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Atskiro Numerio 
Kaina 7 centai 42 METAI

Plieno Darbininkai Pratęsė 
Sutartį su Darbdaviais

Sutartis Pratęsta Iki Balandžio 30 d. — Darbininkai 
Gauna 32 Milionus Dolerių už Praeitą Laiką — Pake

liami Uždarbiai 17 Milionų Dolerių Per Metus — 
Derybos Eis Del Sutarties Atnaujinimo

Generolas G. Marshall Važiuos 
Maskvon Daryti Taiką

Naujo Valstybės Sekretoriaus Atominė Politika ta Pati, 
Kaip Seniau Buvo — Maskvoje Mažosios Tautos Netu

rės Balso — Taika su Vokietija Bus “Didžiųjų”
* Vienybės Didelis Bandymas

Iš Pittsburgho praneša, 
kad Amerikos Plieno Dar
bininkų unija sutarė su 
darbdaviais pratęsti dabar 
veikiančią darbo sutartį iki 
šių metų balandižo mėne
sio 30 d. Iki to laiko bus ve-, 
damos derybos del sutarties 
atnaujinimo ateinantiems! 
metams.

Šiuo tarpu unija išsiderė
jo iš darbdavių savo na
riams mažą pakėlimą už
darbių. Už praeitą laiką 
darbininkai gaus iš darbda
vių 32 milionus dolerių ir 
iš uždarbiu pakėlimo jie 
gaus 17 milionų dolerių me
tinio priedo. Už praeitą lai
ką gaus tie darbininkai, ku
rių darbas sutarta brangiau 
apmokėti, perkeliant juos į 
brangiau apmokamas kate
gorijas.

Taika plieno pramonėj y- 
ra geras ženklas. Laukiama, 
kad ir kitose pramonės ša
kose bus susitarta be strei
kų. Plieno pramonėje dirba 
apie milioną darbininkų. Ir 
unija ir plieno fabrikantai 
reiškia didelio pasitenkini
mo, kad derybos ėjo sklan- 
džai ir kad susitarta taikiu 
budu.

Anglų Rusų Sąjun
ga Veikia

Anglija protestavo “pa
čiam” Stalinui del vieno 
“Pravdos” straipsnio, ku
riame buvo sakoma, kad 
Anglija nesilaiko ir nebe- 
pripažįsta anglų-rusų 1942 
metais pasirašytos karo są
jungos. Stalinas į tą protes
tą atsiliepė ir sako. kad vis
kas tvarkoje. Jei Anglija 
pripažįsta tą 20-čiai metu 
pasirašytą sąjungą. tai 
klausimas baigtas ir į “Pra
vdos” prasimanymus nėra 
ko žiūrėti. Anglijos minis
teris Bevinas siūlė Maskvai 
tą veikiančią sutarti pail
ginti iki 50 metų. bet Rusi
ja kol kas nesutiko sutartį 
pratęsti.

BALF Vajaus Pra
džia Padaryta

Atvyko 19 Lietuvių 
Tremtinių

Sausio 24 d. laivu “Ma
rine Marlin,” kartu su bu
vusiu Lietuvos prezidentu 
Dr. K. Grinių, atvyko būre
lis lietuvių. Dalis jų yra A- 
merikos piliečiai, kiti Lie
tuvos piliečiai tremtiniai, 
gavę Amerikos vizas. Atvy
kusiųjų tarpe yra:

Jonas Adomavičius, An
tanas ir Vanda Urbonai,1 
Stasys Jurkūnas, Nelė Kai-! 
rytė-Katilienė su dukrele 
Angelą, Dr. Antanas Kyras, 
Margareta Samatauskas, 
Albinas Strazdas, Juozas 
Valakas, Kazys Visockis. 
Robertas ir Marcelė Žukai 
su dukrele Dainora.

Tą pat dieną orlaiviu iš 
Paryžiaus i New Yorką at
vyko profesorius Jurgis 
Baltrušaitis, žinomo Lietu
vos mirusiojo poeto Jurgio 
Baltrušaičio sūnūs. Jis yra 
kviečiamas į Yale universi
tetą dėstyti vidurinių am
žių meno istoriją.

MALTA GAUNA PLA
ČIĄ AUTONOMIJĄ

Maža anglu valdoma 
Maltos sala Viduržemių ju- 
roie per karą iškentėjo di
delius italų ir vokiečių bom
bardavimus. Anglijos val
džia Maltos gyventojams 
buvo pažadėjusi po karo 
duoti plačią savivaldą ir 
padėti jiems atstatyti su-į 
griautą kraštą. Dabar Ang
lijos valdžia skelbia naują 
konstitucija Maltai. Gvven- 
toiams suteikiama plati au- 
tonomiia ir duodama dar 
20 milionų svaini sterlingų 
pinigų ūkio atstatymui.

Du Gubernatoriai,
Bet Pinigų nė Cento

Georgia valstijoi du gu
bernatoriai. H. Talmadge 
ir M. E. Thompson varžosi 
del gubernatoriaus vietos 
jau virš dvejų savaičių ir 
dar niekas nežino, kas turi 
būti Georgia gubernatorių. 
Tuo tarpu Georgia valstijos 
iždininkas davė Įsakymą 
bankams neapmokėti jokių 
valstijos bylų. kol teismas 
neišspręs kas turi teisę būti 
Georgia gubernatorium. 
Dabar abu gubernatoriai 
sėdi be cento valstijos ka
soje. Jei ilgiau tęsis neaiš
kumas del gubernatoriaus 
vietos, Georgia valstija ne
galės išmokėti savo tarnau
tojams algų ir turės nrašvti 
savo valsti ios aukštąjį teis
mą. kad jis išspręstu, kuris 
iš dviejų gubernatorių yra 
tikras.

VISI LINKSMUS IR LAIMINGI

Prezidentas Trumanas, buvęs Valstybės sekretorius James F. Byrnes (de
šinėj) ir naujasis Valstybės sekretorius generolas George C. Marshall, visi 
atrodo laimingi del pasikeitimų Valstybės departamento vadovybėje.

DR. K. GRINIUS ATVYKO 
AMERIKON

Praeitą penktadieni New 
Yorke, Waldorf - Astoria 
viešbutyje įvyko oficialus 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo vajaus atidarymas. 
Ta proga Amerikos katali-1 
kų vardu vyskupas J. M. Į 
Gannon Įteikė BALF pir-1 
mininkui 10,000 dolerių če-I 
ki. Kun. J. Balkunas iš 
Maspetho Įteikė auką 1,000 
dolerių. BALF 61 skyrius 
Bayonne. N. J. aukavo 450 
dol. BALF 17-tas skyrius 
So. Bostone — $200 ir šv.l 
Juozapo parapija Bayonne J 

N. J. aukavo $50. Viso aukų • 
surinkta atidarymo iškilmė
se $11,700.

Vajaus atidarymo ban
kiete dalyvavo daug Įžymių 
svečių. Bankietui pirminin
kavo generolas W. H. Has- 
kell, C. A. R. E. vedėjas. 
Pagrindinę kalbą pasakė J. 
A. Farley, buvęs pašto vir
šininkas ir BALF vajaus 
garbės pirmininkas. Muzi- 
kale programą išpildė dai
nininkė B. Darlys. akompa
nuojant T. Šidlauskui.

Praeitą penktadienį, sau
sio 24 d. per pietus Dr. Ka
zys Grinius, buvęs Lietuvos 
Respublikos prezidentas, 
atvyko Amerikon. Jis at-
r,loiiL-n i Voir Y rti-lfQ kplpj-|7IOUI1V g i > v -- - w
vinių laivu “Marine Mar
lin.” Kartu su juo atplaukė 
jo žmona ir sūnūs. Del au
drų juroje laivas pavėlavo 
visas septynias dienas.

Garbingą svečią pasitik
ti buvo susirinkęs nemažas 
būrys lietuvių veikėjų. Jų 
tarpe matėsi Dr. Griniui pa
sitikti komiteto pirmininkė 
Alena Devenienė, komiteto 
sekretorius “Tėvynės” red. 
Pr. Bajoras, kun. J. Balku
nas. “Amerikos” red. Ant. 
Vaičiulaitis. “Vienybės” re- 
dakt. V. Tysliavienė, “Gim
tinės Garsu” red. Dr. P. Da
gys, kun. Dr. J. Borevičius. 
BALF vice-pirm. adv. N. 
Rastenis iš Baltimorės, Dr. 
P. Padalskis, Dr. J. Pajau
jis. Dr. Gervydas. Dr. Kaz
lauskas, Mar. Kižytė iš L. 
Inf. Centro, buvęs SLA vi
ce-pirm. A. Mikalauskas 
K. Namaksienė iš Bostono. 
V. Količienė iš Pittsburgho. 
inž. Varnas su ponia. pulk. 
K. Grinius, atvykusioio bro
lis J. Grinius iš Philadel
phijos. J. Valaitis, vice kon
sulas V. Stašinskas su žmo
na, attache A. Simutis ir k.

Iš uosto Dr. K. Grinius su 
šeima buvo nuvežtas Į SLA 
centrą, kur buvo padarytas 
mažas priėmimas su užkan
džiais. Sveikinimo žodį pa
sakė Dr. Vinikas ir kiti. 
Dr. Grinius trumpoj kalboj 
atsakė Į sveikinimus.

Jau buvo vidurnaktis, 
kai susirinkusieji pradėjo 
skirstytis, o svečias su šei
ma išvyko poilsiui Į Barbi- 
zon Plaza Hotel. Nevv Yor
ke. kame sausio 27 d. vy
ko jo oficialus nasimatvmas 
su didžiosios Nevv Yorkr 
spaudos atstovais.

Visuomenė su buvusiu 
Lietuvos prezidentu turės 
progą susipažinti iam ruo
šiamam dideliam bankiet? 
Nevv Yorke vasario mėne
sio pabaigoie. Taiogi iis j 
pakviestas dalyvauti Nevv! 
Yorko Tarvbos ruošiamame! 
Lietuvos Nepriklausomybės' 
minėjime. Įvykstančiam* va-

sario 16 d. Vebster Hali, 
Nevv Yorke.

Į svečio atvysimą atkrei
pė dėmesį ir didžioji Nevv 
Yorko spauda, neišskiriant 
“NL Y= Times jr “N, Y,

( Herald-Tribunt, kurie į-, 
dėjo ilgus aprašymus, o 

i pastarasis dar ir šeimos fo
tografiją.

Išėmė Vinį iš Plaučių
Temple universiteto Phi- 

ladelphijoje daktarai šias 
dienas padare Įdomią ope
raciją. Jie išėmė iš vienos 
16 metų mergaitės plaučių 
vinį, kuri Į mergaitės plau
čius buvo Įstrigusi, kai ji 
dar tebebuvo dvejų metų 
amžiaus. Vinis išbuvo 14 
metų plaučiuose, bet dabar 
mergaitė pradėjo sirgti. Ta 
mergaitė, Shirley Skinner. 
gyveno Melbourn. Australi
joj. Kai ji pradėjo labai 
sirgti, Melbourn gyventojai 
sudėjo pinigų, kad pasiun
tus ją Į Amen’ką pas gar
sius daktarus. Mergaitė bu
vo atvežta orlaiviu. Opera
cija gerai pavyko ir laukia 
ma, kad mergaitė greit vi
sai pasveiks.

Nesenai to paties univer
siteto daktarai išėmė špilg? 
iš kitos mergaitės plaučių.

MRS. ROOSEVELT “ŽMO
GAUS TEISIŲ KOMI
SIJOS” PIRMININKĖ

Mrs. Franklin D. Roose
veit liko išrinkta Jungtiniu 
Tautų “žmogaus teisių ko
misijos" pirmininkė. Ta ko
misija bandys surašyt “žmc 
gaus teisių čarterį.” kurie 
visos valstybės turėtų laiky
tis.

ŠVENTOJ ŽFMĖ.I TERO
RAS TĘSIASI

Palestinoj žydai teroris
tai tęsia kova prieš anglus. 
Praeitą savaitę jie kidnapi- 
no du aukštus anglų parei
gūnus. išvežė iuos nežinia 
kur. Anglai grasina žy
dams. kad Palestino i bus į- 
vestas karo stovis, jei tero
ristai nesiliaus puldinėti 
anglus.

Rusija Prieš Mažą
sias Tautas

Londone “keturių didžių
jų” atstovų pasitarime Ru
sija pareiškė savo griežtą 
nusistatymą, kad taikos su 
Vokietija surašyme daly
vautų tiktai didžiosios tau
tos, o mažosioms nebūtų 
duodamas lygus balsas. O- 
landija, Belgija, Liuksem
burgas, Australija, Naujoji 
Zelandija, Kanada, Norve
gija, Graikija, Jugoslavija 
ir Lenkija turės klausyti, ką 
didieji sakys, bet pačios ne
galės balsuoti ir spręsti, 
kaip surašyti taikos sutarti 
su Vokietija.

Rusijos atstovas, Guse- 
vas, sakė “didžiųjų” pasita
rime, kad teisė dalyvauti 
taikos sutarties surašyme 
buvo atpirkta krauju. Kas 
daugiau kraujo praliejo, tas 
rašo taikos sutartį, o kas 
mažai kraujo teturėjo pra
lieti, tas turi tvlėti ir klau
syti didžiųjų.

Sunaikino 20ft00D00 
Bušelių Bulvių

Amerikos valdžia davė į- 
sakymą sunaikinti 20 milio
nų bušelių bulvių, kaipo 
nesunaudojamą perteklių. 
Pagal Kongreso nustatyma 
valdžia turi išlaikyti aukš
tas bulvių kainas. Del aukš
tų kainų farmeriai augina 
daugiau bulvių, negu jų ga
lima sunaudoti. Valdžia 
perteklių superka ir, netu
rėdama kur dėti, davė Įsa
kymą bulves sunaikinti. 
Valdžiai palaikvmas kainu 
1946 metų bulvėms iau kai
navo 80 milionų dolerių, c 
bulvių vartotojai turėjo u? 
bulves mokėti gana aukš
tas kainas. Žemės ūkio sek
retorius Anderson sako. 
kad ateityje valdžia turės 
vis daugiau ir daugiau ori- 
mokėiimų darvti, kad išlai
kius žemės ūkio nroduktn 
kainas. Jis siūlo Kongresui 
ta klausimą ansvarstyti ir 
išsi ręsti, ar valdžia turės ir 
ateityje tokius primokėsi
mus daryti.

“Keleivis” visada yra gera 
dovana drauerams ir pažįsta* 
miems. Užsakykit jį savo arti-
_ i

Daug Aukų Orlaivių 
Nelaimėse

Praeitą sekmadienį Ko- 
penhagene atsitiko didelė 
orlaivio nelaimė. Keleivinis 
orlaivis su 22 žmonėmis be
kildamas Į orą staiga nukri
to žemyn. Visi keleiviai žu
vo. Jų tarpe buvo Švedijos 
kronprinco sūnūs ir Ame
rikos žinoma dainininkė 
artistė Grace Moore.

Prieš tai Anglijoj, Croy- 
don aerodrome, keleivinis j 
orlaivis bekildamas i orą į- 
važiavo Į kitą orlaivį. Iš 23 
žmonių 11 vietoje žuvo, ki
ti buvo sužeisti.

ŠĮ pirmadienį prie Albu- 
querque, N. M. nukrito di
delis bomberis, 11 karo la
kūnų užsimušė vietoje.

Žada Pakelti Nuo
moms Lubas

Republikonai kongrese 
reikalauja, kad nuomų kon
trolė butų sušvelninta, o 
nuo pavasario jie reikalau-l 
ja nuomų kontrolę visai pa-! 
naikinti. Musų vyriausybė1 
sako, ji skaito reikalinga iš
laikyti nuomų kontrolę, bet 
tam tikrais atsitikimais bus 
leista nuomas pakelti. Kur 
nuomos yra žemos, ten bus 
leista jas pakelti, kad na
mų savininkai neturėtų nuo 
stolių.

Prezidentas Truman šias! 
dienas sakė. kad Kongresas! 
gali panaikinti nuomų kon-1 
trolę. bet ūžėtai republiko- 
niškas Kongresas turės imti 
ir atsakomybę prieš nuomi-l 
ninkus, kurie jau protes-! 
tuoja del žadamo kontrolės į 
panaikinimo. Kol kas Kon-1 
gresas dar nesvarstė nuomų1 
kontrolės panaikinimo.

Uždarys Lenku Val
stiečių Partiją

Lenkijos bolševikų val
džia skelbia, kad Stanislo
vo Mikolaičvko vedama val
stiečių partija bus uždary
ta. jei Mikolaičvkas nepa
darys viešą atgailą ir neat
sižadės savo ryšiu su Ang
lija ir Amerika. Mikolaičy- 
kas turėtų padaryti širdin
gą atgaila, prisipažinti prie 
“prasikaltimų,” tada Var
šuvos valdžia gal ir leistu 
iam pasilikti parlamente ir 
būti opozicijos vadu. Bet 
nrie kokių “prasižengimų” 
Mikolaičvkas turi prisila
žinti, to Varšuvos valdžia 
aiškiai nepasako.

SIŪLĖ $100,000 KYŠIO

' Kumštininkas Rockv
Graziano sako. kad iam 
gembleriai siūlė 100. OOP 
doleriu kyšio, iei iis pasiža
dės pralošti kumštynes su 
kumštininku Ruben Shank 

' praeita gruodžio 27 d. Jis 
i atsisakęs, o paskui del ligos 
ir pačios kumštynės neįvy
ko. Policija tyrinėja. k

Iš Washingtono oficialiai 
praneša, kad naujas Valsty
bės sekretorius generolas G. 
C. Marshall važiuos j Mas
kvą Į “keturių didžiųjų” 
ministeriu posėdžius tartis 
del taikos su Vokietija.

Dabar Londone eina pa- 
į-uošiamieji darbai “didžių
jų” pasimatymui Maskvoje. 
Maskvos vyriausybė pareiš
kė savo tvirtą nusistatymą, 
kad mažosios Jungtinės 
Tautos neturėtų jokio spren
džiamo balso nustatant tai
kos sąlygas Vokietijai. Tik
tai didelės valstybės gali 
spręsti apie taiką, sako 
Maskva.

Naujas Valstybės sekre
torius padarė pirmą pasisa
kymą del Amerikos atomi
nės politikos. Amerika ir 
toliau sieks nusiginklavimo. 
Bet Amerika fleatsisakys 
nuo B. Barucho paruošto 
plano atominiams ginklamsL-z-vorv± iiz'vl»i A ir\< jiivi v/iiuvrui. r-iivniixiu<g
kių gamyba turi būti tarp
tautinės atominės komisijos 
griežtoje kontrolėje ir ta 
kontrolė negali būti varžo
ma valstybių “veto” teise. 
Kitaip sakant, naujas Vals
tybės sekretorius tuo atžvil
giu nieko nepakeičia Ame
rikos politikoje.

Amerika Susitaikys 
su Argentina

Argentinos valdžia paė 
mė į savo rankas 60 nacių 
biznio įstaigų ir žada išva
lyti žymiuosius nacių agen
tus iš Argentinos. Ameri
kos valdžia senai jau reika
lavo, kad Argentina su
draustų naciu agentus savo 
krašte ir uždėtų areštą ant 
jų turto. Dabar Argentinos 
vyriausybė tą padarė ir 
laukiama, kad santykiai 
tarp Argentinos ir Ameri
kos pagerės. Eina kalbos a- 
pie sudarymą “Pan-Ameri- 
kos gynimosi pakto.” arba 
kariškos sąjungos del bend
ro gynimosi. Didžiausia 
kliūtis tokiai sąjungai suda
ryti buvo Argentinos val
džios nedrauginga politika.

May Traukiamas į 
Teismą už Kyšius
Buvęs kongresmonas An

dre w J. Mav. buvęs per ka
rą Atstovų Rumu karo ko
misijos pirmininkas, liko 
patrauktas teismo atsako
mybėn už ėmimą kvšiu. Jis 
kaltinamas, kad ėmė iš biz
nierių kyšius ir padėjo iiem 
išgauti karo kontraktus. 
Kartu su A. J. Mav traukia
mi atsakomybėn ir keli biz
nieriai. iu tarre “pagarsė- 
ie” broliai Garssonai ir J. 
Freeman kurie (Urbo bend
rai su A. May ir bendrai 
turės atsakyti. A. J. Mav 
sako, iis vra nekaltas ir ti
ki. kad iam pasiseks teisme 
išsiteisinti.
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I APŽVALGA l

likimo. Lenkų yra 25 milio
nai. Tie milionai žmonių 
lauks pirmos progos atgauti 
savo nepriklausomybę. Be
laukdami, jie turės kartoti

LENKIJOS LIKIMAS
Sausio 19 dienos “rinki

mai” Lenkijoj patvirtino 
jau po Jaltos ir Potsdamo
žinomą faktą, kad Amerika Adomo Mickevičiaus mal- 
ir Anglija “atidavė Lenki- dos žodžius: “Tautu karo 
ją į rusų “globą.” 25 mi- prašom Tave, Viešpatie...”
lionai lenkų, dėka Amen- ____________
kos ir Anglijos pergalei, Ii- KARTERIS IR TOMEITĖS
ko paversti i rusų imperia- ______
lizmo vergus. Ką Rusija to-l Veltos galvos liberalas 
Iiau darys su Lenkija, tas'He Wallace paskelbė 
dabar pareina nuo Rusijos. “jjew Republic” puslapiuo- 
Jei kada pasitaikys “pato- se atvjra laišką generolui 
gi proga, Maskva ir su q Marshall, naujam musų 
Lenkija padarys tą patp ką šalies Valstybės sekreto- 
ji padarė su Lietuva: Len- rjuį Savo laiške H. Walla-

KELEIVIS, SO. BOSTON

VALSTYBĖS SEKRETORIUS IMA PRIESAIKĄ

Prezidentui Trumanui stebint, naujas Valstybės sekretorius, generolas 
G. C. Marshall priima priesaiką. Priesaiką priima Aukščiausiojo Teismo pir
mininkas Fred M. Vinson.

Kas Savaite
i Tylieji Lietuvos Draugai sigyt automobilių ir kitką
! >< , .. Pietų Amerikoje, net Euro-Massachusetts valstijoj • • np Dėdės Šamo So. Bostone, Worcesteryje, P°Je- t,k ne Ue<,es !,dmo

kijos lėlės “nutars” prašy
ti Maskvą Įjungti Lenkiją i 
“broliškų respublikų” skai
čių ir Lenkija bus “laisvu 
noru apsisprendusi.” Kada 
tas bus, tai pareis nuo tarp
tautinių sąlygų, nuo 
jos vidaus sąlygų ir nuo 
Maskvos noro, bet ne nuo 
ko kito.

Lenkija buvo 
valstybė, kuri su 
rankoje pasipriešino hitle
rinei Vokietijai. Lenkija 
per karą sudėjo iki 6 mi
lionų žmonių gyvybių. Už 
lenkų aukas iš Lenkijos 
pirma buvo atimta pusė jos 
teritorijų, o paskui ir visa 
likusi Lenkija buvo pada
ryta Rusijos kolonija. Tas 
viskas buvo padaryta su 
Amerikos ir Anglijos lai
minimu. su tų dvejų vals
tybių “garantijomis” dėl 
pravedimo Lenkijoje “lais
vų ir nevaržomų rinkimų.

Įvyko, kaip tame juokin 
game pasakojime iš karo 
laikų. Sako, skrenda orlai
viu penki keliauninkai: an-

II ČUIVLTCČIS, gi v?-

Lenki- V1SU1.

pirmoji
ginklu

ce iškelia Amerikos politi
kos nepasisekimus. Tie ne
pasisekimai pasireiškė Len
kijoj, Balkanuose. Triesto 
mieste, Kinijoj ir atomų 
bombų kontrolėje. Amerika 

sako “ne,” bet gyve
nimas eina, nesiskaityda
mas su tuo “ne.” Ypač di
delis pralaimėjimas ištiko 
Amerikos politiką Kinijoj.

Kiek reikalas eina apie 
kritiką, H. Waliace teisin
gai iškelia Amerikos poli
tikos pralaimėjimus. Bet 
kai jis pradeda siūlyti savo 
politiką, tada gaunasi tik
ras idėjų ir žodžių krati
nys be jokios tikrenybės 
nuovokos.

H. Wallace pasisako už 
Atlanto čarteri. bet tas jo
‘čarteris nėra tas.
Rooseveltas ir Churchill su
rašė Atlanto vandenyne. 

, Kaipo pavyzdi paimsime H. 
iWallace nuomonę, kad Eu
ropos Rytų žmonės patys 
pasirinko “būti lojalus” Ru
sijai, nes Rusija žada griež
tas socialines reformas, o 

' Amerika tiktai sako “ne.”

Sąžinė Atbukotų žmonių “išvietintųjų' 
skaičiuje nėra. Tų kraštų 
žmonės po karo grįžo na
mo. Bet Rytų Europos tau-
tos yra rasų okupuotos, ten' Pasikalbėjime su francu- 
viešpatauja kvislinginiai te- zų laikraščiu “Le Litėrai- 
roristiniai režimai ir dau- re žinomas rašytojas A. 
gelis žmonių dėlto negali Koestler pasiaiškina^ dėl sa- 
ir nenori grįžti namo. vo pažiūros į bolševizmą.

Ką su tais žmonėmis da- Jam buvo užduota eilė klau- 
ryti? Rusija nori juos iš- simų, į kuriuos jis atsaki- 
gauti ir pasiųsti į Sibirą nėjo.
prie prievartos darbų. Tuo Kl.: Sako,. kad Tamsta 
budu rasai dvigubai pelny- nekenti Sovietų Sąjungos, 
tų: gautų vergų padauginti Ar tai tiesa?
koncentracijos stovyklų gy- Ats.: Aš esu socialistas
ventojams ir nusikratytų ir nekenčiu tironijos. Ašį‘‘Kairieji” dėl 
gyvos opozicijos Vakarų manau Sovietų Sąjunga yra. jimo pasidarė

“mes,”

Brocktone, Lovvelly ir Ha- 
verbill veikia Lietuvai Rem
ti Draugijos skyriai. Vy
riausias šios draugijos už
davinys — šelpti nukentė
jusius Lietuvos vaikus, na
cizmo ir bolševizmo aukas.

Lietuvai Remti Draugija 
neužmušta ir kito svarbaus 
reikalo — kovos už musų 
tėvų krašto laisvę. Ameri
kos Lietuvių Kongreso (Chi 
c-agoj) proga ši draugija 
sukėlė 1,600 dolerių. Tai 
buvo stambiausia auka Am. 
Liet. Tarybai.

Dabar, Amerikos Lietu
vių Tarybos vajaus proga. 
Lietuvai Remti Draugija 
vėl metėsi į darbą. Neper
dėsiu pasakęs, kad šį kartą 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
bus sukelta nuo 2,000 iki 
3,000 dolerių suma.

Tai kilnus darbas ir bu- 
ejo Sacco ir j dingą: jis yra vedamas be 
ir vėliau ko- didelės reklamos, be triukš

mo ir šumo. Draugijos na
riai nejieško garbės, jiems 
svarbu pasiekti užsibrėžto 
tikslo.

Tai yra tylus Lietuvos

“mes”

kuriu vardu Tamsta
kalbi?

Ats.: Kada
Vanzetti byla 
vojo prieš nacizmą,
buvome “kairieji.” Šian
dien “kairieji” tyli apie 
staliniško totalitarizmo kri
minalus, jie tyli dėl jų są
žinės atbukimo, dėl mora
linio nuovargio, dėl jų pri- daug tokių butų!

draugai — kad visur n

sinsimo pne to režimo, 
to savo tylė- 
sėbrais

Komunistiški Šarlatanai
Vienas draugas, gyvenąs 

Pau" Chicagoje, man rašo:
“Drauge: Čia įvyko retas 

stebuklas. Mirė senas vietos 
gyventojas X. Mirusiojo

kuri Europoje, kuri kiekvienam ekonominiu žvilgsniu pro- jojo. . rytų neo-nacizmo.
' Atlanto Čarterio šiaudadu- gresyvė. bet visose kitose "Kairieji yra savo pačių
šiui prikišamai rodo. kad srityse ji yra reakcingiau-i praeities belaisviai. Pasek- ___ __ __ _____ v
antras pasaulinis karas pa- šia šalis visame pasaulyje.' mėje: Hearstas ir Tsaldaris'j^šlė sumanė atlikti labda 
sibaigė moraliniu pralaimė- Žodis "progfesyvė” čia var- kalba vardan žmogaus lais-! rjnga darbą. Į lietuvių ko
jiniu. tojamas grynai techniška vių, tuo tarpų kai socialis- munistų įstaigos štaba bu-

landas ir belgas. Skrendant', įj WaIlace šmeižia Rvtu
virs jura staiga sugedo mo- Europos žmones. kada jis
toras. Pilotas sako,_ teikia sakOt jOg jje “pasirinko”
vieną keleivi mesti lauk. Rusiją o ne Ameriką. .Jis
nes kitaip, orlaivis nukris į dedasj žlibas ir nuduoda

J™! .lr* VIJ1 keelvlal ???• I nematąs, kad Rvtu Europo- 
Atsistojo francuzas. priėjo Rusijos durtpvai nj.
prie durą ir. ištaręs LZjm^ tvarko, o ne žmonių 
Franciją, iššoko lauk. Bet;laisva valia Su tokia nežir; 
to neužteko. Reikėjo dar di politika H. Wailace 
tns keleivius išmesti. Olan-!ga]i patiekti ne užsienių 
?a.s n- belgas ilgi patys is- politikos programą, bet tuš- 
soko. .Orlaivy paliko tik an- žodžiu mišini. Ta jis ir 
glas ir graikas. Vienam iš daro ‘ ’
jų reikia šokti lauk. Tada, gaVo laišką liberalu va- 
atsistojo anglas, paėmė das baigia gaspadoriškais 
graibą uz kalnieriaus irt apdumojimais apie tomei- 
sakydamas “Uz Angliją, tL. eavo.
išmėtė tą graiką pro duns 
į jurą. Taip Anglija ir A- 
merika padarė su Lenkiia.
Kada anglai ir amerikiečiai 
Jaltoje atidavė Lenkiją ra
šams, jie garsiai šaukė:
“Vardan aliantų vieny
bės...”

Kartą padarius tokį “dy- 
lą,” pateisinimą jam leng
va surasti. Užtenka tik sa
kyti. kad “lenkai patys taip 
norėjo.” Kai kurie Ameri
kos laikraščiai tą sąžinės 
nuraminimo pasakaitę jau 
ir pasakoja. “C. S. Moni
tor” krikščioniškai išve- 
džioja, jog:

“Ar kas tiki ar netiki Į va
karų tipo demokratiją, visvien' 
negalima ginčyti, jog ponas]
Mikolaiczyk, tos demokratijos 
šalininkas, pats save turi svar- 
baiusiai kaltinit dėl jo pra
laimėjimo... Nors jis turėjo 
politinio patyrimo stovėdamas 
lenkų vyriausybės priešakyje 
Londone, jis visgi nesugebė
jo išmokti kompromisų me
no, kas ypatingai buvo reika
linga esant kabinete bendrai 

po budria

išvietintųjų žmonių stovyklo
se be jokios naudos, be pro-1 
duktingo darbo, be tikslo, nie
ko neveikiančius, moraliniai ir 
fiziniai krykstančius.

“2. Surasti kur nors šalį. kur 
jie galėtu išsikelti gyventi ir 
pradėti naują gyvenimą.

“3. Išžudyti juos, kaipo ne
reikalingą naštą.
“Gal būt pirmas ir trečias 

sprendimas yra tos pačios rū
šies, nors pirmas yra branges
nis, tuo tarpu kai trečias yra 
brutališkas ir mažiau mora
liškas. Bet pasekmės pirmo ir 
trečio sprendimo atskiriems 
asmenims yra tos pačios.’’
Vienintelis protingas 

patyrimus auginant tomeites sprendimas _ butų surasti 
ir saldžiuosius komus. Mrs. j tiems žmonėms naują gyve- 
Wallace ir aš atsimename la-jnamą vietą. Bet kur? Kaip 
bai gerai, kaip mes Jus atlan- tik kyla kalbos apie isilei 
kėme prieš pat Jūsų paskyri
mą i Kiniją. Jus buvote nu-

“Aš pažinojau Jus. kaipo 
draugą daržininką, su kuriuo 
aš mėgdavau palyginti manoi

vargę...

Gal tomeičių ir saldžiųjų 
komų auginime p. H. Wal- 
lace yra specialistas. Bet 
kada jis kalba apie Rytų 
Europą ir užsienių politiką, 
jo galvoje tomeitės pražys
ta ir iš jo išeina tikras to- 
meitinis liberalas — skys
tas savo žiniomis, veidmai-

su komunistais. 
Kremliaus akimi.

Vadinasi, viskas aišku, 
“Kaltas” Mikolaiczykas, o 
Amerikos ir Anglijos politi
kierių sąžinė balta, kaip ka
lėdinis sniegas.

tik ne 
žemėje.”...

Ak taip, armijų karas se
nai baigtas. , Dabar eina 
“fordų,” “šivių,” “paipų” ir 
kitų industrijos “balabaikų” 
karas.
“Paskiausia Naujiena’*

Amerikos lietuvių komu
nistų fiureris Bimba turi 
“paskiausią naujieną.” Skai 
tykite:

“Negerai, kad su Lietuva 
sunku susisiekti. Bėda su 
laiškais, bėda su siunti
niais... Tas tiesa.

“Bet neteisinga ir negra
žu už tai kaltinti Tarybų 
Lietuvą. Argi kalta Tarybų 
Lietuva, kad Jungtinės Val
stijos tebelaiko Washingto- 
ne fašistą žadeikį Lietuvos 
atstovu ir tebešeria jį Lie
tuvos pinigais?”

Aišku, kaip ant delno: 
bėda su laiškais ir siunti
niais dėl to, kad Washing- 
tone sėdi “fašistas Žadei- 
kis...”

Well, nekaltinkit Stalino 
komisarų, kurie Lietuvoje 
jūsų siuntinius ištuština ir 
laiškus konfiskuoja — kal
tas Žadeikis!

Tavorščius Bimba pasida
rė tikra kopija ano čigono, 
kuris svetimu arkliu joio ir 
šaukė: “laikykite vagį!” 
Tysliavienės Aritmetika

Brooklyno “Vienybės” 
boso “better half,” Violeta 
Tysliavienė. užsimanė ap
skaičiuoti, kiek pinigų gaus 
ar negaus Amerikos Lietu
vių Taryba. Jos aritmetika 

į susiveda prie sekamo:
George E. Sokolsky, ži- prasme, tatai reiškia toje tų partijos papildo saužu- _

nomas Amerikos žumalis- pat prasmėje, kaip elektra dystę ir netenka šaknų pla-. Našlė
tas, sako. kad “išvietintųjų reiškia progresą palyginus čiosiose_masese, nes jos ne-į Lietuvą* nukentėjusiems’ ALT varsnai sukels nors
žmonių” problema gali su- su žibaline lempa. tun nrąSus paneiti savo, įmonėms aprengti. Bet— i dešimtą dalį nustatytos su
silaukti trijų sprendimų: i KI • O kaib ius supranta- b-arą prieš Wė.dl.šk^ so_

“1. Palikti juos, kur jie vra. ! . t. aT .Jųr„o p ciahzmo pasisavinimą per
! te žodi reakcine ._ GPU (rusų politinė polici

joje prasmėje, kad ja) Arba “kairieji” atgausAts.:
politiniu ir kulturiniu at- 

Sovietų Sąjunga 
nužengė atgal į laikus prieš 
Bastilijos paėmimą (prieš 
1789 m. L

KI.: Negalima sakyti, 
kad “kairiųjų” tarpe šita 
pažiūra butų plačiai išpa
žįstama.

Ats.: Ne, to negalima sa
kyti. “Kairiųjų” entuziaz
mas už Sovietų Sąjungą 
priklauso nuo nežinojimo. 
Juo mažiau kas faktų žino, 
juo daugiau entuziazmo jis 
rodo...

Kl.; Kadangi, kaip Tam
sta sakai nėra tikro Socia
listinio Internacionalo, tai 
kokią politiką Tamsta siū
lai socialistams?

Ats.: Atsakysiu netiesio
giniai. padalydamas istori
nį palyginimą. 4925 metais 
Sacco ir Vanzetti byla su
kėlė Europoje tokį visuoti
ną pasipiktinimą, kad Pa

žvilgiai
savo jaunų dienų idealiz
mą ir kartu su tuo moralinį 
ir dvasinį budramą, arba 
jie pragaiš patys ir su sa
vim palaidos musų vienin
telę viltį — socializmą.

Atsiųsta Paminėti

vo nunešti 
prašė

keturi
siusti

siutai, 
juos

“Už kurio laiko, viename 
komunistų parengime, mi
rusiojo žmona žiuri ir savo 
akims netiki — jos aukotą 
ir pati geriausią siutą dėvi

mos. Bet
ES“Taiybos 

už “keliones 
imsią ir kiti,

ir tai ne viskas.

didieji” imsią
ir viešbučius.” 
“Lietuvos gel-

vienas komunistų vadas...” bėiimui galų gale neliks — 
Reiškia: šelpė nukentė

jusius ir tą labą pasigrobė 
komunistiškas šarlatanas!

visokių išsikalbinėjimų. Tuo 
tarpu suvažiuoja Jungtinių 
Tautų žmonės, kalba pui- 

niškas link pavergtų Rytų|kias kalbas, plepa, kad net
Europos tautu ir neširdin 
gas savo žodžiuose, kurių 
prasmė jam ir pačiam ne vi
sada atrodo aiški. Liūdna, 
kad Amerikos liberalai tik
tai toki veltagalvį tegali tu
rėti savo priešakyje.

KARO PRODUKTAS”

Mažiausiai 800,000 žmo
nių pasiliko Europoje, kai
po pergalingo karo “pro-

dimą tų žmonių, tuoj pasi- 
girsta protestai. Francijai 
reikia žmonių, bet Franci
jos komunistai apsiputoję 
rėkia prieš iš v lėtintuosius 
žmones, nes jie nepatinka 
Rusijai. O Francijos komu-] ryžiu je ir kitur žmonės bu- 
nistai, Rusijos akli klapčiu-į vo pradėję statyti barika 
kai, yra Francijos valdžio-Į das. 1946 metais Sovietų 
je. Kitos šalys irgi suranda Sąjunga išdeportavo iš Kri- 

t mo j}. respublikos
1,500,000 žmonių ir beveik 

! niekas neatidarė net burnos 
protestuoti. Nuo 1933 
1939 metų “kairieji” kovo
jo prieš nacizmą užtai, kad 
Hitleris Įkūrė koncentraci
jos stovyklas ir panaikino 
Vokietijoj visas laisves, tuo 
tarpu dešinieji bandė su 
juo surasti sugyvenimą. 

Keleivio” Skaitytojui, 1946 metais “kairieji” tyli 
Lawrence, Mass. — Senat-jdel 20 milionų žmonių per
ves pensijos mokamos visai sekiojimų Sovietų Sąjungos

ausys linksta. Bet gyviems 
žmonėms nėra šiame pasau
lyje vietos.

Redakcijos Atsakymai.

neatsižvelgiant į pilietybės 
klausimą. Jei kas yra ap-

nieko.”
Tai bent aritmetika! Ji 

sakyte sako: neduokit pini
gų kovai už Lietuvos lais- 

’vę, jie reikalingi mano vyro 
; kromeliui...

lyvauti vienoje lietuvių su-i, “?mart
eigoje. Be senų amerikonų,, ’ _ * ’

Mirė Retas Chameleonas
Miami Beach, Floridoj,

Musų Naujos Pajėgos
i šiomis dienomis man te
ko būti New Yorke ir da-

“Jieva ir Jos Žaltys,” J. 
Jazmino apysakaičių rinki
nys.

Knyga jau nebe nauja. 
Autorius ją buvo atspausdi
nęs 1937 metais, bet tadai 
Vidaus reikalų ministerijos 
cenzoriai Lietuvoje ją už
draudė platinti, kaipo “ne
padorią.” Dabar ir tie “do
rybės saugotojai” ir auto
rius atsidūrė svetur ir Ins- 
brake knyga vėl išėjo, jau 
be cenzūros kliūčių. Knygo
je surinkta 33 vaizdeliai - 
apysakaitės. Knyga padan- 
ginta multiplikatorių, turi 
66 puslapius. Išėjo 1946 m. 

—o—

susirinkusių tartis dėl gyvy
binių musu tėvų krašto rei
kalų, mačiau gerą būrį iš-mirė vienas Amerikos ko- 
Europos pragaro ištrukusių' munistų šulas, Chas. Krum- 

Įmusų brolių. ibein — žydų kilmės žmo-
Tai jauni vyrai, neori-'gus.

klausomos Lietuvos produk
tas. Jauni, energingi ir su-

Tai buvo ypatingas žmo
gus. Net santykiuose su ša

manus. Jie tikrai gražus vo draugais Krumbein lai-
kartaikraitis musų senajai 

Amerikoje.
Ii- štai kas svarbu. Ne

žiūrint rudųjų ir raudonųjų 
barbarų teroro, iiems nepa
vyko sugaudyti ir išnaikinti 
visus Lietuvos sūnūs ir duk
teris. Daugelis kentėjo ir 
žvo, bet atsirado tokiu, ku
riems pavvko ištrukti. Jie 
šiandien laisvi tarp laisvų 
žmonių.

Sveiki, broliai! Dirbkime 
kartu už tėvų krašto laisvę, 
už giedresnį rytojų.

Lietuves Raudonojo Kry
žiaus Visuotino Suvažiavi
mo Darbai. Išleista Hanau,
1946 metais.

Lietuvos Raudonojo Kry- 
jįęj žiaus atstovai buvo suvažia

vę 1946 metais rugsėjo 26- Kur Dingsta Prekės? 
27 dd. ’ ' " *

koncentracijos stovyklose 
prie prievartos darbų, tuo

draustas ir moka savo duo-' tarpu kai Vakarų opozicija 
dūktas.” Tai yra “išvietin-1 klės (darbdavis ir darbi-į prieš stalinizmą yra tiktai 

ninkas po 1% nuo uždar- galingųjų valstybių opozici-ti žmonės,” kuriems nėra
kur dėtis. Niekas jų neprii- bio), jis turi gauti ir senat-ija prieš Rusijos galybę... 
ma, o į savo gimtuosius vės pensijas, kaip numato Galybių politika mus neį- 

Žinoma. Amerikos ir An- kraštus jie negali grįžti to- įstatymas. Tas liečia vyrą domauja. Kas mums ypač 
glijos vadai, su savo jaltiš- dėl, kad jų kraštai yra ru- ir žmoną lygiai. Apie sočia- rupi, tai vra žmogaus dva- 
komis garantijomis ir pui- sų okupuoti. Francuzų, o- linį draudimą kiek plačiau sios maištas prieš totalita- 
kiais pasiteisinimais, neiš- landų, belgų, italų, graikų žinių paduoda “Keleivio” rinį neo-makiavelizmą. 
spręs galutinai lenkų tautos ir kitų Vakarų Europos tau- 1947 metų kalendorius. Kl.: Bet kas tai yra

ir jų pranešimai, a- 
pyskaitos ir nutarimai liko 
paskelbti storoj, 80 pusla
pių knygoj, kuri atmušta 
rotatorium.

Kalifornijos Lietuvis, mė
nesinis Kalifornijos lietuvių 
laikraštis. Jis jau eina apie 
metus laiko, bet dabar pa
sirodė pirmas atspausdintas 
numeris. Iš turinio spėjant, 
“K. L.’’ atstovaus katalikiš
kos pakraipos Kalifornijos 
lietuvius.

Išėjo didelis
“Keleivio” kalendorius 1947 
metams. Kaina 50c. Užsa
kymus su pinigais prašom

tie į riųsti “Keleivio” adresu.

ir

Karas senai baigtas, bet 
musų šalies gyventojai vis 
pasigenda kai kurių nrekių, 
vpač tų ir ten, kur dar ga- 
lioia kainu kontrolė.

Pavyzdžiui, sunku gauti 
namu statybai medžiagų. 
Jos, kaip savo laiku svies 
tas. nepasirodo rinkoie.

Dar nelengva gauti auto
mobilių ir kitko

kėši senos jėzuitų taisyklės
— tikslas pateisina visas 
priemones. Didžiosios ko
munistų hierarchijos nau
dai jis galėjo meluoti ir sa
vo asmeniškus draugus iš
duoti.

Kiek kartų partijoj ėjo 
“čistkos,” tiek kartų cha
meleonas Krumbein patai
kė šokti ant “bandwageno” 
tos frakcijos, kuri gauda
vo Kremliaus laiminimų.

Krumbein buvo retas po
litinio sadizmo auklėtinis
— atbukusia sąžine ir taip 
pat atbukusiu protu. 
Gubernatoriai ir Doleriai

Georgia valstija vis turi 
du gubernatorių — Thomp- 
soną ir “pretendentą” Tal- 
madge, bet —

Ji nebeturi dolerių! Ban- 
<?. kai, kuriuose yra laikomi 

valstijos pinigai, atsisako 
juos išmokėti. Esą, neaišku, 
kuris judviejų yra tikrasis 
gubernatorius — tegul šįKame dalvkas?

Tame. kad Amerikos ga- reikalą išsprendžia teismo
_____ mvba dar serga didesnio Saliamonai...
įdomus Pe^no niežais. Vienos musų Georgia yra Ku-Klux- 
1 prekės atsidūrė užsieniu Klano gimtinė. Ji pati šlyk-

rinkose, kitos yra laikomos ščiausia Amerikos gėda. 
sandėliuose. Gėda — ne partneris de-

Rvšy su tuo vienas juok- mokratijai ir piliečių lais- 
daris pasakė: vėms.

“Amerikonui lengviau į- St. Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Posėdžiai

Sausio 18 ir 19 dd, buvo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
posėdis McAlpin viešbuty. 
Posėdis buvo žingeidus, nes 
ALT viršininkai savo rapor
tuose gyvai nupiešė tremti
nių padėtį ir kokioj padėty 
yra dabar Lietuvos nepri-j 
klausomybės klausimas. A. į 
L. T. atlieka didelį darbą. 
Tai yra vienintelis Ameri-j 
kos lietuvių organas, kuris 
turi mandatą kalbėti veik 
visų lietuvių vardu į platųjį 
pasaulį. Užtad ir yra prie
volė visiems Amerikos lie
tuviams spiestis apie ALT, 
remti ją ir jos darbus.

Leonas Grikštas Mirė ir 
Jau Sudegintas

Sausio 18 d. Leonas Gri
kštas tapo Maspetho Kre- 
matorijoj sudegintas. Leo
nas Grikštas buvo žinomas 
lietuviams kaipo aidoblis- 
tas. Jis visą savo gyvenimą 
buvo palinkęs į anarchistus. 
Iš amato buvo mašinistas. 
Buvo labai karšto budo 
žmogus ir tas karštumas 
brangiai jam atsiėjo. Dau
gely vietų jis dėl savo bu
do nustojo darbo, o tas at
siliepdavo i jo nervus ir į 
ekonominį gyvenimą.

Vėliausiu laiku jis buvo 
prisiglaudęs prie komunis
tų ir jiems aukodavo pini
gų. Tad kaip mirė, tai, su
prantama, išgarbino Leoną 
Grikštą kaipo “susipratusį” 
darbininką.
Ii Armok ir Brigs Dirbtu

vės Darbininkų Susirinkimo
Sausio 17 d. buvo Armok 

(Armokausko) ir Brigs! 
dirbtuvės darbininkų susi
rinkimas. Armok dirbtuvėj 
dirba apie 70 žmonių.

Armok yra skirsnemuniš- 
kis ir jau geras metų glė
bys, kaip jis su keliais ki
tais lietuviais laiko kriau
čių dirbtuvę. Kaipo lietu
vis. F. Armokauskas-Ar- 
mok yra tvirtas lietuvybėje. 
Skaito “K.” ir kitus lietu
viškus laikraščius. Prie pro
gos paremia lietuvišką ju
dėjimą.

Dirbtuvės darbininkų 
pirm. yra Jonas Petraška, 
šalto ir įimto budo vyras. 
Jonas jau keli metai Armo
kausko darbininkus atsto- 
vauįa ir jie juo pilniausiai 
pasitiki. Priėjus prie išrin
kimo čėrmono, visi vienu 
balsu sunko: “Tas pats! 
tas pats!” Jonas Petraška 
jų reikalavima priėmė ir ap
siėmė ant toliau patarnau
ti.

Paprastai metiniuose su
sirinkimuose perrenkama ir 
komisija prie dirbtuvės dar
bininkų čėrmono. Komisi
jos nariai išrinkti: W. Pau
lauskas, Biganskis ir Ign. 
Sanuta.

Užsibaigus susirinkimui, 
John Brigackas. dirbtuvės 
manageris prabilo su ke
liais žodžiais. Jis pažymė
jo. kad jam, kaip mana- 
džeriui, malonu dirbti, nes

GOOD GRADE CLO
THING CO., INC.

kuo mums lietuviams pasi
girti, kad mes turime savo 
kontrolėje tokią stambią 

... . i kriaučių dirbtuvę ir kariu,
visi su juo kooperuoja. vėrauzę! Šiandien jau ne-j 

F. Armok pridūrė: “Jei- vienas'iš lietuvių nueina il
gu jau manadžens sako, nusiperka lietuvių sukirptą 
kad visi duoda gerą koope- ir gražįai pasiutą oalta. 
raciją, aš irgi tą sakau, kad M Rauba yra kaunietis, 
turime gerus darbininkus, kur ten nu0 Biržų. Žmogus i 
su visais sutinkame, tai ne- rfmtas įr turį dvi dukteris:; 
išsiskirstykite — uzfundy- Aida ir Helen ir viena su
siu.” Taip ir buvo. _ nų Stanley. Aida lanko.

Vyt Katilius, medicinos mokyklą, o He
len Highschool.

Edward G. Bauman yra 
amerikonas, žydų tautvbės,

--------  . jaunas žmogus. Dirbtuvės
Good Grade Clothing Co. menadžeriu yra Vytautas 

yra gana stambi lietuvių Lepšys, tai jaunas ir žva- 
kontrolėje firma, ar kont- }us vyras. Taip pat geras 
raktinė dirbtuvė. ~ Dirbtuvė savo amato specialistas, 
randasi 109 So. 5th Street,j Šame Levy yra patyręs 
Brooklyne. Tos dirbtuvės kirpėjas. Jo priežiūroj eina 
istorija labai sena ir įvairi. darbo sukirpimas ir jis ji 
Apie 20 ar daugiau metų'atlieka labai gerai, 
atgal, toji dirbtuvė buvo j Toji dirbtuvė perėjus to- 
ant Hope St. Tai senio ki kiyžiaus kelią, Nauių 
Struogio dirbtuvė, kūną nu-Į Metų proga sumanė darb- 
pirko Zalewskis su keliais Į daviai darbininkus pavai- 
partneriais. Pradžia tos dir-: ginti. Jie susikvietė juos į 
btuvės buvo labai vargin-į Tony restaurantą ir iškėlė 
ga. Jie skurdo per kelius puikius pietus!
metus ir nebuvo numatoma. Jonas iš Biržų,
kad kada pakils.

Po kiek laiko į tą dirb
tuvę ateina M. Rauba. Jis, 
kaip amatininkas, yra ge
ras kriaučius. Visi stebėjo
si, kad toks rimtas kriau
čius, kaip Rauba, kuris dir
bo gerose dirbtuvėse, atėjo 
pas pusiau subankrutavusį 
Zalewskį į partnerius. At
rodė nei du nei trys... Bet 
jis atėjo ir pradėjo dirbti.
Pradžioje neatrodė, kad 
kada ateis šviesesnė ateitis.
Bet tie trys vyrai: Zalews- 
kis, Kunickis ir Rauba ne
nuleido rankų, žiurėjo į at
eitį linksmesnėm akim! Ir... 
atsilaikė.

Štai, po metų kitų reika-

LIUDNA orlaivio NELAIMĖ

BALTIMORE, MD.

“Daina” Stoto “Išeivį”
Baltimorės Lietuvių “Dai

nos” Choras stato scenoie 
St. Šimkaus operetę “Išei
vis.” sekmadienį, vasario 2. 
6:30 vai. vakare, Lietuvių 
Salėje, 851 Hollins St.

“Išeivį’’ vaidins geriau
sios vietinės meno jėgos. 
Dalyvaus vaikų grupė ir 
“Dainos” choras. Muzikos 
vedėja — Lelija Bakerckie- 
nė. Režisierius — T. Mar
cinkevičius. Vietoj orkest
ro bus Hammond electros
vargonai ir du grand pia-

• •»1 •

Karo Laivyr.o nursė rankioja asmeninius keleivių 
daiktelius orlaivio nelaimės vietoje, Oakland. Calif. 
aerodrome. Praeitą savaitę orlaivis su 21 keleiviu lei
dosi rūkuose su RADAR pagelba, bet nusileidimas ne
pavyko. Orlaivi? sudužo. Vienas keleivis žuvo, o kiti 
buvo sužeisti. RADAR yra toks aparatas, kurs parodo 
orlaivį ir tamsoje ir nikuose. Per radio ir RADAR or
laiviui galima duoti nurodymus, kaip nusileisti. Bet 
ir tas aparatas nevisada apsaugo nuo nelaimių.

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Naujienos is Kanados
SOCIALISTU 10 METU
SUKAKTUVĖS BUVO 

SĖKMINGOS

kur tik gyvenama lietuvių. 
Deja. Lietuvos Socialdemo
kratų Partija bolševikų o-

--------- į kupantų uždaryta, persekio-
Sausio mėnesį Toronto, jama. Jos vadai ir nariai 

‘Ont. CCF (socialistų) lietu- vieni turėjo išbėgti į užsie- 
jvių skyriui sukako 10 metų. nį, kiti sėdi bolševikų ka- 
iTa sukaktis buvo minimai Įėjimuose. Todėl kalbėto- 
sausio 11 ir 12 dd. Pirmą i jas ragino paremti ištrėrri 
dieną įvyko koncertas irime vargstančius socialde- 
šokiai. Koncertas buvo ne- mokratus, kurie ir varg3 
ilgas, bet vertingas ir skir- būdami kovoja už laisvę 
tingus savo programa nuo už demokratinę ir socialis- 
kitų draugijų koncertų.; tinę santvarką, už Lietuvos 
Programa buvo lyg ir tarp-, nepriklausomybę, 
tautinė. Dainavimo dali iš-' Drg. Frenzeliui papra- 
pildė lietuvaitė dainininkė šius, kurie išgali kad paau- 
U. Cigarienė. Ji dainavo su kuotų šiam reikalui ir į de- 
aiškia dikcija ir su jausmu, šimt minutų buvo sukauko- 
Publikai dainininkė labai ta $67.00.
patiko. Anglų artistų mėgė-j Dr. P. Grigaitis pasakė 
jų grupė vykusiai suvaidino reikšmingą ii- Lietuvos va- 
“Karaliaus šeimą,” juokin- davimo reikalais kalbą. Jis 
gą komediją. Juokdarys J. pabrėžė: Jei mes Amerikos 
Oldfield publiką prijuokino ir Kanados lietuviai nori- 
su savo lėlėmis'. Ypatingai me, kad Lietuva butų lais- 
jis patiko musų jaunimui.!va, nepriklausoma ir su de- 
Jauna, gražios išvaizdos ia-( mokratine santvarka, pri- 
ponaitė balerina pašoko ja-(valome dirbti dabar daug 
ponų tautiškus šokius. Pro-, ir sunkiai.
gramo vedėja O. Indrelienė 
po to perstatė svečią Dr. P.
Grieraiti tarti keletą žodžiu.

Aukos Lietuvos Socialde
mokratams Remti

Sausio 12 d. prakalbose, 
P. Grigaitis pasveiki- Socialdemokratams dirban-Dr

no torontiečius 
susirinkusius tą 
pareiškė turįs

ypatingai 
vakarą ir 
malonumo

įgalėdamas dalyvauti su to-jNovogradskis, 
- j .z-* K T 1 I Kintiečiais draugais, kurie i Indrelė.

Vasario 2-ra Norwoode
_________ (nekalbėjo daug koncerte,} Margo.

kaip čia nes P° koncerto turėjo sek-: Po $2: CCF 
ti linksmus šokiai.

tiems ištrėmime Lietuves iš
laisvinimo darbą aukavo: 

Po $5: M. Užemeckas. J.
V. Dagilis ir J.

Frenzelienė, Z. 
Stankus ir J.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’jS
CANTEEN

VIETA MALONI IK ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alau*, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCE8TBK, MASS.

lai nradėio bdsvtis Darbi- naL Vargonuos garsus vie-IV,™ II,ii tos muzikas John H. Elter- ninkams algos jau buvo iš- r>- • imokamos laiku Preisas už ™,ann' P^ais akompanuos 
štukes lieka pastovesnis. Elena Juskauskaite ir Lil- 
Vėiiau iie priima už part- l»n Denison. 
nerį Edward G. Bauman. .Visi sos padanges lietu- 
Tai jaunas ir daug žadantis v!a! renPasl > s,« mu2lkos, 
vaikinas, kurio tėvas būda- x iesna££' !
mas gyvas, turėjo net 13 **
kriaučių dirbtuvių. Bet vai- . * . . ,
kas jokio patyrimo apie biz-i
nį neturėjo ir buvo nekokioj - sausio 20 d.,
finansinėj padėty. Pasida- f.,a traPska’ ™vop tau"a 

- , . • . < . lietuvaite, Onute Puzaite,re ketun partneriai. 7, u-A V-r po vyru Colhflower. Ji ras-
Firma persikelia į Long;ta traukinio suvažinėta. Po- 

Islandą, į stambesnę dirb-’liciios tyrinėtojai sako. ji 
tuvę ir čia jie pradėjo šuo-? pati atsigulė po traukiniu, 
liais žengti pirmyn: jau i- Ji gyveno 2126 Penrose Av. 
sitaisė ne tik siuvimo o ir * . ,. . ... ._
kirpimo priemones. Karas ŽUVUSK« lietuvaites te-
privertė iš Long Island per
sikelti į New Yorką ant 53 
gatvės. Čia atsidarė didele 
dirbtuve, kurioje dirbo virš 
keturi šimtai žmonių. Dar
bininkai padarė neblogas 
algas ir darbdaviai, supran
tama, padarė neblogo pel
no.

Apie pereito meto vidu
rį, toji Good Grade Clo
thing Co. persikelia i Broo
klyną ant So. 5th St. Čia 
jau atidaro ne tik siuvimo 
kontraktinę dirbtuvę, bet 
pradeda kirpti ir siūti žie
minius paltus ir pavasari
nius “topeoats.” Ir reikia

vams, jos vyresnės dukters 
tragiška mirtis yra labai 
skaudus smūgis. Pužaičiai 
yra gerai žinomi ir visų 
gerbiami musų miesto gy
ventojai. Reiškiu mano šir
dingą užuojautą jiems ne
laimės valandoje.

J. Mokauska*.

HARTFORD, CONN.

Pagelba į Lietuvą
Čia pas mus viena lietu

vė, kuri turi Lietuvoje duk
relę ir motiną, pasiuntė 
joms į Lietuvą du siuntiniu
drapanų. Praėjo keli mėne- 

pasakyti, kad iš tos nuo šiai. Ta moteris jau džiau-
Hope St. dirbtuvės išaugo 
i rimtą kriaučių siuvykla.

gėsi. kad jos artimieji Lie
tuvoje gaus tuos siuntinius.

kuri ne tik kitiems fabri- Bet štai šiomis dienomis 
kantams ant kontrakto pa-,gauna vieną siuntinį atgal 
siuva drabužius, bet ir pa-j ir ateina atsakymas, kad 
* a™ jos Lietuvoje neturėjusios

pinigų muitą užmokėti, to
dėl neišpirko siuntinio ir 
jis grįžo atgal, o siuntėja 
turėjo ir už jo grąžinimą 
užmokėti.

Taigi, Lietuvoje ir laisvė 
ir rojus. O kas girdėjo, kad 
rojuje reikalingos drapa
nos? Todėl tame Stalino ro
juje lietuviai gali nuogi 
vaikščioti, kaip Adomas su 
Jieva.

A. L.

tys jau perka materiias ir 
siuva drabužius. Vadinasi, 
liko tikri drabužių fabri
kantai.

Dabar kyla klausimas, 
kas tą dirbtuve d a ved ė iki 
to laipsnio? Pradžia buvo 
Struogio. Vėliau dirbo Za- 
lewskis ir Kunickis. M. Rau 
ba, kaipo geras kriaučius. 
ją pastūmėjo gerokai pir
myn. Edward G. Bauman 
pastūmėjo ją biznišku at
žvilgiu pirmyn. Dabar yra

narys, J. Samu- 
Talavinskai, A.

. • numutio, z-u. Kovaliur^s,
Musų kolonijos lietuviai pakriko dėl nebuvimo ati-į Po koncerto“beveik visa'-S^Mankai*

karštai ėmėsi 0arbo. kad tinkamo cnoro vedėjo. «aip publika pasiliko šokiams. kauskas 
Amerikos Lietuvių Tarybos girdėjau, tai ir šitas nevei- jos buvo daug. Didelė, erd-į 
vajus pilnai pasisektų. Šiam kiantis choras irgi išgirdo vj ukrainų didžioji salė, pui-'
vajui jau pradžią padarė- Lietuvos bėdas ir žada dė- kus studentų orkestras, ra-1 Jokubvnas. s. Grubevičiutė, A 
me gruodžio 3 d., kada tis į vajų, kad pnsidejus gino lr seną įr jauną suktis. pPl-v lonindcas P
laisvieji bendrai su katali- prie Lietuvos išlaisvinimo. Kol tas įvyko, svečias Dr.'

;anda- p. Grigaitis mezgė pažintį ’Grinskienį ir L. Vekteris.

Vasario 2 Bus Kmcertas- 
Mitingas

Jau senas laikas 
buvo susidaręs Birutės cho 
ras. Kiek pagyvenęs choras, 
pakriko dėl nebuvimo ati-; 
tinkamo choro vedėjo.

Lietuvos 
Žada skirti aukų ir : 
riečiai su socialistais.

katali
kais turėjo parengimą, ku
riame surinkta A. L. Tary
bai $181. Dabar visos drau
gijos ir kuopęs darbuojasi,
kaip tik jos geriausia išma- Amerikos Lietuvių 
no. čių Bendrovė šaukia

-O-

Šv. Kotrynos pašelpinė Norwoodo ir apielinkės lie- 
moterų draugija nutarė pra- tuvių masinį susirinkimą 
vesti savo tarpe kolektą ir. sekmadieni, vasario 2 d., 3
kaip girdėti, joms 
kasi.

gerai se-

. levičius, drg. 
1 Kuniutis. A. A.

Ki-
Pil-

Po $1: A. Augutis, Viešnia, 
A. čiruna. P. Karaliūnas, J.

įtė,
Motie

jūnas. drg. Bieliauskai, svečias,

su nepažįstamais, kalbėjosi 
su senais draugais. Trum
pai, tai buvo vakaras, ku-j 

Pilie- riame buvusieji ilgai neuž- 
dideiį mirs.

Viešos Prakalbos
Sausio 12 d., sekmadienį

valanda ^no rietu * YTetuviu! *vyko viešos Prakalbos- Pra vaianoą po metu, lietuvių, Vq1Eii A r,.^.
Svetainėj 13 St. George
Avenue.Saušio 17 d. Draugijų Są

ryšio komitetas turėjo po
sėdį ir nutarė rengti Whist 
parę. kuri atsibus ketvirta
dienį, sausio 30 d., Lietuvių 
Svetainėje. 7:30 vai. vaka
re. Ponios Vasiliauskienė ir 
Pečiulienė sakėsi jau turin
čios surinkusios nuo biznie
rių ir šiaip geros valios 
žmonių nemažai visokių 
daiktų dovanoms, kad lai
mėjusieji kozirrinkai neiš
eitų tuščiomis rankomis iš 
parengimo. Teko girdėti, 
kad Vilniaus vadavimo ko
mitetas taip pat prisideda Tarybai, 
prie vajaus su nemaža ari 
ka.

Bus žymus kalbėtojai ir 
dainuos Bostono “Dainos” 
choras, vadovaujant muzi
kos mokytojai p-lei Tataro- 
niutei. Norwoodiečiai pir
mą kartą išgirs tą gražiai 
išmkointi chorą. Šiame ma
siniame mitinge visos drau
gijos ir pavieniai aukoto :ai 
rengiasi įteikti savo auką 
Lietuvos vadavimo reika
lams. Stambesnės aukos 
bus paskelbtos spaudoje. 
Visi surinkti pinigai bus 
nusiusti Amerikos Lietuvių

Bendrovės Narys.

kalbų vedėjas drg. A. Fren- 
zelis, atidarydamas prakal
bas, pasakė gražią Įžangos 
kalbą pažymėdamas, kad 
Socialistų Organizacijos 
dešimties metų darbo su
kakties proga gauti sveiki
nimai ir linkėjimai iš Win- 
nipego. Bridgeport, Conn. 
ir iš kitų idėjos draugų. Po 
to vedėjas perstatė svečia. 
Dr. P. Grigaitį, “Naujienų” 
redaktorių. Publika pasiti
ko delnų plojimu. Pirmoje 
savo kalboje Dr. Grigaitis 
kalba socializmo temoje: 
Kas yra socializmas, ką so
cializmas žada žmonijai, 
ar socializmą galima įgy
vendinti, ar pasaulis eina į 
socializmą. Kalbėtojas šiuos 
ir kitus klausimus aiškino

N. J.

W1NNIPEG. MAN.

Pačclpinės Drr.i'jijo* 
Veiz.ia

Sunu ir Dukterų Kanados 
Lietuvių pašelpinės draugi
jos 7-tos kuopos valdyba 
sausio 12 d. perėmė vesti 
kuopos reikalus. Į valdybą 
šiais metais išrinkti: pirm. 
J. Paliliunas (jo adresas: 
290 Inkster Blvd., Winni- 
pege, telefonas — 55005); 
vice-pinm. — J. Radzevi
čius. prot. sekr. — K. Be- 
niušis. fin. sekr. — O. Le- 
nis, iždin. — P. Gudžiūnas. 
Kontrolieriais paskirti: A. 
Paliiiunienė. M. Bukauskas 
ir J. Subačius; knygius — 
V. Lepeška; organizatorius
— M. Bukauskas ir koresp.
— V. Dabašinskas.

K. Beniušis, J. Subačius, 
V. Lepeška ir Dabašinskas 
yra naujai išrinkti i valdy-

labai suprantamai ir įtiki- b5’. 0 .v’s’ valdybos na-

UŽSISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

1947 metams. 
50c. kartu su

"Keleivis” išleido puikų, didelį kalendorių 
Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant 
laikraščio prenumerata ar atskirai.
Bet siunčiant pinigus už Kalendorių kartu su “Keleivio” 
prenumerata, būtinai reikia pasakyti, kad norit kalendo
riaus; nes jei tas nebus nurodyta, tai visa suma bus įskai
tyta į laikraščio prenumeratą.
1947 metų kalendoriuje yra daug straipsnių, informacijų, 
patarimų, eilių ir lengvų pasiskaitymų su paveikslais.

aKel eivis ft

63C E. BROAD1VAY, SO. BOSTON 27, MASS.

nanciai. Dr. P. Grigaitis 
aiškino būtinumą priklau
syti prie socialistų. Socialis
tų idėjos teisingos ir popu
liarios. Pasaulis eina į so
cializmą. Socializmo prie
šai bando užbėgti tam u; 
akių, net savo partijas pa
vadina socialistiniu vardu 
kad einančius į naują, tei 
singesnę ekonominę san
tvarką apgauti, kad tą pro
gresą sutrukdyti. Todėl yra 
svarbu, kad kiekvienas dar
bo žmogus priklausvtų tik 
roms socialistų partijoms ir 
organizacijoms, kurios už 
tuos naujos ekonominė? 
santvarkos principus kovo
ja-

Lietuvių socialistu orga
nizacijų yra visur: Lietuvo
je

nai jau seniau tarnauja 
kuopos valdyboje.

Naujo sekretoriaus adre
sas yra: K. Beniušis, 359 
Notre Dame Avė.. Winni- 
peg. Tel. — 80777. Finan
sų sekretoriaus adresas y- 
ra: O. Lenis. 38 Manle St., 
Winnipeg. Tel. — 99562.

Siunčiant pinigus, čekius 
ar monev orderius, reikia 
išrašyti iždininko P. Gu
džiūno vardu ir pasiųsti fi
nansų sekretoriui aukščiau 
paduotu adresu.

K. Beniušis.

Pakalbink biznierių* pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie- 

Amčrikoje, Kanadoje ir tuvių.
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Maikiui Gromata nuo 
Tėvo iš Hondos

Visų pirma sakau: tegul buvo suplėšytos ir sumes- 
bus pagarbintas, su tavo at- tos ant flioro į krūvą, 
sakymu: ant amžių ir dac Leidosi šitas milijonie- 
ol. rius savo pačios jieškoti, ir

0 dabar apznaiminu tau, surado ją vėl basą ir nuogą 
Maike, kad aš jau Floridoj, su kitais indijonais bušiuo- 
Kai tu man pasakei, kad se gyvates begaudant ir ke
čia nėra žiemos ir kad gy- pant jas ant ugnies, 
vačių čia pilnos balos, tai Iš tos istorijos, Maike. iš- 
pastanavijau persitikrinti eina toks priklodas, kad 
ar tu nemeluoji. Nuėjau ant kur žmogus yra gimęs ir, 
dypo. suradau freitavą trei- užaugęs, tenai jam yra di-' 
ną, įlindau į tuščią vagoną, džiausią laimė ir vigada— 
atsisėdau į kampą ir sakau: net kepta gyvatė gardesnė 
tegul veža. už į-aseiską kaviarą.

v -i i. * Ant pat galo noriu pasa-i d+ t-* 7 n.eslekta’ kvt. kad jeigu čia buvo kas! 
ale ant kito dypo i mano įmeluotį_ stoi manės ne- 
vagoną privarė kiaulių ir gki k ba buvau ant Mia- 

uziakino. Taigi į Floridą . \ iu baliaus ir tenai 
atvažiavau, galima sakyt, b da • stipraus trunko. 
deglųjų kompanijoj. j Q da daus„iauFmelagių, tai

Musų treinas sustojo gal jie kai ką man ir pa- 
švento Augustino parapijoj, melavo.
Matai, čia toks jau parėt-: 
kas, kad gubernijų ir ujėz-, 
dų nėra, o yra tik parapi
jos visokių šventųjų var
dais.

Mano treiną istumė i 
šlektuzę. Atėio keturi nike
liai su peiliais tų kiaulių 
skersti, ir laižosi. Ot, sako. 
turėsim šviežio porčiapo! 
Vienas nigeris pamatė ma
ne sėdint kampe ir sušuko: 
“Look! look!...” sako. “Ši
ta kiaulė pavirto i žmogų... 
Ką su ja darysim?”

O dabar gudbai,
Senas Tėvas.

Retas Laiškas
skaitytoja 

Kazlauskas.
“Keleivio”

Mrs. Margaret 
iš Waterbury, Conn. gavo 
laišką nuo savo giminaičio, 
kurs džiaugsmingai prane
ša apie Amerikos paso ga
vimą. Laiške rašo:

Brangi Dėdiene:
Štai ir vėl Jums rašau... 

Mano dūšia, vaike, sulin- Sužinojau didelę naujieną, 
do į kulnis. Jau mislinau, neiškenčiu Jums* neparašęs? 
kad bus kaput. Ale atėjo Vakar buvau Hamburge 
parapijos kunigas: aš jam pas Amerikos konsulą ir lie- 
išklumočijau. kaip tas atsi- pė man atvažiuoti su liūdi-' 
tiko, ir jis liepė nigeriams ninku, kad galėtų man iš- 
paleisti mane. Paskui kuni- duoti Amerikos pasą ir Įei
tas parodė man šv. Augus- dimą važiuoti Į Ameriką, 
tino klioštorių ir žalčių far- į Atrodo, kad laivas išplauma -Inc

I\ia
IK.JL*Z Tori x «- -

daiktas, ką aš Floridoj pa- pabaigą sausio galimas dai- 
mačiau, tai buvo didelis ktas jau busiu pas Jus...
klioštorius ir daugybė žal- ~ . A.
čiu. Tu gal matei‘Bostone Pas mus jau žiema. Šian-
ant stryto mergas raikščio-1 <he” P^nig°: .f*1'
jant su paketbukais, pada- į*}* mažai. Maistas
rytais iš žalčio skuros. Na, i nes. Per.eJome ant
tai dabar žinok, kad tokie vokiško maisto ir to pačia 
paketbukai užauga ant ši- {J^azai teduoda, ^aip 
tos farmos. Davadniau na- 't(? iau’ sun^u pasakyti, 
sakius, tai ne paketbukai S1 zmones nei imauja 
užauga, ale žalčiai, iš kat- . .. . . x ,
ru skuros tuos paketbukus v.-(Ju,z.lun ! tuos, kūne 
padaro. Jeigu tos raudoniu-;" kokl? nors galimybę 
pės mergos matytų, kaip
tie krokodiliai po purvyną 
rangosi, tai jos sau paude- 
rio ir lipstikų į tuos oaket-įtis 
bukus nedėtų. Ai beč jur 
laif!

Jes, Maike, 
mačiau, kad 
tu man sakei

KELEIVIS, SO. BOSTON

PAS1RASO TAIKOS SUTARTIS

Buvęs Valstybės sekretorius -James F. Byrnes susi
derėjo su Rusija, Anglija ir Francija dėl taikos sutar
čių su Italija, Bulgarija. Vengrija ir Rumunija. Jis 
prieš apleisdamas Valstybės sekretoriaus pareigas tas 
sutartis ir pasirašė. Čia matome, kaip jis deda parašą 
po tomis sutartimis, šalia jo stovi senatoriai A. Van- 
denbergas ir Tom Conally, kurie jam padėjo derėtis 
su rusais dėl tu sutarčių.

susidaro nemenkos. Bet jei 
tai apsimoka, kodėl neban
dyti?

Okupantai Išmelžia 
Lietuvos Ūkį

Prieš karą Lietuvoje,

MARGUMYNAI
ta sniego, nes jį reikia kas- 

-------- ti. Kiti nemėgsta jo, nes
’ i noA • u qqa aaa Didžiausioj pasaulio dy- nuo jo kojos sušlampa ir
1939 metais, buvo 980,000 kumoj Afrikos Sacharoj, keliai pasidaro slidus. Bet 
melžiamų karvių. Kaip» tik i kartaig pakyia baisios smė- yra žmonių, kurie mėgsta 

į į Lietuvą atėjo rusai, 1940 lio /smįjčių) audros. Kada sniegą ir štai tokie žmonės 
metais, melžiamų karvių Vgjas jtųžta nešioti smėlį ir rašo laiškus Schaeferiui ir 

smulkius dulkes, jos lekia prašo jį padaryti jiems dau-

Smėlis Turi Sparnus

skaičius pradėjo mažėti 
Rusai ėmė iš Lietuvos ge
ras melžiamas karves ir ve
žė jas į “broliškas respub
likas” pagerinti galvijų vei
slę bolševikų nususintuose 
kolchozuose.

Užėjo karas. Rusai iš
bėgdami, paskui naciai pra
dėjo naikinti Lietuvos gal
vijus. Kada į Lietuvą grįžo 
rusai, jie padarė karvių su
rašymą ir skelbė, kad Lie
tuvoje po karo beliko tiktai 
588,000 melžiamos karvės.

giau sniego. Mokslininkas 
gauna galybes laiškų, atvi
ručių ir telegramų su pra
šymu: “atvažiuok ir pada
ryk sniegą.” Visiems reikia 

ropą, Sacharos audros su- atsakyti, pasiaiškinti. La iš
kelia tiek daug smėlio, kad kai ateina iš visų pasaulio 
jei tas smėlis iš kaito vi- kampų. Iš šiltosios Kalifor- 
sas nukristų, tai ant vienos nijos gražios mergaitės 
ketvirtainės pėdos žemės prašo jį atvažiuoti ir nubal- 
sugultų 9 svarai smėlio! tinti su sniegu Pacifiko by- 

čius! Iš Šveicarijos, iš pa
garsėjusios sporto vietos St.

labai toli.
1901 metais per vieną

Sacharos audrą, smėlis iš 
Sacharos dykumos keliavo 
2,000 mylių į Vakarų Eu-

Farmersam Pasiskaityt
Arklys Į Muzėjų

Per tą didžiąją audrą 
1901 metais 1,800,000 tonų 
smėlio iš Sacharos buvo at
nešta į Vakara Europą, 
daug smėlio nukrito tada Į 
Viduržemio jurą. o Afrikos 
pakraščiai gavo net 150 mi
lionų tonų smėlio.

Smėlis keliauja labai to
li. 1928 metais prie Balti
jos juros (Lietuvoje, Latvi
joj ir Estijoj) buvo pasiro
dęs smėlis iš pietinės Rusi
jos. Tada vien ant Lenki- • 
jos nukrito pusantro milio-Į 
no tonų smėlio iš pietinės. 
Rusijos.

Ir Amerikoje yra žino-: 
mos smėlio audros. Vienas 
autoritetas, profesorius J. 
A. Udden, apskaičiavo, kad 
per dideles smėlio audras 
pietvakarių Amerikoj kiek-

Moritz, atėjo prašymas “pa
snigti.” kad sportas geriau 
eitų. Iš Hawajų kraštu salų 
ateina prašymas padalyti, 
kad ir ten snigtų. Iš Aust
ralijos valdžios atstovai tei- 

. raujasi, ar negalima “pa- 
į šlapinti” sausas Australijos 
{sritis. Vargšas sniego fab
rikantas vos bespėja laiš
kus rašyti, o sniegui dirbti 
jam mažai belieka laiko.

Iš antro karto atėję į Lie
tuvą rusai vėl ėmė mažinti 
Lietuvos galvijus. 1945 me
tų gale Lietuvoje, po metų 
rusų antro viešpatavimo, 
Lietuvoje bebuvo likę 456,- 
000 karvių. Vadinasi, bolše
vikai per vienus metus vieš
patavimo Lietuvoje atėmė 
iš Lietuvos ūkininkų 132,- 
000 melžiamų karvių. Kiek 
tų karvių bėra dabar, pasa
kyti sunku.

Dar vienas įdomus daly
kas galima pranešti apie 
Lietuvos ūkio naikinimą. 
1939 metais Lietuvoje vie
na melžiama karvė duoda
vo per metus 83 su puse 
svaras sviesto. Dabar bol- 
,ševikai skelbia, kad viena 
j melžiama karvė Lietuvoje 
duoda per metus tiktai 8 
svaras sviesto! Kas atsiti
ko su Lietuvos karvėmis, 
kad jos taip streikuoja? 
Gal but Stalino “saulė” ne
užtenkamai jas šildo, todėl 
bolševikai tiek mažai iš jų 

{pieno teišmelžia?
Farmerio Vaikas.

J VOK Al
Švarus Jaunikaitis

Juozas peršasi Onutei ir 
giriasi, kad jis labai mėgs
ta švarą. Jis sako: 

i —Žmogus turi būti šva- 
vienoje kubinėje mylioje o- pats pavyzdžiui,
ro yra iki 126,000 tonų skaitau būtinai reikalinga 

. i eiti kartą per metus į pirtį,
pasitaiko, kad a§ darau visuomet prieš 

atsivėrę vulkanai išmeta j,Naujus Metus. Dargi jei ir 
'aukštybes daug dulkių irįnereikia, aš visvien 
smėlio. Yra buvę atsitiki- į Naujus Metus einu 
mų, kad vulkanų išmestas nusimazgoti...
smėlis pasiekia aukštumos 
ilrt on mvlin»W •

Smėlis gali keliauti ir ke
liauja. Tai tikras nepailsta
mas keliauninkas. Jo spar
nai yra vėjas.

smėlio. 
Kartais

ja ir kitaip purena Ameri
kos laukus. Greit traktorių 
skaičius pasieks 3 milionų. 
O juo daugiau traktorių, 
juo mažiau arklių. Kada 
nors eisime arklį pamatyti 
i zoologuos darža arba i

Amerikoje nyksta ark
liai ir mulai. Amerikos far
mose per pirmą pasaulini 
karą buvo 22,700,000 ark
lių ir mulų. Kada prasidė
jo antrasis pašaUhn.iS karas 
musų šaiies farmose vis dar 
buvo 14,480,000 tų gyvu
lių, o 1946 metais arkliu 
ir mulų bebuvo tiktai 11 
milionų. Ir jie kasdien vis 
nyksta, jų skaičius mažėja.

Kur gi jie dingsta? I tą 
klausimą atsakyti nėra sun
ku. Jie vedami Į skerdyk
las ir skerdžiami, o naujų 
arklių mažai beauginama. 
1945 metais Amerikoj sker
dyklose buvo paskersta 77.- 

tokiųi887 arkliai ir mulai, arba 
kaip 

o 1946
Lietu-1 metais arkliu paskersta dvi-

ir
Su

jau

pnes 
Į pirtį

Elektra Šildc Daržus
Kūrai Electrification Ad- 

ministration praneša Įdo
mių žinių apie daržų šildy
mą su elektra. Pagal tos iš
taigos apskaičiavimą, apšil- . _.
dyir.as vieno žemės gabalo “Laisvėj” sausio 3 d 
18-kos ketvirtainiu pėdąi^as Butkevičius rašo.

Ar Jie Paiso?

Dvi Klaidos Yra Perdaug

bus
vi-:
tik
pa
tu
ki-'

tur išvažiuoti. O
po trupučiuką atsiranda. į tris kaltus daugiau. 

Pas mus pradėjo lanky--1939 metais, 
rasų....................karininkai iš

Na.

vos ragindami važiuoti na-'gubai daugiau, kaip 1945
mo. Buvo atvažiavęs netgi 

dabar aš pa- vienas lietuvis, bet. žinoma, 
apie Floridą!aprengtas, kaip rasų kari- 
teisybe. Žie-Į ninkas. Gražiai šnekėjo, bet 

mos čia nėra. miestuose: žmones, ypač jau tą pek- 
kvietkos žydi, o užmiesčiuo-!lą mačiusius, sunku įtikin- 
se balos pilnos gyvačių. A^i ti.
jau šešias pagavau, ale nei> Šiaip viskas po senovei, 
viena netelna i mano džio-; Musų reikalais taip mažai 
gą, tai kol kas da liekarstvų
nuo marmatizmo nepas 
riau.

O, jes. ką tik 
šau pasakyt tau 
navatnybę, ką aš mačiau 
Aš mačiau tą palocių. ka į 
vienas milionierius vra iš
budinęs vienai indiionkai?
Istorija apie šitą palocių v- 
ra tokia: Milionierius nuė
jo i bušius ir pamatė nuogą, 
indijonką gyvates {raudant?
Ji buvo tokia graži, kadi 
tuoj įsimylėjo ir pastanavi- 
jo gaut ją sau už pačia. Su-' 
rado jos tėvus, padarė su' 
jais agrvmentą ir ansiženi-j 
io. Kad ii nuo jo npnabėg-Į 
tų, jis pripirko iai deiman-i 
tų, šilkinių dresių, pastatė 
gražu palocių, pripirko 
brangiu forničiu. sienai ra
dare iš zerkolu. o flicmg 
turkiškais divonais i«kln;o.į 
Prisamdė tarnu ir kupriuj 
kad gardžiausius va’rins 
gamintu. Jis nor5>n. V^d 
indiionka butu Linu n 
AL parvažiavo us 
vakarą namo ir savo pačios 
nerado. Visi ios deimantai 
ir žemčiūgai buvo sumesti 
į beskę, o šilkinės dresės

•stvų į tegirdėti. Daug jau kas pra- 
;ida-:rado viltį iš viso. Žinoma. 

! sunku kuo ir betikėti jau.
išnepamir- Gražiai pašneka, bet kas 

da vieną šnektų.
' Baigiu...

Juozas Kazlauskas.

a.
vi°n n

metai
Amerikos miestuose 

liai jau seniau išnyko. Kas žus. 
šiandien beišvežioja alų ir žai 
kitokius sunkumus su ark
liais? Kur bepamatvsi da
bar miestuose žmones va
žiuojant giažioje brikelėj?
Tik kur-ne-kur dar išvysi 
kaip pienininkas ar daržo
vių perkupčius išvežioja 
savo prekes kuiną pasikin
kęs. Bet tai jau retas vaiz
das. Arklys miestuose atgy
veno savo amžių. Jis baigia 

, nors 
ir ne

mei
mas

Lietuva da Nežuvo1.

Ir Ji Nežus. Jei Mes Jai 
Padėsime

JOS BYLAI TUOJ 
REIKIA $250,000

Tai Sumai Sukelti Dabar
Eina Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vedamas Vajus

AR TAMSTA JAU 
AUKAVAI?

Jei dar ne, tai dabar laikas. 
Čekius prašom rašyti vardu

American Lithuanian 
Council

ir siųsti per “Keleivį” arba 
per “Naujienas”.

Išmokant algą tarnauto-
•jas Petras gavo 50 centų
{daugiau, negu jam priklau- Kaip Auksą Ištirpyti gė Jig nieR* je 

Paprastas metalo (švino kž jr tuos <‘virįinigjus’. ra.
miai pragėrė. Kitą savaitę

metalo (švino 
ir cinko) lydinto jas, su ku
riuo skardininkai 
visokius daiktus,

tu- 
kad

Sovietų Sąjunga labai man
dagiai apsieina su kuni
gais. net baudžia tuos, ku
rie užgaulioja be reikalo 
kunigus ir tikinčiuosius. O 
ar kunigai paiso, kad juos 
gerbia? — klausia tas Sta
lino garbintojas ir pats at
sako, kad nieko panašaus 
nėra. Kunigų spauda, girdi, 
pilna keršto prieš sovietus 
ir-prieš komunistus.

Išeina, kad kunigai yra 
dideli neklaužados, kaip ir 
pats Butkevičius, kure čia 
Amerikoje naudojasi viso
mis pilietinėmis laisvėmis, 
bet gali drabstyti purvais 

• Amerikos valdžią ir patį 
prezidentą per komunistu 
laikraščius ir niekas jam už 
tai ir kitiems tokiems rašė- 
iams nieko nesako. Bet ar 
bolševikai paiso to? Jie sau 
garbina Staliną ir tiek. A- 
merikoje jiems niekas ne
patinka.

Visa bėda, kad niekas ne
nori matyti savęs, bet visi 
mato kitus. Kadaise Smeto- 
na. tik priėjęs prie valdžios 
sušaudė Lietuvoje keturius 
komunistus. Neteko girdė
ti. kad kas nore Amerikoje 
butų užgyręs šitą bereika- 
’ingą komunistų šaudymą.
Komunistai ir dabar daž
nai prisimena tuos sušaudy
tuosius komunistus. Bet kai 
Stalinas šaudo, trėmė ir tre
mia lietuvius tūkstančiais, 
tai komunistai nemato ta
me nieko blogo. Jie pateisi
na Stalino budelių šunybes.
Komunistu akyse dar nė
vienas raskis bolševikas nė- cent J. Schaefer, kuris pn- 
ra jokios klaidos padaręs, vertė debesis snigti, turi bė- 
Jei vigi pirma pažiūrėtų į dos. I jį kreipiasi galybės 
save, tada gal mažiau rei- žmonių ir prašo, kad jis pa
ketu ir apie kitų klaidas gamintų jiems daugiau snie- 
šaukti. go.

A. L. Daugelis žmonių nemėgs-

sulydina k^ninkag jam išmokėjo 50 
tnpsta, centų mažiau. Petras tuojmažiau. Petras

, , v • inuėjo į raštinę ir pasiskun-, karščio. Auksakaliai ar dė Kasininka| ja^ sako: 
laikrodininkai kartais tun, tu ne.
sulydyti auksinius daiktus,|siaknndai 7„^ ku7da b

pne
heit

357 laipsnių 'Fahren-1

...... ... , įSiskundei, nors klaidatada jie tun vaitoti auksą?r 
kaipo lydintoją. Bet auksas P ~ 
tirpsta tiktai prie 1,945 
laipsnių Fahrenheit karš-

k Petras į tai ramiai atsa- 

CIO Tokį karšti paprastas do^ot^klakla. “betėvi

«eii&’j- p-
auksą maišyti su geraniu- 
mo metalu. Imama 88% 
aukso ir 12% geraniumo.
Toks mišinys tirpsta prie
673 laipsnių Fahrenheito Bosas pasakoja savo tar- 
karščio. įdomu yra tas, kad į nautojams sena. nuvalkiotą 

x L~ ' juoką, kurį jisąjau ne pirmą 
kartą pasakojo. Tarnauto
jai visi nusijuokė, kaip tai 
ir turi būti. Bet viena tar-

Nebėra Reikalo Juoktis

pločio, suėda per dieną nuo 
vieno iki dvejų kilov.atva- 
landų elektros. Pinigais 
skaitant, tokio gabaliuko 
žemės apšildymas kainuo
tų nuo 4 iki 10 centų per 
dieną.

Norint auginti šiltųjų 
kraštų augalus ir daržoves 
arba norint turėti anksty
bų daržovių šaltame klima-

ark- te. daržininkai šildo dar- 
Bet ikišiol elektra ma- 
tebuvo vartojama že- 
šildyti. Būdavo šildo
mas po stiklo stogais.

įtaisymas elektrikinjo že
mės šildymo nėra painus. 
Kartą Įkasti i žemę šildy
tuvai gali tarnauti dešimti 
metu. Jų priežiūra yra la- 

engva. Jų Įtaisymas 
pigus. Vienas farme

ris iš Kcituckv valsti ms 
sakosi užmokėjęs už Įvedi
ma elektrikinio žemės ap
šildymo 55 dolerius. Pirmą 
sezoną jis ant to nieko ne
uždirbo. Bet antrą pavasa
ri jis turėjo pa jamų 300 do
lerių už ankstybas daržo- 
es. kurių kitaip iis nebūtų 

visai išauginęs taip anksti.

Žemės šildymo prietai
sai. arba kabelis yra pa
dengtas asbestu ir yra įdė
tas i švino paipą. Jei prie 
to šildymo yra pritaisytas 
termostatas, tai žemės šili
ma vra palaikoma vienoki 
per visą 'laiką.

Jei farmoje yra elektra, 
tai elektrikinis žemės šil
dymas yra galimas. Visas 
klausimas vra, ar yra kur 

ankstybas daržo- 
apsimokėtų elek

trikinis žemės šildymas. 18 
ketvirtainiu pėdų žemės 
nėra didelis gabalas. Da
rant kiek . didesnį elektra 
šildoma darželi, išlaidos

bai
gana

savo dienas ir farmose 
ten jis dar ne šiandien 
lyto Į visai išnyks.

Ant* farmų didžiausias 
arklio priešas yra trakto
rius. o miestuose ji nuveikė 
automobilius ir trokas. Vie-! į? 
nas farmeris Illinois vals
ti ioj, po penkių metu tiks
laus tyrinėjimo, priėjo to
kių išvadų: Jis sako, arklio 
darbo jėga per valandą 
kainuoja 13 su puse centų, 
o vieno traktoriaus išlaidos 
per darbo valandą yra 47 
centai. Bet vienas 
rius padaro tiek 
kiek aštuon: arkliai, 
astuoni arkliai per 
valandų kainuotų S 
traktorius kainuoja 
47 centus
gu pusė 
arklių laikymas

Pigus traktorius velka 
arklius i skerdyklas »r lupa 
jiems kaili. Jau viri dvuų 
milionų traktorių aria, akė-

trakto- 
darbo.
Todėl 
darbo 

1.07, o 
tiktai

. arba mažiau, ne-iparduoti 
to, kiek kainuotu ves. kad

- ‘ -------

geramumas vienas tirpsta 
tiktai prie 1,760 laipsnių 
karščio. Bet kada du sun
kiai tirpstantieii metalai 
susimaišo, tas mišinys tirps
ta prie mažo karščio. Tuo 
ir naudojasi laikrodinin
kai, kurie gali sulydyti auk
sinius daiktus su paprasta 
gazo liepsna.

Atominiai Himnai
Anglijos bažnyčia nori 

turėti naujas bažnytines 
giesmes, kuriose butų pami
nėtas atomas. Bažnyčios 
vadovybė išleido paragini
mą į visus himnų autorius, 
kad jie, garbindami Dievą, 
neužmirštų paminėti ir ato
minę bombą, arba bent ato
minę energiją. Church of 
England nori būti “up to 
date.”

Sniego Fabrikantas 
Bėdoje

General Electric labora
torijos mokslininkas Vin-

nautoja visai nesijuokė. Bo
sas ją klausia:

—Kodėl nesijuoki, ar jau 
esi girdėjusi tą juoką pir
miau?

—Ne. juoko aš negirdė
jau, bet man nebėra reika
lo juoktis dėl Tamstos špo
sų, nes aš apleidžiu tarnybą 
nuo ateinančio penktadie
nio.

SKAITYKITE 
Informacijos Centro

Leidinius!
MTHUANIA’S FIGHT FOR 
FREEDOM

By
li. J. Harrison.

Kaina 50c.

GHILLEBERT PE LANNOY 
IN MEDIEVAI, LITHUANIA

By—
P. Klimai.

Kaina $1.00
LITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CLUTCH

a eollective work
Kaina $1.00

Lithuanian American Information 
Center,

233 Broadway, New York 7, N 
Užsakymus siųskite:

Y.
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Francijos Valdžia I Lenkija po “Rinkimų
Naujas Francijos prezi-- Lenkijos karo teismai nu- 

dentas V. Auriui pavedė teisė 18 Valstiečių partijos 
socialistui Paul Ramadier narių mirties bausme už ta- 
sudaryti Francijos vyriau- 'riamą dalyvavimą “teroris- 
sybę. Ramadier valdžią su-'tinėj veikloj.” Praėjus “rin- 
darė. Į ją Įeina socialistai, kimams” Lenkijos diktato- 
komunistai, katalikai, radi- Į riai nebesivaržo žudyti sa
kalai ir atstovai
kesnių partijų, 
valdžią neįėjo.

nuo smul- 
Blumas i

vo politinius priešininkus 
visai atvirai. Jie, matomai, 

i nori visai sulikviduoti Val- 
j stiečių partiją.

Anglija Už Sąjungą
Anglijos vyriausybė suti

ko derėtis su Francija dėl
sudarymo kariškos saįun-, ... ... ..
gos prieš busima Vokietija, i n.U°J uzPučde Graikijos ka- 
Anglai sako. 'jie priima! nl?o.m?.nes .bul'L Vieną ka- 
Francijos pasiūlymą ir kaip i lei.\L ^ie užmušė, vieną su
tik Francijos vyriausybė pa‘?"eice’ 0 kareivį paėmė 
skirs atstovus, prasidės de
rybos dėl karo sąjungos pa

Graikijoje Dar Neramu
Praeitą savaitę “partiza

nų” būrys graikų Makedo-

sirašymo.

Francija ir Atomai
Francijos mokslininkai, 

vadovaujant žinomam fizi
kos mokslininkui Joliot-Cu- 
rie, veda plačius atominės! 
energijos gamybos tyrinėji
mus. Keturi mokslininkai

į nelaisvę. Kur “partiza
nai” paimtus belaisvius de
da, nėra žinių. Užpuolimas 
įvyko Lehovo kaime, Ma
kedonijoj.

Irano Rinkimai
Irane parlamento rinki

mai dar nepasibaigė. Jie 
tęsis apie mėnesį laiko. Bet 
kur rinkimai jau atsibuvo, 
ten vyriausybės partija sa
kosi gavusi didelę balsu

daro Bendro Amerikos Lie
tuvių Fondo 76 skyrius. 
Pelnas eis nukentėjusiems 
nuo karo lietuviams šelpti. 
Prašomi visi gausiai atsi
lankyti šią pėtnyčią.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas
Lietuvos nepriklausomy

bės minėjimas Detroite at
sibus vasario 9 d., sekmad., 
buvusioj Lietuvių svetainėj, 
25 St. ir W. Vernon High- 
way. Pradžia 5 vai. pava
karėj. Minėjime bus graži 
koncertinė programa, ku
rią išpildys geriausieji De
troito lietuviu dainininkai 
ir muzikai. Minėjimą ren
gia Lietuvių Organizacijų 
Centras. Bus geras kalbėto
jas, Bronius Budginas. Kal
bės ir daugiau nau iai atvy
kusių į Ameriką lietuvių.

Visi Detroito ir apylinkės 
lietuviai prašomi neužmirš
ti tą dieną atsilankyti į Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimą.

B. Keblaitienė.

PHILADELPHIA, PA.

LIŪTAS IR BULIUS

yra dalyvavę Amerikoje a-
tominių bombų gamyboje, baugumą."Ta p’artija vadi- 
jie Via. L. Ko\\aisky, J. naci ‘‘domAl’i-jtičt'a ’’ inc 
Guerpin, B. Goldschmidt ir
P. Auger.

Neištirta
Amerikos 

tografijos aparatais

naši "demokratiška, ’ o jos 
priešakyje stovi ministerių 
pirmininkas Ahmad Gha-

“7 . .. 1 vam Sultaneh.Antarktika ________ z
orlaiviai su fo- Musolinio Kriminalas

skrai- Romoje prasidėjo byla 8 
fašistų, kurie kaltinami da- 

nužudyme Italijos
dė giliai po visą neištirtą 
Antarktikos žemę. virš Ade- lyvavę 
lieland, kurią savinasi Fran socialistų vado Giacomo 
cija. Jie turėjo progos nufo-' Matteoti. Kaip žinoma. Mat 
tografuoti žemę. kurios dar1 teotti buvo nužudytas prieš

Ačiū už Komplimentus
“Keleivio” antrame nu

mery N-Saidietis apkalba 
kandidatus į Lietuvių Muzi-Į 
kos Bendrovės valdybą dėl 
1947 metų. Ar kandidatas 
tinkamas ar ne. tai dar nė
ra viskas, gerbiamas drau
ge. Reikia, kad kandidatas 
sutiktų statyti savo kandi
datūrą.

Aš savo kandidatūros i 
iždininkus nestačiau. Bu
vau nuėjęs j direktorių po
sėdi pasiteirauti dėl esa
mos tvarkos ir kadangi man

joks žmogus 
tęs savo akimis

nebuvo ma-

SPROGIMAS GRĄŽINO JAM MATYMĄ

Liūtas, pamatęs gražų 
riebų bulių, besiganantį 

i bandoje, pasiryžo gauti jį 
'į savo nagus. Tad pranešė 
jam turįs pasiskerdęs avį ir

Sekretai FREE Dovanai
Tie, kurie užsirašys 32 puslapių 

Lietuvių Naujienas ant 2 metų ui 
$2.00, gaus dovanai sekretų, kaip 
pasidaryti namie alaus, vyno ir sai- 
derio. (.5)

LIETUVIŲ NAUJIENOS
------------ ia 6, Pa.

Karo veteranas Richard Hebert buvo netekęs fron
te matymo. Granatos progimas ji buvo visai apjakinęs. 
Vėliau daktarai jam vieną akį buvo pagydę, bet jis 
matė silpnai. Šias dienas tas Chicagos veteranas kū
reno savo šluboje pečių. Staiga pečius sprogo ir tas 
sprogimas grąžino jam matymą. Dabar jis gana gerai 

mato abiem akim. Čia jis parodytas su savo žmona prie 
to pečiaus.

kviečiąs bulių pas save į po- 332 n. eth st, Phibdeiph. 
kylį. Bulius priėmė kvieti
mą, ir, prisiartinęs prie liū
to urvo, pamatė daugybę 
skauradų ir iešmų, o pa
skerstos avies nė ženklo.
Ilgai nemąstydamas, pasu
ko tad atgal ir nuėjo. Liū
tas ėmė jį šaukti ir, apsi 
metęs esąs užsigavęs, klau
sė, kodėl bulius taip neman
dagiai pasielgęs. Bulius at
sigrįžo ir atsakė:

—Aš žinau dėl ko. Pa
matęs tiek daug skauradų 
ir iešmų, tuoj supratau svei
ką besirengiant skersti bu
lių, o ne avį. Neprigausi. 
ponuli!

Netiesk pinklių paukš
čiams matant.

Ezopas.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingų šilimų. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimų ir tir- 

Sl-P*ln4. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.0); 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-7)

DEKEN S OINTMENT CO.
I’. O. Box 666. Newark 1. N. J.

REIKALINGAS KRIAUŠIUS

Kiti aukavo po SI ir ma 
žiau.

, Stambesnės aukos pri- nyčiau. Greičiau 
duotos Tarybos bei draugi- ma nesužiniai. 
jų susirinkimuose bus pa- Kadangi mes esame nau-j 
skelbtos po Vasario 16-tos. josios gadynės šalininkai ir 

kas seno, atgvvenę. nebe
tinkama — griauname ir į

kad padėjus kunigams jį 
daugiau išgarsinti? Nema

Kefcalingas kriauėius, kuris galė
tų dirbti prie vyriškų ir moteriškų 
rūbų. Darbas pastovus. Tiktų pagy
venęs žmogus, kuriam nusibodo dirb-

tąs daro-! šaukti:

tuvės triukšmas 
miai dirbti ir 
progos. Darbas

ir kuris mylėtų ra- 
gyventi. Nepraleisk 

krautuvėje. Atsi- 
(6)

MY TAILOR’’
Essex Sq., Essex, Conn.

Vasario 16 Visos Draugi
jos, Kliubai, Skyriai Bei 

Kuopos Atneš Savo Aukas
Lietuvos Nepriklausomy

bės Minėjimą' Įvyks iš ry
to šv. Juozapo bažnyčioje 
ir 7 vai. vakare Mokyklos 
Auditorijoje. Kalbės kun.

PAJIEŠKOJIMAl

NUO UŽSISEKĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji* 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšitnų 
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 pagelbų nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO. Dpt 2 
4847 W. llth Street,

CICERO 50, II.L.
Arba atvykite j vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St., Cicero 50, 11L

Žolės ir Šaknys
Mes parduodame 

visokias žoles ir vi
sokias šaknis jūsų 
sveikatai, ir pasiun- 
čiam į jūsų namus,

Giminės Vokietijoj pajieško seserų 
Elzbietos ir Valerijos šimanskaičių, 
atvyko Amerikon po pirmo pasauli
nio karo. Jos pačios ar žinantieji 
prašome atsiliepti šiuo adresu:

MRS. A. DEVENIS,
52 Frank St., Waterbury 61, Conn.

įjo vietą statome naują, tin
kamesni, tad sugriaukime 
arba bent pakeiskime šį ne
tikusį seną ritualą nauju, 
tikslesniu, daugiau atsakan
čiu musų idėjai, musų dva
siai.

Mano nuomone, apie mi-!sulig Musolinio į ta tvarka nepatinka, tai aš
ciavn luiku ta nesutikau būti kandidatu. Savo laiku Kitas kan(Jidatas kuris

buvo statomas į iždininkus, 
rodos, visai nepasirodė me
tiniame susirinkime. Aš su 
juo nesu niekada turėjęs jo 
kio reikalo ir neSaiTie nie
kada blogu žodžiu pasikei
tę.

Kalbu tik už save. Sta- 
reikia iš

miestuose trūksta ang- anksto numatyti, ar prie 
kliube esamos tvarkos gali
ma sėkmingai dirbti. Aš 
tos galimybės nemačiau, 
todėl ir kandidatu nebu
vau. Tai ir viskas.

J. Rutkauskas.

23 metus
Įsakymo.
žmogžudystė buvo sujaudi- 

Sovietų “Piatilietka” nusi visą Italiją ir pasaulį.
Sovietų valdžia praneša,: -—— -

kad pirmieji “penkių metų Vokietijoj Šalta
ciano” metai pasibaigė ir; Berlyne mokyklos turėjo 
Sovietu pramonė “esminiai būti atidarytos sausio 23 d., 
išpildė planą”: Pusė pra- bet dėl stokos anglių mo- 
monės imonių planą išpil-, kyklos lieka uždarytos ne- 
dė su kaupu, o kita pusė • aprėžtam laikui. Ne tik Ber- 
planą išpildė su trukumu, i lyne, bet ir kituose Vokieti-; tant kandidatūrą 
Daugiausiai atsiliko nuo • jos
plano žemės ūkio mašinų lių kurui. Daugelis gyven- 
gamyba... tojų sala

V ra F1 Man° nuomone, apie mi-! ^jieškau brolį Steponų Zubernį,Y., adv. r. BagOCIUS 1S , tryvenusj Rumford. Me., prašau atsi-
1USĮ me?' turėtume šitaip at-| liepti pas Benį Zubernį, 1337 Han- 
siliepti: Draugą mirtis iš- Įcock st-« Philadelphia, Pa. 
skyrė iš gyvųjų tarpo ir ta-Į
po nugabentas (o ne “nu-i Karolina ~ 
keliavo”, nes numirę ne-'Voki®tM°j’

‘•^2Į vaikščioja) į žemę. į
Geistina butų išgirsti ir? 

kitu nuomonę tuo klausimu.
J. D. T.

Ko r esp
DETROIT. MICH.

o n d ncijn o S
ar organizuoti darbininkai

_____  i miegos dėl šitokių įstatymų
Michigano Seimelis Prieš sumanymų?

Darbininkus i I^gislaturos ponai sako,;
Vos tik spėjo Michigano kad pas mus yra perdaug

VVATERBURY, CONN.

Lietuvos Vadavimui 
Sukelta Virš $700

Praeita sekmadienį,
valstijos legislatura susi- laukinių streikų. Bet jie :pesnju Waterburio L. Tarv- 
rinkti, tuoj ji ėmėsi už re-' klysta. Jei kur dirbtuvėse bog, pas mus kalbėjo prof. 
akcinio darbo. Pirmas ja-buvo streikai, tai jie pranas Padalskis, kuris la
me svarstomas bilius nu- buvo narių nubalsuoti. G įdomiai nušvietė Lietu- 
kreiptas prieš darbininkus, kaip unijos turi kovoti, ko-|VOg jr lietuvių tremtinių 
kad uždavus smūgį uni-kias duokles turėti, tai Pa_ Į dabartinius vargus ir prašė 
joms. Reakcingieji atstovai čių unijų reikalas.
mano, kad turėdami repub-! Bendrai, su įstatymais 
likona gubernatorių jie ga- prieš streikus kovoti atrodo 
lės pravesti sau patinka- perdaug vaikiška. Kodėl 
mus įstatymus. Michigano ar kitos valsti-

Pirmas musu legislatu-; Jos seimeliai neišleidžia 
ros dabar Švaistomas bi- įstatymą, kad upes pavasa- 
lius numato “uždrausti!H nepatvintų? Jul; butu 
streikus,” bausti unijų va-

Bostono ir kiti. Programą 
pradės šv. Juozapo parap. 
choras, vad. komp. A. J. 
Aleksiui. Leidžiant kun. J. 
Valantiejui, bažnyčioj ant
roji kolekta skiriama I 
tuvos žmonių vargo suma
žinimo dėliai.

Laike prakalbų į vairiu 
draugijų pirmininkai bei at! 
stovai viešai priduos aukas j 
Lietuvos laisvės kovai pa-| 
remti. Po prakalbų gros K. 
Gluodenio orkestras ir bus 
šokiai. Rengimo komisija 
deda visas pastangas, kad 
Vasario 16 minėjimas butų 
tikrai sėkmingas.

Broliai ir sesės vvaterbu- 
riečiai! Išgirskite balsą pa
vergtos Lietuvos ir susipa
žinkite su kančiomis lietu
vių tremtinių. Tad visi da
lyvaukime Lietuvos Nepri
klausomybės 29-toje minė
jimo šventėje ir gelbėkime 
Lietuva ir lietuvius DA
BAR !

Waterburio Liet. Taryba.

Bukauckaitė - Palkotienė 
pajieško savo brolio Ka 

zio Bukaucko. Jis pats, ar kas jį 
žino, prašom atsiliepti šiuo adresu:

MRS. E. BREDICK, 
Stauffer, Altą. Canada.

(5)

Skaitytojų Halsai

svdtcusJz umac uz,.-i«rtj iiin.-

Įtas pats. pagal įstatymą u-
dus nuo $500 iki $5,000 jr! p« neturėtų teisės patvinti, 

kalėjimo!bet tegu pabandytų tie įsta-priedu duoti jiem 
nuo 30 dienu iki 6 mėnesių. 
Tai tikrai butų “puikus” įs
tatymas visokiems reakci
ninkams.

Bet to dar negana. Vie
nas atstovas, ponas Feens- 
tra iš Grand Rapids, vėl 
pasirodė seimelyje su savo 
įstatvmu. Jis siūlo padary
ti Michigan valstijoj "užda
rą šapą” nelegaliska (clo- 
sed shop), o unijos, pagal 
jo puikų sumanymą, turėtų 
kas mėnesį duoti smulkią 
piniginę atskaitą valstijai., 
įstojamas mokesnis į ūmią 
turėtų būti ne
kaip $25 
klės iki SI. Tas ponas at
stovas buvo pasirodęs su 
panašiu istatvrnu ir seniau.

tymų leidėjai prie tokios 
sukaustytos” upes pavasa

rį miegoti... Panašiai yra su 
streikais. Įstatymai jų neiš
naikins, jei gyvenimo sąly
gos vers darbininkus strei
kuoti ir ginti savo intere
sus.

Unijistų Draugas.

Įdomus Lietuviški 
Paveikslai

Ši penktadienį, sausio 31 
d., 7:30 vai. vakare bus ro
domi įdomus lietuviški pa
veikslai buvusioj Lietuvių 

aukštesnis,!svetainėj, ant 25 gatvės ir 
ir mėnesinės duo- W. Vernon Highway. Bus 

parodyta Lietuvos vaizdai, 
okupantų šėlimas Lietuvei 
ir garsinė muzikos filmą

šiam reikalui piniginės pa
gelbos. Taipgi kalbėjo kun. 
J. Valantiejus ir pirmutinis 
aukavo $105.

Po $50 aukavo: Dr. Petras ir 
V’era Vileišiai ir Vincas Rama- 
žas.

SLA per B. Petrauską 
kavo $40.

Dominikas Matas — $11
Po $10: Tarnas Matas. Pra

nas Kuzmickas. Jonas Aleksan 
dravičius, Pranas Gudiškis. Pet
ras Motiečius, Mr. ir Mrs. K. 
Makarevičius, Marijona Stan
kevičienė. Jonas Vingris.

A. J. Afeksis—$7.
Po $5: Dr. S. Sapranas. V 

Vitkus. Mr. ir Mrs. S. Senkus. 
O. Vileišienė. A. Devenienė. Al
dona Mažukaitis. J. Ruginis, 
J. Povilaitis. Ona Mockus. S. 
Pocius. J. šupienis, P. .Jaku-

Kas Mums Rašoma
Netiksli Limitacija

Gerbiama “Keleivio’’ redak-į 
cija ir visas štabas:

Aš, Petras Gwalda. prisiun-l 
čiu prenumeratą už “Keleivį” 
ateinantiems metams $3 ir dėl 
naujo kalendoriaus 50 centų, ir 
prašau nuoširdžiai lankyti ma
ne per visus 1947 metus. Aš 
kožną savaitę laukiu brangaus 
“Keleivio,” kuris man duoda 
žinių iš plataus pasaulio. Jau 
prabėgo 28 metai, kaip “Kelei
vis” man tarnauja ir mane 
lanko. Tai prašau maloniai lan
kyti ir toliau. Aš nesiskirsiu su 

i “Keleiviu” kol tik aš gyven
usiu ant šios vargingos žemės.

Linkiu laimingų Naujų Me- 
! tų visam “Keleivio“ štabui.

Petras Gwalda. 
Elizabeth. N. J.

Pajieškau Antano ir Juozo 
Bagdonų nuo Anykščių ir D. 
Balčiūno. Prašau atsišaukti:

JOHN GIMBUT1S,
R. 3,

Scottville, Mich.

APSIVEDIMAI
Pajieškau gyvenimo draugės. Pra

šau atsišaukti merginų ar našlę ati
tinkamo amžiaus. Aš esu našlys, 
virš 50 metų amžiaus, turiu nuosa
vų namų. Vienam gyventi sunku. 
Daugiau žinių duosiu laišku. Prašau 
rašyti tokiu adresu: (5)

33 Ellard
D. SLANEY.
Avė.. Great Neck,

N. Y.
L. I.,

turi but mažesnis, 
kaip už $1.00. Žofcs 
ir žiedai po 1 unc.

Europos Ramunė ................ 25
Liepos žiedai . *....................... 25
Imbieras baltas......................20
Trukžolių šaknys .................. 25
Alavijų sakai ........................ 20
Valerijono šaknys ............... 20
Devinmacės žiedai ................ 25
Ajarų šaknys ........................ 25
Raudonalksnio žievės...........20
Karališka mėta......................20
Metelė Pe'yna .......................25
Gyvatgalvio lapai .................25
Plaukams Tonikas ............... 50
Šampoo plaut galvą .............50
Vitaminai B Complex .. $2.75

»ALEXANJ)ER’S CO.,
414 W. Broadway,
So Boston 27, Mass.

au-

bauskas. Ona Besasparis, P
Liubinas. M. Petraitienė, M
Verbyla. M. I>aukaitienė. V
Povilaitis. J. Lesunaitis, V
Rlauzdžiunas.

IV) $3: Agnietė Pužas ir P. 
Blauzdžiunas.

Po $2: Z. Karalius, 
nulis, A. Viltrakis. A.

sumanymą matysime., parengimą Kirvalaitis.

Taip buvo užvardintas Į 
mano žemiai: telpąs straips-j kerbiama 
nelis. Pravartu jį pakartoti 
ir prisiminti, kokia mažą 
pažangą mes tepadarėme.
Pirmiau apie mirusi mes at- 
siliepdavom sekančiai: “At
siskyrė iš šio pasaulio.” O 
dabar sakom: “Tebūna
lengva šios šalies žemelė.”

Mano nuomone, ir pasta
rasis išsireiškimas neatsakc 
tikslui, reikia susirasti tin
kamesni. Ir ve kas tuo rei-
kalu buvo 
metus:

“Pas mus lietuvius laisva
manius yra įsigyvenęs neti
kęs paproty' sakyti: ‘persi
skyrė su šiuo svietu,’ ar ‘at
siskyrė iš šio pasaulio.’ etc.

“Ką gi toki

i,“Keleivio” adminis

Prisiunčiu už prenumeraąt ir 
kalendorių viso labo $3.50. 
Mes nenorim skirtis su Maikio 
Tėvu. bet Tėvui patariam ne- 
pragerti gautų pinigų. Geriau 
nusipirk iš sūnaus gerą knygą 
tai kaip skaitysi, užmirši ir a- 
pie trejonką. Nepyk, kad paba
riau. lankyk musų namus kas 
savaitę.

Linkiu “Keleivio” leidėjams
rašyta prieš 25 VISO labo. Jūsų,

J. K. Simons.
New York, N. Y.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saul< 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

reiškia? Jeisrti numiręs 
siskyrė su šiuo pasauliu, tai 
gal būti jis dar trauks kur 
nors į kitą kokį pasauli? O; 
jeigu taip, tai iau, be abe-i 
jonės. į tą. kuri kunigai 
skelbia — užgrabinį gyve
nimą.”

Nors mes netikime į toki 
pomirtini gyvenimą, vienok 
jį skelbiame Kam? Ar tam.

Gerbiamieji:
Siunčiu $5 ir skiriu $3 už 

Keleivį.” 50c už kalendorių ir 
limitacijaĮ^l.50 kaipo auką. Ačiū už laik-

at-j rasų. Jūsų.
Jusline Sadowskas,

Brooklyn. N. Y.

Senovės Lietuviu Zinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas 
turėtų perskaityt, nes tik tada galės suprast Dievo buvimą

Knyga didelio formato. 271 pusi. Kaina $1.00

Išėjo didelis ir įdomus 
“Keleivio” kalendorius 1947 
metams. Kaina 50c. Užsa
kymus su pinigais prašom 
siųsti “Keleivio” adresu.

KELEIVIS.” 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

t
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Flensburgo Varpai
II f tas vyriškis pradėjo skaity-

Ilgąsias gruodžio mene- ti: 
šio naktis Stankuvienė pra- —Pagal veikiančius karo
verkdavo. Sunaus Izido- Įstatymus ir Įsakymus, už 
liaus ir marčios Onos — ■ išdavikišką veiklą, šis jo u- 
tokia žiauri jų mirtis — jų kis ir jam priklausantis tur- 
sušaudymas ir Zenono, jau- tas. su gyvu ir negyvu in- 
nesniojo sunaus, kulturtech- ventoriumi, yra konfiskuo- 
niko, Įkalinimas ją visai tas. Jo valdymas yra per- 
perbloškė, visai pakirto jos duodamas Hermanui Ozai 
jėgas. Dabar Stasei buvo Jums leidžiama pasiimti 
užgriuvusi visa ūkio našta, tik butiniausius rubus. Per 
gyvulių šėrimas, paukščiui pusę valandos jus turite 
ir arklių priežiūra, — se
noji prie tų darbų mažai 
teprisidėdavo.

Per ilgąsias gruodžio mė
nesio naktis senoji Stanku
vienė nesudėdavo akių. Ji 
vis matydavo savo minty

ŽMOGŽUDYSTĖ PRIE KALĖDŲ EGLAITĖS

Brocktone per Kalėdų šventes buvo žiauriai nužudytas automobilių a- 
gentas Rene Cote. Pirma dėl tos žmogžudystės buvo suimtas Walter Steele, 
kuris čia matosi dešinėj su policininkais. Bet vėliau pasirodė, kad jis nekal
tas ir buvo paleistas, o buvo suimta graži R. Cote našlė, kuri matosi kairėje 
(antra iš kairės) šalia policijos tarnautojos.

”Keleivio”i Knygos

se sūnų Izidorių su Ona ir raudotL 
jai kaltais atrodydavo, kad 
jie dar gyvi ir kad bile me
tu gali sugrįžti Į namus ir 
naktį pabelsti i langą.

Ji vaikščiodavo iš kampo 
Į kampą, nueidavo ko nors 
jieškoti Į klėtį arba Į ka
marą ir jos viduryje susto
davo, užmiršusi ir norėda
ma atsiminti, ko ji čia yra

apleisti ši ūki.
Iš kaito Stankuvienė nie

ko nesuprato. Tik Stasė su
šuko: ' .

—Mama, mamyte mano, 
kur tu?... Kur mes dabar 
pasidėsim?... Abi pradėjo

Bet Į jas jau niekas ne
kreipė dėmesio. Iš devintos 
stacijos Kristaus kankinto
jo veidu vokietis nuėjo i 
virtuvę, paskui ii pasekė ki
ti atvykusieji, kai kurie iš 
jų su diržais ir prie jų pri- 
sektais odinėse makštyse 
šaunamais ginklais. Jie ap
žiurėjo namuose daiktus, 

nuėjo i kamarą, Įpaskuiatėjus, kas su ja daros. Rą
žančius nei malda jai nepa-'.klėti ir tvartą, 
dėjo Įveikti ugnimi degan-l Kai senoji
čio kiūtinėję ir sieloje
skausmo. Ji išeidavo prie 
vieškelio, ateinančio nuo 
Nemuno ir nueinančio to
lyn Į šiaurę, ir ilgai žiūrė
davo, ar nepasirodys koks 
vežimas ar keleivis, ar ne
sugrįš Zenonas. Bet vieške-

Stankuvienė 
atgavo lygsvarą ir suprato 
visos padėties negailestin
gumą ir žiaurumą, ji jau 
neverkė. Ji tik paklausė 
Stasės:

—Kur
9

mes, Stasyt, dabai
eisim"

—I Neverdauskus, — at-
lis būdavo tuščias ir retai-sakė abejingai Stasė.

pririštas. Stasė priėjo prie 
šuns, paglostė jo galvą ir 
pasilenkus prie jo snukio; 
tarė:

—Sudie, šuneli... Ir to
liau saugok tėvų namus...

Margis didelėmis akimis 
žvilgčiojo i Stasę, lyg norė-| 
damas ką pasakyt, prašne
kėti žmonių kalba. To nie
kaip negalėdamas, jis giliai 
unkštė, savo karštu liežuviu 
laižydamas jos ranką.

Jos nuėjo per lieptą i an
trą Šaltuonos kranto pusę 
ir nuo kranto atsigriždamos 
ilgai žiurėjo Į paliktą sody
bą ir gailiai verkė... Ir tikį 
kai pradėjo temti vakaras į 
ir mažos snaigės pradėjo o-1 
re suktis būriais, neviltyje 
palūžusios dvi moterys pa
suko siauru lauko keliu Į 
Neverdausko sodybą.

f Bus daugiau)\ ----------r

kas juo 
Užtat ji

dabar keliaudavo, 
taip laukė sugriž

—Ką mes pasnmsimeY 
—Aš imsiu tik ši a. a.

UPELIS
Va, upelis, va, giedrutis—
Kas jam akmens, kas jam kliūtys! 
Žemėn jis giliai Įdubo 
Ir čiurlena, straksi, skuba...

Bet tenai, kur širdys kali,
Veikiai čiurška jis pro šalį—
Lyg aplenkia vargo klėtis,
Kad netektų jam žmonėtis...

Tu vis sergies žemės grumstų. 
Kad tavęs jie nesudrumstų,
Bet pasuk, upokšti, kelią.
Ten, kur vargšui širdį gelia.

Žybtelėk Į skurdo ūkį—
Tavo pasakos jis lūki 
Apie aušrą, apie kraštą.
Kur šios žemės vargas mažta...

Ir iš ten, kur skausmas vieši,
Gal tu ašaras išneši.
Šios pakalnės skalsią mantą...
I giliųjų jūrių krantą...

■ DELKO REIKIA ŽMOGUI 
Į GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
.oriai, atšaus nepagalvojęs žmogus, 
dėt dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas auoaa daugiau spėkų, aitas ma
liau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
Iruakoa ir kitų panašių dalykų ? Ko
lei jam reikia riebalų ? Situos klausi
aus suprasi tiktai iš šios knygutės, 
•’arašė D-ras G-mus. Kaina .. 16c.

ATIŠK05 LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsk-augotk ParaM 

J-ras F. Macuiaitis. Antra, peržiūra-
a ir papuayU laida. Kaina .. 2Ac.

c Kui USA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

menės kuria per amžius? S; u.tri- 
, Dujant) poHU.'kai-fckvnomiikų klau- 
imu uiškma garsui* Vokietijos t>o- 
lalaeir.uiuatų teoretikas Kari Kauta- 
.f. Kama ................................. 10c.

„AlP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 
STATYDAYO SAU ŽEilĘ 

Labai įdomus senovės filosofų da-
eidii:.ai apie žemės išvaizdą. Pagal 
augelį autelių parašė Iksas. Antra 

aiygutės dalis yra: “Išvirkščias n»«- 
»sl"as arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa.
«0 pusi. ..................................... lOe.

DŽIAN BAMBOS SFYC1AL 
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, uo

gų Amerikoj munšaiao. Šio,e knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humeris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 2&e
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Na
Parašė kun. M. Valadka. Knyga ožsitikintia Vyra*; <2j žyointi Gina. 

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų (3) Klaida; (4, Korekta. Jose uuro- 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- ' dona kaip žmonės paikai ti*i į v įso
jo, kad jis nėra joks Kristaus vie- • kius prietarus, burtus ir tt..........Iie.
rininkas. 224 pusi. Kaina .. $1J» į ALKOHOLIS IR KLDlKiAL

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo. o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, 
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su
rinkti j kelias dienas visų veislių 
gyvūnas, kurie gyvena išsimėtę po 
visų ži-.nės kamuolį? Kaip jis ga
lėjo tuos gyvūnus prastoj savo ar- 
1 • j sutalpinti? Iš kur ėmėsi tiek 
vandens, . ad visą žemę apsemtų? 
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip

• iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras- 
I ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis-
• iių žmonės? šitie ir šimtai kitų 

klausimų. į kuriuos negali atsakyti 
jekis kunigas, yra nuosakiai ir aiš
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak 
ras; kas sakinys — tai naujas kuni
gų argumentas griūva. Mokslas ir 
■'otslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ......................................... 25c.
TABAKAS.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. A po lovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusL 63.........................  26c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

Sis veikalas trumpais ir aiikiait 
faktais parodo, kaip iki šiol keitės} 
draugijos formos, ir kodėl turės but* 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
višo reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61..........25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

3

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboj* 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko- 
kiris dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. Jl.OC

rMATERIALISTIŠKAS

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsilieps* jų vai 
kams. Kas yra arba liKisi kada uor» 
būti kūdikių tėvais, t-u-.uiai turėtą 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 13«

EILES IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 ^rražios eilės 

daugybė straipsnių, juoku ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina 2A-
SOCIALIZMAI IR UEL1GUA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbia 
klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 10e-

{[STORUOS SUPRATIMAS.
! ti knygelė aiškina proletariato fi
Ezofijos mokslą- Jei nori žinoti, ka» 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-
Liūs, tai perskaityk šitą knygelę | DEKL AMACIJO. ..
" ”■ ’ v * Šioje knygoje telpa daugybė nauKalba labai lengva. Knyga protan- >kai-jantiema dailininkams neapi 
cuojama. Kaina .............. 26c

MONOLOGAIIR

įoie k 
labai

tant Neverdausko, kuris jau mamos ir tėvelio paveikslą,
savaitė laiko buvo išvykęs 
ir vis dar negrįžo.

Vieną pavakarį pradėjo 
labai loti kieme šuo. Pasi
girdo kažkoks neaiškus mo
toro užimąs. Senoji Stan
kuvienė nespėjo prieiti prie 
seklyčios lango pažiūrėti 
kas čia bus atvykę, kai Į- 
bėgo uždususi Stasė ir su
šuko:

—Vokiečiai atvyko! Kas 
dabar bus...
s Tik spėjus jai taip pasa
kyti, durys atsidarė ir Įvir
to būrys vyriškių, nieko ge
ro nežadančiais piktais vei-'. 
dais. Vienas iš jų unifor-' 
muotas. su raudonu raiščiu 
ant rankos, išsiėmęs kažko
kius
sė:

— nukabindama nuo sienos 
t a veikslą pasakė Stasė. — 
Nieko daugiau! Čia musų 
viskas buvo. yra ir paliks. 
Visi musų gyvenimo metai, 
visi skausmai ir rūpesčiai iš 
kiekvieno daikto, iš kiek
vieno žemės trupinėlio Į 
tuos, kurie nori musų tėvy
nę pasisavinti, ją užgrobti. 
Eime... jau jie ateina čia...

—Na, loooos! — suriko 
Įėjęs iš kiemo su visu buriu 
palydovų piktai nusiteikęs 
prūsokas. — Pusė valandos 
ist schon vorbei!

Jos nieko neatsakė. Len
gvais žingsniais, be mur
mėjimo. jos apleido sekly
čią ir paskutini kaitą per-

Kodėl Moterųi.
Daugiau?

Jurgis Baltrušaitis.

popiergalius, paklau- žengė namų slenksti. Pa 
matęs ias einančias per kie-

Visi žinome atsitikimus, 
kada tėvai nori ir laukia su
naus. o gimsta mergaitė. 
Joks mokslas dar nėra su
radęs budo pakreipti gimi
mą, kad ateitu berniukas

ra išimtis. Čia vyru yra ja yra gausi ir garsi. “Se- 
daugiau. 1940 metais čia nų panų” luomas užtinka- 
buvo 66,061,592 vyrai ir ma visuose Europos kraš- 
65,607,683 moterys. Kodėl
Amerikoje yra vyrų pertek
lius matyti iš to, kad pa
gal cenzo davinius 1930 m. į prie to.

tuose, o Amerikoj tokio1, 
reiškinio nebuvo ir dar nė-, 
ra. Bet ir Amerika prieina

ar mergaitė. Yra šeimynų, iš 13,983.405 “svetur girnų- D-s
kurtose gimsta tiktai ber-! siu baltųjų” buvo 7.502,- 
niukai; yra šeimų, kur tik •^•41 vyras ir 6.480,914 mo- 

t mergaitės ateina pakeisti terų. Kadangi . imigrantų
tėvus; yra ir mišrių šeimų, skaičiuje vyrų visada buvo Radau Moterų Skyriuje 
Bet “berniukas ar mergai- daugiau, tai tokiu budu ir Įdėtą paaiškinimą apie plau 
tė,” pareina ne nuo žmonių gavosi, kad Amerikoje vy-
valios. Taip atrodo kiekvie- ,-u skaičius viršija moterų 
name atsitikime. skaičių. Suvaržius imigraci-

Visai kitaip atrodo rei- .į^ ir Amerikoje vyrų skai- 
kalas, jei imti didelius skai- čius. palyginus su moterų 
čius. Per daug šeimų ber-, skaičiumi, eina mažyn ir 

'niūkų ir mergaičių gimimas Amerika greit pasidarys.

PLAUKŲ PRIEŽIŪRA

mą, Margis lyg nuiausda- 
mas jas amžinai išeinan-

—Ar čia Izidoriaus Stan
kaus ūkis?

—Čia. — atsakė kartu čias, pradėjo gailiai staugti 
su senąja. ir mėginti nutraukti oran-

Pakeltu tonu, uniformuo- dinę, prie kurios jis buvo

VAIKAI REIKALAUJA SAUGUMO

gi_ U1UED

Los Angeles, Kalifornijoj, vaikai padarė protesto 
demonstraciją prieš gelžkelių kompaniją, kuri blogai 
apsaugoja gelžkelio persikirtimą su keliu. Tuo keliu 
vaikai eina Į mokyklą ir nesenai ten traukinys užmu
šė vieną vaiką. Vaikai neša plakatus, kurie sako: “Mes 
Nenorime, Kad Mus Užmuštų.”

jų,
5?_______, UžZZIII16IBZkVS,
tautiškos, humoristi3ko3 ir laiavaraa- 
niškos. Visos skambios, visos Keres 
Tinka visokiems ap vaikščiojimam, 
betiams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 2Se
KUNIGŲ CELIBATAS, 

fti knygele parodo, kodėl Romos
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų oeoatystės istoriją, 
jos pasekmės ir doriškas d -asiškijos 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ii 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų n?o- 
terjs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų j tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., sa- 
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ......................................... 2*s
KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasaka- •»
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesamus joks jėzuitas, kaina toa
knygutės ..................................... 2®«
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
*kaitymas. Kaina ...................... 26e
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23...................... 10c.

‘Keleivi*,’’ 836 Bro*dw«y 
Se«tb M«*a

ažių ir juokingų monolo 
macijų.

era . . .
ir deklamacijų. Viaokioa temo*

rrrrrr»TTrrr»TvrrrrvTnc

Dovana
Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia dovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja. 
Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 

_ lanko jį per 52 savai
tes i metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.

“Keleivis” kainuoja 
tik $3.00 metams.

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

kų pagyvinimą. Ačiū labai. 
Aš noriu dadėti nuo savęs 
kelis žodžius.

Plaukus su šepečiu šu
kuoti yra gerai, bet kad 
geną šerinių šepečių sunku 
gauti. Plaukus galima šu
kuoti su tankiomis šukomis, 

įjuos reikia šukuoti sausus.
kaip ir visos kitos šalys,— 
moterų pertekliaus kraštu.

_ . Kol Amerikoje buvo Įlei-'nesuvUgius Tada gražiau
giau. Ant 100 mergaičių \i- ūžiama daug imigrantu, tol atrodys. Šukuojant išsivalo 
dutimai gimsta 106-108 ber vyru skaičiu! čia žymiaj viv. dulkės ir pleiskanos sykiu, 
mukai, lokis yra gamtos «įj0 mote,^ skaičių. 1910 Kadaise eidamas per bur-

išsilygina ir gimimų santy
kis tarp lyčių yra pastovus.
Visur berniukų gimsta Jau

nustatytas santykis
Berniukų gimsta daugiau,

metais Amerika turėjo 2,- dus nuo moterėlių girdėjau, 
800,000 vyrų perteklių. Da- kad cia Amerikoje utėlių

bet moterų visur yra dau- barta? ‘54k|ius vos tesie- nėra. todėl bile grėblys 
giau. negu vyrų. Išimtis tuo kia pusės miliono ir per ke-'plaukus iššukuos. Bet bile 
žvilgsniu yra tik jaunos, lis metu? yisai išnvks> Į grėblys negali plaukų išva- 
kolomalės sąlys, kurių gy- Kai mQJte trukst^ ten lyti, kaip tankios šukos, 
ventojų skaičius pasipildo padėtis yra visai kita,? Pleiskanas galima išnai- 
ne tik gimimais, bet ir inti- nįgu mote[ pertekliaus kinti galvoje su išrūgomis. 
gi*acija. Tokių išimčių krašte. Palyginkime moters Kyla klausimas, kur jų gau- 
ciuje yra ir Amerika. : padėti čia Amerikoje ir A Farmeriai čia išrūgas va- 

Kodpl motėm vra dan- Lietuvoj. Kiekviena lietuvė, į (Hna “poizenu ir atiduo- 
atkeliavusi iš “seno kra- da kiaulėms. Tai vietoje iš- 
jaus” žino apie tą skirtumą. ™gU galima imti pasukas 
ypač jei ji ima lyginti čia-į (buttermilk). Su jomis ga- 
gimių moterų padėtį su Lie- i1113 galvą suvilginti ir ke- 
tuvos‘ moterų padėtimi, ar pas dienas palaikyti. Pas- 
daigi su moters ateivės pa-į^1 reikia išmazgoti gerai 
dėtimi. Tas skirtumas pa-'šutu vandeniu su muilu. Po 
eina svarbiausiai iš to, kad dv«JU savaičių galima pa- 

_____  ___ r__________ Amerikoje “moteris bran- kartoti. Tada plaukai atra
mas, kaip mergaitė. Senat- i gi.” Kur du bernai vienai dYs gražus, galva neniežės 

panai peršasi ten moters bus sveika. Galvą reikia 
— dažnai trinkti.

Kodėl moterų yra dau 
giau, kaip vyrų? Atsaky
mas yra paprastas. Moterų 
yra daugiau todėl, kad, 
bendrai paėmus, vyrų mirš
ta daugiau negu moterų. Y- 
patingai vaikų mirimuose, 
iki vienų metų amžiaus, ber 
niūkų miršta daugiau. Ber
niukas yra opesnis sutvėri-

vėje moterų amžius yra ii 
gesnis, kaip vyrų. 0 vidų 
rimuose metuose vyrų dau
giau žūsta visokiose nelai
mėse, karo gi metu ir fron
tuose. Tuo budu, nežiūrint 
kad berniukų gimsta dau- 

’giau, moterų skaičius visur 
yra didesnis, kaip vyrų.

I Amerika tuo žvilgsniu y-

adėtis yra kita, negu ten. 
ur trys panos vienam ber

nui siūlosi. Paimkime lietu
višką išeiviją čia Ameriko- Apsvilinus prašinant vil- 
,ie: kiek čia senbernių ir nones drapanas, apsvilintą1 
beveik visai nėra senų pa- į vietą reikia patrinti vari
nu. Tuo tarpu Lietuvoje j niu centu arba bet kokiu 
“senų panų” arba bažnyt-J variniu daiktu, o pasvilimas 
kaimių “davatkų” kategori- pranyks.

J. Jodzevich.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveikslą, 
223 puslapią dydžio, apie 150 įvairią eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Popieriniais apdarais $1.00 
Audimo apdarais $1.25

Kiekvloias tarėte papąaM ašvą knygyną minėta knyga. 
KiekvienM nosipirkea tą knygą paaiažiang*. Pinigus geriausia 
<ių»t “Money Orderla.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikią ąiikiąi užrašyti aavo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt uš3 centus marką.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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POLEMIKA IR KRITIKA
DEL PARTIZANU 

LIETUVOJE *
. bus orientuotis ir dabarti
nėje padėtyje Lietuvoje.

Pirmieji partizanai akty- 
Įviai pasireiškė 1941 m. bir- 
1 želio 22 d. Kaip žinoma, 
i bolševikai 1941 m. birželio 

d. visoje Lietuvoje
vykdė masinį žmonių išve
žimą. Naivu butų manyti, 
kad visus numatytus asme
nis bolševikai išvežė. Tik 
pirmą vežimo dieną kiek 
daugiau pavyko sumedžio-

Sun-115-22

(Laiškas iš Francijos)
Keleivio 47 nr., 1946 m. 

lapkričio 20 d. tilpo straip
snis: Del tų partizanų, 
ku ir beprasminga butų su«
draugu B. Kiu diskutuoti, 
nes šiuo metu, abu jų vei
kimo negalime iš arčiau 
stebėti. Autorius linkęs ma
nyti, kad visas žinias fab-
rikuoja: “'partizanai,’ ku-l'j- Sekančiomis dienomis 
vie vavoni kada ™ daugiau buvo žmonių mis-ne vargu kada yra parakoKiaugiau, u.u 
uostę ir kurie stovi toli nuoįkuose’ kaiD 
šūvių, toli nuo tų partizanų! 
veikimo.”

Tik nepaslaptis, kad ten 
veikia Vyriausias Lietuvos i

____ , __ _ namuose. Kai
ikaras prasidėjo visi miško 
paukščiai griebėsi ginklo, 
kas koki turėjo. Patys bol
ševikai savo negirdėtu ir 

Atstatymo Komitetas, ko.j žmonijos istorijoj nežino- 
vos organizacijos, kuriu!mu elgesiu visą kraštą nu-
skyriai teikia įvairias infoi-!st.ate Pr!es sav«.lr Pa8‘mde 
maeijas apie dabartinę pa.| Pirmuosius partizanus, 
dėtį Lietuvoje. Tokias ži- Vokiečiams okupavus Lie 
nias matome “Keleivy,” tuvą pirmais metais parti- 
kaip buvo suklastoti Lietu- zanų nebuvo. 1942 metais 
voje rinkimai-. Latvių sočiai-' naciai juos pradėjo gamin- 
demokratas Kalninš apie.ti. Belaisvius jie laikė ne- 
tą patį kalba. i žmoniškose sąlygose. Nuo

Autorius nenormaliais; bado ir šalčio jie krito,
skaito tuos, kurie tvirtina, 
kad Lietuvoje veikia apie 
30,000 partizanų. Del to 
skaičiaus, tur but, niekas 
galvos nedėtų. Bet jei drau
gas “parako ragavęs,’’ tai 
galėtų apskaičiuoti, kiek jų 
turėjo būti, jei 8,000 pri
skaito žuvusių. Ar sunku 
Lietuvos valstiečiams pri
glausti vieną procentą savo 
sūnų, sunku pasakyti. Bent 
laiškuose iš Lietuvos nete
ko pastebėti. Autorius pa
sipiktinęs, kad partizanai 
artimiems okupantų bendra 
darbiams “įpila i tam tik
rą vietą.” Mini dr. Ambro- 
zaičio ir Kriščiūno pavar- 
dęs. Prof. Kriščiūnas buvo 
garbingas žmogus. Pirmuti
nis aprūpino kaimą brošiū
romis apie žemės ūkį. Akty
vus liaudininkų veikėjas. 
Karas jį užklupo komandi
ruotėje Rusijoje. Teko gir
dėti valstiečių pasipiktini
mą. kad jis pirmos okupaci
jos metais labai juos agita
vęs eiti į kolchozus. Dabar 
jis yra Ž. U. Akademijos 
rektorius. Jei vėl agituoja 
už kolchozus, galėjo ir be 
partizanų gaspadoriai “įpil- 
ti.” Lietuvoje valstiečiai 
kolchozo žodžio bijo, nes 
1941 metais buvo atvežta į 
Lietuvą apie 5.000 kolchoz- 
nikų ir matė, kaip jie atro
dė.
’ Karo suirutės metu daug 
kas padaroma partizanų 
vardan. Banditai žmones 
apiplėšia, susipykę kaimy- 

suveda,

kaip musės. Prasidėjo bėgi
mas. Vieni nukeliavo į Ru
siją, kiti liko slapstytis miš
kuose.

Naciai Lietuvoje greit 
pradėjo savo žiaurumą ro
dyt. Švenčionių apskr. ban
ditai nušovė porą nacių. 
Toje vietoje apylinkės gy
ventojai buvo iššaudyti.

dabartinę padėtį. Partiza
nai kovoja su NKVD. Su
draudžia ir pašalina šnipus, 
kurie visokiais žuvautojais, 
pavargėliais, keliautojais 
prisidengę buvo užplūdę 
Lietuvos kaimą 1941 m., y-, 
pač prieš didįjį vežimą. Py-j 
liavoms rinkti yra vietinė 
policija, teisėjai ir komite
tai, kurių partizanai nelie
čia. jei jie nepersistoroja.

Naciai partizanus vadin
davo banditais, o bolševi
kai lietuviais patriotais. 
Dabar okupantai tuos pa
čius partizanus vadina ban
ditais, nes jie nori nepri
klausomos Lietuvos ir patys 
demokratiškai tvarkytis. 
Mums jie yra garbingi tau
tiečiai.

Vienu ir kitu atsitikimu 
partizanus pagimdė patys 
okupantai savo groboniška 
politika ir diktatūrine san
tvarka. Lietuviai už laisvę 
kovojo 1863, 1918-20, 1941- 
44 metais. Jie kovoja ir da
bar. Savaime suprantama, 
kad partizanai bolševikų iš 
Lietuvos neišvarys. Lietu
viai priešinosi naciams, ne
nori nešti dabar rusiškojo 
jungo. Nesmerkiame mes 
tų, kurie seniau, nenorėda
mi tarnauti rusų kariuome
nėje, bėgdavo per rubežių 
ir emigruodavo į Ameriką. 
Dabar tos galimybės nebė
ra. Tad nesmerkiame tų 
musų brolių, kurie atsisako 
eiti į bolševikišką armiją 
ar važiuoti į Sibiro tundras

KELEIVIS, ?SO. BOSTON
AR MAŠINA SUGAUS BEMELUOJANT?

Robert “Red" Manley kaltinamas nužudęs vieną 
merginą Elizabeth Short, vadinama “Black Dahlia,” 
Kalifornijoje, netoli Los Angeles miesto. Jis ginasi to 
nepadaręs. Policija daro bandymą su “Lie Detector,” 
arba tokia mašina, kuri parodo, ar žmogus sako tiesą 
ar ne. Čia matome Robertą mašinos glėbyje. Mašina 
nieko tikro neparodė ir Manley buvo padėtas į kalėji
mą tolimesniam tardymui.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieikomi čia asmenys malones kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas iių pajieš

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

Ardzijauskienė (Senkutė) Onutė.
Baltrušaitis Juozas. Vaiguvos vai.. 

Šiaulių apsk., gyv. Chicagoje.
Baltušienė (Domeikytėi Juzė, Pa- 

bams ir pasirinko galvą pa- ežerėlių vai., Šakių ap-x„ gyv. far- 
■ - moję prie Bostono, ir jo? vyras Vin

cas Baltušis.
Bartkus, Pranas ir žmona Pranė, 

Okupantas bijo įsileisti Kidulių vai., Šakių apsk., gyv. New 
spaudos atstovus Į užimtus :Yo^ža (Bauser) John G„ turžjo 
kraštus, nes negali pasi- mėsos krautuvę 12& Amsterdam
iT/miiffti tvarka rimtimi jr Avė., New Yorke. Juozas turėjo mė- Ciziaugll IVdlka, limumi 11 sos krautuvę Bridgeoorte, Pranas 
gyventojų pasitenkinimu. .gyveno Waterbury, -irmojo karo 

Amerikos kariuom. veteranas, ir jų 
sesuo Ona, gyv. Wat«rbury. Visi ki
lę ar turėję giminių Šakių apsk.

Beifuss (Kalweit) E!la, gimusi 
Clevelande.

Nesunku suprasti, kad išli-1 priverstiniems katorgos dai-j 
kę gyvi, naciams kerštavo irbams ir pasirinko 1 
nuėjo į partizanus. Naciai dėti tėvų žemėje, 
nesitenkino okupuotų kraš
tų ūkiškomis gerybėmis.
Jie reikalavo žmonių į SS 
dalinius ir darbams į fab
rikus. Prasidėjo Įvairios 
“mobilizacijos” ir žmonių ,
medžioklės. Daug žmonid' ®e Jj0™3 ,r .aak« ne vlena,s 
atsidūrė nelegali į
je prieš okupantus. Ne visi 
galėjo namie miegoti. Teko 
daug kam prisiglausti miš
ke. Ypatingai partizanų 
priviso, kai naciai likvida
vo taip vadinamą Plechavi
čiaus kariuomenę. Ištisi ba
talionai nepasidavė naciams 
ir netik su savo ginklais, 
bet dar išplėšė vokiečiu 
sandėlius ir pasitraukė į 
miškus ir namus. Tas Įvy
kis išgelbėjo daug lietuvių 
nuo deportacijos i Vokieti-

stybės nesukūrė. Neatgausi
me ir mes jos. Tad gerbki
me visus kovotojus.

Kazys Biržėnas.

(tKeleivis” Trem
tiniams

“Keleivio” 
Juozas Kurnėta

skaitytojas 
iš Los An-

Apie Sveikatą
Dr. D. Pilka praeitą savai 

tę buvo pakviestas į vieną a- 
merikieėių t'raternalinės or
ganizacijos metini narių su
sirinkimą Bostone. Ten jis 
pasakė trumpą kalbą apie 
“musų bendruosius reikalus.” 
Iš tos kalbos ištraukas deda
me susipažinti musų skaity
tojams. — Red.

sukasi ir sukasi žemyn. Gy
venimas eina. jo ratas su
kasi nesustodamas ir pa
lengva jis pradeda išsine
šioti, gesti ir pagaliau su
stoja. Ateina mirtis. 

į Viduramžyje žmogus yra 
energingiausias ir veikliau
sias. Bet su sveikata ir 
žmogaus veiklumas prade
da mažėti. Atsiranda viso
kios ligos. Širdis pradeda 
negaluoti. Besiartinant prie 
60 metų žmogus dažnai sa
ko: “Jau aš nebe jaunas;

toks, koks buvau

Malonu susitikti ir pakal
bėti apie musų bendruosius 
reikalus. Vienas iš tų musų 
bendrųjų kasdieninių reika
lų yra musų sveikata. Ji y- jau ne^e 
ra svarbiausias dalykas mu- seniau?” 
sų gyvenime. Ir jaunystėje, metų amžiaus tai ne-
įr viduramžyje, ir ypatingai. ma£as kryželis gyvenime, 
senatvėj sveikata yra rnusų^aį ^ag sako> gyvenimas 

prasideda tame amžiuje.

Nainys Vincas, Pašvitinio vai..
Narus Jacob, gyv. Hammond, Ind.

Šiaulių apsk.
Pakštys, Jonas ar Kazys.
Papeliučka Antanas, Pašvitinio 

vai., Šiaulių apsk.
Paulauskas Stasys, Čekiškės vai.,

Kauno apsk.
Pinkus Irena, gyv. New Miners- 

ville, jos sūnūs Charles ir Anthony, 
ir duktė Viola.

Povilaitienė Marė, Kidulių vaisė.,
Šakių apsk.

Praškevičius Vincas, Stakliškių 
vai., Alytaus apsk.

Radvilas, Antanas ir Stasys, ir jų
šeimos, gyv. Bostone ir Stoughtone.' pyje

Raeder Walter, sūnūs Juliaus, 
Mariampolės vai.

Ranonis Juozas, Biržų apsk.

senatvėj sveikata yi 
svarbiausias į-upesnis.

Vaikui reikia motinos 
globos, daktaro priežiūros, 
nuolatinio mokymo. Senat- j£ia 
vė, arba kaip kartais sako-1 
me, “antroji vaikystė,’’ irgi 
reikalauja ypatingo rūpes
čio. Ir pasenusį, kaip ir ma
žiuką, reikia prižiūrėti, ru-. 
pintis jo aprengimu, mais-i sveikatos 
tu ir kitais reikalais. Tie du 
amžiaus galai, jaunystė ir 
senatvė, reikalauja kitų 
priežiūros.

Viduramžyje žmogus pa
tsai rūpinasi savo sveikata.
Aiškių ribų kur praside
da viduramžis ir kur jis 
baigiasi, nėra. Žmogus, su
laukęs 60 metų amžiaus, 
gali būti taip pat jaunas, 
kaip ir 40 metų amžiaus.
Taip dažnai ir yra. Bet 40 
metų žmogus dažnai visai 
nesulaukia 60 metų am
žiaus! Tas malonus gyveni
mo laikotarpis, nuo 40 iki 
60 metų, reikalauja musų 
visų rupesnio.

Tame gyvenimo laikotar- 
žmogaus

Bet mes galime pridėti, kad 
į labai daugeliui gyvenimas 

ir baigiasi.
Taip,

pasidaro
rupesnis.
protingų

18 j pradeda keistis. Jo energi
ja pradeda išsekti, jo dar-

nai sąskaitas suveda, vis 
partizanais prisidengę. Bet( .
kad iie vra. niekas neuž-į nis reiškinys. Keliuose ma-

geles, Calif. prisiuntė mums 
gruodžio 16 d. $15 ir sako, 
siųskit “Keleivį” lietuviams 

ją. Naciai pabūgo masinius tremtiniams Vakaru Euro- 
areštus vykdyti. Sakė, jei
kareivis bėga į namus, tai 
suprantama, bet jei plėšia 
ginklų sandėlius, tai ruo
šiasi priešintis. Žinoma, 
partizanai naciu iš Lietu
vos neišvijo, bet stipria' 
prisidėjo prie vokiečių fron
to subirėjimo. Geležinkelių 

'katastrofos buvo kasdieni-

poje. "Keleivį” mes jau 
siuntinėjame daugeliui trem 
tiniu į įvairias šalis. Draugo 
J. Kurnėtos gausi auka leis 
mums ir daugiau Keleivio 
kopijų siųsti tėvynės nete- 

’ kusiems lietuviams, kurie 
yra išsiilgę lietuviškos spau-

jie vra
ginčija. Tik klaidinga butų?žinos taip
manyti, kad jie visi .

Aš norėčiau su eigunai niekur nosies nero- 
į kaimą. Viską pa-

pat buvo apšau- 
sėdi i domos. Pavieniai nacių par-

miškuose.
maloniais skaitytojais pasi
dalyti Įspūdžiais apie parti
zanų veikimą 1941-44 me
tais. Tuomet gal lengviau

dydavo 
vesdavo atlikti “savival
dos” pareigūnams.

Aš ne kitaip suprantu ir

dos. Draugui J. Kurnėtai ta
riame širdingą ačiū už jo 
gerą širdį vardu tų tremti
nių. kurie dėka jo dosnu
mui galės skaityti nemoka
mai “Keleivį.”

Administracija.

Remia Lietuvos 
Laisvės Kova

JUMS BUS

DAUGIAU PINGU
ARMIJOS TARNYBOJ!

$ gauna $191 per menesi. 
Gana bre ra alga — bet kiek jam 
lieka išleisti ar sutaupyti?

Užsimokėjus uz nuta, maistą ir 
perkamus drabužius, važinėjimo 
lėšas, pajamų taksus ir daktaru 
ir dentistų bilas, jis džiaugsis, 
jeigu jam gale mėnesio liks $25 
grynais. Armijos Eilinis kareivis 
nemoka nė už vieną iš tų dalykų. 
Iš savo $75 per mėnesį jam dau
giau pinigų lieka, negu vidutiniam 
civiliam darbininkui.

O tai naujai įstojęs Eilinis, su

Vidutinis civilis pra- 
r t monės darbe Amerikoje 

gauna $191 per 
gera alga
išleisti ar

visomis pakėlimo ir aukštesnės 
algos progomis ateityje. Be to, 
yra ir algos priedai už tarnybą 
Užjūryje ir paratruperiams, lakū
nams ir sklandytuvu įguloms.

Armijos narys taip pat Gauna 
Pasitraukimo Kreditus—be jokiu 
lėšų—taip kad jis gali pasitrauk
ti su puse algos po 20 metų ir 
iki trijų ketvirtadalių algos po 30 
metų tarnybos. Toks pasitrauki
mo planas lėšuotų civiliui tarp 
$75 ir $100 kas mėnesį per 30 
metų.

Apie visus kitus Armijos tar
nybos gerumus sužinokite iš sa
vo J. V. Armijos Rekrutavimo 
Stoties. 2 >1

« -.ooo ioh r n a you

U. S. Army
CMOOSf )M(S 

HM! PROFUSIOI NO*

Lietuvos vadavimo vajui 
draugas A. G. prisiuntė 
$10 per “Keleivį” ir rašo:

“Čia prisiunčiu money 
orderį $13; 10 dolerių pa- 
skiriu dėl gelbėjimo Lietu
vos dabartiniam vajui. Pa
kvituodami tuos pinigus pa
dėkit ‘nuo draugo C. A.’

“Toliau $3 tai seniui, 
kad jis manęs neužmirštų 
lankyti ir toliau. Aš senį 
pažįstu jau ilęas laikas. 
1905 metais, kaip senis pa
sirodė South Bostono gat
vėse, tai nuo tada aš jį ir 
pažįstu. Prašau nepamiršti 
manęs ir toliau.

C? A., Aubura, Mass.”

Birch Carl, gyv. New Jersey su 
šeimą: žmona Ella, -u nus Joseph, 
duktė Blanche.

Braziai, kilę iš Linkuvos apylin
kės.

Briedis, Vytautas. Aivina ir Ma
rytė, iš Nauj. Radviliškio vai., Bir
žų apsk.

Bukotienė (Stankevičaitė) Alena, 
čiurai, Vadaktėlių km., Nauja

miesčio vai.
Diržininkas Petras ir žmona Zofi

ja, Telšių apsk., ir dukterys: Emi
lija, Ona ir Valerija.

Gaišauskas Pranas, sūnūs Jono, iš 
Gaurės vai., Tauragės apsk.

Garbaliauskaitė Felicija, duktė 
Aleksandro, gyv. New Yorke, dirbo 
kaip gailestingoji seselė (nursė), tė
vai kilę iš Mažeikiu apsk., pati gi
musi New Yorke.

Gasparavičius Korintas, Daugėliš
kiu vai.

Greičiūtė Alena, tyv. Brooklyne. 
ftrigiškis Juozas. Knvarsko valse.,

Ukmergės apsk.
Gfrivailą Aptanas tryv. Chicagoje, 

Boston * Street.
Gudauskas, JJona? ir Pranas, sū

nus Jono, Griškabtižio vai., šakių 
apskrities.

Gudmonas, Juozas ri Jadvyga, vai
kai Juozo, gyv. Cheagoje, gimę A- 
merikoje, tėvas kilę? iš Kelmės vai.

Gumbonienė Juzė.
Hering Gustav, sjntts Jono, Vil

kaviškio vai.
Jankevičiūtė Brorė, sesuo Juozo, 

ištekėjusi.
Janušonienė (Jodeškaitė Ona
Jenčius. sūnūs Antano, Lekėčių 

vai., šakių apsk.
Jenčiuvienė Kotrvra. gyv. Chica- 

sroj.
JuJcius John, jo tėvai ir seserys 

Magdalena, Mary ir Leokadija, gyv. 
Nevv Philadelphia, Pa.

Juodeškaitė Magdė.
Juodeška Juozas, sūnūs Juozo.

* Kadžionis Jurgis, Kovarsko vai.,
Ukmergės apsk.

Kalibatas Antanas, Kovarsko vai.
Kasperavičius Virtas, nuo Virbalio
Kateivaitės (Vaitaitienės) Bronės 

giminės, gyv. Chicac j, prašomi at
siliepti.

Kavolis Adomas, brolis Andės 
Kretingos vai., gyv. ;owa valst,

Kazlauskas Joną?, Smilgių vai., 
Panevėžio apsk., gyv. Pittsburghe.

Kriaučiūnienė Marcelė, kilus ar tu 
rėjus giminiu Švėkšnos vai., gyveno 
Philadelphijoj.

Kulikauskas Boleslov*s, iš Ma
riampolės, gyv. New Yorke.

Liaukus Jonas, gyv- Chicagoje.
Lucas Francis, gyv. Minersville.
Lukšys (Lucas) Altanas, gyv. 

Silver Creek, New Philadelphia.
Lukšys (Lucas) seph, gyveno 

Hacklebarnev. netc.i Mauch-Cnunck
Maiofer (Heringaitė) Augustė, 

duktė Jono, Vilkav škio vai., gyveno 
New Yorke.

Marcinkevičius, Jonas, Magdalena 
ir Marijona.

Masilionis Matas brolis Mortos.
Matusevičius Vincą’. Būdviečio 

vai.. Seinų apsk., gyv- Brooklyne.
Mikilionis (Nore kaitė) Kazė, se 

šuo Mykolo.
Mikulskas Juozą:. ggr. New Yor

ke.
Milkaitienė (žvirc’aitė) Anasta

zija. Sasnavos vai.. Mariampolės 
apskrities.

Murauskienė (Mek ?aitė) Agota 
ir vyras Murauską- Antanas, 
Clevelande.

is

JŪSŲ REGULIARĖ ARMIJA
TARNAUJA TAUTAI IR ŽMONIJAI KARE IR TAIKOJ 

55 Tremont St, Boston, Ma»$.

Draugas C. T. Shopis iš 
Nichols, Conn. prisiuntė 
per “Keleivį” Lietuvos va
davimo reikalams $5. Au
kotojams ačiū. Pinigai bus 
persiųsti Am. L. Tarybai.

Administracija.
zyv-

senstantis kūnas 
musų didžiausias 
Prisieina jieškoti 
patarimų musų 

klausimuose. Pri
sieina jieškoti būdų. kaip 
nusikratyti skausmų ir kaip 
pratęsti brangią gyvybę. 
Kai kūnas pradeda silpnė
ti. tenka ir visą musų gyve
nimą sulėtinti. Tenka gy
venti protingai! Tenka žiū
rėti savo sveikatos! Vidur
amžis yra laikas saugoti 
savo sveikatą, rūpintis ja ir 
tuo budu kopti i laimingą 
senatvę.

Dr. D. Pilka.

NUŠOKO NUO EMPIRE 
STATE BUILDING

Jaunas karo .veteranas, 
David H. Gordon, praeitą 
sekmadienį nušoko New 

organizmas Yorke nuo aukščiausio pa
saulyje namo, Empire State 
Building į gatvę. Jis užsi-

Rekašius Poiinazas ir Vladas, »» bingumas pradeda mažėti, mušė vietoie ir bekrisdamas 
io sveikata nradeda siu-;jis gatvėje dar suzeide sun- 

vieną moteriškę, kuri 
' ėjo gatve pro tą namą. 
Jaunas žmosrus iššoko nuo

Linkuvos vaisė.,
jo sveikata pradeda šlu
buoti. Žmogus, pasiekęs! kiai 
aukščiausio savo pajėgų iš-' 

kada jis turi di-'
džiausio malonumo iš gy- 86 aukšto, iš bokštelio, kur 

įVenimo, staiga pajunta, kad žmonės sulipa pažiūrėti iš 
į jo gyvenimo ratas vis dar aukšto į Nevv Yorko miestą.

Rutkus Povilas,
Šiaulių apsk.

Sadauskienės (Pridotkaitės) Elz
bietos giminės, gyv. Chicagoj, pra- bujojimO, 
šomi atsiliepti. t

Sagevičius, Liudvikas ir Petras, 
gyv. \Vaterbury, Conn.

Salasevičienė (Ramonaitė) Moni
ka. gyv. Detroite.

Schvvanda Gustav, Gražiškių aps., 
gyv. Clevelande.

Senkus, Andrius, Kazys ir Vincas, 
broliai Onos, gyv. Clevelande.

Senulis (Gedminaitė) Veronika, Sš 
Kražių vai., Raseinių apsk., gyv.
New Yorke.

Sinušienė Rozalija, Radviliškio 
vai., Šiaulių apsk.

Skabickas Jurgis. Šiaulių apsk.
Skėrys Antanas, prekybininkas, 

mokėsi Marijanapolio Kolegijoj.
Slivinskas Julius, gyv. Detroite.
Sosnauskas Juozas, sūnūs Jono,

Žeimelio vai., Šiaulių apsk.
Etanowitch Carl, gyv. New Mi

nerville, Pa.
Stefanowicz Stanislavv, iš Dotnu

vos, gyv. Brooklyne.
Stripeika Pranas, Nevarėnų vai.,

Telšių apsk, gyv. Brooklyne. ‘
Ščiukauskas Antanas, gimęs Ame

rikoje, gyveno Lietuvoje Būdviečio 
vai., Seinų apsk., vėliau grįžo į 
Minersville. Pa. pas dėdę Joną Venč- 
kauską.

Šidlauskienė (Lauky tė) Zofija, iš 
Salantų vaL, ir vyras Zigmantas, 
gyv. netoli Bostono.

Šidlauskas, gyv. netoli Bostono.
Kučinskas Tomas, nuo Kuršėnų.
Ūdra Pranas, Nevarėnų vai., Tel

šių apsk., gyv. Brooklyne.
Urnevičius Jonas, gyv. Waterbury.
Vaičiulis, Pašvitinio vai., Šiaulių 

apsk.
Vaikšnoris Pranas, iš Kapčiamies

čio Seinų apsk., gyv. Schenectady.
v aiikunas Jonas, VeiveriŲ vai 

Mariampolės apsk.. žūklių km. ”
\ aržaityte Magdalena, žaliosios 

km., Mariampolės apsk., gyv. vienuo
lyne.

Vasiliauskas (Walles) Petras gi- 
męs Amerikoje, apie 32 m. m. am
žiaus, gyv. Brooklyne.
, V.e"?us Daukšių km., Vil
kaviškio apsk.

Vileniškis (Valenti) Antanas, sū
nūs Juozo, Šimonių vai., Panevėžio 
apsk., gyv. Los Angeles.

Virbickas Vincas, Pašvintinio 
Šiaulių apsk.

Žibartas (Gedminaitė) Emilija,
Kražių vai., Raseinių apsk.

Žebrauskas Stasys, Kaminskų gi- 
minaitis, gyv. Chicagoje.

Žlabis Karolis, iš Žagarė 
apsk., gyv. Bostone.

Zavvacka Kazė, gyv. 1535 
Loy Avė., Jackson. Mich. ’

Žemaitaitis Antanas, Višakio Ru
dos parap., Mariampolės apsk.

Žukauskas Kostantas, Veiverių 
vai.. Mariampolės apsk.

Žvingila Antanas, sūnūs Antano,
Sasnavos vai., Mariampolės apsk., 
gyv. Philadelphijoj.

Žlabytė Zuzana, iš Žagarės, Šiau
lių apsk., gyv. Chicagoje.

Jieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti: 

i Consulate General of Lithoania.
141 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

GERI PATARIMAI
kaip gaut daugiausia naudos 
iš jūsų telefono patarnavimo
šitie keli lengvai suprantami patarimai, ge
riausiai jums padės pasinaudoti malonumu 
pilniausiu telefono patarnavimu.

1
2

3

4
m.,

iš

ri
es, Šiaulių 

Zoy ar

Remkit
skelbiasi

biznierius, kurie 
‘Keleivyje.”

Kalbėkit normališku balsu, lupas laikykit 
arti prie telefono trubelės.

Pasakykit operatoriui labai aiškiai, kokio 
numerio jus norite. Tas padės jums iš
vengti klaidingu numerių. O jeigu turite 
automatišką telefoną... tai pirm negu 
suksite reikalingą numerį, palaukite, kol 
telefonas pradės “ūžti.” Kitaip gausite 

klaidingą numerj arba visai negausite.

šaukit “Information” tik tada. kada jus 
busite tikri, jog jūsų norimas numeris 
tikrai nėra įtrauktas j Telefonų Knygą. 
Taip sumažinsit telefonų darbą ir neap- 
sunkinsit laidų, kas yra labai svarbu.
Greit atsiliepkit Į telefono skambutį. Tas 
mažas mandagumas paskatins ir kitus 
greit atsiliepti į jūsų šaukimą.

NEVY ENGLAND TELEPHONE 

AND TELEGRAPH COMPANY
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Norvvoode Svarbios 
Prakalbos

Draugija Dedasi 
Vadavimo

i Lietuvos 
Vajų

U BALF Veiklos

Praeitą penktadieni nau
joji vietinio BALF skyriaus

Senų Automobilių Paroda 
Bostone

Suėmė Keturis Jaunus 
Vagišius

Bostone Horticultural 
valdyba perėmė reikalų ve- Hali atsidarė senų automo- 
dimą iš senosios valdybos, bilių paroda. Surinkta apie 
Skyriaus pirmininku sutiko 1,000 senų modelių karų,' 
būti p, P. Razvadauskas.

Buvo aptartas klausimas 
kaip pasiruošti prie didžio

! jo BALF vajaus. .Numato- Parodoje matyti keistų 
2 ma kovo 2 d. šaukti Munici-sekmadienį, vasario 

L. Norvvoode Piliečių Ben- pal svetainėj dideli lietuvių 
liovės svetainėje įvyks sva- masinį mitingą ir tikimasi.

Du suimtieji prisipažino at
likę 20 įsilaužimų į butus. 
Vienas jaunas vagis prisi- 

Policija suėmė keturis pažino pavogęs vienoje 
jauniklius, kurie kaltinami krautuvėje ne tiktai likerio 
atlikę visą eilę Įsilaužimų kelis butelius, bet ir šunį, 

, . , _ _ .ir vagysčių Bostone ir apy-kurs turėjo krautuvę saugo-
kurie parodo, katp automo-, iinĮęėj. Kartu su tais jau-ti.
bilių inuusvija palengva ' najs žmonėmis buvo ap-Į------------------------------------
pasiekė, dabartinį laipsni, j klausinėtos ir dvi mergai-į “Keleivyje” naudinga yra

Ši 
d

1 dr___________ „ _ t _____ . „„
rbios prakalbos ir koncer- kad tą dieną galima bus pa- ki. 

So. tas. Dainuos Bostono “Dai- daryti bažnyčiose rinkliavą.
Taip* pat bus tęsiama

. . ... , 11; tės, kurios, sako, žinojusios
senai jau užmirštų karų,lapįe jaunuju vagiu darbus, 
kurie kadaise —
madni

buvo labai 
ir “baisiai moderniš-

daryti
bimus

visokius biznio skel- 
paj ieškojimus.ir

Atlas Chimney and 
Roofing Co.

Kaminus statom, taisom 
ir išvalom

Slogus taisom visokius

506 E. 6th St., So. Boston
Tel. ŠOU 4276

, (6)

IŠSINUOMOJA KAMBARYS

Praeitą sekmadienį So. tas.
Bostone posėdžiavo Lietu-. nos” choras, vadovybėj p-lės 
vai Remti Draugijos centro A. Tataroniutės ir kalbės 
valdyba. Apsvarstyta eilė Br. Budginas. Visi n.orwoo- rintieji senų drabužių ir ga- 
svarbių klausimų ir visų diečiai ir apielinkių lietu- lintieji paaukoti yra prašo- 
svarbiausias klausimas bu- viai kviečiami pribūti. Pra- mi juos pristatyti į pobaž- 
vo. kaip dėtis į Lietuvos Va- ‘ džia 3 vai. po pietų. Lietu- nytinę svetainę, ant Fifth 
davimo vajų. ; vių svetainėje, 13 St. Geor- St., arba pranešti kam nors

Draugijos centro valdyba ge Avė.

drabužių rinkimas. Visi tu-

Rep.nutarė iš savo centro kasos, 
skirti $509 Amerikos Lietu- ! 
vių Tarybos vajui paremti.

Draugijos Worcesterio 
(pirmas) skyrius iš savo ka
sos skyrė $300 ir dar keta ŠĮ šeštadieni, vasario 1 d. 
sukelti iš savo nariu ir pri- Lietuvių Darbininku Drau- 
jaučiančių virš tūkstančio gijos 21 kuopa rengia dide

Šj Šeštadienį Bus Whi*t 
Party

virs
dolerių

Draugijos Bostono sky
rius yra nusistatęs sukelti 
mažiausiai tūkstantį dole
rių.

Tuo budu Lietuvai Rem-j Parės rengėjai jau yra 
ti Draugija ir vėl pasirodys gavę nemažai dovanų iš 
su stambia auka Lietuvos biznierių. Drg. Alekna sky- 
vadavimo vajuje, kaip ji rė gražią lempą praizui., 
pasirodys ir šaukiant Chi- Skyrė dovanų P. Ketvirtis,! 
cagos didįjį lietuvių kong--V. Balukonis, Silver Cafe,! 
resą. i Pen Tavem ir American i r

Liet. R. Draugijos seimas'Lunch savininkai, 
nutarta šaukti balandžio'

pranešti 
iš valdybos, kad rinkėjai at
vyktų i namus ir paimtų. 
(Galima paskambinti i “Ke
leivį” ir pranešti, jei kur y- 
ra drabužių ir reikia paim
ti).

Buvo pranešta, kad per 
praeitą narių mitingą gau
ta auku iš sekamu gerašir-

lę Whist parę. Ji atsibus'džių narių: Viktorija Tar- 
Lietuvių Piliečiu Draugijos bokienė aukavo $5. Jose- 
svetainėje. South Bostone, phine Gudaitė — $4 ir E- 
ant E ir Silver gatvių. Pra-

■ džia 8 vai. vakare.

mėnesį Brocktone.
Centro valdybos posėdy-'ti

je buvo plačiai aptarti ir ki
ti einamieji reikalai, ypač 
plačiau buvo pasikalbėta a- 
pie šalpos darbo vykdymą.

* J. J.

Iš LDD Narių Susirinkimo

Praeitą šeštadienį Lietu
vių Darbininkų Draugijos 
21 kuopa laikė metinį na
rių susirinkimą. Buvo per
rinkta valdyba. Į ją įėjo: 
pirm. — V. Anesta. sekr.— 
N. Jonuška, fin. rast. — F. 
Ramanauskas, ižd. — M. 
Strazdienė, organizatorių— 
J. Taurinskas ir koresp. — 
J. Krukonis.

Dabar skyriuj yra 83 pil
nai pasimokėję nariai ir y- 
ra virš dešimties pasižadė
jusių- stoti.

Susirinkimas nutarė iš 
menko savo iždo paskirti 
$10 Lietuvos vadavimo va
jui paremti ir paskyrė drg. 
Audickienę ir Anesta pa
rinkti aukų Draugijos na
rių tarpe, kad nuo LDD bu
tų įteikta stambesnė auka.

Šį šeštadienį Draugija 
rengia Piliečių Draugijos 
didžiojoj svetainėj didelę 
Whist parę.

Narys.

Cambridge SLA Kuopa 
Rengia Whist Party

Atpigo Smetona

Smetona jau atpigo 8c. 
ant kvortos, o pienas at
pigs vieną centą nuo kvor
tos pradedant vasario pir
mą dieną. Taip praneša 
Massachusetts pieno kont
rolės komisija.

Dorchesterio Gaisre 
Žuvo 3 Žmonės

Iena Songailienė — $5.
Seniau buvo gauta iš Ba- 
ginskio, Bridgevvatere—$3.

Rep.

Gabijos Muzikos ir Daines 
Draugijos Koncertas

Sausio 26 d., Municipal Jta 
alėje So. Bostone įvyko 

Rengėjai) Gabijos koncertas, žmonių 
sako. bus 25 dovanos lai-į prisirinko pilna salė, atro- 
mėjusiems lošikams suteik- dė visi dainos išsiilgę. Pub-

Bus gardus užkandžiai. 
Visi Vviečiami šį šeštadie
nį, 8 vai. vakare.

Dorchesterio Lietuvių 
Kliubas Gavo Laisnį

Praeitą savaitę • penkta
dienį Dorchesterio Lietuvių 
Piliečių Kliubas gavo laisnį 
pardavinėti alų ir vyną sa
vo namuose. Dorchesteryje. 
Laisnį davė valstijos lais- 
nių komisija. Laike apklau
sinėjimo valstijos komisijo
je nemažas būrys lietuvių 
dorchesteriečių buvo nuvy
kę į apklausinėjimą ir at
stovavo nuomonę, kad kliu- 
bui laisnis turėtų būti duo
tas. Kliubo reikalus atsto
vavo adv. J. Grigalius.

likoje buvo nemažai ir jau
nimo. nors vis del to dau- 

igumą sudarė senimas.
Kas del paties choro, tai 

jau čia daugiausiai gražus 
jaunimo pasirodymas, kurių 
tarpe tik vienas kitas iš se-j 
nesnių Gabijos dainininkų! 
maėsi.T -T\J _ 1 «j. Lnrveiis 
labai gražiai pasirodė. Tain 
pat savo paties kompozici-

cnoro vedimu

Epidemija Siautė Proto 
Ligų Ligoninėse

Massachusetts {iroto ligų 
ligų ligoninėse buvo iškilu
si dezinterijos epidemija, 
kuri iki praeito šeštadienio 
jau nuvarė į kapus 59 ligo
nis. Gubernatorius sako, 
kad proto ligų ligoninėse 
labai truksta darbininkų, 
prižiūrėtojų ir slaugių. Da
bar epidemija ligoninėse 
jau eina mažyn. Viso ligo
ninėse buvo 2.500 susirgi
mu.

SLA 371 kuopa Cambrid
ge rengia šį penktadienį, 
sausio 31 d. šaunią Whist 
Party. kuri atsibus Cam
bridge Lietuvių Piliečių 
Kliube, 823 Main St. Pra
džia 8 vai. vakare.

Parės rengė i ai turi gra
žių dovanų laimėjusiems 
lošikams, bus duodami gar
dus užkandžiai ir turėsime 
kitų malonumų.

Kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti, o busite vi
si užganėdinti.

Kviečia rengimo komisi
ja.

A. K, Martin, koresp.

Plėšikai Lynne, Brightone 
Brooklineir

Šį pirmadienį pavakarėj 
i plėšikai Lynne. Brightone 
ir Brookline atliko tris plė
šimus. Jie išvalė vienos do
vanų krautuvės kasą, api
plėšė kepyklos troko drai- 
verį ir vieną ledo kompani
ja. Viso plėšikai pavogė 
$275.

LSS Susirinkimas

Lietuvių Socialdemokra 
tu 60 kuopos metinis susi
rinkimas Įvvks sekmadienį, 
vasario 2 d.. 11 vai. rvto 
“Keleivio” patalpose. Pra
šome visų narių būtinai da
lyvauti.

Valdyba.

Anksti pirmadienį Dor
ch estere, ant Green wo'od 
gatvės kilo gaisras, kuria
me žuvo 3 žmonės, Mrs. 
Rose Myers ir du jos vaiku
čiai. 5 ir 2 metų. Žuvusios 
vyras skaudžiai apdegė, o 
vienas trijų savaičių amž. 
vaikutis yra su tėvu ligoni
nėj. Kiti sudegusio namo 
gyvenotjai pabėgo su nakti
niais apdarais, nieko nesu
spėjo pasiimti. Gaisro prie
žastis dar tebėra neišaiškin-

RADIJO PROGRAMA

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

1— Muzika.
2— Dainininkės: Alb. Bu- 

cevičienė ir Fr. Palionienė 
iš So. Bostono.

o- -rvaiucy

‘Tikra Pasitenkinimo Vieta”
Receptus išpildom, kaip Daktaro nurodyta 
Spumoni Ais-Krymas, Vienas iš Geriausių, 

Pristatomas Vestuvėms.
Didžiausia ir Pilniausia South Bostono Vaistinė. 
Receptus paimam iš namų ir vaistus pristatom.

290 West Broadicay, arti D Street 
Telefonas: ŠOU 2754 arba 9437

CHARLES ir ROCCO FINI, Registruoti Farmacistai
Čia galima nusipirkti ir “'Keleivį”
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GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir'Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

Radijų, Radio-Fonografų, Elektrikinių ir Garinių 
Šildytuvų bet Kokiam Ruimui. Taipgi 

Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

South Boston Radio Service Center
652 E. Broadway, prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446

vienam žmogui gyventi furni- 
shed room. Kreiptis pas White, 
787 Ę. Broadway, So. Boston.

PARSIDUODA NAMAS
Trijų šeimynų, 18 ruimų me

dinis namas su gerais įrengi
mais, parsiduoda Dorchestere. 
Neša rendos per metus $1,200. 
Kreiptis: 83 Gardner St., All- 
ston, Mass., arba telefonu: 
ALG 0305. (5)

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms j namus ir sales. (-)

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

West Roibury, Masu.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

ir
nno 2 iki 
nuo 7 iki

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

TY»i vzvic i/ai g k:
t>—:i.^_ i uvuas

iš Pittsburgho, 
pirmininkas.

SLA vice- Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Svefltadieniaia: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St, arto Central S<. 

CAMBRIDGE. MASS.

i'

1
4—Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite

jomis. Iš io
tų melodijų ...... programos
patiko Jau pavasaris ate- -nusjųskite
liaudies* SųTaJriS šiuo adresU' WORL Sta- 

bet tempas nelietuviškas.
Dainoje jaučiasi jėga, stip
rumas, drąsa. Išpildymas 
buvo geras.

Iš kitu dainų gražiai bu
vo išpildyta S. Šimkaus,
“Vakar dienelė,” R. Friml!
“Gianina Mia.” J. Paulaus-; 
ko “Raibokys" ir liaudies] 
daina “Oi ant kalno liepe
lė.”

Iš atskilų daininkų pir- 
mon eilėn beabejo reikia 
paminėti Oną Dirveliene.! 
kaipo gražiu ir lavintu bal-i 
su. Geo. Mozuraitis turi 
stiprų baisa ir gera daini
ninko medžiagą. John Ker- 
dėjus turi labai malonų bal
so tembrą ir gražiai pasiro
dė dviem atvejais, šitame 
koncerte.

Visų dainininkų neįma
noma suminėti, bet visi at
lieka gražų kulturini lietu
višką darbą. Gal reikia pa
minėti Kontautų šeimą, kai
po skaitlingą dainininkais, 
nes Gabijoj dalyvauja tė
vas, du sūnus ir duktė.

Visai Gabijos draugijai 
ir vedėjui J. Dirveliui ten
ka didelis kreditas už gra
žaus koncerto surengimą.

Koncerte Buvęs.

paties sustaty-i 
man geriausia

AND BOAT SHOW—,
NUO VASARIO 1 IKI 9 D. 

Daug {domiau negu Visuomet!
l’Hsir<«lvs Sharkev. r.su*!* išmokyta** jurų šu
niukas Sensorinė* tąstų ritinėjimo ir taivuxų 
-dubu Imo nin<t>nė*. Čempionato feudymas im
tuvu ir lanku. Nanlinm* Ir plaukiojimai. Gdfu- 
vimo ifudryLės Pasislėpusių iunu suradimas Bu
riniai lr m* H oriniai latvukai. Medžioklė. tuvavi- 
mas. Sportąvimas. Parod t.

Atdara Kasdien nuo 1 iki 11 vai vakare

MECHANICS BUILDING — Bostone
Vadovauja: Campbell-Fa irbankt

tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

Skonis
yra taip pat svarbus eliaus pasisekimui, 

kaip ir atskiram asmeniui. PICKWICK su 

jo nepalyginamu gardumu turi skonį, kurs 

jį išskiria iš visų kitų Elių.

PICKmCK
"ALE that is ALE

Dabar Gaunamas 12 Uncijų Buteliuose

Dr. Leo J. Podder
Is Leningrado.

Specializuoja Vyriška organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVE^ 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4578

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos: v
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų

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

L I T H U A N 
FURNITURE

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 
326 BRO A DW A Y,

so. boston, mass. 
TeL SOUth Boston 461$

prieinama

BREWED BY HAFFENREFFER a CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870




