk sąrašą reigalingų apšvie
timo reikmenų ir aplankyk Edison 
krautuvę. Jie Tamstai patieks įvairių 
visokio didumo lempų ir kitų reikme
nų. Mes turime platų pasirinkimą gra
žių modelių.

Prašom atminti — Tamstų Edison 
krautuvė yra švietimo štabas, pasiry
žęs aptarnauti Tamstos namus su ge
resne šviesa geresniam regėjimui. Ap
lankyk mus šiandieną.

tf

1
t ę

J

, per. sakė. ne. Aš ėmiau jam j- 
Studv kabinėti, kad užsisakytų- 

prašau ta‘ Ps man ^av® pinigus irkrikštijo-
įkeisti'adresą'' " H'"“ jpraau jam laikraštį siųsti. 

Su draugiškais linkėji-Į linkeJimais»
masi. V. Stanka,

ir

Pinneberg-Vokietijoj I
Elzbieta Turla,

Great Neck. N. Y.

Gerbiamieji,
Sveikinu Maikį su Tėvu. 

Juodu vis atkeliauja pas 
mane ir nei ant padų reika
lauja- nei už kelionę apmo-

Kas Mums Rašoma
Gerbiamas redaktoriau. 
Aš esu jaunas kanadie- 

patekęskėt) prašo. Man jau ir įu- dabar* patekęs į
pestis atsirado kad juodu Kanadą, kur man tenka su- 
neatsiųstų kolektonų. Tai. gjdurti su mums europie 
tiesą pasakius, butų manot
paties kaltė. Todėl įdedu 
3 dolerius ir tegul juodu
keliauja pas mane kas ne- 
dėlę, aš juodvejų laukiu su 
naujienomis.

Su gerais linkėjimais.
Mike Jokubat,

East St. Louis- III.

Gerbiami draugai,
Šiuomi prisiunčiu $5. Tris

už “Keleivio” prenumeratą, 
o $2 namo fondui.

J. Kondrad.
Chicago, III.

neįprastais papro-ciams
čiais. Atvykau į Kanadą 
šių metų rugpiučio 1 d. miš
kų darbams. Kadangi čia 
lietuviškos spaudos nėra, 
tai prašau man siuntinėti 
“Keleivį”. Aš prisimenu iš 
mano jaunystės, kaip grįžęs 
iš Kanados mano tėvelis 
pasakodavo, kad “Keleivis” 
yra puikus ir visiems priei
namas laikraštis. Tai ir aš 
savo tėvo pėdomis noriu 
pasekti ir gauti “Keleivį”.

Ta proga noriu pasakyti 
ir apie save. Esu statybinin
kas, esu patyręs statybos ja sako, ji turi su Egyptui... jx.-_ jr •’ • ----Dear Sir:

Please send the “Kelei- darbe ir moku medžio ir sutartį, kad iki 1956 metų 
vis” paper to my brother- metalo išdirbystės. Todėl ti- Sudanas pasiliks abejų ša-' 
in-law Mr. Frank Adams kiu kada nors čia Kanado- lių valdžioje, o paskui bus 

susirasti atsižvelgta į vietinių gy-whose address is enclosed. je ar “Steituose’

*

BOSTON

EDISON
COMPANY

SCRVING 40 CITIIS AND TOWNS IN 7HC METROPOLITAN ARIA
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Moterys ir Pasaulio
V aldymas

Skaičiau “Keleivyje”, kad 
dabar vyrai valdo pasauli. 
Sako, butų daug geriau, jei 
moterys imtų valdyti pa
saulį.

Kaip butų. jeigu butų — 
aš nežinau. Gal ir niekas

bar beveik visame pasauly
je. kur yra demokratiška 
tvarka, dalyvauja lygiai vy
rai ir moterys.

Jeigu imti diktatūros 
kraštus, tai irgi reikia pasa
kyti, jog į diktatorius pa

nežino. Bet kaipo vienas iš kliūva žmonės ne dėl savo 
tų tariamų "pasaulio vaidy- proto, bet dėl kitų ypaty- 
tojų”. aš noriu pasakyti, ką bių. Diktatoriaus sostus už- 
misliju apie tą įdomų klau- ima žmonės.
simą.

Nelengva yra pasverti 
ant svarstyklių, kurie, vyrai 
ar moterys, yra inteligentiš-

kurie gali ki
tus nustumti Į šalį.

Kada Lietuvoje buvo dik
tatūra, tai žmonės juokavo- 
si. jog Lietuva turi “sijonis- 

kesni, gudresni ir protin- tinę valdžią,” nes žmonės 
gesni. Bet pasaulio valdv- manė, kad ne pats diktato- 
mui tas ir nesvarbu. Juk ne i rius Lietuvą valdo, bet si-
pagal protingumą yra ski
riami žmonės į visokias val
dymo vietas. Negalima sa
kyti. kad toks tai žmogus 
yra protingas tik todėl, 
kad jis užima aukštą vietą 
“pasaulio valdyme”.

Vienas Amerikos prezi
dentas. filosofas Thomas 
Jefferson, kadaise buvo nu
važiavęs į Europą ir iš ten 
jis rašė, kad karalių sostuo
se Europoje sėdi idiotai, 
durniai, kiaulės, begėdžiai, 
sukčiai ir panašus bloznai, 
ant kurių galvų buvo uždė
tos karališkos karūnos. Jis 
ten rado vieną gudrią kara
lienę. Rusijos Kotriną, bet 
ji buvo paleistuvė.

Tą pačią teisybę patvir
tino vienas gudrus švedas,

kaip lietuvaitė Emilija Plia- 
teraitė. Bet moterys gali bu-1 
ti labai suktos, žiaurios ir 
visai neprotingos. Viskas 
priklausytų, KOKIOS mo
terys paimtų valdymą, jei 
kas joms atiduotų krašto 
valdymą.

Sako? kad musų pasaulis 
yra “vyrų pasaulis”. Iš da
lies gal taip ir yra. Pavyz
džiui. anglių kasyklose po 
žeme Amerikoje moterys 
visai nedirba. Plieno pra- 

imonėje, kur nuo ištirpusios 
.geležies oda svila, moteių 
visai nėra. Gatvių grindi
nius miestuose ir kelių pili- 
mus atlieka tiktai vyrai. 
Daug tokių “vyrų pasaulio” 
darbų yra, kur moterims 
netinka dirbti. Moterys kaž 
kodėl netinka nė karui, jos 
tik ofisuose ir kai kuriuose 
pagelbiniuose darbuose ka
riavo per šį kaią, o ten ku) 
kraujas liejosi, moterys da
lyvavo tiktai, kaipo slaugės 
ar ramintojos.

Yra viena šalis, kur mo
terys turi lygiai tas pačias 
teises, kaip ir vyrai. Tai 
yra Sovietų Rusija. Moterys 
ten dirba anglių kasyklose 
moterys grindžia gatves, 
moterys dirba fabrikuose 
pačius sunkiausius darbus- 
jos neša ant savo pečių sun
kiausią naštą ir žemės uky
je. Tik “politbiure” moterų 
ten nėra...

PIRMIEJI BANDYMAI VAIKŠČIOTI

Mažutė Charlotte Jarenko iš Chicagos buvo susirgu
si vaikų paralyžių. Čia matome, kaip ji po ilgos li
gos bando daryti pirmus žingsnius su kriukiais. Mer
gytė buvo gydoma Kenny Foundation ligoninėj. Jai 
pagelbsti slaugė Shirley Asklund.

'Keleivio’ Knyį fOS

__
V VAI! J17^

Lr r* »\zxlz\»no yyiiv_ mn—

jonuotf7 diktatoriai...
Na, o jeigu moterys val

dytų pasauli, tai kaip butų T 
Aš pasakyčiau, kad viskas 
priklausytų kokios moterys 
valdytų: su kokiomis pa
žiūromis. su kokiu protu, 
kokioj konstitucijoj, kokių
visuomeninių organizacijų Man yra tekę matyti ir 
remiamos ir tt. kitą šalį. Kada kartą važia-

Galima įsivaizdinti (nors vau pro Švediją, aš nusiste- 
man nuo vieno įsivaizdini-j bėjau, kad ten labai mažai 
mo šiurpas krečia), kad ne-'rnatyti dirbančių moterų, 
tikusios moterys paima vai-! Man buvo paaiškinta, kad 
stybę valdyti.‘Aš turiu gal--Švedijoj vyrai užtenkamai 
voje dvi moteris, kurios’ne-'uždirba, todėl moterys gali 
senai pagarsėjo spaudoje..savo laiką pašvęsti šeimai 
Viena buvo vieno vokiško ir namams. Tame krašte 
koncentracijos lagerio gy- moterys irgi turi visas ly
dytoja. o kita buvo kito gias teises.
koncentracijos lagerio pri-į Kalbant apie "pasaulio 
žiūrėtoja. Abidvi jos buvo valdymą” man prisiminė se- 

• ' ■ go nas anglų posakis. Sako,yti įioigtng IIUVV UulčiimaX C. * 1 V. J*t « »

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražjų ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina .......... 25c

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bamboa 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

ŠOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VJETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato. 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina .................................. $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUO8AS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga.

TIKRA TEISYBĖ APIE
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų I 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl j 
Rusija nesustatria su kitomis valsty- , 
beini s ir kodėl Rusija nenori įsileisti Į 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji • 
tvarkoti? -Ar yra kurijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš ją 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą vaido, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.
DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos ( 
kaina tik ..................................... 15c
'eilės ir straipsniai’ Į
: šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
; daugybė straipsnių, juokų ir tt. : 

Puikiai iliustruota. Kaina ___  25c

{KURGI VISA TAI NYKSTA?
j Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos ' 
i žmonės kuria per amžius? Šj intri- 
I guojantį politiškai-ekonomišką klau- 
t simą aiškina garsusis Vokietijos so- 
j cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
< sky. Kaina .................................. 10c

KUNIGŲ CELIBATAS
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori- 

j ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne-

o irvnrtns ma-žn utnn-lcpliii ! PaP“1^ i toki4 kunigų globą. Para- o KVOnOS^rndZŲ K61111. j kun. Geo. Townsend Fox, D. D.,
3 vidutiniai kaliafijorai. 1 sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
3 svarai svogūnų. Kaina ............................... 250
3 bunčiai salierų.
Supiaustyk salierus ir'ka- 

liafijorus. Nulupk svogūnus 
ir nušluostyk agurkėlius.
Įdėk į daržoves 2 puoduku 
druskos ir užpilk galioną i 
vandens. Tegul taip pašto-į
vi per naktį, o iš ryto viskąĮ^^^^MiksUs'ma^', S 
užvirink. Tuomet nusunk ir! žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir

APIE VALGIUS.
Švediški blynai

Keturiems žmonėms ima
ma šitokia proporcija:

1 puodukas miltų.
1 šaukštukas baking pau- 

derio.
Žiupsnis druskos.
1 šaukštas cukraus.
1 išplaktas kiaušinis.
1 puodukas pieno.
1 šaukštukas ištirpintų 

riebalų.
Miltus persijok kartu su 

druska, cukrum ir baking 
pauderiu. Atskirai sujunk 
pieną, kiaušinį ir ištirpintus

Agurkų pikielis su 
muštarda

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau- 

darbininkams neapkainuo- 
Kaina .............................. 25c

damas paliko savo sunui, metų už begalinius žiauru-J Anglijos parlamentas viską 
trumpa testamentą, kuria-i mus. Niekas taip žiauriai . gali padalyti, tiktai iš vyro Į Klausim n įsuipin
me sakė: “Vaike, atmink' nesielgė su kaliniais, kaip'np^h nadarvti moters... į nebalus. Gerai išmaišyk

perpilk J____tiarzuvi 5<aitu v<xn-
Į ši kny^a parodo, kodėl taip mano- 
’ — Labai įdomus ir pamokinantis

tos poniutės, kurios abidvi 
yra “kultūringos” ir “švel-

' ninc *

negali padaryti moters. ir
kad pasaulį valdo didžiau
sieji idiotai”.

Musų laikais įvairus val-:nios’’ moterėlės. Viena iš jų
dytojai yra renkami. Bet iš mėgdavo turėti ant. . . . , . . . ... sa,v0 sas lygias teises su moteri-to visai neseka, kad visa-!stalo įvairius daiktus, pada- mjgt vajk„ visvien negalėtu 
da yra išrenkami patys pro-j rytus iš žmonių odos, kurią: OTmdVti Vyrai vargu tinka 
tingiausieji. Paimkime A-.budeliai nulupdavo nuo nu- ir yaiRų auklėjįmui. Yra 
merikos istoriją ir pamaty-!kankintų kalinių! Gt, jei darbu kuriuos moterv* at
sime. kad čia buvo “didie-Jtokios paimtų valdžią, tai. Heka‘’ d rialh suma.
ji prezidentai — Washing- broli, bėk i Bolivijos salvas; • švelniau Bet vra dar 
tonas, Jeffei?onas. Lincol-! pasislėpti. k ’ kur moterys n‘eturi fi_
nas, Rooseveltas ir kai ku-, As noriu pasakyti, kad zįgkos ištvermės dirbti. Yra

sudėk į miltus. Išplak. Kepk 
Mat, skirtumas tarp vy-į karštoj skauradoj, duodant 

rų ir moterų yra fiziologi-,po du šaukštu tešlos kož-:Tnu-wruo6>- 
nis. Vyrai, kad ir turėtų vi

deniu. Tuo pačiu laiku pa-'____ . „ _
daryk šitokio uždaro: {ŽEMAITĖS RASTAI

Pusantro puoduko sausos

kam blynui. Sudėk'iškeptus!.<? šaukštus geltonojo im- 
b lynus po tris į krūvą, pri- btero (turmenc). 
dedant jų tarpan uogienės, j
Valgyt karštus.

KODĖL Aš NETIKIU
{ DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kode! jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20c

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
o senimas irgi dažnai nori pagilinę 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
Kaina tik ..................................^1..00

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
I^abai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa- 

. rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
nas. Kaina .................................. 10c

Į Ar žinote, kad žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ukyje ir augino vaikus, kaip 

‘ tūkstančiai ir milionai kitų mote-rų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
są gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar 
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že

i 6 šaukštus indiškų milte- 
' lių (curry powder).

3 puodukai miltų.
3 puodukus rudojo cuk- 

1 raus.
Šis pikeliavimo būdas ge- 6 kvortas uksuso. 

riausia tinka tiems, kurie . .
turi agurkų savo darže įr, V,slJ P1,ma įmaišyk sau 
kasdien gali juos skinti. !?us

Agurkai pikeliuoti šaltai

rie kiti. Ir buvo prezidentų, yra visokių vyrų ir visokių 
apie kuriuos šiandien visas moterų. Mes matome, kad
svietas užmiršo ir kurie nie- moterys gali būti garsios ir reikia fasakvŲ. kad “va|_- 
kuo nepasirodė, niekuo ne-mokslininkes, kaip ’vokiete{fjvmO” darbe‘moterys eali. 
pasižymėjo ir jokių ypatin- Ližė Meitner, arba kaip ge- Į varžvtis su vyrais. KodėlSudedamai

galybė darbų, kur eina var
žytynės tarp vyrų ir moterų

gų gabumų neparodė 
yra aišku, kad 
ne visada pastato

Iš to nialė lenkė Curie-Skladow-
ir rinkimai ska. Moterys gan.būti dip-|rjkog moterys išstatys į pre- 

J pmmas lomatės. Moterys gali būtiĮzidentus gražią, protingą ir 
vietas pačius protingiausius ir kariaumnkes, kaip fran-.jnteligentišlta moteri. aš už 
žmones. O rinkimuose da- cuzė Jeanne d’Arc arba, gaj balsuosiu

MOTINOS AŠAROS PAGERBIANT SUNŲ

Mrs. Giibert Mower iš Seattle, Wash. gailiai verkia 
prie sunaus paveikslo. Jos sūnūs žuvo didvyrio įnir- 
čia kare, o Seattle mieste viešoje vietoje buvo pri
kalta lenta, kur aprašo sunaus. saržanto Charles Mo- 
wer, pasižymėjimus kare. Motina dalyvavo iškilmė
se ir gailiai apraudoja žuvusį sūnų.

prieskonius. Tuomet,
kttviriteHs nuodui nuolat maišant, supilk visą . . „ ..___ __

ko druskom tiek pat? cuk->uksus3 P° truputį. Užvirink. Į pngggo,?įpp’ paveiks 
' r tiek raMU^Š- I vęntenti -Įdarą sudėk nę, KUR MLSV BOC.A.

' ' ‘' sunktas daržoves ir vėl už
virink. Verdanti pikelį su-

su vyrais. Kodėl ^uJeuanįa^ s^H<ą į

Jei kitais metais Ame- kv°rtų uksuso ir išmaišoma. sterilizuotu*Dabar tą mišinį supilama aeK i sterilizuotus 
perpus į du kvortiniu stik
lu. uždengiama ir pastato- 

u i ma į šalį. Kai tik darže atsi-
VyriškkJran^a agurkų, jie nuskina- 

’}mi, švariai nušluostomi ir 
Įdedami į paruoštąjį mišinį.
Jie turi stovėti tame mišiny 
nemažiau kaip du mėnesiu, 
iki susipikeliuoja.

KALENDORIUS 1948 M.
Jau galima užs,sakyt 1948 m. “Kc- 

StikluSl leivk>” kalendorių. Tai 96 poslapių 
ir tuojau aklinai uždaryk. ;knyga- Kaina .....................  50c-

PAUKŠTELIS.

Skrajoja paukštelis 
Po miško tankmes.
Kaip lengvas pūkelis,
M ums džiaugsma atneš

Šitas pikelis valgomas į Moterys kelia protestus ir 
prie mėsos ir žuvies. ‘reikalauja, kad suknelės

-------------- i paliktų trumpos, kaip iki
AMERIKOS MOTERYS ; šiol buvo. Bet protestai nie- 

STOJA Į KOVĄ! iko negelbsti. Miestų gatvė- 
--------  ;se jau pilna moterų, kurios

Amerikos madų fabri- mados įsakymui nusilenkė

Virintas agurkų pikelis
Agurkus reikia imti švie

žius ir jaunus. Reikia juos 
supiaustyt ir pamirkyti per 
naktį vandeny su ledais. 
Rytojaus dieną reikia pada
ryti šitokio sirupo:

2 puodukai saiderinio 
uksuso.

1 puodukas vandensr
1 puodukas cukraus.
Šaukštukas kvepiančių 

pipirų ir lapelių.
Pusė šaukštuko muštar- 

dos grūdelių.
Viską sumaišyt ir užvi- 

rint; tuomet sudėt agurkus 
iš šalto vandens ir pavirint i 
3 minutes. Tada sudėt į šva
rius stiklus ir į kiekvieną 
puskvortinį stiklą įdėti pu-

Yra sakoma, kad Leif sę šaukštuko druskos ir po 
Ericson, pagarsėjęs norma- ra riekučių svogūno; į kvor-1 

i nas, buvo atradęs Ameriką tinius stiklus dedama po 
'da prieš Kolumbą ir buvo čielą šaukštuką druskos ir 
įsteigęs koloniją toj vietoj, po pusę suraikyto svogūno, j 
kur dabar randasi Massa- Užpilti verdančiu sirupu ir 
chusetts valstija. aklinai stiklus uždaryti.

Nerupi jam niekas.
Tik džiaugias širdis.
Po platu pasauli 
Lakioja jis vis.

Atėjus gegužiui 
Gražiausiuos žieduos, 
Gimtojoj šalelėj 
Jis visad giedos...

A. Rutkauskas.

LEDAI KAIP “SLONIAI”.

Smithsono Instituto užra
šuose yra pasakyta, kad 
1870 metais Indijoj, Sering- 
patano apylinkėj, ledai kri
to tokio didumo kaip “se
nas dramblys.”

kantai, susitarę su audiny-. ir nešioja ilgesnes, lyg pu
čių fabrikantais, šiais me- sės blauzdų sukneles. Kas 
tais nutarė moterims įvesti laimės? Ar moterų valia, ar 
madą nešioti ilgas sukneles, fabrikantų diktatūra?

M a my t ė Labai Dėkinga

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

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

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

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

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir ■ papildyta laida. Kaina .... 25c

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliecia jn vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti tą knygutę. Kaina 10c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1) 

Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
j visokius prietarus, burtus ir tt. 15c

KAIP SENOVĖS ŽMONfiS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

laibai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygatės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.”
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo- 
1 nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro- 
Į las Žemaitės kartu su Andrium Bu- 
| lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau

riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................. 60c
“Keleivi*,” 636 Broadvvay,

So. Boston 27. Mas*.
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Kražių Skerdynės Kražių žemaičiai 
Rusijos valdžios 
buvo nusikaltėliai.

žiūrint 
akimis, 
Bet pa

sekmėje tiktai 4 žmonės at-1893 metais ____ _______ ____ __
Kražių miestelyje, Rusijos ti kalėti po 10 metų kalėji- Įėjimo, 
caro valdžia suruošė lietu- me. bet pats teismas pasiu- Paimkime dabartinius lat
viams “Kražių Skerdynes”, lė jiems bausmę sumažinti kus. Rusijoj caro nebėra. 
Bent lietuvių istorijoj Kra- iki vienų metų kalėjimo, bet yra komunistiškas reži- 
zių 1893 metų rudens ivy- Caras taip ir padarė. Visi mas. To režimo atsiųsta i 
kiai gavo “skerdynių” var-kiti “maištininkai” buvo'Lietuvą policija Praveniš- 

. i nubausti visai mažomis | kiuose ir kituose Lietuvos
Dėl -•> jvyk° Kražių bausmėmis. Taip ir pasibai-! kalėjimuose visai šaltai, be 

Skerdynės? Jų priežastis gė garsioji Kražių byla. jokio pasipriešinimo ir be 
buvo toki: 1891 metais ca- Teismo sprendimas buvo jokios kaltės 1941 metais 
ro valdžia nutarė Kražių švelnus, “maištininkai” at- išskerdė virš tūkstančio 
miestelyje, prie Kražantos sipirko pigiai, bet lietuviu
udčs. panaikinti katalikiš- tarpe “Kražių Skerdynės”

Lietuvoje, toks: 4 žmonės buvo nuteis- sėdėjo po vienus metus ka-
‘ t i in mntn UnlA-ii

upės,
ką moterų vienuolyną ir nu- visvien paliko gyvą atmini- 
tarė uždaryti ten vieną baž-mą.
nyčią ir kapines. Žmonės į Uždarant Kražių bažny- 
kalbėjo. kad caro valdžia- i čią ir vienuolyną, Kražių 
uždarytos katalikiškos baž-J gyventojai siuntė prašymus 
nyčios vietą atsiųs pravos- i carą ir Į užsienių valdo- 
lavų popą. įvus, kad katalikams nebu-

Caro valdžia davė Įsaky-tų atimta jų bažnyčia. Kada 
mą Žemaičių vyskupui Pa-‘Įvyko Kražių “riaušių” mai-
,nll/\wG,G « x-J .» . — _ _________ * * _ • * * __ ?   _ y • • •

sknausdavo silpnesni kai- vėliau klausia seni: 
myną. nuskriaustasis niekur) —Kodėl tu pasakei dviem 
negalėjo . gauti užtarimo, žmonėms visai priešingą 
V ienintelis būdas apsiginti nuomonę apie musų mieste

lio gyventojus?
—Matai, vaikeli, — far-

BŪSI <JN

PARAŠ1UTA1S J ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ

Žydų politinės akcijos Palestinai komitetas_ New 
Yorke paruošė daug parašiutų, kurie bus siunčiami Į 
Palestiną ir parašiutais jie leisis i savo žadėtąją že
mę apsigyventi.

nuo skriaudėjo tada buvo 
sutelkti kitus kaimynus ir
su kardais ginti savo tei- meris paaiškino, — žmonės 
sės. Tai bajoriškai anarchi-. visada įr visur yra tokie, 
jai patys bajorai sugalvojo , kokie mes patys esame. Jei 

tvardą aukso laisvė . „.„.„m toj iam

JUOKAI
įkas pats surūgęs, tai jam 
ir kiti žmonės atrodo surū
gę. o kas yra linksmas ir 
draugiškas, tam ir kiti žmo- 

‘ nės yra tokie. Todėl aš nekuklus Frentai ,
Petras su Jonu ana sek- melava«',, k.a d a .Pakele1’

madieni nuvyko į pikniką.!™™ kalbeJau, ap“' mlN! 
Jiems miestelio gyventojus.

žmonių ’

Ta pati komunistinė Mas
kvos valdžia davė įsakymą 
savo policijai 1941 metų 
birželio viduryje sugaudyti 
ir išvežti iš Lietuvos apie 
40 tūkstančių lietuvių! Žmo
nės buvo gaudomi, kaip lau
kiniai žvėrys, ir gabenami Į 
tolimas koncentracijos sto
vyklas prie vergiškų darbų.

Ta pati komunistinė Mas
kvos valdžia Įvedė Lietuvo
je “teismus”, kur trys žan
darmerijos budeliai žmo

liulioniui uždaryti bažnyčią šinimas. žinia apie policijos 
ir vienuolyną. Pirma vys- ir kazokų žiaurumus pasie- 
kupas norėjo atmainyti tą kė ir rusų ir užsienių spau- 
valdžios parėdymą ir krei-idą. Po visą Lietuvą paskli- 

valdžią su prašymu do žinia, kad caro kazokai
tą klausimą. ’ ramiai besimeldžiančius že- be viešumos, be advokatų 

nesutiko nuta- maičius užpuolė ir juos ir net be paties kaltinamojo

peši į 
persvarstyti 
Bet valdžia
rimo pakeisti ir vyskupas'skaudžiai plakė, daužė ir be

nes “teisia” be liudininkų.

dalyvavimo. “Troika” nuta-
pasiuntė Įsakymą i Kražius jokios kaltės sukišo Į kalėji- ria, kad koks tai žmogus 
iškelti iš ten moterų vienuo-1 mus. Visa tuometinė “vie-’ **' ’ ’*
lyną Į Kauną ir uždaryti šoji opinija” buvo sukelta
bažnyčią. prieš caro valdžios nežmo-

Kražių miestelio ir arti- nišką pasielgimą ir kada 
miausios apielinkės gyven- kražiškiai buvo patraukti Į
tojai tam pasipriešino. Žmo
nės nutarė per naktis ir die
nas bažnyčioje budėti ir 
neleisti iš jos išnešti “šven-

teismą, garsiausieji Rusijos 
advokatai pasisiūlė nemo
kamai juos ginti teisme. 

Advokatai teisme Įrodinė
čiausiąjj”. Pagaliau Į Kra- jo, kad ne kražiškiai kėlė;

bus išgabentas aštuoniems, 
dešimčiai ar ilgesniam lai 
kui Į prievartos darbus ir 
žmogus yra vežamas. Jis ne
gali nei pasiteisinti, nei pa
siskųsti, nei dargi su saviš
kiais susižinoti. Apie pilie
čių teisių apsaugojimą, apie 
“viešosios nuomonės” užta-

ten nepatiko ir jie 
grįžta namo. Petras sako:

—Pasiutusiai nuobodus 
piknikas, vos galėjau išken
tėti ten.

—Kol mes ten buvome, 
tai dar galima buvo kęsti— 
pridūrė Jonas — bet kas 
ten dabar darosi, kada mu
sų nebėra? Tur būt. ir mu
sėlės ten dvesia iš nuobodu-
mo...

MARGUMYNAI
Butelių Kelionės 'rodė per televizijos aparatą 

Amerikos prekybos de- jurų gelmių žuvis. Coraell 
partamento žvejybos sky- universiteto mokslininkai 
rius kails nuo karto palei- sako, kad greit visos jurų

Farmerio Išmintis
Prie mažo miestelio sėdi 

senas farmeris savo namų 
kieme. Atvvksta vienas pa
keleivis ir klausia:

—Pasakyk, kas per žmo
nės gyvena tame miestelyje, 
ar jie draugiški?

—O kokie žmonės buvo 
ten, iš kur tu atvyksti? —

Gali Sulūžti
Moteriškė aną dieną Įėjo 

i paštą ir padavė tarnauto
jui sunkų pakietą. kuriame 
buvo surišta didelė biblija. 
Tarnautojas pakietą pa
vartė ir paklausė:

—Ar čia nėra nieko, kas 
gali sudužti ar sulūžti?

—Atsargiai — atsiliepė 
moteriškė — galima sulau
žyti, čia yra visi dešimts 
prisakymų!

žius atvyko Kauno guber
natorius Kligenbergeris su 
dideliu policijos buriu baž
nyčios uždaryti. Guberna
torius davė Įsakymą polici
jai žmones iš bažnyčios iš
vaikyti. Žmonės pradėjo 
priešintis ir apie bažnyčią 
Įvyko susirėmimas su poli
cija. Gubernatorius tuoj pa
reikalavo, kad iš Varnių 
butų atsiųsta “pagelba” 
prieš beginklius žemaičius 
ir greit sulaukė didelio ka
zokų būrio

,rimą. apie viešus ir teisin
gus teismus ir advokatus 
niekas ir neprisimena. Jei 
policija mano, kad tu esi

maištą prieš caro valdžią, 
bet policija ir kazokai už
puolė ramiai besimeldžian
čius žmones ir todėl advo-'“prieš valdžią”, tu esi pa-
katai reikalavo nubausti 
administraciją už sauvalia
vimą ir žmonių plakimus!

—o—
Man teko kalbėti su vie

nu Bostono lietuviu, kilusiu 
iš Kražių miestelio. Jis sa
kosi atsimenąs “Kražių 
Skerdynes”, nes tada jam j tuvių 
jau buvo 7 metai amžiaus. I daro Maskvos budeliai

smerktas pražūčiai ir jokių 
pasiteisinimų nėra.

Todėl ir tenka sakyti, 
kad caro valdžios pasielgi
mas, palyginus su Stalino 
budeliška režimo tvarka, 
buvo žmoniškesnis ir teisin
gesnis. Joks caras taip lie- 

nenaikino. kaip tą 
da-

Jo motina ir senelis ėjo Į i bar. Todėl ar nereikėtų 
Policija ir kazokai greit! bažnyčią budėti, o senelis j “skerdynių” 
ntvorlrS” vomoiėinc Flon_ ’hlivn L’97nkii encrantiic ir1 Ctolinr.“sutvarkė” žemaičius. Dau 

gelį jų primušė, kitus su
gaudė apie bažnyčią ir nu
vedė i valsčių, kur visi bu-

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

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

vandenį ir kurioje vietoje, visus senais ir naujaisiais " . „.
Vėliau, kada tokie buteliai'laikais nuskendusius laivus. Tokie pat netikę ir čia
yra pagaunami jurose, pa-' Kuomet kalbame apie gyvena atsakė farmeris. 
gal užrašą žinoma, kiek to-' nuskendusius laivus, tuoj __ 9
Ii toks butelis keliauja ir Į ateina Į galvą mintis apie Greit sustojo kitas pake- 
kurią pusę jis plaukia. i 16-ojo ir 17-ojo amžių ispa-Įleivis ir vėl klausia, kokie 

Pagal padarytą patyrimą nu laivus, kurie gabendavo tame miestelyje žmonės gy-
yra žinoma, "kad butelis, iš Amerikos auksą Į Ispani-.vena. Farmeris irto pak lau- .. ___
paleistas Į Atlanto vande- ją. Daug tų laivų dėl audrų'sė. kokie žmonės buvo ten,į
nvną Naujosios Anglijosl ar mūšiuose nuskendo su iš kur įis atvyksta. Pakelei- nes skundžiasi. Deksnio Galinda
pakraščiuose pats vienas iki visu auksu. Gal televizija vjs sako: " I SntųSUi?aK^ų

linksmus kraštų svieto, šildydama ga-
.. . , “ ’ i linga šiluma sunaikins minėtus skau-

tlkrai drau-;smus: Sena ir teisinga patarlė sa
ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai

Airijos pakraščių nukeliau- padės surasti senovės ispa- 
ja per 515 dienų. Iki Škoti- nu auksą?

Knisliai nlsiii-. r"---
kia 562 dienas ir iki Shet-i ‘Prievarta ir Meile*

—Labai fain, 
geros širdies,
ori čir i

buvo kazokų sugautas ir Stalino režimui, o Kražių t 
pusnuogis nuvarytas prie t Įvykiams surasti kitą pava-‘
valsčiaus, kur jis buvo nu
plaktas. Senelis dėlto nete-

vo išplakti rykštėmis. Keli ko sveikatos ir jo mirtis bu- 
žmonės begaudant bandė vo pagreitinta. Bendrai; tas 
perplaukti patvinusią Kra
žantos upę ir nuskendo.

kražiškas žemaitis sako, 
kad “riksmas apie skerdy- 

Tiesiog nė vienas žmogus nes*’ buvo išpustas dalykas, 
kazokų nebuvo užmuštas-[ Tiesa, policija ir kazokai 
bet dėl mušimų keliems! elgėsi žiauriai, bet apie 
žmonėms kazokai pagreiti-i “skerdynes” visvien vargu 
no mirtį. Ypač iš senesnių \ galima kalbėti

.žmonių kai kurie dėl žiau-! skę>d
liaus plakimo neteko,svei-,nebuvo paskerstas.
Įlotos. ! Atrodo, kad Kražių Sker-
‘ 1 Gubernatoriaus Klingen-į dynių legendą reikia “per-
bergerio policija ir kazokai 
laimėjo' muši prieš begink
lius žmones. Po plakimų

e e S jeifTU nori vizroni, uu
1  MUSU miestelyje irgi tepk su Deksnio Galinga Mosčla.

land salų jie plaukia 582 d. į 1596 metais senojoj Lie-? , h • dran«risiri žmo i Turi,rne.>uK nuo žmonių, ku-Į Paprastai tie buteliai keltuvoje ir Galicijoj atsirado gyvena laba‘-d'auglskl
zocn paliRU j iiauja tam tikrais keliais ir “unijotų” tikyba, arba pra- į, o Kraziuu„ . J___ ________  ___j___tas parodo juros vandenų voslavų apeigų bažnyčia,

dinimą? Tokios nuomonės 
yra tas kražiškis So. Bosto
no lietuvis, kuris man Kra
žių Įvykius aiškino.

Jonas Žemaitis.

Daktarai Kartuvėse

Amerikos kariškas teis
mas nuteisė pakarti septy-

kainuoti” ir surasti tam Įvy
kiui kitą. švelnesnį vardą. 

Pamanykime tiktai: Kra
daugelis žmonių buvo suim- zių gyventojai susibaudę 
ti ir laikomi kalėjime. Gu-Į neklausyti valdžios patvar- 
bernat'orius sakė, kad visi.kymo. Jie priešinosi polici- 
maištininkai bus traukiami jos Įsakymui apleisti bažnv-v • 1 1 « *teismo atsakomvbėn.

Po metu ivvko teismas
čną ir su lazdomis ar akme 
nimis bandė “pakelti ran-

Teismo sprendimas buvo ką”, prieš Rusijos Carą!

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

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

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
__skelbia jų 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 teisybe apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlvkščią “liaudies seimo“ rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos“ periodą. . . . .

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

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

e šešiems mėnesiams — $3.25.
į?* SIŲSKITE ČEKI ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

r NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Di.

sroves.

Dirvų Irigacija Amerikoje
Dirbtini dirvų drėkinimą džia

kuri pripažino Romos po 
piežiaus viršenybę.

1839 metais Rusijos val- 
žiauriausiu smurtu

m-
formpric1 Deksnio Galingos Mosties.

. , launeus Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 
—geresnių niekur nerasi. oz. $5.00. (6-8

’ Reikalaukit tik
_ „ • Deken’s OintmentFarmerio mažas vaikas P. 0. box 666. Xew.rk, n. j.

nės — paaiškino

“irigacija”. Ame-vadiname _ 
rikoje, pagal cenzo biuro 
pranešimus, 1940 metais

“unijotus” išnaikino ir pri
vertė juos prisijungti prie 
Rusijos cerkvės. Paminėji-

„ _ yra ir
daktaras Kari Brandt, Hit
lerio asmeninis gydytojas. 
Viena daktarė moteris, Gre
ta Oberhausen, to paties

buvo 430 tūkstančių farmų. mui to Įvykio Rusijos val- 
kurių dirvos buvo drėkina-į džia nukalė medalius, kurių 
mos" dirbtiniu budu. Apie vienoje pusėje skelbia “T01- 
30 milionų akrų žemės A- žestvo Pravoslavija” (pra- 
ęnerikoie gauna drėgmė voslavijos pergalė}, .0 kitoj 
Žirbtbnu budu. Vamzdžių medalio pusėj begėdiškai 1 

ii4 Visi skiti Wė- meluoja: “Prievarta atskir-'
kinimo įtaisymai pareikala- ti 1596 metais su meile vėl 
vo iki 1940 metų virš vieno prijungti 1839 metais".

„ _________ , „ r___ biliono dolerių kapitalo. [ 1945-46 metais Rusija
teismo buvo nuteista kalėti I Iš valstijų daugiausiai iri- galutinai panaikino unijo- 
20 metų. Ji buvo Ra vens-į guo j am u dinų turi Kalifor- tus ir Galicijoj, kur tos ti- 

' nija, Colorado ir Idaho. To- kybos žmonės buvo išsilai- 
se valstijose klimatas yra kę iki musų laikų. Stalinas 
sausas ir dirbtinas laukų pasielgė panašiai, kaip ca- 
drėkinimas ten yra žemdir- ras, tik daug žiauriau. Jis 
bystės pagrindas. Kitose įsakė visus unijotų vysku- 
valstijose, kur klimatas nė- pus. kunigus ir vienuolius, 
ra toks sausas, laukų drėki-Jkurie nesutiko “su meile” 
nimas turi mažesnės svar- grįžti Į pravoslaviją, išga- 
bos. benti Į prievartos darbų

stovyklas ir taip vienu smu-

brueko moterų koncentraci
jos stovyklos gydytoja.

Paprastai daktarai skai
tosi “žmonių prieteliai,” bet 
nacių daktarai pasirodė 
esą be žmoniškumo. Jie bu
vo nuteisti už tai, kad darė 
visokius eksperimentus su 
žmonėmis koncentracijos 
stovyklose. Jie užkrėsdavo 
žmones visokiomis ligomis 
ir paskui ant užkrėstų žmo
nių bandydavo visokius vai
stus. Jei žmonės numirda
vo. reikalas tuo ir baigda
vosi. O jei kokie nors vais
tai pasirodydavo geri. “vo
kiškas mokslas” žengdavo 
pirmyn.

Šiaip jau daktarai viso
kius eksperimentus daro su 
jurų kiaulikėmis, su žiurkė
mis. kartais su katėmis, šu
nimis ir beždžionėmis. Vi
same pasaulyje Įstatymai 
draudžia dalyti eksperi
mentus su žmonėmis. Bet 
naciai Į suimtuosius ir Į ki
tų tautų žmones žiurėjo, 
kaip Į “minderwertig”, ar
ba mažaverčius sutvėrimus.

Televizija Po Vandeniu giu unijotų bažnyčia Galici-
Comell universiteto juri- j°į Pa]}^° be dvasiskijos, o 

ninkystės laboratorija, Buf-Į bažnyčias perėmė pravosla- 
falo. N. Y. mieste, padarė v" Tr'^ob Qta‘
labai įdomių bandymų su
televizija juros 
Fotografuojančios televizi
jos kameros yra Įleidžiamos 
į vandenį ir daromos nuo
traukos giliai po vandeniu. 
Giliau jurose po vandeniu 
yra tamsu, todėl kartu 
kamera

vų popai. Kokį medalį Sta 
~ linas Kruvinasis pravoslavi- 

Jelmėse?j°s pergalei nukalė, neteko
patirti.

“Aukso Laisvė”
Senaisiais laikais Lietu

voje (17-aįame amžiuje) 
Sy į viešpatavo toki tvarka, ku- 

\ra“ Įleidžiama i ri3 bajorai buvo praminę 
vandenį dirbtina šviesa, ku- aukso laisve . Ta laisvė 
ri leidžia daryti nuotraukas niūrėjo nieko bendra su 
visiškoi tam=oi I auksu , bet tai buvo di-

Kol te buvo padaryti ponų sauvalės lai-
bandymai tiktai 160 pėdų kai- . Kas tada buvo turtin- 
gilumoje ir nuotraukos pa- £a? J.r stipi’as, tas neturėjo

________________ .____________________________; bijoti nei policijos, nei teis-

_ _  pakils Į kartuves, vargu ra- mų, nei valdžios. Jis buvo
i Todėl nacių daktarų “eti- sis kas dėl tų vokiškos kui- pats sau ponas ir jam buvo
ka” leido jiems su žmonė- turos “viršžmogių” paša ky- “aukso laisvė”.
mis elgtis kaip su jurų tų gerą žodį. Jei jau karti, Bet nelaimė tada buvo
kiaulikėmis. Užtad dabar, tai kartuvės tokių daktarų silpniems, bejėgiams, dargi
kai septyni mokyti daktarai prašyte prašo! (bajorams. Jei didikas nu-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.

yra išmokėjęs arti $5,000,000.00. ’
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas: »

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

ir‘pomirtinių apdraudų

-

Kalendorius 1948 Metams
“Keleivis” jau raošia spaudai dideli Kalendorių 

1948 metams. Kalendoriuje bus daug straipsnių, 
naudingų patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir 
visokių pasiskaitymų. Kalendorius turės 100 pusla
pių 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.
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SLA JUBILIEJINIS 
PIKNIKAS

Bus “Dainos” choro susi
rinkimas.

Mokyklos atsidaro. MUZIKA

“Dainos” choro mokyto-! 
ja, p-lė Amelia Tataronytė- 
prašo mus pranešti, kad šio 
mėnesio 9 d. Įvyks pirmuti
nis po vasaros atostogų 
“Dainos” choro susirinki
mas. Visos dainininkės pra
šomos susirinkti kaip 7:30 
vakare i “Tree Arts Stu-

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Antras Apskri
tis, kuris susideda iš visų 
gerai stovinčių SLA kuopų 
Massachusetts valstijoje, 
apvaikščios SLA 60 metų 
sukakties jubiliejų metinia
me piknike, Lake Chauncy 
Parke. Westboro, Mass.. 
sekmadienį, rugsėjo (Sep-!dio,” 480 Boylston st. Se-* ’ v - * — XV a •! I   _1__ --- — X ~ o Ftember) 14, 1947. Piknikas 
prasidės 1-mą valandą po 
pietų.

Programoje bus tinkamai 
atžymėti SLA 60 metų gy
ve vimo svarbieji Įvykiai, 
bus atiduota pagarba užsi
tarnavusiems SLA veiklos
Veteranams ir Karo Vete-! čiami vyrai.

nos choristės prašomos at
sivežti ir naujų dainininkių. 
Prie “Dainos” choro gali 
prigulėti ne tiktai mergi
nos, bet ir vyrai. P-lė Tata
ronytė nori šiam sezonui 
sudaryti mišrių balsų cho
rą. todėl ypatingai yra kvie-

KELEIVIS, SO. BOSTON

POTVIN1S NEW YORKE

Dėl didelio lietaus New Yorke patvino East River ir 
užliejo paupės gatvę. Automobilistas Monroe Spo- 
dek važiavo gatve, bet vanduo užliejo jo motorą ir 
jis pasilipęs ant savo mašinos šaukiasi pagelbos.

Šią seredą Bostono prie- Dunavime. ir P..n..
miesčiuose jlu atsidaro mo- , G'™us,as ^mok“ S"OJ 
kyklos. Pačiame Bostone ity .d"°^ profes.onal, mankos
pradinės mokyklos 
rys kitą savaitę.

atsida- •

Sudegė laivas.

Labor Day naktį ties 
Spectacle ’ Islandu sudegė 
laivas “Snetind,” kuris 
riogsojo tenai apleistas jau 
10 metų. JĮ padegė nežino
mi asmenys “dėl fonių.”

Everette banditai apiplė
šė taxi vežiką Heinrichą, 
atimdami iš jo $13 pinigų.

RADUO PROGRAMA

ranams. prisiminsime musų 
veikėjų darbus ir kovas dėl 
laisvės ir demokratijos, ku-

Per vasarą “Dainos” cho
ras repeticijų neturėdavo, 
nes daug narių buvo išyy-

rie simbolizuoja SLA gyve-'kusių atostogoms. P-lė Ta-!bai jaukioje ir .malonioje 
nimą. ’taronytė taipgi paskutiniu į nuotaikoje.

Gros Dirvelio orkestrą ir laiku buvo išvažiavusi i| E. Kesler.
dainuos Gabijos - Aušrelės New Hampshire kalnus, 
chorai. Bus priruošta ge- Buvo užkopusi net ant gar- 
riausios rūšies valgių ir gė- siojo Washingtono kalno, 
rimų. Po Labor Day švenčių ji

Programoje bus perstaty- vėl sugryžo Į savo studiją.
ti Įžymiausi kalbėtojai, ku- --------------
rie trumpai apibudins SLA 
60 metų gyvavimo nuopel
nus ir pabrieš ko galime ti
kėtis ateityje iš Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje, —

Buvo Puikus Gabijiečių 
Išvažiavimas

BUVO JAUKUS ALT. 
PIKNIKAS.

Pereitą nedėldienj Keis
tučio Draugijos darže, East 
Dedhame, buvo suraoštas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinio skyriaus piknikas. 
Diena buvo giaži ir suva
žiavusi publika turėjo sma
gų pažmoni. Piknike daly
vavo trys Tarybos atstovai- 
adv. Jonas Grigalius. Juo
zas Arlauskas ir S. Michel-

SekmadienĮ. rugpiučio 24 
tos didžiulės lietuvių fra- dieną Gabijos choras tuiejo 
ternalės organizacijos, kuri §maCT išvažiavimą am 
per šešis desėtkus metų iš- Prano *ozeno ukes’ Ra>'n‘ 
laikė aukščiausias lietuvy- hame. Mass.
bės tradicijas. . Choristų ir rėmėjų daly-,^

Dabartiniu laiku musų L3^3^ ..s101?35 zmor]ly? Svečių buvo iš Norvvoo-Į
Susivienijimas siekia pa- . .„RozeJai Pa?aml.no i do, Lavvrence’o ir kitu mies- 
gelbėti lietuviams tremtyje. PietHs 1S produktų uzaugin-^ Pažymėtina, kad pikni- 
dedasi prie kovos už Lietu- ir pagamintų jų pačių. J.e |)UV0 (iaUg jaunj_
vos laisvę ir yra užsimojęs pietų choras yad°-’mo Jaunuolių buvo dau-
Įkurti didelę prieglaudą lie- y^ej Diryeho sudainnvo -au negu sepesniojo am_ 
tuviams seneliams. keletą liaudies dainelių.,, o ^įaus žmonių.

Tad visi tėmykite dieną Pa®kul. seke smagus pasiva-i Surengdami šitą pikniką, 
ir vietą. Nusistatykite va- • nuravimas. . ’Tarvbos veikėjai atliko pa-
žiuoti su visa šeima i Lake Kozenų ūkis tun 3o0 grjrtjna (}aiba.
Chauncy Parką. Westboro, ?krų žemes. todėl ten yra;
sekmadieni, rugsėjo 14-tą. ir P??lvalMC1^1. 11 ^Ta ko

Sekite spaudą ir radio pasižiūrėti. L kis vedamas 
dėl pranešimų iš kurių vietų ^a^ai. pavyzdingai. \ len 
Massachusetts lietuvių kolo- melžiamų karvių farma tu-, 
nijose ir kokiu laiku išeis !\aPie sirr?^’ 0 V1S^ ."l Šią savaitę ‘ keleivio re
busai Į ŠĮ nepaprastą pikni- žėnas sakėsi per metus uz- daktorius. d. J. Januskis. is 
ką. Nuoširdžiai kviečia ko- augimąs 18 tūkstančių. Pa- vyko ilgesniam laikui atos 

klausiau, kaip jis apsidir-togų. Ta proga jis lankysis 
ba? Sako. samdau darbini:* kai kuriose lietuviu koloni-

Brookline Akademija Ati
daro Slaugių Mokyklą

Rugsėjo 8 d. Brookline 
Academy of Music and Arts 
atidaro slaugių mokyklą. Į 
kurią bus priimtas tiktai 
aprėžtas skaičius mokinių. 
Mokykla atsidaro ant 1658 
Beacon st, Brookline 46, 
Mass. Mokyklai vadovaus 
Miss Vilma Magoch, o jos 
padėjėja bus Mrs M. Dun- 
ham. Tėvai norintieji Įrašy
ti savo dukteris, gali kreip
tis nurodytu adresu.

Didžiausis Amerikos žve
jybos centras Atlanto pajū
ry yra Bostono uostas.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

r

‘Keleivio” Rekadtorius 
Išvyko Atostogų

ką
misija: J. 
Dvareckas, 
A. Namaksy

Arlauskas. J. 
A. Kraučialis-

Bostone Pradėta Statyti 
5,000 Butų

kų, bet dirbame ir patys su jose. 
visa šeima, du sūnūs ir trys 
dukterys, visi nesibijome 
darbo.

P. Rožėno vaikai yra ge-
Šiais metais Bostono mie- rai išmokyti. Sūnūs Adolfas 

ste buvo pradėta statyti 5 baigė Suffolk universitetą, 
tūkstančiai naujų butų. o sūnūs Bronius yra ukinin- 
ypač daug butų pradėta kas, duktė Ona baigė Bris- 
statyti liepos mėnesį. Šių tol biznio kalidžių. Liudvy- 
metų statyba Bostone yra sė baigė 3 valstybinę “Nor- 
daug didesnė, kaip 1946 mai School”. o Rūta išsimo- 
metų. kė “hairdresser' amato. Vi-
.. . -_ si vaikai dar nevedę. Visa
Net kalėjime nėra ramybes šeima mus priėmė labai šir-

Labor Day naktį East dingai ’r vaišingai. 
Cambridge kalėjimo Ina- P. Rožėnų ūkis randasi 
miai šaukėsi policijos, kad prie ežero, todėl norintieji 
nuramintų ištvirkusius vai- turėti puikios progos ir pa- 
kėzus, kurie apljnk kalėji- simaudyti ir laivukais pa- 
mą kėlė tokį triukšmą, kad sivažinėti. Nė nepastebėjo-Į 
kaliniai negalėjo užmigti, me. kaip laikas prabėgo la

Kad nesutrak džius raštų 
ir korespondencijų paskel
bimą- prašome visus kores
pondentus laikraščiui ski
riamus raštus adresuoti tik
tai “Keleiviui”, o ne redak
toriaus vardu.

Rekrutuoja Vyrus Į Armiją

S. L. A. JUBILIEJINIS

Rengia SLA Antras Apskritis

Sckmad. RUGSEJO-SEPTEMBER 14 1947 M.
LAKE CHAUNCEY PARKE, WESTBORO MASS.

Piknikas prasidės pirmą valandą po pietų. Gros 
Dirvelio orchestras, bus gerų valgių ir gėrimų, dai
nuos Gabijos-Aušrelės chorai, bus pagerbti musų ša
lies karo veteranai ir SLA senieji darbuotojai ir bus 
daugiau gražių ir smagių pamarginimų.

Visi Lietuviai ir Lietuvės,
Širdingai kviečiami dalyvauti Susivienijimo Lietu

vių Amerikoje 60 metų jubiliejaus minėjime, musų 
didžiajame piknime Čhauncey parke- Westboro. At
vykite su šeimomis. Atvykite visi!

mokytoja p-lė Ameria Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis j jos muzikos mokyk
lą: (-)

THREE ARTS STUDIO.
480 Boylston st., Boston, Mass.) 

Tel. KENmore 3571
Namų, ELlot 8222

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

1. Armonistas Richard 
Barinis iš Dedham, Mass.

2. Dainininkė Dr. Emilija 
Rudokiutė iš So. Bostono.

3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo Įspūdžius ir nusiųskit! 
šiuo adresu: WORL Sta-I 
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)

lisinumuoja Kambarys
Gražioje vietoje Dorchesteryje gy- 

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

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

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant 
Radijų ir Radijo-Fonografų 

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

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broadaay

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

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: $417(1.00; išlaidos su šiluma ir 
aptarnavimu, bei taxais, $3300.00. Kaina $20,000. Reik Įne
šti $5000.00. Likusi: morgečius 4%. Kreipkitės pas:

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

*

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

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

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

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
1,1 M'atches - 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
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai:
- Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiku Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
_ 37 ORIOLE STREET 

West Rorbury, Mase.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nao 7 iU 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MAS8. 

Telefonas: SOUth Boston 1820

Amerikos armijai labai 
trūksta vyrų. Dabar kas mė
nesi iš armijos pasiliuosuo- 
ja 10;000 vyra daugiau, ne
gu Įstoja naujų. Todėl armi
jos viršininkai stiprina rek- 
rutavimą. So. Bostone dirba 
du rekrutavimo Įstaigos (55 
Tremont st.) atstovai, vie
nas jų, saržentas W. B. 
Jack. buvo užėjęs i musų 
Įstaigą ir sakė, jis norėtu 
daug lietuvių gauti j musų 
armiją, nes jie esą geri ka
reiviai.

Sako, Nėra Kur Šiušių Dėti

Regai Shoe Company 
Brocktope praeitos savaitės 
gale uždarė savo dirbtuvę 
Whitman- Mass. Apie 1,000 
darbininkų liko paleisti 
dviem savaitėm. Kompanija 
sako- ji neturi kur dėti pa
gamintų šiušių. W.L. Dou£- 
las šiušių kompanija davė 

'savo 1200 darbininkų ir tar
nautojų atostogas, bet tik
tai dalis darbininkų gauna 
apmokamas atostogas.

< J 
ŠHs
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Tai gal nustebins tamstą
Paimk paišelį ir popierio. Užrašyk 

kiek metų dirbai pragyvenimui. Pada
ryk tikslų apskaičiavimą, kiek pinigų 
kiekvienais metais esi uždirbęs algomis 
ir kitais uždarbiais. Tada sudėk viską į 
bendrą sumą. Skaitlinės nustebins Tam
stą. Jeigu Tamsta esi apie 40 metų am
žiaus, gali būti. kad Tamsta esi uždir
bęs $50,000 arba daugiau per savo dar
bingą gyvenimą.

Tai yra daug pinigų. Sekantis klau
simas yra kiek gi Tamsta sugebėjai su
taupyti ?

Jei Tamsta nieko nesutaupei per tuos 
praeitų uždarbių metus, tai dabar ne
praleisk naujo uždarbio gavimo dienos, 
be taupymo sąskaitos Jūsų Mutual 
Savings banke. Atsimink, vieną dieną 
Tamsta pasieksi to amžiaus kada jau

nebebus algos išmokėjime dienų. Kada 
šis laikas ateis, tai Tamsta norėsi turė
ti daugiau negu prisiminimus apie per 
savo gyvenimą uždirbtus pinigus. Už- 
sivesk taupymo sąskaitą tuojau pat.

šeimos lainfė 
tarpsta taupume
Planuok savo šei
mos ateitį su Tau
pymo sąskaita, U.S. 
Taupymo Bondsais, 
Gyvybės Apdrauda 
ir Tamstos nuosa
vais namais.

-SAVINGS BANKS
of Massachusetts

KLAUSYKIS “Music You Love” KOŽNĄ SEKMADIENĮ, WBZ, WBZA, 

Boston ir Springfield, 12:10— WBKK, Pittsfield. 1:15 P. M.

—
Bostonas yra penktas di

džiausis Jungtinių Valstijų 
miestas.

Bank atkars jan 
sat this tinklam

at a “Savings Bank ar 
/nstitntian for Savings ”

i. 
r ; 

I5

i1

' ■

1 1
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Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniai*: 
noo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Coatral H.

CAMBRIDGE. MASS.

TeL ŠOU 2805
• DAKTARA8

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Noo 9 ryto iki 12 Urną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. I-afayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAl 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
žia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 
Tat SOUth Boston 4618
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