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Rusija Vėl Sulaužė Molotovo
Duotus Pasižadėjimus

-
Žadėjo Įsileisti Korespondentus, Bet 55 Spaudos Atsto
vams Nedavė Vizų — Cenzuruos Korespondentų Prane

šimus — Rusija “Užmiršo” Molotovo Pasižadėjimus

Gelžkelio Katastro
fa Sužeidė SO

Kada “kėttni didieji” 
New Yorke sutarė siųsti sa
vo atstovus i Maskvą kovo 
mėnesį, tartis dėl taikos su 
Vokietija, Rusijos užsienių 
reikalu ministeris, Viačes- 
lav Molotov, pasižadėio 
Valstybės sekretoriui J. 
Byrnes. kad spaudos atsto
vai Maskvoje turės tas pa
čias lengvatas ir galimybes 
pranešinėti apie konferenci- 
ios eiga, kokias iie turėįo 
Nevv Yorke ir Paryžiuie. 
Molotovas pasižadėjo iškil
mingai ir sakė, kad Rusi
jos valdžia “bus laiminga” 
priimti žurnalistus iš viso 
pasaulio Maskvoje. Jis ža
dėjo tų žurnalistu praneši
mų necenzuruoti ir žadėio 
iiems leisti naudotis radio 
daryti platesnius praneši
mus apie konferencijos ei
ga. . . ,Rusijos pažadai pasirodė 
melagingi. Rusiia iau atsi
sakė įsileisti i Rusiia 55 A- 
merkos skaudos atstovus. 
Ji įsileidžia tik tuos spau
dos atstovus, kuriuos ji no
ri. o kitiems neduoda vizų.

Pasirodo, kad ir šitame 
reikale Rusijos užsienių rei
kalų ministeris Molotovas 
melavo. Jis melavo dėl žur
nalistų įsileidimo ir melavo 
dėl jų pranešimų necenzu- 
ravimo. Dabar pasirodo, 
kad žurnalistu pranešimai 
bus cenzūruojami, jie bus 
“tikrinami,’’ ar juose nėra 
ko nors apie Rusijos vidaus 
padėtį. Kadangi Maskvoje 
cenzūra visada dirba nuo
dugniai ir ilgai, tai dėl cen
zūros pranešimai bus suvė
linami.

Šitame reikale Rusijos 
užsienių reikalų ministeris 
dar kartą pasirodė neištiki
mas savo žodžiams, o Ame
rikos visuomenė gaus apie 
Maskvos konferenciją suvė
lintas ir rusų cenzūros ap
valytas žinias.

Haverhillio Kliubas 
Aukavo $1,000

7 žmonės buvo užmušti 
ir apie 80 buvo sužeisti šį 
antradienį baisioje gelžke
lio nelaimėje. Pennsylvania 
gelžkelių linijos traukinys 
“Red Aitovv” iš Detroito į 
New Yorką prie Altoona 
nuvažiavo nuo bėgių. Iš 14 
gelžkelio vagonų 11 nusly
do nuo bėgių kartu su gar
vežiu. Nelaimė įvyko šį an
tradienį iš lyto. Sužeistieji 
tuoj buvo nugabenti į Al- 
tooną ligoninę. Gelžkelio 
nelaimė kuriam laikui per
traukė telefono susisiekimą 
pagal liniją ir daugiau 
smulkmenų apie tą nelaimę 
dar nebuvo gauta leidžiant 
laikraštį į spaudą.

Vagys Apniko Flo
ridos Svečius

Į šiltą Floridą žiemavoti 
suvažiuoja ne tiktai poilsio 
reikalingi žmonės, bet ir 
vagys iš šiaurinių steitų 
traukia į šiltą Floridą pa
sipelnyti. Anos savaitės ga
le vagys Floridoje apvalė 
vieno turtingo žmogaus 
brangenybes 128,000 dole
rių vertės, o plėšikai su re
volveriais iškratė vieno nak t 
tinio kliubo kelius svečiust 
nuo 40,000 dolerių. Viso; 
per savaitės galą vagys ir' 
plėšikai Floridoje susidėjo 
į savo kišenę 200,000 dole
rių svetimų pinigų.

Amerikiečių Paja
mos Muša Rekordus
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Haverhill. Mass. Lietuvių 
Piliečių Gedimino vardo 
Kliubas vasario 13 d. savo 
susirinkime nutarė paskirti 
Lietuvos vadavimo reika
lams auką tūkstantį dole
rių. Manau, kad tai yra 
pavyzdys ir kitoms koloni
joms. Musų kolonija yra 
maža ir musų miestelis yra 
mažas: Bet musų garbin
gas kliubas pasirodė su 
stambia auka Lietuvos rei
kalams ir pralenkė daug ki
tų kolonijų kliubų, kurie ar
ba nieko neskyrė, arba sky
rė mažesnes aukas. Musų 
kliubas niekada neatsisako 
paremti bendruosius lietu
vių reikalus.

Susirinkime keli kvislin
gai bandė sutrukdyti aukos 
skvrimą, bet balsuojant 34 
balsais prieš 14 auka nutar
ta duoti. Garbė kliubui!

Frank Verbickas.

• Praeitais metais atskirų 
, amerikiečių pajamos pasie
kė rekordinio skaičiaus, 
net $165.000.000.000. Tai 
yra 4 bilionai dolerių dau
giau, negu 1945 metais.

Į tą pajamų skaičių įeina 
farmerių, namų savininkų 
ir visų tarnautojų ir darbi
ninkų algos, pensijos ir ki
tos pajamos. Jei imti tiktai 
darbininkų pajamas iš už
darbių ir algų. tai jos pra
eitais metais nukrito nuo 
110,193.000.000 dolerių iki 
$105,249,000.000. Daugiau
siai sumažėjo pajamos dar
bininkų ir tarnautojų val
džios įstaigose. Privačioj 
pramonėj darbininkams iš
mokėtos algos ir uždarbiai 
pašoko 8%.

DIDELĖS MINIOS SVEI
KINA KARALIŲ

Anglijos karalius lanko
si Pietų Afrikoje. Cape- 
toun mieste milžiniškos mi- 

■ nios žmonių atėjo jį pasi
tikti ir nežiūrint į didelį 

įkarštį, 250.000 žmonių už
tvenkė gatves. Anglijos ka
ralius pasakė kalbą Pietų 
Afrikos parlamente, bet 
trečdalis atstovų demonst
ratyviai nedalyvavo parla
mento posėdyje.

ŠILTA ŽEME PIETŲ AŠIGALYJE

Amerikos lakūnai atrado Antarktikos ledynuose 
kelis ežerus, kurie nėra padengti ledu. jie mate ten 
žaliuojančią žemę ir neužsalusias balas. Iš to Spėjama, 
kad apie Pietų ašigalį yra vietų, kur gali žmones gy
venti. Ta šiltoji žemė paveiksle parodyta apačioje ir 
pažymėta baltu kryžiuku.

Tyrinėja Antarkti
kos Šiltąją Žemę
Amerikos orlaiviai nusi

leido į Antarktikos šiltuo
sius ežerus ir tyrinėjo tų e- 
žerų apylinkes. Kol kas su
sekta. kad šiltoji žemė Ant- 
arktikoj apima 1,200 ket
virtainių mylių plotą. Iš ten 
lakūnai parvežė vandens ir 
uolų pavyzdžius, kuriuos 
ekspertai- pradeda tyrinėti.

Admirolo Byrd ekspedi
cijos orlaiviai jau iš kelių 
kartų perskrido pietinį, že
mės ašigalį. Vasario 16 d. 
pats admirolas Byrd, skris
damas orlaiviu, nemetė ant 
lietinio žemės ašigalio 
Jungtinių Tautų vėliavą.

SAKO. POŽEMIO KA
REIVIAI PASIDUODA

Lenkų generolas iš Mas
kvos malonės, su vokiška 
pavarde Gross, skelbia, kad 
po “rinkimų” Lenkijoj po
žemio partizanai pradeda 
pasiduot. -Jis sako, jau 244 
partizanai sudėjo ginklus ir 
pasidavė, nors amnestija 
dar nesanti išleista.

PRANAŠAUJA GALIN
GAS ATOMŲ BOMBAS

Pasaulis Yra Kri
tiškoj Padėty

Svarsto Pasaulio 
“Teisių Bilių”

“žmo-
svar-

Jungtinių Tautu 
gaus teisių komisija” 
sto priimti tarptautinę su
tartį. kurioje butų surašy
tos žmogaus teisės. Komisi- 
! ja gražiai kalba apie as- 
Įmens laisvę, žodžio, susirin
kimu ir kitas laisves. Gal 
tos laisvės bus įrašvtos į 
kokia nors sutartį. Bet toj 
komisijoj nėra nė vieno to
kio naivo žmogaus, kurs ti
kėtų, kad tų teisių surašy
mas padės nors vienam 
žmogui gauti daugiau lais
vės diktatūrų valdomuose 
kraštuose. Rusijos konstitu
cijoj visos “laisvės” vra į- 
rašytos bet jei kas drista 
ten anie laisves užsiminti, 
iis miršta Sibire katorgos 
darbuose.

Norėjo Rūkyti — 
Užmušė Žmogų

Vasario Šešioliktos Minėjimas 
Praėjo Pakeltu Opu

Lietuviai Dideliu Susikaupimu Minėjo Lietuvos Nepri
klausomybę — Bostonas Sukėlė $5,600 — New Yorke 
Perpildyta Salė Klausė Dr. K. Griniaus — Haverhillio 

Gedimino Kliubas Skyrė $1,000 Auką

Olandai Boikotuoja 
Javos Prekybą

Praeitą sekmadienį Ame- 
. rikos lietuviai skaitlinguose 
: mitinguose minėjo Lietuvos 
S Neprklausomybės paskelbi- 

Olandų karo laivai sulai- mo sukaktuves. Visose d’ 
kė vieną amerikonų preky- džiosiose lietuvių koloniio- 
bos laivą su prekėmis iš se svetainės buvo perpildy 
Javos salos. Laivas nori tos.

Valstybės sekretorius ge
nerolas G. Marshall praei
tą savaitę davė platų pa
aiškinimą senatoriams apie 
Amerikos užsienių politiką 
ir santykius su kitomis vals
tybėmis. Apleisdamas sena
tą jis turėio pasikalbėjimą 
su spaudos atstovais ir jiem 
sakė. kad pasaulis dabar y- 
ra kritiškoj padėty. Apie tą 

padėti generolas 
ir kalbėjo su se-

Traukinyje iš Bostono į 
Portland, Me. praeitą sa
vaitę įvyko žiauri žmogžu
dystė dėl... popirosu du
rnų. Traukinio kondukto
rius perspėjo vieną jauną 
keleivį, kad traukinyje ne
valia rūkyti. Jaunas pypko- 
rius matomai įsigėręs, ne- 
uaklansp Konduktorius jį 
vėl perspėjo. Tada jaunasis 
keleivis griebė seną kon
duktorių ir pradėjo jį dau
žyti. Pasekmėje to mušimo, 
senas konduktorius, vardu 
Roland L. Boucher. mirė li
goninėj, o jaunas keleivis 
karo veteranas studentas, 
pavarde Wehman. 22 metų 
vyrukas, suimtas ir padėtas 
į kalėjimą. Jis turės atsaky
ti už žmogaus sumušimą su 
mirtinomis pasekmėmis.

vežti iš Indonezijos pirktas 
prekes, bet olandai sako, 
jie nepraleis prekių, kol ne
išsiaiškins. kam tos prekės 
priklauso. Olandai sako, 
kad tų prekių savininkai y- 
ra olandai, kurie negali 
gi’įžti į Indoneziją, o Indo
nezijos valdžia mano, kad 
tos prekės priklauso indo- 
nezams, o ne olandų kapi
talistams. Kol ginčas neiš
spręstas, olandai neleidžia

Visur buvo priimtos re
zoliucijos keliančios balsą 
už teisingą taiką ir reika 
laujančios Atlanto čarter‘r 
kilnius pažadus taikinti gy
venime. Lietuvių tautai tvr' 
būt duota teisė pačiai tvar 
kyti savo kraštą. Rusų ar
mija ir politinė policiia tu
ri būti atitrauktos iš Lietu 
vos. Rusija turi sustabdyt'
lietuvių tautos naikinimą ir 

amerikiečiams prekiauti su Pysimą.
Indonezija. į Nevv Yorke Webster HaP

u n •---- s,,*---- svetainė buvo sausakimša’
Patys Galime we- pripildyta lietuviais, kurie 

laimę Užsitraukti”
publikos-prezidento Dr. K.

JUUTT 111X1 uvvi X VK7
R
XV. Grinrauc

kritišką 
Marshall 
natoriais

“Kritiška padėtis” tarp- ‘j 
tautiniuose santykiuose pa-' 
eina iš Amerikos santykių 
su Rusija. Tarp tų dvejų 
pasaulio galybių viešpatau- 
ia didelis nepasitikėjimas, 
kas labai aiškiai matosi de
rybose dėl atomnių ginklų 
kontrolės. Nepasitikėjimą ir 
įtarimą didina priešingu
mai dėl Vokietijos ateities. 
Lenkins sukti “rinkimai.” 
kur Rusija sulaužė savo 
Jaltoje ir Potsdame duotus 
pasižadėjimus, dar labiau 
pagilino nepasitikėjimą. 
Lenkijos įvykiai Amerikai 
dar karta parodė, kad Ru- 
sjos žodis nėra nieko ver
tas.

Francijos Dideli
Vidaus Sunkumai
Praeitą penktadienį 5,- 

000,000 Francijos valstybės 
ir privačių tarnautojų pa
skelbė kelių valandų strei
ką. Streikas tęsėsi nuo 1 iki!

valandos. Streiką skelbė 
unijų centras. Valstybės 
tarnautojai reikalauja pa
kelti jų uždarbius, o jei ne. 
tai tarnautojai grasina išei
ti į streiką.

Unijų centrą Francijoje 
kontroliuoja komunistai. 
Komunistai yra ir valdžio
je. Valdžia sakosi negalin
ti leisti pakelti uždarbių 
nes kraštui grės infliacija, 
bet unijos nori pravesti vi
suotiną uždarbių pakėlimą 
Del šitų priešingumų pra
našaujama, kad Francijos 
naujoji vyriausybė, kurios 
priešakyje stovi socialistas 
Ramadier, gali j.asitraukti.

Patterson perspėjo Kongre- tingi lietuviai vien salėj su 
są, kad jeigu republikonai dėjo $2,200 Lietuvos vada- 
zymiai sumažins išlaidas vimui, o Vasario 16-tos pro- 
krašto gynimui, tai Ameri- New Yorko lietuviu ko
ka pati iššauks karo nelai- lonija sukėlė arti 8,000 do- 
mę. Silpna Amerika užsi- leriy Amerikos Lietuvių Ta- 
trauks ant savęs karą. Tik- J Vbai.
tai būdama stipra, gerai;
ginkluota ir pasiruošusi A- Bostone buvo pilnutėlė 
merika gali išvengti karo. į South Bostono High School 

O jeigu kongresas apkar- didžioji svetainė. Virš tuks- 
pys išlaidas pašalpai Euro- 'tančio lietuvių išklausė kal
vos tautoms, tai Europos bėtoju. 'Lietuvos šventės 
žmonės kęs badą ir kokią minėjimo proga_ Bostono 
naudą iš to turės Amerika?1 lietuviai sukėlė $5,636 Lie- 

Republikonai pažadėjo tuvos vadavimo reikalams, 
praeitus rinkimus.per praeitus rinkimus, kad 

jie sumažins mokesčius, su
mažins valstybės išlaidas, 
sumažins skolas. Dabar, ka
da reikia tuos sumažinimus 
daiyti, jie nežino iš kurio 
galo pradėti. s

MARŠALAS KF.SSEL-
RING KALTAS DEL 

ŽUDYNIŲ

WM. GREEN KARSTAI 
PROTESTUOJA

Amerikos Darbo Federa-
--------- 'cijos pirmininkas William

Vokiečių karo vadas mar Green sako, dabar Kongre- 
šalas Kesselring, Italijos so svarstomieji darbo įsta- 
fronto vadas, davė įsakymą tymai yra “keršto” įstaty-i 

karą žudyti be atodai- mai. Kongreso dauguma no-'

Ateityje atominės bom
bos bus gaminamos daug 
galingesnės, negu dabar.
Taip sako Edward Teller, 
žinomas atominis moksli
ninkas. Jis sako, kad atei- per
ties atominės bombos bus ros visus italus, kurie tik 
1.000 kartų galingesnės už bus įtarti dirbą su partiza- 
numestas ant Japonijos ir nais prieš vokiečius. Jo įsa- 
viena ateities bomba galės kvmu buvo išžudyta 1,078 
sunaikinti 400 ketvirtainių italai, vyrai, moterys ir vai- 
mylių plotą. E. Teller yra kai. Jie buvo išžudyti, kai- 
Chicagos universiteto pro- po įkaitai, už partizanų vei- lingu

ri pravesti tuos jstat.ymus, 
kad suvaržius darbininkų 
organizacijas. Tie įstaty
mai. jeigu jie butu išleisti, 
neprisidės prie taikos pra
monėje, bet sukels nereika- 

ginčų ir darbininkai
fesorius. kimą. .jiems turės pnesintis.

Kinijoj Didelė Pini
gų Suirutė

Kinijos pinigai staiga 
pradėjo kristi ir visam kraš
tui gresia ekonominė suiru
tė. Už vieną Amerikos do
lerį Kinijoj jau moka 19.660 
kiniečių dolerių. Kinijos pi
nigu vertė visai susmuko. 
Del baisios infliacijos visas 
Kinijos ūkis susilaukė dide
lio sukrėtimo. Kalbama, kad 
jei pinigų krizis ilgiau už
sitęs, Kinijoj turi prasidėti 
visuotina anarchija. Sako, 
komunistai pasinaudos ne
ramumais ir įsigalės visoj 
Kinijoj. Amerikos valdžia 
svarsto ar siųsti Kinijai ko
kią pagelbą.

Iš visų kolonijų ateina 
žinios apie sėkmingą Va
sario Šešioliktos minėiima. 
Worcesterio lietuvių kolo- 
niia vejasi Bostoną auku 
sukėlimu. Ten kalbėjo Dr 
J. Paiauiis. Maža Norvvoo- 
do kolonija sukėlė Lietuvos 
gelbėiimui virš 1,606 dole
rių. Brocktonas pervirši io 
2.666 dolerių. Lovvell kolo
nija sukėlė virš $1,366. Y- 
patingai reikia paminėt’ 
Haverhill. Mass. Lietuviu 
Piliečiu Gedimino Kliubą. 
kurs Lietuvos gelbėjimui 
skvrė auka $1,060.

Kova Del Biudžeto 
Kongrese

ORLAIVIO NELAIMĖJ 
ŽUVO 53

Pietų Amerikoj. Kolum
bijoj praeitą šeštadienį įvy
ko šiurpi orlaivio nelaimė. 
Keleivinis orlaivis su 53 
žmonėmis atsidaužė į kal
ną ir visi 53 keleiviai ir or
laivio patarnautojai žuvo 
vietoje. Žuvusiųjų tarpe y- 

! ra 7 amerikiečiai.

Amerikos Kongresas pra- 
: dėjo svarstyti federalin; 
biudžetą ir iš karto pasiro
dė. kad nei demokratų, nei 
republikonų partijose nėr' 
vienybės. Vyriausybė pasiū
lė 37 su puse bilionų didu 

• mo biudžetą. Republikonai 
j nori tą biudžetą sumažinti, 
bet nėra vieningi, kur ma
žinimus daryti. Jie norėtų 
sutaupyti 6 bidonus doleriu, 
bet nesusitaria, kaip tą pa
daryti. Demokratų partijoj 
irgi nėra vieningumo. At
rodo. kad republikoniška 
Kongreso dauguma tiek pat 
temoka dirbti, kaip ir se
niau, kada demokratai tu
rėjo Kongrese daugumą.
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Puslapi* Antra*

APŽVALGA I

M1ZARA MOKA 
LENKIŠKAI

kad rusai mindžiotu galin
gai Amerikai ant kulnu ir

--------- vogtu iš po jos nosies Vidu-
Roko Mizaros nelaimė y- riniųjų Rytų aliejų, geras 

ra tame, kad jis gyvenime strategines pozicijas <Dar- 
neturėjo'progos ar noro įsi- daneluose) ir kitus gar- 
gyti kai kurių pagrindinių džius kąsnius nuo didžiojo 
žinių, be kurių redaktorius pasaulinio dalybų stalo, 
yra ne redaktorius, bet tik- J. Byrnes “tvirtumą” ga- 
tai liūdnas nesusipratimas, ilima mieruoti dvejopai: ga- 
Kadaise jį ištiko nemalonus Įima kalbėti, ko rusai ne- 
priepuolis su “kunigaikščiu begavo pavogti po to, kai
Pilėnu.” Iš Maskvos, iš 
“agitpropagandos” sky
riaus, karo metu atėjo įsa
kymas pagarbinti Lietuvos 
didvyrius: Vytautą, Mar
gį ir kitus. Mizara storojo- 
si ir “persįstorojo.” Jis visa 
savo jėga sušuko: “Tegy
vuoja kunigaikštis Pilėnas,” 
visai nenusivokdamas, kad 
tas “Pilėnas” buvo tiktai 
miestelio vardas... Ką pa
darysi, kai žmogus neturi 
elementarinių žinių ir nori 
mokyti svietą, kaip per
tvarkyti pasauli?

Dabar musų “Rojus” lei
dosi į naujus “istoriškus” 
apdūmojimus del Lenkijos 
likimo. Jis sako:

“Per šimtmečius ponų valdo
ma Lenkija neturėjo valsty
bės priešakyje iš liaudies ki
lusio vyro; retai kada jos val
stybės vairą vairavo net iš 
lenkų tautos kilęs žmogus.“

Išeina, kad Lenkija buvo 
baisiai nelaiminga, iki Mas
kva ją pavergė ir padarė 
“laimingą.” Bet Lenkijos 
laimei, Mizara jos istoriją 
tiek pat težino, kiek jis žino 
ir “kunigaikščio Pilėno” is
toriją. Tai ignorantas, kurs
rn-ioc Kofaiviglnig mnravinyj-
čikus nori pasirodyti “ži
nančiu.”

Atrodytų, koks reikalas 
kalbėti apie tai, ko visai ne
žinai? Nugi, Mizaros olepa- 
lėlio paslaptį pats Mizara 
išduoda. Jis sako, kad da
bar Lenkija gavo sau už 
vadą tikrą lenką ir iš liau
dies kilusį, tai Boleslovą 
Bierutą. Jis sako:

“Tik tuomet, kai Raudonoji
Armija, padedama lenkų tau
tos, išgujo iš Lenkijos vokiš
kuosius okupantus, susidarė 
nauja lenkų vyriausybė ir jos 
priešakyje buvo pastatytas 
Boleslovas Bieruta. Dabar jam 
lenkų tauta pavedė valstybės 
vairą vairuoti dar septyne- 
riems metams...”

J. Byrnes ir Bevin pasidarė 
“tvirti,” ir galima žiūrėti, 
kiek Amerikos ir Anglijos 
tvirtumas padėjo paverg
toms tūtoms atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę.

Žiūrint, ko rusai nebega
lėjo pavogti, J. Byrnes “lai
mėjimai” atrodo labai di
deli. Rusai negavo Italijos 
kolonijų, negavo Pietų A- 
merikos, nepavogė visos Ki
nijos, neapiplėšė Australi
jos ir tt. Taigi, tvirta poli
tika davė gerus vaisius — 
už savo “Įtakos sferos” ru
sai nebegavo nieko paverg
ti ir tolimos tautos gali šiuo 
tarpu nebebijoti, kad į jų 
kraštus atjos Stalino kazo
kai prievartauti jų moteris.

Bet kiek laisvės davė ru
sų pajungtoms tautoms J. 
Byrnes ir Bevino “kieta” 
politika? Į tą klausimą at
sakymas išpuola labai liūd
nas. Kinijoj ir Korėjoj jo-
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SKAISTI ŠVIESA EDISONO GARBEI

Thomas Aiva Edisono šimto metų gimimo sukaktuvėms pagerbti New 
Yorke buvo paleista šviesa iš šešių galingų prožektorių, kurie su 100 milionų 
žvakių šviesos skaistumu nušvietė miesto padanges.

kiš A. Bimbos grasinimą 
neaukoti Lietuvos laisvės 
kovai paremti? Kaip jau-j 
sies, jei tau parvažiavus' 
Lietuvon maskolių žvalgy- i 
ba pakiš “kaltinimą,” kadį 
tu norėjai Lietuvai laisvės

Laiškai iš Lietuvos
‘Apniko Rudo* Pele*”

Vasario Šešioliktoji baigia savo dienas, La Gu-
, Praeitą sekmadieni buvo “rnutai “spar-
didžioji lietuviu šventė —,dos!: drU.4 J
Vasario šešioliktoj,. Brąde-J talkininko"
dant nuo Atlanto pakraščių1 , J
ir baigiant Ramiojo vande- na^‘įintieji įtarinėja-
„yno pakrantėmis - visur, h ne( te/orįuojamL ’

Ką tai reiškia: paskutinį 
pasispardymą?

Anksčiau ai- vėliau Dėdė 
Šamas turės imti didelę 
šluotą. Reikia, būtinai rei
kia šluoti laukan tuos, ku-

lieka be duonos ir negali 
savęs beišmaitinti. Daug 
žmonių okupantai išveža ĮDi*2" J otic įait-is£ n^nrikinnmmvhM “ILh Wcn£sterio mums prisiun- prievartos darbus, nes Ru- 

iausies kad^?ave i-usBkis ^ką išsijos "penkmečio planui”

S Sdme uPžaŽr kaT ū vieno u-orcesteriški/ nuo’nus vergų darbininkų. Ne-
nas. Kimjoj 11 Koiejoj jo- lietuviu tautos kova ?avo giminaičiu. Laiške ra-' senai Komsomolskaja Pra-kios pažangos, o Europoje reme, lietuvių tautos kovą 5o s * vda feį ka(| Rus.ijos To.
^ėiaurfąnUrutuOprfeSpeaudą J“monS Brangieji... Dabar para- lipiuose Rytuose, netoli VIa-
Kiečiausią rusų priespaudą , . visiems lietu- sysiu aPie musų pasiseki- divostoko penki milionai

viams ramaus gyvenimo9 mą. Mums šiuo kartu sekasi žmonių stato piatilietką.
A Bimba duoda mums neblogiausiai. Esam gyvu ir Penki milionai vergų: vo-

“suprart? kas musų ^eiki iš Eono Dievo malo- kiečių „belaisviuJaponų.

ir kiekia “kietą” Amerikos 
ir Anglijos politiką, kuri iš 
Atlanto čarterio padarė 
svieto pajuoką. Henry W. 
Chamberlin del “kietosios” 
politikos rezultatų “Nevv 
Leader” skiltyse sako:

“Amerikos ir Anglijos koali
cijos pasisekimas ikišiol buvo 
negatyvinis, gynimosi pobū
džio. Ta koalicija šiuo tarpu 
apsaugojo, kad rusai nebeuž- 
grobtų naujų žemių, nebepa- 
jungtų daugiau tautų. Bet ji 
nepanaikino senesnių užgrobi
mų, seniau padarytų pavergi
mų. kaip liūdnas Lenkijos 
“rinkimų” pavyzdys labai aiš
kiai įrodo. Ilga politinė siena, 
kuri skiria reliatyvinės lais
vės kraštus nuo totalitarinės 
tvarkos kraštų, buvo atlaiky
ta, bet ta siena nebuvo nu
stumta atgal.”

Ką rusai pavogė, paver
gė ir prisijungė, tą jie pil
numoje išlaikė ir net įsi
stiprino pavergtuose kraš
tuose. Balkanuose, Lenkijo
je, Pabaltijo šalyse rusai 
ponauja, o Atlanto Čarterio

nės ir aš jums turėčiau daug lenkų, lietuvių, latvių ir ki- 
ką parašyti, bet kaip daug tų tautybių žmonių vergiš- 
teisybės narašyči&u. tai už- koše sąlygose “stato socia- 
sienyje jokios žinios apie lizmą.” Vergu stovyklos tę- 
tai nebus. siasi po visą Rusijos šiau-

~ . rę. no Altaiaus krašta. jos
Dabar pas mus krašte la- ran,iną: Tir^ln Minime

3 kSi ‘ iaSi1 Rmrikis a h*' uki'T“ S’8’ miestuose, ir Tolimuose Ry-
Kaip jaučiasi Rusijos a-Įvisos tokios rudos. Tos pe- ĮUOse

lės užpuolė nnuų stadalą. Rus;ja ..£ocializm,
ir viską mums išneša į tą 
pusę, kur gcjukas (raistas) 
yra. (Tas raistas yra į ry
tus nuo namų, Rusijos pu
sėje. — Rsd.). Jeigu Ame- 

I rika neatsiųs savo katinų 
tas peles išgaudyti, tai pas

kia...
Bet kaip jaučiasi Anta

nas Bimba, kada jis grasi
nimais nori užčiaupti Ame
rikos lietuviams burną, kad 
iie nereikalautų Lietuvai

gentas. kurs drįsta Ameri
kos piliečiams grasinti sve
timos valstybės rūstybe?

Rusai Pavogė Ame
rikos Orlaivius

Tik dabar iškilo aikštėn, 
kaip rusai per karą pavogė 
tris Amerikos B-29 bombe- 
rius.

Amerikos bomberiai, 
skrisdami iš Japoni ios. tu
rėjo nusileisti prie Vladivo
stoko. Du orlaivius rusai pri

mus bus badas ir visa musų 
tauta išnyks.

O dabar, mano mieli, aš 
jau kelintą laišką rašau ir 
nežinau, ar jus juos gauna
te... Dabar pa* mus doleris 
yra visai be jokios vertės, 
nes už ii duoda tiktai pen-

Mizara Bieruto garbei ke
lis kartus šaukia “Niech 
Žyje.” Bet Mizara nepasa
ko, kad Bierutas buvo prie- - , . . .................. ,
męs Sovietų pilietybę. Jis P^dai ten nuėjo vėjais.
nepasako, kad jį prie Len
kijos valdžios pastatė Mas
kva ir pirmą kartą ir DA
BAR, nes Lenkija vis dar y- 
ra rusų armijos okupuota. 
Mizara nutylėjo faktą, kad 
Bierutas buvo Maskvos val
džios apmokamas agentas 
ir atlikinėjo Maskvos val
džiai visokius reikaliukus 
Europoje.

Mizara yra ignorantas. 
Bet šiame atsitikime jis są
moningai apsimelavo. To
dėl prie “kunigaikščio Pilė
no” ordino jam vertėtų pri
sisegti dar ir von Miunch- 
hauzeno žvaigždę. Tada jis 
butų tikra bolševikiška pa
žiba lietuviškam? murav- 
jovščikų šiukšlyne.

Tai ar yra ko džiaugtis 
del “kietos” politikos pasi
sekimų? Jei rusai dar ne
užėmė Patagonijos, tai gali 
būti linksma naujiena. Bet 
kad rusai pavergė 120 mi
lionų žmonių Europoje ir 
virš 100 milionų Azijoje, 
tai dėlto tik trumparegiai 
žmonės gali džiaugtis ir ro
dyti pasitenkinimo."

KAIP JAUSIES, BRO
LAU?

‘TVIRTOS” POLITIKOS 
LIŪDNI VAISIAI

Pasitraukęs Valstybės se
kretorius, J. Byrnes, buvo 
išgarsėjęs kaipo “tvirtos po
litikos” vykdytojas. Sako, 
jam ėmė du metus supras
ti, kad su imperialistine Ru-

Antanas Bimba, NKVD 
ideologijos papliauška, no
ri užbaidyti Amerikos lie
tuvius, kad mes neremtume 
Lietuvos laisvės kovos. Jis 
sako:

“Dangus nūs ibiai vys, tarpe 
Tarybų Lietuvos ir Amerikos 
santykiai susitvarkys. Daug 
iš amerikiečių norės parva
žiuoti Tarybų Lietuvon. Kaip 
jausis tie, kurie šiandien au
koja Tarybų Lietuvos prie
šams ?”

vertė nusileisti ir apšaudė kis rublius, o pas mus viena 
juos, kad jie nusileistų. Po degtuku dėžutė kainuoja 
nusileidimo, rusai suėmė A- tris rublius.
merikos lakūnus rr juos “in- O dabar’prašau perduoti 
ternavo, ’ o orlaivius pasiė- geriausius linkėjimus nuo 
mė sau ir ką su jais pada- “ ‘ ‘manęs mamos broliui ir 

linkiu jam visa geriausia 
Bučiuoju Jus...
Red. Prierašas: Iš to il

goko. lenkų kalba rašyto

rė, niekas nežino. Tai buvo 
dar tuo laiku, kada Rusija 
nekariavo prieš pajonus.
Nors Amerika buvo Rusijos 
sąjungininkas, nors Ameri- . ... -.
ka siuntė rusams galybes! ais.: me,s Įdėjome trum- 
pagelbos ginklais ir maistu,» 2?^au^ęas .aPįe
bet rusai pasielgė su ameri-jPaf Lietuvoje. Skelbti vi- 
koniškais orlaiviais, kaip sas srnu^kmenas apie priva- 
vagys. Rusai paimtus bom- ” •-
berius panaudojo, kaipo 
modelius patiems gamintis 
tokius orlaivius.

tų gyvenimą ir apie santy
kius su giminėmis, butų ir 
nuobodu skaityti ir pavo-

Senatorius Brevcster 
Vėl Kaltina

Maine senatorius. Owen 
Brewster, vėl iškėlė kaltini
mus, kad del Japonijos 
puolimo 1941 m. gruodžio 
7 d. kaltas buvęs Amerikos 
prezidentas Rooseveltas.

kur tik randasi sąmoningų 
ir patriotingų lietuvių—bu
vo ruošiami masiniai mitin
gai ir renkamos aukos ko
vai už Lietuvos laisvę.

Kokių pasėkų turėta, pra
neš tie, kurie mitingus ruo
šė ir pati Amerikos Lietu
vių Taryba, kurios vardu 
rinkta aukos.

Pirmomis žiniomis, ko
kias turime iš Naujosios An
glijos lietuviu kolonijų, ši 
vasario šešioliktoji praėjo 
dar didesniu susikaupimu 
ir suteikė daugiau finansi
nės paramos kovai už nepri
klausomą ir demokratinę 
Lietuvą.

Džiugu ir girtina.
Bostone ir Lawrence

Bostono lietuvių mitineras, 
įvykęs High School Audito
rijoj, sukėlė virš 5,600 do
lerių.

Lawrence Įvyko du mi
tingai. Per abu sukelta ne
toli 1,000 dolerių.

Viename tų Lawrence 
mitingų ir man teko daly
vauti. Tos kolonijos dar- 
buotoiai pabrėžė liūdną fa
ktą: “Pas mus.” sakė jie, 
“sunku veikti bendrai, čia 
vyrauja ‘jus ir mes’ užsi
spyrėliai”...

Kitais žodžiais Romos 
katalikai šnairomis žiuri Į 
tautiškos parapijos žmones 
ir vice versa.

rie sąmoningai ar nesąmo
ningai tarnauja demokrati
jos priešams.
Meluoja ir Grūmoja

Vasario šešioliktos proga 
Maskvos “demokratai” (ko
munistai) paskleidė šlykštų 
lapeli. Jame yra niekinami 
lietuviai tremtiniai. Apie 
veną jų, adv. P.. Skipitį, sa
koma taip:

“Skipitis ištikimai dirbo 
ii- tarnavo kruvinajam Sme
tonai... ir bendradarbiavo 
su hitlerininkais.”

Reiškia: Skipitis “no
“no good,” bet —

Ar ne draugas Mizara va
žiavo i Skipičio vadovauja
mą “pasaulio lietuvių kong
resą”? Ar ne jis “kruvinojo 
Smetonos” ginklų fondui 
visą doleri paklojo?

Lapelio autoriai grūmo
ja tiems, kurie aukoja trem
tiniams. Girdi: “Lietuvos 
žmonės niekados nedova
nos tiems aukotojams.”

Je, o “Skipitininkas” Mi
zara dar gyvas; gyvas “kru
vinojo Smetonos” rėmėjas...

Tavorščiai, pradėkite nuo 
savęs. Kada Rokui Mizaraii__ «i_DUS K stienis-ie :Nėra nuoširdaus koope-į

ravimo tarp katalikų ir pa- “Ekstri”—Bulvės Atpigo...
t Agrikultūros departamenPagalios, Lavvrence vei- . & i ,v- *„i •kia komunistų ir smetoni- tas Paskelbe tok,« nauJie‘ 

ninku “bendras frontas.” į . .Maskviniai ir smetoniniai! , Vyriausybe nutarė par-
mizeriįos daro viską, kad daot‘ Jav0 buI"5 aL'ar«a? 
pakenkti lietuviu kerai už eksportu. - po 5 centui, uz 
savo tėvu krašto laisvę. l10bsval^, . .. .-

Daiema vaiazai nvnavu ati Bet nežiūrint to, ir Lavv-’, T05 bu 
pajeapa vaiazai pyliavų .ti- lietuviai dalimi kalnavo P° $2-20 uz 100duoti ir uz tai yra baudžia-Įienee lietuviai .sava dalimi,TiR perejtų metl, iš_

su vergų darbu. Į vergiją 
gabenami ir lietuviai, ypa
tingai valstiečiai, kurie ne 
pajėgia valdžai pyliavų ati

mi, kaipo "buožės.” J vietą prisidėjo prie ALT darbo
ištremiamų lietuvių Rusija 
siunčia į Lietuvą savo “spe
cialistus,” kurie dirbtuvėse 
ir valdžios įstaigose užima 
lietuvių vietą. Taip Lietu
vos gyventojai vra naikina
mi, o Lietuva kolonizuoja
ma rusais. Joks Muravjovas 
Korikas taip nenaikino lie
tuvių, kaip tą daro šiandie
ninė Maskvos diktatūra.

“Nusibodo Pavergtoj 
Lietuvoj”

Drg. J. Klukenskis iš 
Stamfordo mums prisiuntė 
trumpą laiškelį iš lenku o- 
kupuotos Lietuvos. Laiškas 
nuo Punsko, rašytas Tume
lių šeimos. Jame rašo:

Gerbiamas kaimyne:
Sveikiname Jus su myli

ma žmona, linkim kuo ge
riausių pasisekimų iusų lai
svoje Amerikoje. Mes visi 
pakol kas sveiki.

jinga laiško rašėjui. Tarp Sugrįžom jau į savo tė-
ilgų aprašymų apie gimi- "---------
naičių gyvenimą laiško ra-
šėjas įterpė įdomias žinias 
apie “rudas peles,” kurios 
užpuolė stadalas ir neša vis
ką į Rusiją. Tos rudos pe
lės yra rusiški okupantai, 
kurie plėšia ir apvagia Lie
tuvos žmones. Laiško rašė- 
jas mano, kad Lietuvos gy-

viškę (Paliūnus). Po paver
gtą Lietuvą nusibodo blaš
kytis ir baragotis su savo 
gramėzdais, kampas nuo 
kampo, niekieno neužjau- 
čiamiems ir nuo visų nu
skriaustiem. Nors sugrįžę 
ūkį radom labai sunaikin
tą, bet vistiek mums atrodo 
jis gražesnis ir meilesnis už

ventojai visi žus nuo bado kieno nors žadamus palo-
ir nuo okupantų naikinimo 

Tas senatorius mano, kad j jei Amerika neateis į pa- 
įrodymas del Roosevelto gelbą.
kaltybės turi būti Roosevel-j Toki yra Lietuvos padė
to asmeniniuose dokumen-įtis. Jei pagelba iš užsienių

cius. (Laiško rašėjai 1941 
metais buvo išvykę gyventi 
Lietuvon, o dabar grįžo vėl 
po lenkais. — Red.).

Aš prašyčiau Jus. ar ne-
tuose, kurie dabar yra per- neateis, Lietuvos gyventojai galima butų pajieškoti A-

Numaskuoti Demokratai
teklio randasi 95 milionai 
bušelių.

Kągi besakyti — geras 
biznis,” tik $2.15 nuosto-

Korėjoj į policijos rankas 
pateko slaptas aplinkraštis, 
kurį parašė ir išsiuntinėjo ant 100 svarų., 
“komunistinės apšvietos”! Bet kieno sąskaiton?
direktorius — rasas kari
ninkas, majoras Nikolai Gu- 
sunov.

Aplinkraštis buvo rastas

Visų tamstų ir mano! Pi
nigai, kurie buvo sumokėti 
už bulves, atėjo iš piliečio 
kišeniaus. pavydale
me tax’ų.
Dabar Maskvos Teatras

“inco-
pietų Korėjoj veikiančios 
Darbo Parti jos centre.

Toji partija yra komunis
tų padaras.

sakinėja, kad komunistai ir ?eienciJa. Į Maskcą vaziuo

Kovo dešimtą Maskvoje 
prasidės nauja “taikos kon-

ju bendrakeleiviai keltų 
riaušes, netgi sukilimą! E- 
są —

“Pietų Korėjos Darbo 
Partija privalo kelt didžiu
lę revoliuciją... Nušluoti vi
są įstatymų leidimo apara
tą. kurį sudarė Amerikos 
militarė vyriausybė”...

Ot jums ir demokratai! 
Tai šitoks yra “musų didy
sis talkininkas.”

Ar ilgai demokratijos lei
sis būt apgaudinėjamos? 
Paskutinis Pasispardymas?

Amerikos kontroliuoja- 
moj Vokietijos zonoj daro
si tai, kuo privalo susirūpin
ti kiekvienas demokratijos 
ir žmonių laisvės šalinin
kas.

Pasirodo, kad Mr. I^a 
Guardia, kuris buvo UNR
RA pirmininkas, tą organi
zaciją apkrėtė “fellow tra- 
velerių” bacilomis.

Nors toji organizacija

ja "keturi didieji” ir šim
tai “mažųjų” — visokiausi 
patarėjai ir ekspertai.

Ten važiuoja ir musų val
stybės naujasis sekretorius, 
Marshall.

Maskva darys viską, kad 
užtikrinti sau “strategines 
sienas” ir daugiau erdvės— 
aišku, kaimynų sąskaiton.

Šis Maskvos teatras bus 
dar vienas bandymas vaka
rų demokratijoms. Jis pa
rodys, ar pasaulis susilauks 
pastovios ir teisingos tai
kos, ar bus tęsiama senoji 
maldymo politika.

Precedentą jau turime 
Maskva dar kaitą sulaužė 
savo pasižadėjimus! Buvo 
taip: Stalino klapčiukas iš
kilmingai pareiškė, kad 
Maskvos konferencijos me
tu užsienių korespondentai 
turės “pilną laisvę,” bet—

Maskva jau atsisakė įleist 
55 musų korespontus; ji pa

duoti į Hyde Park, N. Y. bus išnaikinti. Juos naiki-j menkoje mano brolio Kos- šom labai širdingai apie reiškė kad bus cenzuruoja-
Kaip jausies, brolau, ka- muzėjų. Senatorius Brews- na valdžios plėšimai, kurie to Burdulio (seniau gyveno juos sužinoti... mi visi užsieniečių praneši-

sija reikia kalbėti “tvirtai,” da nueisi į Rusijos konsu- ter nori išnaujo pradėti ty- ten vadinasi “paruošomis.” Clevelande) ir gal žinote Prašau parašyti, labai mai...
o kai jis tą suprato, jis su- latą prašyti vizos, o konsu- rinėti, kaip iškilo karas tarp Ūkininkai Lietuvoje taip y- Žaliaduonius, kurie seniau lauksim laiško. Ką darys Washingtonas?
sitarė su Anglija nebeleisti, lato žvalgybininkas tau pa- Amerikos ir Japonijos. ra iščiulpiami, kad jie pa-.gyveno Nevv Britain. Pra- Tumeliai. St Strazdą*.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
U Mitchulio h* Kairio 

Dirbtuvės
Vasario 7 d. įTyko Mit

chulio ir Kairio dirbtuvės 
darbininkų susirinkimas. 
Čeimonas J. Stakvilevičius 
pranešė, kad jam dažnai 
prisiėjo su darbdaviais susi-, 
remti, nes jie kaip kada už
ima šiurkštoka poziciją link 
darbininkų. Bet kiekvieną 
kartą darbininkai išėjo lai
mėtojais. Kaip kurie musų 
sekšinai gavo po kelius kar
tus pataisyti už štukes prei- 
SHS- »

Komisijos nariai. Joe Ta
mašauskas ir P. Zurba nu
rodė, kad iš j riežasties blo
gos tvarkos, darbas vra 
mušamas, net gaila i ji pa
žiūrėti. kaip užmuštas žioo- 
nas. Tad nenuostabu, kad 
drabužių fabrikantai pradė
jo darbą gražinti ir reikia 
ji iš naujo taisyti.

Čėrmono ir komisijos ra
portai priimti.

Mitchulis aiškinosi, kad 
darbas nėra iau tiek muša
mas, kaip čia darbininkai 
Įsivaizduoja. Darbininkai 
del to Mitchulio pasakymo 
r radėjo protestuoti. Jie sa
kė: Mums tos firmos darba 
davė ir mes darėme šiokį, 
toki gyvenimą. Jos dabar 
reikalauja geresnio žipono,' 
mes ioms galime ji duoti, 
bet Mitchulis turi kreipti 
daugiau atydos Į jo prižiu
rę iimą.

Mitchulis turi pasidžiaug
ti, kad turi tokius gerus 
darbininkus kad jie rimtai 
rūpinasi dirbtuvės padėčia. 
Jie rūpinasi todėl nes iie 
yra patyrę kliaučiai, geri 
amatininkai; jie negali pa
kęsti prasto, suvelto darbo.

Dirbtuvės čėrmonu iv vėl 
išrinktas J. Stakvilevičius. 
Komisijos nariais išrinkti: 
Joe Tamašauskas ir P. Zur
ba.

Susirinkime dalvvavo lo- 
kalo pirm. J. Glaveskas, 
Trade Execotive Board at
stovas F. Milas. Pild. Tary
bos narvs J. Kivvta ir Toint 
Board atstovas F. Vaitukai
tis. Board of Directors at
stovas Ch. Kundrotas. Da- 
IvvavA ir pild. tarybos na
riai: P. Kvrius ir J. Stanke
vičius. kurie dirba Mitchu
lio dirbtuvei.

Susirinkime daug kriti
kos teko MitchuKui. bet to
ji kritika vra reikalinga ir 
naudinga ne tik M’tchuliui, 
bet ir visiems darbinin
kams. Mitchub’o sunus Ed
vardas mano. kad tokiu su
sirinkimų turėtu būti dail
inau, negu vienas i metus. 
Jis mano. kad iš darbinin
ku daug ko galima pasimo
kyti.

Ant pabaigos Mitchulis 
vrižadėio pasitaisyti ir pa
kvietė darbininkus i žemu
tine svetinę, kur visi smar
kiai paūžė.

Dzūkų Karaliaus Patfeib.
Ii G. Diržio Dirbtuvės 

Susirinkimo
Sausio 24 d. buvo Diržio 

dirbtuvės darbininku susi-

balsiai tas pats Ch. Žemai
taitis. Komisijos nariai iš
rinkti : F. Narnuta, A. Drau-' 
gelis ir Alf. Strupeikis.

Užbaigus dirbtuvės dar
bininkų susirinkimą, p. Dir
žys paprašė darbiniriKų ne-

rinkimas. Pas George Dirži 
dirba virš šimto darbinin
kų ir visokių tautybių. Lie- 
tuviai sudaro didele didžiu- issiskirstyti, nes jis, po visų. 
mą. Čėrmonu iki šiam lai- tų argumentų ir priekaištų, 
kui buvo Ch. Žemaitaitis, mano, kad jo darbininkai ( 
Pirmininkavo susirinkime yra geriausi ir Jis jiems no- 
M. Dobinis. Us užfundyti. Pakvietimas

Delegatas J. Buivydas ^uvo Pr^m1^s’w. 
paaiškino del ko sušaukei 
ŠĮ susirinkimą. Viena, kadi 
pripuola laikas, o be to tru-;

Diržio Kriaučius. 

ANSONIA, CONN.
puti lyg ir netvarkos pradė
jo rastis Diržio dirbtuvėje. 
Vot. todėl ir sušaukta pasi
tartu

ALT Ansonijos skyrius 
laikė mėnesinį susirinkimą 
sausio 26 d. Buvo išduotas

Ch. Žemaitaitis duoda- raportas iš skyriaus darbo 
mas raportą pažymėjo, kad Per 1946 m. Padaryta pri
reikia aptari šie klausimai: no $496.75. Aukota ir ismo- 
Lainikų siuvėjai užsispyrė, kėta bėgantiems reikalams 
kad moterys “neturi” teisės $319.37. Skyriuje randasi 
lygiai su vyrais dirbti laini- 177.37. Buvo perrinkta sky- 
kus. Kalnierių fielevotoja, riaus valdyba. Garbės pir- 
ir “flaju” segiotoja pametė ny0- , kun- V. Karkauskas. 
darbą, kaip jai darbdavis į pirmin — S. Buianauskas, 
pasakė kad reikia geriaui sekr. — S. Trapkauskas, 
darbas padaryti. Darbdavis!vice pirm. — V. Višniaus- 
perdaug žiauriai užsipuolė■ ^as, iždin. — A. Baranaus- 
ant spunčiuotoio. Ir toliau, kas Ir koresp. — J. Kan-< 
ras mus perdaug pririšo
“menedžeriu” dirbtuvėje.
Tas turėtų būt sutvarkyta.

Prasidėjo tu klausimų 
svarstymas. Vieni reiškė 
nuomonę, kad reikia darbą 
prižiūrėti ir geriau daryti, 
nes, girdi, karas pasibaigė 
ir visur jau to reikalauja. G.
Diržis aiškinosi, del ko jis 
priverstas šiandien būti 
griežtesniu, nes firmos rei
kalauja geresnio žipono.
Dabar firmos jau nepriima 
bet kokio darbo ir aš pra
šau i ūsu kari Kiškuti ilaii_ 
giau imtute atydos dalyda
mi kotus. Jeigu kuris ne
klauso, aišku, reikia ir šiur- 
kščiau pasakyti.

Delegatas nurodinėjo, 
kad lainikų siuvėjų skundas 
nepamatuotas, nes motervs 
lygiai i uniia moka, kair ir 
vvrai. ir niekas nuo štukiu 
dirbant negali jai pasakvti. 
kad tu dabar. sese. sustok, 
o mes dirbsime, nes mes 
esame vvrai. Taip musu li
nijoje nėra ir nebus! Dirb
kime visi lygiai ir kiek ga
lime vienas kito neskriaus
kime.

Kas liečia snunčerių klau
sima. tai reikia padaryt p.
Diržiui pastaba, kad iis i 
darbininką kalbėtu kaiu Į 
darbininką o ne kaip i ko
ki niekadėią. Darbdavis tu
ri teise parodvti darbinin
kui. kaip geriau padaryt’ 
darba. Bet jis neturi plūsti 
darbininką. Mes šiandien 
esame organizuoti žmonės 
ir galime išrišti kylančius 
klausimus organizaci'os ri
bose. Butų geriau, kad mcnr 
to klausimo nereikėtų kelt? 
i uniją.

Kas liečia ‘menedžerius,’ 
sako J. Buivvdas, iiems 
taip nat, kaip ir p. Diržiui 
pastaba: “Tie. kurie nesate 
menedžeriai, neduokite pa
mokų...”

Diržis padarė pareiški
mą, girdi: “Dirbkite, kaip 
dabar, kad po tų mažų 
triukšmelių dirbate, aš ium 
nei žodžio nesakysiu. Da
bar darbas eina gerai.

DRĄSUS KUNIGAS STOVI Už LYGYBĘ

Baptistų kunigas Joseph A. Rabun, McRae, Geor 
gijoj, bažnyčios pastorius, griežtai pasmerkė Georgi 
jos valstijoj ruošiamą išleist Įstatymą, kurs nori atim 
ti negrams teisę dalyvauti balsavimuose išstatant kan-

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Venkite Emigruoti j Peru! apykantos ateiviui, jie siun-

--------- tinėja tave i visas puses,
MONTEVIDEO (oro paš- btreikalingai trukdo ir iro 

tu). — Vienas tautietis, nizuoja. Dokumentuose da- 
, “Keleivio” skaitytojas, gy- ro klaidų, užsimirsimų ir 
venantis Peru valstybėje, padaro visokių nemalonu
Limos mieste, savo laiške 
“Kel.” korespondentui, be 
kita ko, rašo:

... Peru spauda nagrinė
jo nesenai imigracijos ati
darymą. Peruanai užsie
niuose Įkalbinėja žmones, j duoda valdžia leidimo, i ai 
vpač amatininkus-specialis-į iau specialus, valdiškas, at- 
tus, emigruoti Į Peru, kurįeivio pavergimo būdas—Įs- 
kalnai pilni aukso, tik nėra į talymas. 
kas ii imtu... Tu bendradar-į Paprastas ateivis darbi- 
biauii ir lietuviu spaudo ie. i ninkas prie dabartinio atly
tai pasistenk informuoti lie-1 ginimo Pei*u valstybėj nie- 
tuvius apie Peru. Peru kraš- kad neturės atliekamo pini- 
tas nepalankus emigrantui.įgo sumokėdmui tų 5G, ir 

įVos tik Įvažiavus, specialus niekad negalės legaliai iš- 
i Peru Įstatymas apkrauna važiuoti. O nelegaliai na- 
j imigrantą visokiais mokės- vojinga: eidamas pėsčic- 
■ čiais — legaliai apiplėšia, mis pakliūsi i

mų. Budinga dar ir tas kad 
ateivis, norėdamas išva
žiuoti iš Peru. turi sumokė
ti 5'. nuo savo bruto paja
mų. Jei neturi iš ko sumo
kėti. negali išvažiuoti: ne-

kalnu me- 
kurie ver-

----- ----------- v europiečių
neitrab'u :i galvų prekvba. Ju scecialv-

Papasakosiu apie save. iš džiotoju rankas 
to galėsi sustatvti straios-!čiasi sumažintų 
neli. Mane palik- — ~~ —----  ------ — ----------- ---- *. — —  ------- --į <- J - - -- — —- - •

didatus i kongresą ir vietos seimeli. Kunigas protes- nenoriu pakliūti peruaniškų bė—nuplauta žmogaus gal-

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN
VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai* 

*ių ir Užkandžių
čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

įr
tautas.

Buvo nutaria 
sario 16-tos dienos 
mą. ’

Iš BALF 78 Skyriau*
Buvo skaitytas laiškas iš 

BALF centro kas link prisi-į 
rengimo prie šalpos vajaus.! 
Nutarta prie bendro darbo 
kviesti ir jaunuomenę, kaip! 
tai iaunų vyru kliubą ir 
Marijos vaikelių draugiją. 
Nutarta. kad kiekvienas! 
Ansonijos lietuvjs šiame va- 
juie aukotų mažiausiai $5, 
o kas išgali ir daugiau. Pra-, 
sidejus šaipos vajui nutartai 
eiti per visus lietuvius rink-i 
ti aukas, ir jau išrinkti rin-į 
kėjai: B. Baranauskienė, R.» 
Marciulvnas, K. Savickienė. | 
O. Vailionienė, J. Radzevi
čių ir J. Kantautas. Užri-į

rengti Va-, 
minėji-

bus

nacių nemalonėn.
Vos Įvažiavus 

i muitinę (aduana)

tuo ja prieš tą Įstatymą, nors Georgia gubernatorius H.
Tahnadge yra jo parapijonas.

nininkės lietuvaitės paveik- Nežinia delko daugelis‘ musų seną mantą ant svars- 
slą — Julės Andrulioniu- Kulpmonto saliuninku, per tykliu ir pasakė: “Turite 
tės, su pranešimu, kad ji ilgus metus darę biznius,!sumokėti 340 solių” (taip 
vasario 8 d. dainuos Step- parduoda savo Įstaigas. į vadinasi Peru pinigai). Pa- 
hen Foster Memorial Hall. šiomis dienomis Jenas Ta-'sisekė nusiderėti: sumokė- 
Nuvvkau ir aš pasiklausyti.1 raškėvičia pardavė savo Įs-jjau 240 soliu. Čia peruanai

Galiąs
sudė'o

va sumažinti misterišku bu
du iki žvirblio galvos dv- 
džio, ir ją parduoti atmin
čiai...

Ateivis Peru v-ra dar ir 
persekiojamas. .Tis verčia
mas gyventi policijos prie
žiūroje: privalo užreristruo 
ti savo antrašą ir pakeitus

/ baigus šalpos vaiui 
spaudoje pagarsinta 
aukavusių vardai ir 
aukavo.

Atskaita
BALF 78 skvriaus atskai

ta už 1946 m. Per visus me
tus turėjo naiamų $434.81.

I Aukota ir šalnos reikalams 
i išmokėta $364.19. Pas iž
din. dar randasi $70.62.

ALT ir BALF skvriai per 
; Į metus turėjo Įplaukų viso 

$931.56.'Aukota ir išmokė
ta per abu skyrius $683.56. 
Abeių skvrių pas iždininką 
randasi $248.00. Abeju sky
rių vra bendra valdyba ir 
susirinkimai atsibuna kas 
mėnuo 4-ta sekmadieni, 2 
vai. po pietų, parap. salėje. 

J. Kantautas, K ores p.

visu
kiek

PITTSBURGH. PA.

Mirė Jonas Kazlauskas
Vas. 7 d. mirė Jonas A. 

Kazlauskas, vienas iš senes- 
niųių Pittsburgho gyvento
ju ir plačiai žinomas ne tik 
Pittsburghe. bet ir tolimes
nėse apylinkėse, kaipo 
muzikantas ir kaipo biznie
rius.

Jaunesnėse dienose jis 
buvo žinomas, kaipo muzi
kantas, kuris netik pats gra- 
jidavo, bet sudalydavo ir 

visi j orkestras iš lietuvių muzi- 
Paskutiniais laikaisžiuri, kad jis nešlubuotų, o j kantų, 

eitų gerai, tai ko aš no ga-j velionis galutinai buvo pa
lų jums lįsiu Į akis? Ne! Aš,sidavęs bolševikų Įtakai ir.
jau viską pamiršau, o jus 
dar vis atsimenate ir bara
tės ant manęs.”

J. Glaveskas. kriaučių lo- 
kalo pirmin., irgi pridėio: 
“Darbą biskuti reikia iau 
gerinti, nes visur povai iai 
jau to reikalauja.”

Darbdavis pasižadėio 
daugiau respektuoti darbi- 

jninkus, o darbininkai žada 
geriau žiūrėti darbo. Tuo 
visas reikalas ir pasibaigė.

I Čėrmonu išrinktas vien-

St. Foster Memorial Hall 
yra skaitoma muzikos šven
tove ii- yra Pittsburgho U- 
niversiteto globoje.

Tame koncerte publika 
buvo rinktinė. Tačiau ne
būdamas muzikos žinovu 
apie koncerto eigą nė ne
rašysiu. Tik tiek tonu pa
sakyti, kad musu lietuvaitė 
su pora lietuvišku dainų: 
“Plaukia sau Laivelis’’ ir 
“Pamylėjau Vakar,” suža
vėjo publika.

Garbė Julei Andrulioniu- 
tei. Ji su savo skambiu bal
su gairina Liętuvą ir gelbs
ti Lietuvai atgauti laisvę.

Korespondentas.

KULPMONT, PA.

kaipo bizniems, paremdavo 
pinigiškai bolševikų veiki
mą, tame tarpe ir Bimbos 
“vėžį;”

Velionis palaidotas vasa
rio 11 d. Homewood’o ka
pinėse, be bažnytiniu apei- 
gy-

Lietuviška Daina Garsina 
Lietuvos Vardą

Vasario 7 d. teko paste
bėti Pittsburgho laikraščiuo 
se žinomos Pittsburgho dai-

taiga su visu inventorių J. 
Pizelskiui. plačiai pagaisė- 
įusiam footbolininkui ir ko
legijų auklėtiniui.

J. D. T.

BINGHAMTON, N. Y. 

Minės Lietuvos LaisvėsLietuvos 
Švente

Vasario 23 diena š. m.
Lietuvių svetainėj, 315 Clini 
ten St.. 2:30 vai. po pietu.į s^čiojo 
Binghamtono Lietuviu Ta- 
iyba ruošia iškilminga pa
minėjimą Lietuvos I aisvės 
Šventės.

Programa susidės iš kal
bu ir koncertinėm dalies.
Kalbės Bronius Budginas.

pirmi pasaulyje, kad imtų į butą pranešt policijai. Dar 
nuo imigranto, atvažiavu- atsiunčia valdininką iš sla- 
sio dirbti, už senas paklo- ptosios policiios (investiga- 
des ir pagalves. Nors ro- cijos) patikrinti, ar tikrai 
džiau sutari}, sudalytą su.ten gyveni. Tokiu suvaržy- 
fabriku, kad atvažiavau, m ų nepatyriau nei naciškoj 
dirbti, o ne ponauti, tai ant i Vokietijoj 1939 metais, 
ko gi miegočiau, jei neatsi-< Gyvenimo standartas la-

žemas. Paprastas darbi
ninkas prie namų statybos 

i uždirba šešis ir pusę solio. 
o geras amatininkas — 15

vezciau paklodes ir i •
ves? Iš to šiauda dnšiški.
muitinės valdininkai tik pa-'

Re mokesčių muitinėje.!^ už d b di Mu. 
rnokpt?imigrantas dar

valdžią iždui svetimšali- i,erto,.ane už menkus pietus 
mokesti, sumo-e 60 sohu ,9A Taj ,jagįlvok>

gali būti gyveni- 
darbininko! 

Tai ver ų kraštas! Pramo
nė labai maža. Dažnai bu-

! du su žmona sumokėjome

, . (24 soliusnuo galvos: uz save. zmn-,, , 
n9 ir vaikus. Tai met.niM^ papraat0
mokestis. Imigrantas dar

nesenai atvvkęs iš Europos.!tur* Išsiimti svetimšalio as- 
vietos klebonas kun. Kran-‘mens dokumentą, vadinamąr. t t, . . . “Covnof rlo Pvlron i ori-J ” .11cevicius, Dr. J. 
kiti. Koncertine

Breivis ir 
programos

Carnet de Extranieria.” Ji 
išsiimti taip pat duoda ne-

dali išpildys parar. choras, mažai darbo, vaikštmė’ant 
vadovaujant n-lei D. Lasco. P,uo Einosiaus prie Kaico- 

Tad visi Binghamtono ir j riaus... Valdininkai neman- 
apylinkės lietuviai prašomi
atvykti ir dalyvauti Lietu
vos nepriklausomybės mi
nėjimo šventėje.

Rengėjai.

dagus, storžieviai, pilni ne-

GREAT NECK, N. Y.

čia

Gulima Siųsti uKe
leivį" i Vokietiją

Vasario 23 Šaukiamas 
Susirinkimas

Apie Ši Bei Tą
Sausio 11 d. savo namuo

se mirė Andrius Senkonis,
42 metų amžiaus. Sirgo jis 
Miners Asthma. Kadangi 
buvo drūtas, tad ir sirgda
mas dirbo veik iki pačių 
paskutiniųjų dienų.

Andrius čia augęs. Dir
bo veik visą savo amžių 
anglies kasyklose. Jo mote
ris mirė tris mėnesius pir
miau širdies liga.

Velionis paliko patėvi 
Šarpinską. tikrą broli Joną
ir dvi seso i>. i Mums praneša iš pašto,

Sunkiai apsirgo Antanas J kad jau dabar galima siųst 
Sviderskis. Įžymus Kulp- , “Keleivi” ir Į Amerikoszo- 
monto gyventojas. Pora me- na Vokietijoj. Todėl, visi 
tų atgal*ji buvo griebęs pa- gali užsakyti “Keleivi“ gi- 
ralyžius, bet buvo pasitai- minėms ar draugams, kurie 
sęs. Dabar išvežtas jis Į randasi toje zonoje. Kaina 
Geisinger Memorial ligoni- $3.50 metams.
nę, Danville, Pa. “Kel.” Administr.

UŽSISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METANS

“Keleivis” išleido puiku, dideli kalendorių 1947 metams. 
Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant 50c. kartu su 
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 i laikraščio prenumeratą.
1947 metų kalendoriuje yra daug straipsnių, informacijų, 
patarimų, eilių ir lengvų pasiskaitymų su paveikslais.

“Relei vi s"
E. BROADWAY. SO. BOSTON 27, MASS.

Sekmadieni, vasario 23 
|d., vietinis BALF skyrius 
šaukia marinį lietuviu susi
rinkimą Kasmočių salėj, 91įyiui 
Steamboat Road, Great 
Neck, N. Y. Pradžia susirin
kimo 6 vai. vakare. Kalbės 
kun. J. Balkunas ir vienas 
tremtinys iš Europos.

Brangus broliai ir sesu
tės, ateikite Į šitą susirinki
mą išgirsti apie letuviu 
tremtinių vargus! Ateikite 
gausiai. Įžanga nemokama.

—o—
Musų skyrius turi išrin

kęs valdybą ir komisiią 
BALF vajui pravesti. Sąs
tatas toks:

A. Vasiliauskas, pirmin.,
J. Blažonis. vice-pirm.. Wm 
Wolf, — sekr., E. Plakštie- 
nė — ižd. Komisijos nariai:
S. Vasiliauskienė, Mrs. La- 
žaunikienė, Mrs. V. Kasper 
J. Bartkus, J. Yogis ir kiti 
Taip pat Lietuvos Vyčiu 
nariai gelbsti komisijai.

BALF vajų musų apylin
kėje sutiko nuoširdžiai rem
ti ir amerikoniškos visuo
menės atstovai. Įvairių tiky
bų dvasininkai, profesiona

liai ir k.
William Wolf,

Sekretorius.

na perversmai ir naktinės 
opozicijos žmonių medžiok
lės - žudymai. Patriotvbė— 
razbaininkiška (šovinisti
nė). Dideli dievobaimingu
mą lydi didelės niekšybės. 
Apie kokią nors ateiyjų or
ganizacija ar spaudą nega
li būti ir kalbos.

Ant žemės ūkio kurtis 
nėra galimybių: žemės u- 
kio čia kaiu ir nėra. Atei
viai žemdirbiai čia tik svo
gūnus augintu ir pastumdė
liais butų. Valdininkų ir gy
ventoju neapykanta atei- 

daugiau, negu aiški. 
Net krautuvininkas, ir tas, 
už prekes iš ateivio lupa 
brangiau. Peruanai neatski
ria. kas kraštui naudingas, 
ir kas ne. By tik Įvažiavai, 
tai iau ir jų krašto išnau
dotojas esi.

—o—
Laiško autorius iš profe

sijos vra technikas, aukštą
ją technikos mokvklą bai
gęs Vokietijoje. Savo pro
fesijoje vra labai didelių 
gabumų žmogus. Yra maši
nų ir motoių konstrukto
rius.

Butų daugiau patarnauta 
okupantu išguitiems iš Lie
tuvos žmonėms, jeigu šį 
laišką persispausdintų Lie
tuvos išeivių spauda Ame
rikoje. ir pačių tremtiniu 
spauda Europoje. Labai 
svarbu, kad musų žmonės 
nepatektu Į tokius kraštus, 
kur ateivis ir bendrai dar
bo žmogus yra skaitomas 
ne žmogumi, o vergu, galin
čiu ką nors “išnaudoti.” pa
tsai būdamas pikčiausia iš
naudojamu. “neišnaudoto- 
JU-

‘*KeI.” Koresp.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

i1 Milionieriai Rusijoj
Rusijoje nėra kapitalistų, vaitavo vieną lietuvaitę 

bet milionierių ten netruks- pirmą pasaulini karą... 
ta. Visas kapitalas Rusijoj lochovas,. kaip ir Tolstojus, 
yra valstybės nuosavybė, yra ištikimas režimo rašy- 
bet privati nuosavybė Ru- tojas. Jis niekada nenukrv- 
sijoj nėra draudžiama tu- po nuo teisingos linijos. Ūž 
rėti. Išeina taip, kad viso- savo ištikimybę ir talentą, 

jis yra vienas iš turtingiau
siu žmonių Rusijoj.

Yra daugiau rašytojų, 
mūviu artistų, dainininkų 
ir kitokių menininku, kurie 

{savo nuosavybėje visokius į Rusijoje gyvena. Xaip inks- 
{ vaitojimo dalykus. Samdy- į tas taukuose, šalia tų milio- 
ti darbininką, kad jis dirb- 1—

kios dirbtuvės, didelės ir 
mažos, visokios Įmonės, 
bankai, prekybos bizniai y- 
ra valdžios nuosavybė, o 

• atskiras žmogus gali turėti

tų dirbtuvėlėje. Rusijoj ne 
valia, bet samdyti tarną ar 
tarnaitę, kad namus apžiu-

nienų eina kita turtuoliu 
kategorija: tai aukštieji 
valstybės pareigūnai. Tie 
žmonės yra patikimi reži-

rėtų, vaikus auklėtų ar po- mo valios reiškėjai. Slapto-

—Maiki, kad Tave šimts vas žmogus, tai gal 
zuikių subadytų! galėtum parsitraukti per G.

—Kas yra tėve? Kodėl I. braidę... 
tie zuikiai mane turi badyti _A- taįp daf girdėjau 
ir kaip jie badys, kad įagų |<Jld mano nrietelka Rasei 
neturi?

—Dats ai di seim, Maik.
Si. pacukai bėga nuo žmo
gaus, o sako vieną syk 
kūpą buvo užpuolę. Vos Į 
šventu vandeniu apsigynė.
Tai kodėl zuikiai negalėtų 
badyti?

—Žiurkės, tėve, yra plėš
rus gyvuliukas, o zuikiai 
bailus, ragu neturi, taigi ar 
su ausimis badys? O dėl to 
vyskupo, tai sena pasaka.
Toji pasaka sako, kad žiur
kės ne tik ii užpuolė, bet ir 
suėdė. Mat, buvęs labai šy
kštus.
susikrovęs, užėio potvinis ir 
vanduo užovlė sandėlius.
Tai jis aukščiausion vieton 
Įsilipo, o žiurkės ji pasekė, 
ir suėdė vyskupą-. Bet tai 
sena pasaka ir nėra žinių, 
kad butų teisinga.

—Ai beč. Maike, kad ne
teisinga. Kaip gi pacukai 
drįstų šventablyvą asabą 
ėsti.

—Pacukams jokios šven
tenybės nerupi...

—Ale. Maik. kad tave 
kalakutai suspardytų, tu 
nieko nežinai!

—O ka aš. tėve. turiu ži-; 
noti? Ir kodėl tokiais nau-, 
jais pasakymais keikiesi? i

—Aš tau sakiau M m ik. 
kad tu nieko nežinai. Juk 
šiandien užgavėnes. Mudu 
su maršalka ir zakristijonu, 
jau tris dienas blynus mun

nams patarnautų, ten yra 
leidžiama. Rusijoj vra dau
giau tarnų ir tarnaičių, kaip 
Amerikoje. Kiekviena “pa
dori’’ rusu biurokratu šei
ma turi pasisamdžiusi tar
naite. nes Rusijoje ponios 
nemėgsta namu ruošos ir su 
mielu noru ta darbą leidžia 
atlikti tarnaitėms.

Rusiioie nėra panaikinta 
nė raveldėiimo teisė. Pa
vyzdžiui iei kas turi prisi- 
nirkęs daur valstybės bon- 
dsu (už kuriuos valdžia 
moka nuošimčius), tai iis 

tuos bondsns 
vaikams. Taip 

Įima paveldėti
toki asmenini turtą.

sios policijos viršininkai, 
aukštieu karininkai, stam
biųjų dirbtuvių direktoriai 
ir kita ponvbė Rusijoje gy
vena puošniai, ištaigingai ir 
gali švaistytis pinigais.

Rusijoje galima būti mi- 
lionieriu. Rusijoje galima 
būti turtingu žmogumi. Bet 
kapitalistų ten negali būti. 
Pagal Maskvos komunisti
nės cerkvės aiškinimą, ka
pitalistas yra blogas žmo
gus. bet milionierius. kurs 
švaistosi pinigais ir laiko

Akmenynų kaimą, o Kalva-’ 
rijos nukentėjo tik 4 na- Į 
mai nuo numestų iš lėktu
vų bombų. Kiek žiauriau 
tada nukentėjo Mariampo- 
lė... Gyvenimas per keletą 
valandų atgijo. Bet irgi ne
ilgai... Po keletos mėnesių 
vokiečiai pradėjo statyti 
visokius reikalavimus, pra-Į 
sidėjo lietuvių deportacijos 
Į Vokietiją...

1944 m. nuo birželio mė-1 
nėšio visą Lietuvą traukė 
juodas gedulas. Iš rylų kas
kart vis garsiau buvo gir
dėti dundesys ir kiekvieną 
lietuvi laukė nežinia. Daug 
žmonių bėgo ir jau 1944 m. 
liepos mėn. 30 d. rusai pa
ėmė Mariampolę. Daug lie
tuvių liko apsupti prie Viš
tyčio ir Kalvarijos. Kadan
gi mano šeimyna buvo iš
vežta Į Rusiją, o dalis su
šaudyta, tai aš irgi bėgau 
i vakarus... Šiandien gwe- 
nu ištrėmime. Turiu vizas 
išvažiavimui Į Argentiną, 
bet liūdniausia, kad reika
linga $60 ir kai ju nėra. tai 
sėdi žmogus ir dairais. Lau
ki kartais ir pats nežinai 
ko... ’

Su pagarba, E Č.
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SENATVE NĖRA KLIŪTIS SKRAIDYTI

Senutė Mrs. Susan Holifield, 95 metų amžiaus, at
skrido orlaiviu iš Pittsburgho Į Los Angeles. Jauna or
laivio patarnautoja aiškina jai, kaip orlaivio viduje 
tarnautojai girdi vienas kitą su ausinių pagelba. Se
nutė sako, kad senatvė nėra kliūtis skristi ir jausti 
malonumo iš to. ’

... ' būrį tarnų ir tarnaičių, yra 
£er3s “naudingas 

.• v-T*" žmogus. Už jo “naudingu- 
įr \ įšoki ki- režimui, valdžia jam

duoda progos užsidirbti 
Išeina taip, kad kapita- daug pinigų ir gyventi ištai- 

> prietelka Rasei- liftų Rusijoje nėra, bet tur- gintai.
ė nori irgi Tams- tingų žmonių ten yra gana Visi Rusi j 

kaip Ra- daug. Ten visi “darbo žmo
nės.” bet vieni ten eina tar- rašytojas Tolstojus butu ne-

gali 
mane' savo

kad mano 
nių Magdė 

■ tai pasipiršti, ba 
! šeiniai sudegė, tai neturi 

vys-!kur dingti. Ale Tamsta ži
nai kokius apsiėjimus ji 
turi. Dar gali sakyti, kad 
Tamsta Raseiniuose nesi

nauti ras kitus ir 
tosi visai geras dalykas. 
Rnsi’os “socializmas” 
priešingas tam. kad koks

ios milionieriai 
vra valdžios praturtinti. Jei

tas skai- įtikęs valdžiai, io milionai 
butu išnykę, kain saunas. 
Tokie žvmus Rnsiios rašy
tojai. kain Pilniak ir dau-

SkaUytoįų Balsai
Gerbiamas Tėve. arba Vyčių 

vaisko generole:
Aš siunčiu dėl jūsų naują 

orderį ant šių metų. kad mane 
aplankytumei kas penktadienį. 
Taigi siunčiu Maikio Tėvui 3 
dolerius. 50c. dėl kalendoriaus 
o dolerį ir pusę dėl namo įsigi
jimo. o $5 dolerius aukoju A-

MARGUMYNAI
A. Linkolnas Farmerys i no asmenyje susijungė ir 

i padarė iš jo didžiausią pa- 
prezi- šaulio išradėją ir žmoniųDidysis Amerikos

dentas. Abraomas Linkol-’ geradarį, 
nas, buvo farmerio vaikas,
savamokslis advokatas. Jis _______
ir pats buvo fanneiys^ bet Eidinburgho universiteto 

Ar- 
kad

Žemė* Amžius

merikos Lietuvių Tarybai delj^an??s nevaldė. 1832 mėtis geologijos pr 
Lietuvos išlaisvinimo. Tai bus' • Linkolnas dalyvavo kau- įbur Holmes,

geologijos profesorius, 
skelbia.

buvęs. O dar turiu pasaky- biurokratas turi pasisam- gybė kitu. din™ be žinios,
ti, kad ji ir prie Telšių dęs dvi. tris ar ir daugiau arba atsidūrė Sibire ir kur

peršasi, Del te, tarnaičių. noi-s sunvko prievartos dar-
Ameriko’e mes žinome, bu stovyklose. Rusijoje ne

liek čia vra milionierių. užtenka turėti talentą, bet
Bet Rusijoje milionierių ar dar reikia tą talentą Įkin-

Pliumpio
kažin ar ji Tamstai i brai
dės tiktų. O Tamsta turbut 
tik vieną braidę gali atsi
gabenti? Taigi labai pra
šau apie mane pamislyti. iei

_. . , vienam ilgu gyventi ir žie- ėiav^”s Maskvoje
maisto_ turėjo daugi ma šalta. Su didele uvožone. li^dečimt-s žmonių.

Užgavėnių Katrė. , uždarbiai
rubliu per

turtingo žmogių statis* 
nėra Pagal žinovu ansLH’- 

yra k °- 
k-rin

ęiplrią •~'ili<xr>’T 
mcfUS.

rašrtnip?—Tai matai, Maike. ko
kia gromata! It 
figeriuotum ?

—Laiškas gražus.
Kas 
šė.

—Kaip tai ant juoko?

Pusi io’o

visa dešimtinė. Tai tuo čėsu aš 
linkiu visiems ko geriausios 
kloties ir pasisekimo.

Su pagarba,
Stanley Colton.

Detroit, Mich.

Gerbiama “Keleivio” admi-

tyrnėse prieš Black 
indi jonus ir, kaipo
... .-T. x .. . va vals- jęe daugiau ir ne mažiau,
tijoj. Jis tuiejo net dvi far- senjau tas p^ profesorius

Ylen^ Jp -° skelbė, kad žemės amžius
120 akrų. Bet A Linkolnas vra “tiktai” 3.000.000,000 
tų aimų niekada nedirbo metu. Dabar jis savo ap-
ir J?et_J?ebuv° .nuyykęs lų skaičiavimus truputi pakei- 
paziureti. Po Lmkolno mir- tė ir išėio žetflės' amžhj.. 
ties io sūnūs Robert Todd 5qq milionų metų senesnis.

l)a'.^^.eJ° t38 f?1'' Kuomet žemės amžius 
. Vieną iš ju, didesnis- skaičiuojamas šimtais ir
ei aiVf? “ ™etai? tūkstančiais milionu metu, uz $ 300. bet tos fanuos tei ar amžius b„s 3 bi. 

dabartine v^erte, sako esan- nonaj metų ar ti-ys su puse,
ti apie Slo.00). Dabar ta skirtumas neatrodo toks 
farmą dirba farmerys M.;jau didelis 
H. Martin, kure sakosi esąs 
labai patenkintas, kad jo

Rawk j0
vetera- femė turi 3,500,000.000 m 

nas, gavo žemes Iowa vals
apskaičiavimais musų

krti Į režimui patinkamą . . 
darba. tada kelias i turtus
■'k™*’Plunksnos liokajus'?? pashnokėti prenumerata, j mas.

diktatūros režimas gerai 
a»moka. Savo biurokratus

širdingai dėkoju už paragini-

Aš jau senai pamislydavau. kad 
mano prenumerata baigiasi. 
Bet buvau papuolusi į nelaimę, 
automobilis sužeidė man deši
nę ranką ir per 3 mėnesius 
nieko negalėjau dirbti. Sergant 
buvo vienas malonumas skai
tyti “Keleivį” ir dažnai pamis
lydavau. kad butų gerai, jei 
“Keleivis" atkeliautų nors du 
sykius į savaitę. Tariu ačiū. 
kad nesulaikėt laikraščio, o da
bar siunčiu $5. trys už prenu
meratą. vienas už ‘knygas, o 
vieną skiriu “Keleivio” namui 
išpirkti.

Su širdingais linkėjimais.
Mrs. J. Petrauskienė.

Great Neck. N. Y.

diktatūros režimas nesigai- 
ck-rito- Ii penėti. Savo policijai dik- 

žmogu~ tatura duoda riebiausią 
kąsni iš Rusijos atsargų.
Diktatūra turi gerai aprū
pinti ir karininkus, kurių 
rankose yra ginklai. Taip

—Paprastai, tėve. Tokio gyveno Am*»riko’" ir daug prievartos ir sauvalės tvar- 
! asmens, kaip Užgavėnių Ka pinigu uždirbo Holvwo<»de koie Rusiioie veisiasi nauji 
itrė nėra. Nėra nei Raseinių dirbdamas mnvmose. 1932 milionieriai parazitai, ku- 
I Magdės, nei Telšių Plium-, metais iis grižo į Rusiia ir riems “socializmas” jau at- 
pio. Žmonės Įvairiose vieto- pasidarė ištikimas sovietų ėjo. .Jie tą “socializmą” ir 
se juos yra pramanę, kad režimui. Rusijoje jis para- garbina.
sau juoko pasidaryti. šė keletą rusu nacionaliz-

rp -it -i ii- imu permirkusiu romanų—Tu Maike, kad ir mo- , . , , . .... , ,. ,♦, . •, -j , i kūne anai plačiai pasklumkvtas, ale esi durnas. Juk! r> -- • i - * • •
tt-.t !i>'» Pnsua ir flav» jv’tnnu’ 

i labai puiku uždarbi. Tolsto-

kaip tu j? Tolstojų b”VO
turtingiausias 

. , .. Rnriiom.
nors ant juoko jj para-, Per_boBevik„ .evoH.-cva 

rašytojas Ale^siei Tolstoi 
buvo pabėgės i užsieni Jis

tėve.

rankose yra buvusio didžio-
jo Amerikos 
nuosavybė.

prezidentoi

T. A. Edisono Išradimai

V. St-»-

JUOKAI

Praio Lietaus
Vieno maldingo žmogaus 

žmona kartą pradėjo šauk
ti:

—Petrai, ar tu nematai, 
kad tavo barzda dega!

—Matau, matau, močia.

y ra
Uždavinys,, tai Kodėl nega 
Ii būti Užgavėnys?... Gali 
būti ir Užgavėnaitė Kotry
na. Ir gali man tikrą gro- 

ciojam j snapsą pasimirkę matą iš k rajaus parašyti, 
ir negalim išfigeriuot oro- Ale. pasakyk. Maike. kas 
matos iš kraipos. O tu. Mai-'k* Raseinių Magdė.' Ir ko
ke, nieko nežinai. ;os apsiėjimas nėra vėž-

—Su šnapsu tėve, kad ir lybas?...
blynus pasimirkęs. nieko _Kaip iau sakiau, tėve. 
neissrręsi. Sprendimui rci- Raseinių Magdė vra pra-iti honorarai 
kia blaivios galvos. Bet kas manytas vardas. Kai valka
tas per laiškas.’ i važiuodavo pirmą kart

—Tai tu sakai. Maike, Raseinius. tai vyresnieji
kad tu snapso negeri, tai ir. juos erzindavo, kad kas pir- 
figerįuot geriau gali? Aš)Tr>ą kartą ten važiuoja ta’ 
tam nevieriju. Kaip žmo- turės Raseinių Magdei Į už- 
gus išgeri, tai drąsos dau-, papajjnę dalį pabučiuoti 
giau. O laiška tai aš pat

us mokėio noniesti Petrą 
Didiii tokį. koks natik° 
Stalinui ir mokėio išmisti 
rusu nacionaiizma. k”r~ 
trisdešimtais metais Rusiio
ie buvo valdžios kurstomas. 
A. Tolstojus iš keliu kartu 

ve “Stalino dovana” ra- 
?'-to;ams. no 200.000 rub
li". Jam buvo mokami aukš- 

už jo raštus ir 
rz ’o knvm»s ragai kurias 

i»buv'» nadirbti muviai Vien 
Rusijos mūviu

Laiškas iš Italijos

gavau. Še paskaityk 
Maikis skaito:

Getavei, Maik. tai su 
'tokia boba aš nesibaderio- 

, ‘siu. Man jau geriau patiktų
;,ze’]cį<”c •! Užgavėnnitė. Ale aš bėgsiu 

tuos blynus pribaigti. Ryloj
—Vėžlvbas 

Tai aš Užgavėnių
mislijau parašyti Tamstai;jau ^us papįeičius ir nega- 
gromatą. Mat, man dariai- jęSjm įu sudoroti. Gud bai, 
Lietuvoje nėra kas darvti :j jtT-sike''
žmonės taukų neturi ir už-j ___ ’_________________
gavėnėms blynu kepti r> .
gali. ir man iokios uvažo-' dideli* ir {domus
nes suteikti negali, lai as “Keleivio” kalendorius 1947

Katrė

g ’vo -i m i bonus rublių 
už teise “sukti” muvius pa
gal jo knvo-as.

A. Tolstojus buvo tikras 
milionierius. Jis ir gyveno, 
kaip tikras milionierius. Jis 
turėjo čiela nnlkn tarnu 
automobili’1 kitokiu ištai
gu. Jo ruošiamos nuotos 
buvo narsios rus” rašytoju 
ir ankštųjų Linrokratu tar
pe. Tose vaišėse “vynas u- 
pėmis tekėjo.”

Kitas P’^jj^s mdionie- 
rins n-a rašvto’as šolocbo-

Drg. A. Viznis iš Bridge 
norto mums prisiuntė vieno 
lietuvio tremtinio laišką iš 
Italijos. Laiške rašo:

Gerbiamas Tamsta... Nuo 
širdžiai dėkoju už dovana 
kuri mane aplankė... 1941- 
42 metais buvau S. Kalvari
jos miesto gyventojas. 1940 
metais mus okupavo skais
čioji Stalino saulė ir taip 
šildė, kad lietuvius, kurie 
nesnėio pasislėpti, išgabc- 

dirbvidų*no i Sibirą mokytis leniniz-
mo mokslo, o vėliau tapti 
visiškais vergais. Nuo Kal
varijos iki Liubavo tukstan 
čiai buvo msu kariuome
nės. diena ir naktį kasė ir 
murino įtvirtinimus. Kai
mas Akmenynų tai buvo 
vienas bunkeris, bet ir čia 
vien tu itvirtinimu neužte
ko: griovė namus ir ūkinin
kus išvarė nuo rubežiaus. 
Toki siena tesėsi nuo Gel
gaudiškio iki Lenkijos. At-

Gerbiamieji:
Užsakau “Keleivį” ir kalen

dorių sau ir savo broliui Cice
ro. III. “Keleivio” namui išpirk
ti pridedu $1. Maikio Tėvui 
norėjau duoti patarimą: jei di
delės gyvatės nelindo į džiogą. 
tegu butų privaręs mažiukių ir 
atvežęs į So. Bostoną parodyti.

John Perry. 
Dorchester. Mass.

tūkstančio visokiausiu išra
dimu. Daugiausiai žinomi 
io išradimai yra elektros 
lempa, kuri dabar šviečia 
musų visų namus ir darba
vietes. jis išrado fonografą, 
arba kalbamą mašiną, jis 
išrado elektra varoma trau
kini ir galybes kitų dalykų. 
Kaip jis galėjo tą padaryti?

Edisonai retai gimsta. Jis 
buvo nepaprastas genijus. 
Bet iis buvo ir nepaprastai 
darbštus ir kantrus žmogus. 
Nepaprastas gabumas kar
tu su dideliu darbštumu lei
do Edisonui padaryti tiek 
nauju išradimu, kiek nė vie
nas kitas išradėjas nėra pa
daręs. Jo neišpasakyta kan
trybė darant visokius ban- 

Gerbiamieji: dymus yra stačiai pasakiš-
Siunčiu Maikio Tėvui visus ka. Kartą paklaustas vieno 

8 dolerius, kad “Keleivis” ma- laikraštininko. kodėl iis 
ne lankytų per du metus, o už tiek laiko aikvoja iieškoda-

Didysis Amerikos geni- 
jus-išradėjas. Thomas Aiva 
Edison, gimė 1847
vasario 11 d. -Jis mirė 1931 —atsiliepė vyras, — bet al
mėtais. Dabar visa Ameri- jtu nematai, jog aš mel- 
ka mmejo jo šimtą metusiuos, kad Dievas duotu 
gimimo sukaktuves, J lietaus ir užgesintu tą gais-
nes su nusistebėjimu galvo-;ra? ‘ &
ja anie tą nepaprastą žmo-1 " _________ __
gų. Jis vienas padarė virš

Gerbiama “Kcl.” redakcija: 
Prisiunčiu tris rublius Mai

kio Tėvui ant čebatų ir tegul 
.keliauja pas mane toliau. 50c. 
siunčiu už kalendorių, o už Ii 
kusius 50 cctų tegu Tėvas nu
siperka maenios machorkos.

Su pagarba.
V. K.,

Easthampton, Mass.

Inkstai Genda
South Bostone vienas lie

tuvis užėjo ant Brodvės Į 
restoraną, užsisakė keptų 
inkstu ir priėio nrie baro 
“pataisyti apetitą.” Praėio 
ilgas laikas, o jis vis nrie 
haro. Pagaliau patarnauto
jas priėjo ir jam sako:

—Aš nenoriu Tamsta
trukdyti, bet kimštos 
tai genda.

—Mano inkstai? Taip, 
taip. jie jau genda keli me
tai. bet aš nemaniau, kari 
tu iuos plika akimi gali ma
tyti!

ink'

rodė. kad danriau ^au .
venti nptpV«s. Ret štai 1941 likusius pinigus prašau prisius- mas to, kas gal visiškai yra.nią.

Verta Atlyginti
Stepas, išeidamas iš 

karėlio, davė labai riebų 
tipsą mergaitei, kuri įam 
padavė apsiaustą. Jo drau
gas tą pastebėjo ir sako;

—Bet tu duodi perdaug 
riebius tipsus už patarnavi-

va-

sumislijau. gal lietuviai už
marių gali geriau užgavę- ^clams- rka,.n3 u«a* Kadaise skaičiau t* romą- valandų kam... Lnibav" ir
nes praleisti ir man butų kymus 8U p,n,ga,s prasom na ir iš jo geriausiai atsi- Kalvarijoj vokiečiai visus
smagiau su jais būti. O kaip siųsti “Keleivio” adresu. p->enu aprašymą, kain trvs į-usų komanrtierins rado
Tamsta, Generole, vaiska- ----------------------------------- šimtai Dono kazokų išprie- dar lovose. Sunaikino tik

vas. kurs i'a<ra»*sč’° savo metu birželio 22 d. visa ru- 4i knygų ir »0 centų tegu eis negalima surasti, Edisonas| —Verta buvo. Žiūrėk, 
romanu “Tvb’sis Donas.” su armija sugniužo no 6 namo išpirkimui. Lauksiu, kad atsakė: “Mano bandymai kokį puikų nauja apsiaustannvArln OOO kurine *2*___ J___- 1 *“Keleivis” mane ir toliau lan- rnan jau parodė 999 budus, ji man davė...

kvtu. kurie netinka...” Į---------- ------------------- -—
Juozas Lavickas. Darbštumas, kantrybė iri Remlrit biznierių*.

VVaterburv. Conn. nepaprasti gabumai Ed iso-, skelbiasi “Keleivyje.’
kurie
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Antarktikos Ežerai t Apleis Palestiną?
Amerikos lakūnai giliai! Londone eina kalbos, 

Antarktikos kontinente at- kad Anglija ištrauks iš Pa
rado visą eilę ežei'U, kurie' lestinos savo kariuomenę ir 
nėia padengti ledu. Dabar! paliks arabus ir žydus vie-
geologai, kurie lankosi Ant 
arktikoj. spėja, kad Antark 
tikos šaltuose, plotuose yra 
šiltų šaltinių, kaip Ameri
kos Yellovvstone Parke. Jie 
tiki surasti ir daugiau Ant
arktikos paslapčių.

Japonų Maištas
Japonai, vežami namo iš 

Pacifiko salų, viename lai
ve pakėlė maištą ir užmušė 
vieną laivo karininką. Kaip 
tik laivas Įplaukė i uostą 
Japonijoj, 30 maištininkų 
buvo suimai ir turės atsakv- 
ti prieš karo teismą už maiš
tą jurose.

nūs spręsti* jų ginčus. Ka
da tas bus daroma, dar nė
ra žinoma. Daugelis bijo, 
kad anglų pasitraukimas 
sukels Palestinoj žiaurų žy- 
dų-arabų karą.

Eisleris Bėdoje
Kominterno agentas, Ger- 

hard Eisler. dabar sėdi “a- 
šai-ų saloje” ir laukia teis
mo. Jo buvusi žmona Stock- 
holme davė parodymus 
spaudos atstovams, apie 
Eislerio veikimą Amerikoje 
nuo 1928 metų. Atrodo, 
kad Kominterno agentas 
Eisler stipriai Įsipainiojo i 
pakulas ir vargiai begalės 
tarnauti Stalinui greitoj at- 
eitv.

Apleidžia Lenkiją
Amerikos valdžia atšau

kė iš Varšuvos savo amba
sadorių, Arthur Bliss Lane. 
Varšuvoje kalbama, kad 
ambasadorius nebegris Į 
Varšuvą. Ar bus paskirtas 
kitas Į jo vietą, dar nėra 
paaiškėję. A. B. Lane karš
tai kritikavo Varšuvos “kvi- 
slingų” suktuosius “rinki
mus.”

Korėjoj Neramu
Amerikos policija surado 

per kratą pas Korėjos ko
munistus laiška, kuriame 

“švietimo” agentas i-

Anglijos Kuras
Anglių badas, kurs 

vertė uždaryti kuriam 
kui Anglijos fabrikus, 
bar .jau sumažėjo. Bet 
glija dar ilgą laika

nn-
lai-
da-
An-

turės

UNRRA GARVEŽIS KINIJAI

160 tonų sunkumo garvežis su tenderiu iškeliamas 
iš laivo Kinijoj. Tą ir daug kitų garvežių ir vagonų Į 
Kiniją pristatė UNRRA kaipo pagelba kinų tautai at
sistatyti po karo.

Remia Kovą Už 
Lietuvos Laisvę

DETROIT, MICH. PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠAPA

LSS 116 kp. susirinkimas 
Įvyks sekmadienį,

--------- 23 d., 1 vai. po pietų, Ar-
Drg. F. Bitter pridavė mono svetainėj, 2384 24th 

‘Keleiviui” $10 ir. prašė pi- Street. Visi draugai ir drau

Kalbant apie jo 70 .metu $115.20. Prie to dar iš ma- 
jubilėjų, reikia palinkėti Žiūko parengimo po mitin- 

rusų * • • “ w ' ’ '
sako Korėjos komunistams kios laimės, 
kelti studentų ir darbininkų! Tarp svečių
riaušes prieš Amerika. Lai-išvykę ji pasveikinti, gali-;skyrė $105.71, kad susida 
ška pasirašė rusu majoras ma paminėti: ponai Linkai:rytų lygiai 250 dolerių. Pi- 
N. Gusunoff. ‘ i iš Twin Lakęs, Wis., p. F. migai siunčiami į ALT cen-

_______ i Paščius iš Kenoshos, ponai ;trą Lietuvos vadavimo rei-
(Schlageriai is Kenoshos, kalams. N. Trumpickas tie- 
sunus Benediktas su žmo- šiai pasiuntė Į centrą savo 
na. S. ir M. Michelsonai ir auką $50. Tai iš musų ko- 
keletas kaimynų amerikie-i Jonijos 300 dolerių jau pa
čių. skilia. Bet

Draugai Braziai turi še- ne viskas

Amerikos Prezidentas
Amerikos spaudoje eina 

spėliojimai, kokius, kandi
datus j prezidentus išstatvs 
republikonai ir demokratai. 
Ikišiol tik vienas kandida

labai tauriai apsieiti su an
glimis, kuriu neiškasama 
tiek. kiek reikia. “Padėtis 
dar tebėra kritiška,” sako. 
Anglijos vyriausybė.

su-jam geros sveikatos ir viso- go liko $29.9, tai iš viso
sidarė $144.29. ALT vieti- 

kurie buvo nis skyrius iš savo iždo pa-

tas pasisakė, kad jis busįšętą sūnų, dvi dukteris ir vi
si vaikai gražiai išauklėti 

_i Vienas įų yra rašytojas ir 
poetas (rašo angliškai), ki-

kandidatu o kiti visi gina 
si. išsikalbinėja ir nori su 
daryt Įspūdžio, kad ne jie
bet žmonės nori juos pada- tas . daktaras, trečias ruo
rvti kandidatais. ! šiasi i prekybos laivyno ka

pitonus. ir t.t. Visi iie ne
galėjo tėvo jubilėjuje da

tai prisiuntė jam
Rusija Tyli

j Amerika iš keturių kartų v^aptr 
IRO Posėdžiauja , kreipėsi Į Rusiją nradėt de- xeitmgu dovanų. 

Šveicarijos mieste Žene- įybas dėl išlyginimo “nuo-
voje pradėjo posėdžiauti į mos-paskolos” pagelbos. !
Jungtinių Tautu organiza-į Bet našai i Amerikos ras- 
cijos įkurta “Internaciona- tus nič nieko neatsako. A- 
linė Pabėgėlių Organizaci- merikos diplomatai nežino, 
ja,’’ kuri turės rūpintis šim- kaip priprašyti Rusiją, kad 
tais tūkstančiu pabėgėliu ir ji nors kalbėtųsi anie 11 bi- 
tremtinių, kurie negali griž- lionų dolerių skolą... Gal 
ti Į savo gimtuosius kraš- gen. Marshallui pasiseks 
tus. Maskvoje?

AKRON, OHIO

K o r e s p ond encijo S
MIAMI. FLA.

Senas Keleivietis Jau 
70 Metų Amžiaus

nigus pasiųsti A. L. Tary- 
.bai paremti kovą už Lietu
vos laisvę.

Joseph Wosilius iš Brook- 
lyno prisiuntė $5 ir rašo: 
“Keleivis mane pakvietė 
prisidėti prie Lietuvos iš
laisvinimo. todėl siunčiu $5 
per Kelevi Amerikos Lietu
vių Tarybai ir su dideliu iš
siilgimu laukiu, kad Lietu
va kuo greičiau butų išlais
vinta iš svetimo pragariško 
jungo.”

Drg. Stanley Cotton iš 
Detroito ir Mrs. Liaudans- 
kienė iš Hartfordo prisiun
tė po 5 dolerius Lietuvos 
vadavimo reikalams.

Drg. Antanas Walukonis 
su žmona, iš Pinedale, Cal. 
atsiuntė $5.00.

Visiems prisiuntusiems 
auką Lietdvai vaduoti sako
me ačiū. Pinigai bus per
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai Chicagoje.

“Keleivio” Administr.

lai, rodos, dar

B. Yarašius.

CHICAGO, ILL.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Skyriai Sėkmingai 

Darbuojasi

ges
me.

prašomi bus susirinki-

Valdyba, per J. B.

PARSIDUODA KARMA

Parsiduoda nedidelė kriaučių ša pa
vasario su ^vieni Klimais, forničiais, pečium vaodii su ojj |,urner viskas gyvenimo įsi

kūrimui. Biznis geras, tik 2 krian- 
ėiai visam mieste. Pardavimo prie- 

I žastis nesveikata. Kreipkitės šiuo 
i adresu: - (8)

KAZIMIERAS BALSEWICH, 
Rochestcr, N. H.

Reumatiški Skausmai
Parsiduoda farma,- du trys arba 

penki kvoderiai, — visi prie vietos.
Visa naujai aptverta. 160 akrų dir
bamos žemės, daug malkų ir ganyk
los, galima išarti ir daugiau. Žemė 
gera. Devynių kambarių stuba, beis- 
mentas ir pečius. Geras vanduo su . jjčlaūk
vėjo pompa. Tvartas ir kiti bildin-1 ---------
gai. Kaina pigi. Lietuviais apgyven-1 
ta vieta. Pardavimo priežastis ta, Į 
kad turiu kitų farmą. Parduodu vie
nų pasirinktinai, kuri geriau patiks 
pirkėjui. Klauskit laišku šiuo adre
su: (8>

J. LIUKEVIČIUS.
Firdale, Man., Canada.

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
pimų. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.

ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (20-71

DEKENS OINTMENT CO.
P. O. Box GG6. Neuark 1, N. J.

1‘A.llESKOJlMAI

M. ŽUKA1ČIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDĖLIS

335 Dean Park. Spencerport. N. V

Visam pasauliui yra žino-i 
ma. kad raųsų tėvų šalis j 

S. M. Lietuva tapo pagrobta karo 
metu žiaurių, nesąžiningų 

1 okupantu rusų. Jų žiaurus

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jia 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
I.EGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiu.'tančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. I.EGU- 
1.0 Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. I.egulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.2'> ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

L EGI 1.0, Dpt 2 
4847 W. 141h Street.

CICERO -50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Pajieškome savo dėdės Jono Ba- 
liskis, girdėjome, kad gyveno Ro- 
chester, N. Y., kur dabar randasi 
nežinome. Prašome atsiliepti jį pa
tį ar kas apie jį žino šiuo adresu: 

ANNA and MARY BALJSKIS 
c/o Mrs. M. Franevsky, 

________Oak Hill, W, Va.________
Pajieškomas Juozas Sutkus, kuris 

gyveno Worcester, Mass. ir turėjo 
duonos kepyklą. Taipgi pajieškau 
Juzės Tutlis-Backevičienės, kuri gy
veno Worcester, Mass. Prašau atsi
šaukti šiuo adresu:

JOHN TUTLIS
411 W. 6th St., Georgetoun, III.

Pajieškau Povilą Kalindrą. gimusi 
Amerikoje, bet augusį Lietuvoje, Pa
pilio valsčiuje. Girdėjau jis nesenai 
lankėsi New Yorke, ir pajieškau 
Joną Stekionį, kilusį iš Verškienų 
kaimo, Vabalninku vaisė., kadaise gy
veno Lawrence, Mass. Jie patys ar 
kas juos žino, prašau atsiliepti šiuo 
adresu: (9)

GEO. KALENDRA,
327 Arson Avė., Boston, Mass.

Aukso Altorįtikas, Tilžės spaudos^ 
gražiais celuloido apdarais .. $1.(5 
..Vainikėlis, maža maldų knyge-1 
lė ................................................. 75c

Kantičkos, šv. giesmių knyga 2,o« 1
Aficiero aukšti klausimai, o ka 

reivio mandagus atsakymai, maišas 
juokų ............................................. 15^

Raktas i laimingesnį gyvenimų 1JM
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin

ga, su kankinimo paveikslais 30c
Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi 

su apie 20 paveikslų .............. 60c
Velnias Kapitonas. 3-jų tomų 1.75
Kaip duktė gyveno pustynėj 25c
Duktė Marių, graži apysaka 25c
Lengvas Budas išmokt angliškos 

kalbos, be kito pagelbos .......... 35c
Neužmokamas žiedas, graži paša- | 

ka .................................................. 25t
Sapnų Knyga, su paveikslais, ap

daryta .......................................... 1 -60
Sapnas Marijos ant kalno alyvų 

.......................... 20c
Jonas ir .Vienute, graži pasakaitė 

.............................. 25c.
Kabalas su Salemono nose .. 1.x
Laimė ir planetų nuspėjimai 25t
Girtuoklių gadzinkos. jų šeimyniš

kas gyvenimas ir mirtis su 15 pa
veikslų ........................................ 30c

Ragana, graži apysaka .... 35c
Stebuklingas Zerkolas .......... 25t
Apie dangų, žemę ir kitas plane 

tas .............................................. 10c
Saulės ritulas. su jos visomis pla 

netomis, parodant jų keliones 50c 
. .Savizrolas. su paveikslais .. 50<

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c

Gudrus piemenukas, žiemos

Pajieškomi sekantieji asmenys:
Antanas ir Vincas Puidai, gimę 

•Jodagavonių kaime, gyvena U. S. A.
Stasys Kubilius, gimęs Altoniškių 

kaime. Lekėčių vai. Pajieško: 
Marijona Kubiliutė-Palubinskienė.
Gempten all. Lithuanian Canip, 

Rallacks Str. 15,
Germany, Bavaria, U. S. Zone

Petronėlė Tamošaitytė, Vincento 
duktė, po vyru Glebauskienė, pajieš
ko savo tikro dėdės Izidoriaus Ta
mošaičio, kuris paeina iš Raseinių 
apskrities, Jurbarko valsčiaus, Nau
jininkų kaimo. Girdėjau, kad prieš 
37 metus gyvenęs Northern Chica- 
go, o dabar nežinau kur randasi. 
Prašau jo paties atsiliepti arba kas 
įpie jį žinote. Už suteiktas žinias 
atsilyginsiu ir busiu labai dėkinga. 
Mano adresas: (yj

PETRONĖLĖ GLEBAUSKIENĖ,
419 Cottage St., Athol, Mass.

Yra pajieškomas Peter Milis, ku
ris pirm trijų metų dar gyveno 
1739 E. 29th St., Cleveland, Ohio. 
(ieškomasis iš Utenos apsk., Užspa- 
ių miestelio. Jis pats ar kas jį ži

no, prašomi kreiptis “Keleivio” ad
resu: 636 Broadway, So. Boston 27. 
Mass. Yra svarbi žinia nuo gimi
niu (8)

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

Žoles ir Šaknys
Mes parduodame 

visokias žoles ir vi
sokias šaknis jūsų 
sveikatai, ir pasiun- 
čiam j jūsų namus, 
bet užsakymas ne
turi būt mažesnis, 
kaip už $ 1.00. Žoles 
ir žiedai po 1 unc.

Europos Ramunė .....*.. .23
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............. 30
Vitaminai B Complex . . $2.75

ALEXANI)ER’S <?€>.,
411 W. Broadway,
So Boston 27, Mass.

režimas iki šiai dienai žu- 
! do, terorizuoja ir tremia 
'musų brolius i šaltus Sibiro 

liūdnas ir 
šiurpulingas Lietuvos ir jos 
žmonių likimas tikrai pa
siekė musų sielos jausmus 
ir mes. chicagiečiai, vienin
gai. su energija ir pasišven
timu stojame prie darbo 
gelbėti Lietuvą iš po rusų 
komunistų vergovės.

Džiugu pažymėt, kad iš
rinkus Chicagos Liet. Tary
bos pirmininku gabų, ener
gingą ir darbštų veikėją, 
KazĮ Mačiuką, musų visa 
veikla žymiai pagerėjo. Lie
tuvos gelbėjimo darbas va
romas vieningai ir gauna
ma gana geri rezultatai. 
Sutverta visose Chicagos

ALT vietinis skyrius sau-j 
šio 26 d. čia surengė pra-L . _ ,
kalbas. Kalbėjo adv. Ra-!^.rastu^; Tąkis 
polas Skipitis. Susirinkimą
vedė A. Gutauskas.

Publika pasitiko svečią 
kalbėtoją dideliu delnų plo
jimu. Adv. Skipitis mato
mai daug vargo yra matęs 

1 ir daug iškentėięs nuo vo
kiečių ir rusų. Bet dvasioje

pasiekė ir “saulėtąją" Flo-ijis vra nepalaužiamas ko
ridą. Rašau “saulėtąją”'votojas už Lietuvos laisvę, 
svetimženkliuose, nes ištik-! Kalbėtojas nupasakoio 
rujų saulės čia daug nesi-j mums pabėgėliu lietuviu

Vargus Vokietijoj, ką jie iš
kentėjo per kara ir dabar

mato
Kai aš šiuos žodžius ra-Draugas C. K. Braze, il

gametis “Keleivio” skaity
tojas ir korespondentas, se- Floridos vidury ir šiaurėie 
niau gvvenes Kenoshoie. siaučia sniego pūgos ir šal- 
Wis., o dabar “saulėtoj” nos pridarė orančių ir dar- 
Floridoi. Miami mieste, va- žovių augintojams labai 
sario 8 d. minėjo čia 70 me- sunkių nuostolių. Apskai
tų savo amžiaus sukaktį, čiuojama. kad sušalo 27 
Ta proga susirinko gražus milienai keisu da nenuskin- 
burelis io draugų, daugiau- tų orančių ir granefiuitų. 
šia iš Wi9consir»n. dabar a- Del šalto oro užsidarė mo- 
tostogauiančių Floridoj, ir kyklos ir atšaukiami visokie 
sunešė draugui Brazevičiui- susirinkimai, nes patalpos 
Braze nemaža dovanų. Mrs. čia neturi apšildymo. To- 
Braze paruošė svečiams kio salto oro čia nebuvę 
žardžiu užkandžiu ir buvo jau per 30 metu. 
labai puikus vakaras. ! Bet griškim dar prie mu-

Apic dranga Brazį butu su draugo Blažio. Nors jis 
parašyti nemažą l abaigė jau 70 metų. noi> 

Tai vra labai ido- ?ralva iau balta, bet tiesus, 
draugiškas žmogus. į kaip žvakė ir vikrus, kaip 

Užaugęs Peterburge ir iš- vijurkas. Domisi politika ir 
mokės tenai batsiuvio ama- uoliai seka laikraščius—ne 
to. jis dirba ta darba ir da- tiktai seka. bet ir rašinėta

au, tai radijas skelbia, kad vis kenčia badą ir šalti. Ra- 
aukoti kaipgino aukoti kaip Lietuvos 

vadavimui, taip ir pabėgė
lių šelpimui.

Kalbėtojas paiuokė tuos 
Amerikos lietuvius, kurie 
tiki į-usų agentu leidžia
moms pasakoms, jog Lietu
va dabar vra laisva jr pačiu 
lietuvių valdoma. Jis siūlė 
tokiems lengvatikiams nu
važiuoti ir pasižiūrėti — jie 
greit ten išsigydys nuo bol
ševizmo visam amžiui. Bet 
pas mus A krone tokių leng
vatikių vos yra penketas 
žmonių, tai i juos niekas ii

fralima 
knvga. 
mus ir

bar. Kenoshoiė iriai turė’o 
nuosava batu dirbtuve bet 
pardavė ir atvažiavo i Mia
mi, Čia dirba prie kito. Sa
ko. taip jam esą daug ge
riau. nes ga’mas $60 Į sa
vaite ir nereikia niekuo rū
pintis. Turi nusipirkęs gra
žu nameli miesto ”akraštv. 
nemažą sklvoą ir
‘mažių medeliu. Vieni iu 
žvdi, ant k’tu noksta oran- 
čiai. grapefmitai nanavos 
ir kitokie vaisiai. Tik bana
nu medis dabar nušalo, nes 
šalta oro banga iš šiaurės

jiems. Įdomesnius straips
nius ir ereresfiius eilėraščius 
visada išsikerpa ir įklijuoja 
iškarpų knygom Daugiau
siai iškarpų nas ii iš “Ke
leivio” ir “Naujienų”: yra 
nemažai iš buvusių “Lietu
vos Žinių.” “Lietuvos Ūki
ninko,” “Laisvos Minties" 
ir kitu ražangiuiu leidinių. 

Gyvendamas Peterburge,

dėmesio nekreipia.
Per pertrauką susirinki

mo vedėjas A. Gutauskas 
paskyrė auku rinkėjus ii 
paprašė publiką paaukoti 
kiek kas gali. Aukotojų są
rašas seka:

Po $10 aukavo: I„SS 20 kuo
pa ir J. Salasevičius.

kolonijose ALT skyriai, 
Marcjuette Park, Brighton 
Park. Bridgeport. Cicero. 
Rcseland, Town of Lake,

Į North Side ir kitur. Tie sky
riai jau sukėlė iki vasario 
16 d. apie dešimti tūkstan
čių dolerių. • Reikia pažy
mėt. kad beveik visose ko
lonijose parapijų klebonai 
stoja prie darbo ir duoda 
veltui susirinkimams* para
pijų svetaines.

Sunku butų • išvardyti vi
sus nuoširdžius darbuoto
jus. kurie taip uoliai dirba 
ir aukoja savo laiką. Bet 
šalia daugelio darbuotojų 
tenka pažymėti Dr. P. Gri
gaiti. “Naujienų” red. ir L. 
Šimuti, “Draugo” red., ku
riuodu. šalia visu dideliu

Po $5 aukavo: J. Lukosevi-, Amerikos Lietuvių Tarybos
.. r -z i • r- t , , izloi-Fiii hovoilr via,ir atvvko-cius. J. Zdanis, r. Jankauskas,
V. Slesoraitis. Baldauskas. A.
Rudis. A. Gutauskas. J. Milic- 
kas.

Po $3: kun. B. Bartis. K.
Kapris. A. Mockevičius.

Po $2: J. Tručinskas. M.

i darbų, beveik visur atvyk 
Į ta ir laiko prakalbas. Be jų 
tokios didelės pagelbos mes 
chicagiečiai nepajėgtume 
vežti sėkmingai tą taip di
deli darbo vežimą.

K. L-kus.

pasa
ka .................................................. 25c

Erodas, boba ir velniškas tiltas 35< 
Virėja, kepėja namų, dabotoja l.fM,
Burykla ir burtininkas .......... 35c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

350 visokių vaistinių augmenų ii
kam jie yra tinkami .................. 25c

Karvės ir gerų sūrių darymas 25c 
Istorija seno ir naujo su paveiks

lais .................................................. 25c
Nedoras žydas, jaunų merginų

kupčius .......................................... 50c
Reginys, gražių pasakų knyga 35c 
Pamokslų, spyčių, monologų, juo

kų ............................................... . 30c
Dainų knyga, telpa apie 120 įvai

riausių dainų .............................. 75c
..Grigorius, graži apysaka .. 35c

Grigo Kalėdos ir šen. jaunikis 35<
.. Keliautojai į Palestiną .... 35c

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Visos žolės yra paskirais pakeliais 

su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

Nuo nervų sugedimo, išgąsčio, ne
migos. galvos ir sprando skaudėji
mo. ausyse ūžimo ir visokios nervu- 
ligos .............................................. 85r

Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo 
tarpina ir varo laukan akmenėl. 60<

Nesišlapink lovoj bemiegant G0<
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) 85.
Nuo kosulio, dusulio bei mainų as

tmos. palengvina atsikosėt ir var< 
laukan visokį brudą nuo plaučių 60<

Nuo širdies ir vandeninės G‘i<
Vyriškumo pataisymui Oh boy. gi

rai veikia, ne tik vyrams, liet ir Iei 
dukėms tinginį paakstina .... 1.2.'

Plaukų tonikas, ugdina gerai plau 
kus, valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo slinkimo ir pražilimo .... GO»

Nuo užsisenėjusio kataro bei hay 
fever ar rose kataro .............. 1.25

Nuo pailių arbata 85c. Mostis 1.25
Palangos Trajanka, šaknys dėl a- 

rielkos užpilimo .......................... 75,
Nuo kietų vidurių .................. co<
Kraujo valytojas, valo kraują GO<
Nuo kosulio, kokliušo vaikams fibi
Moterims nuo sunkių mėnesin. GOc
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin 

gumą ............................................
Nuo reumatiškų sausgėlų ..
Del sumenkėjimo, eik kudyn
Aukšto kraujo milt. 5 unc.
Mostis stabdo bile niežulį . .
Laiškams popiera j Lietuvą su

Pajieškau mano vyro. Juozo Ga 
vėno. Girdėjau, kad jis dirbo saliu 
ne ant 11-tos gatvės. Philadelphijoj. 
Aš gavau laišką iš Lietuvos nuo jo 
sesers. Noriu pranešti jam svarbių 
žinių iš Lietuvos. Todėl prašau jį 
patį. ar kas jį žino. pranešti man 
mano vyro Juozo Gavėno adresą. 
Prašom rašyti: /g)

MRS. N. GAVĖNAS,
406 Haakan Rd.. Brooklyn, N. Y.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

60c
85c
l.rte
1.2'
pa-

Hrer. Bra^evičius uoliai da- Drąsutis. Nemanis, J. Kruels- 
Ivvavo 1905 metu re volių- A. Papeika. Alekna, R.
ciioi ir buvo caro žandaru Muckienė, J. Sebestinas. 
areštuotas, bet iam pavyko Kiti aukavo po doleri ir 
iš jų nagų išsisukti. mažiau. Viso surinkta aukų

Pakalbink biznierius pa- 
sisk**1bti “Keleivyje,” oa- 
frarsinti savo biznį tarp lie
tuvių.

hveikinimais ir dainelėmis, tuz. 4Or
Nuo blogo kvapo iš burnos 85c
Nuo surūgusio pilvo he»rt-burn 85/
Senelių ir nervuotų arbata dėl tų, 

kurie suvargę ir negali miegot 85c
M. ŽI K AITIS. (234

33.5 Dean Park. Spencerport. N. Y.

PAAIŠKINIMAS: , Del aukščiau 
skelbiamu knygų prašome kreiptis j 
patį skelbėją. “Keleivio” administ
racija jų nepardavinėja.

“Kel.” Administracija

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato. 271 pusi. Kaina $1.00

KELEIVIS,” 636 Broadway, So. Boston 27. Maaa.
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Moterų Skyrius
Šf SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Elena Dubysa.

Flensburgo Varpai
V. pavarde pažymėtą vizitinę

Jie visi tu metų rudeni, kortelę. Ji drąsiai pasuko 
po ilgu savaičių kelionės, skambuti. Ją Įleido puošni 
atsirado Vokietijoje, be moteris, prakalbėdama i ja 
arkliu ir kitu daiktų, kurie lietuviškai. Kambarėlyje, Į 
dar Lietuvoje besitraukian- kuri ji buvo pakviesta, sė- 
čių kareiviu buvo atimti, dėjo neaukšto ūgio brune-! 
Senutė Neverdauskienė pa- tas vyras ir kažką Į popie- 
kelvje apsirgo kruvinąja ir riu pluošta rašė. Ten sėdėjo 
mirė. Daba/tik vienas Ne- ir žilais plaukais ponas, vė- 
verdauskas buvo likęs Sta-'liau sužinojo jį esant žymų 
sei artimesnis žmogus, ku-j Lietuvos dailininką.

Jie maloniai ją priėmė 
išklausinėjo, iš kur ji vra

ris ja, 18 metų mergaite.
rūpinosi, kaip tikras tėvas. _______ _
Bet ir sujuo jai _tekoJssi- Kilusi Lietuvoje ir kur da 

bar gvvėtoa. Iš jų ji sužino
jo, kad ir lietuvių lageris

skirti. Vieno bombardavi 
mo metu, kada jie buvo ap
sistoję . kelionėje i šlez\ igo-' Flensburge ir jo apie-
Holsteino sritį, slėptuvė. į j ližėse gyvenančiu susirin- 
kurią jie buvo subėgę, liko kimas
sugriauta ir ji lengvai su
žeista.

Lėktuvų pavojui praėjus, įengvėjusi’a širdžla. 
ji buvo nugabenta ligoni-j " 
nėn. Apie Neverdauską ,.***’- * •*
nuo to laiko ji nieko dau- ^au *eh mėnesiai, 
giau ir nebegirdėjo.
. Pasveikusi, ji darbo

Tą pačia dieną ji sugrįžo 
sunkvežimiu į kaimą pa-

kai
Stankaitė atėjo gy- 

1 Flensburgo lietuvių
____ a būti. Iš karto ji su

taigos buvo skirta pas vieną kiekvienu * norėjo kalbėti, 
vokietę ūkio darbams. Tai,kiekvienam ji norėjo papa- 
buvo Flensburgo apylinkė-! šakoti savo gyvenimo isto- 
se. Ji ten dirbdama jau bu- rįją tokią skaudžią ir liud- 
y°„ Pra™oku?? , yojkiecių ną. Bet nežiūrint to, kad vi

si jai buvo malonus, ji ne
rado tokio žmogaus, kuris 
jos istorija domėtųsi Ir ji 
pasidarė vieniša. Ir vis la-- 
biau ji pradėjo užsidaryti 
savyje, gyventi atsimini-• i_i _ w • •mais, norescaaas ir SVrcsiu- 
mis viltimis. Tikėjosi kada 
nors sugrįžti Į Lietuvą, 
Šaltuonos pakrantes...

Stasė ir nepastebėjo, kaip 
bendrabutyje pasikeitė keli 
vedėjai, kelios mažos bend- 
raomenės vyriausybės. Ji 
įsirašė į mokytojų kursus,! 
uoliai juos lankydama ir 
mokydamosi. Jeigu ii grįš 
į Lietuvą ir joje jai teks

is-

kalbos. Bet ji labai ilgėjo
si savo kiašto žmonių, su 
kuriais galėtų išsikalbėti 
savo skriaudas ir skaus
mus.

VI.
T Q11 uau rvcii ac lvm.’AVUTV ; ’a.-ivci;-

Stasė 
venti 
bendrabuti.

gęs, o Stasė vis tebedirbo 
pas Friedą Matthiesen. Ji 
pastebėjo, kad šeimininkė 
pradėjo su ja švelniau elg
tis, negu anksčiau. Ji supra
to to priežastį. Ji žinojo, 
kad Flensbergas yra di
džiausias miestas apielinkėj 
ir numanė ten esant lietu
vių. Ji nusprendė nuvykti į 
Flensburgą.

Buvo graži ir saulėta ge-, , , . . . . ..
gūžės mėnesio diena. kajl mokytojauti, tai ji mane ne 
Stasė anksti rytą jau stove-kitusmokyto jauti. o tik 
jo prie kelio ir laukė išva-1 aP/ l°s s°d\bos akme- 
žiuojančio iš kaimo į Flens-i niniV . pamatu pastatytoje 
burgą sunkvežimio. VykęsinauJ°je mokykloje.
kartu lenkas jai parodė ka
talikų bažnyčią. Ji išlipo. 
Bažnytkiemy ji išgirdo dvi 
merginas kalbant lietuviš-

Dabar ji bendrabuty pa
stebėjo asmenų, kurie savo 
nepalaužiamu tikėjimu i 
Lietuvos šviesia ateiti, teik-

kai. Ji apsidžiaugė ir pri- davo jos sielai paguodos, 
bėgusi prie merginų susu- ištvermės ir vilčių. Mokyto
ko:

—Jus iš Lietuvos?
—Taip, iš Lietuvos, Iš 

kurios vietos jus?
—Ir aš iš Lietuvos...
Toliau ji negalėjo kalbė

ti, ašaros jai biro iš akių.
Sužinojus, kad bažnyčioj 

tuojau bus mišios, laikomos 
lietuvio kunigo, ji nuėjo 
bažnyčion ir atsisėdo į pas
kutinįjį suolą pačiam “bo- 
binčiuje,” kaip vadindavo 
senutė Stankuvienė. Jau 
žvakės prie didžiojo alto
riaus buvo uždegtos ir tuo
jau išėjo kunigas laikyt mi
šias.

Stasė ne tiek meldėsi, 
kiek skendo mintyse ir at
siminimuose. Ji prisiminė

r'tiFTVlS, 50. POSTON

GUDRUS ŠUO APGAVO POLICIJA trinus ją per sietą. Sudėk 
visą šitą medžiagą į blėtą. 
kuri buvo išklota duonos 
trupiniais (arba \vheat fla- 
kes), ir likusiais trupiniais 
uždenk. Kepink 1 valandą 
vidutiniam kaišty.

i
Kodėl Moterys “Te

ka” u z Vyro?
Kuomet moteris ir

’Keleivio” Knygos
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus 

I Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgu 
'žmogus silpeta? Ir delko vienas mai 
eta> duoda duogian spėkų, kitas ma 
i.au? Dėifco ttnoguf reikia eukrai*

Idruskom ir kitų |4iuašių dalykų? Ko 
Jani reikia riebalų? klacii

. Jlnus Aupraai tiktai is M-m knygutė* 
\ yraS į parašė D-iaa G-biUa. Raina .. 15c

Paveiksle matyti šuo Scout. kurs tarnavo kare ir 
garbingai buvo atleistas iš tarnybos su pažymėjimais, 
kurie matosi viršuje. Dabar tas šuo už įkandimą trims 
žmonėms buvo pakliuvęs į New Yorko policijos nagus 
ir butų buvęs sušaudytas, jei nebūtų pabėgęs iš polici
jos prieš pat savo ekzekuciją. Apačioje matyt išsigel- 
bėjęs šuo su savo savininkais Mr. ir Mrs. Marrone, 
kurie tą šunį labai brangina.

ŠEŠIOLIKTAI VASARIO
Obelies žiedai rausvai balti.
Kaip jaunos mergelės veidai nekalti: 
Medis pavasari krauna žiedelius,
Jauna mergelė vilioja bernelius.

t—/=

Saulės spindulėliai lapelius bučiuoja, 
Švelnus vėjelis žiedelius linguoja.
Kokia tu laiminga, žalia obelėle:
Obuolius augini prie tėvų namelio!

Tik tu viena laisva, žiedų tau nešaudo. 
Beširdžiai maskoliai tik tavęs negaudo:
I šaltą Sibirą vežt tave negali,—
Tu viena daboji brangią musų šalį.

Kas tave sodino? — Tai mano tėveliai.
O kur šiandien randas kiti jų nameliai? 
Tavo pavėsy sėdėt jie negali, *
Toli išvaryti į svetimą šalį.

Negal jie obuolėlių tavo nuskinti. 
Didžiausiam varge liko paskandinti...
Po savo Trispalve laimingi jie buvo,
O šiandien viskas, ak, viskas pražuvo!...

Barbora Gurskienė.

Į susituokia, tai lietuviai 
ko. kad jis “apsivedė 
‘ištekėjo.”

Kodėl vyras “veda,” tai
Į išaiškinti nesunku, nes jis

» aprastai parsiveda žmoną 
į savo namus. Taip esti Lie
tuvoje, kur ir musu liaudies 
kalba yra išsivysčiusi. Bet 
kodėl moteris “teka,” tai 
iau ne taip lengva suvokti. 
Tūli net vengia šito termi
no, nes žodi “tekėjo” jie 
supranta tokia pat prasme, 
kai “varvėti.” Todėl iie sa
ko. kad moteris “apsivedė,” 
kaip vyras, arba stačiai — 
“apsiženijo.” Pastarasis ter
minas ne tiktai ne lietuviš
kas. bet ir ne rieto i varto
jamas, nes lenku ir rusu 
kalbose “arsiženvt” reiškia 
apsipačiuoti. todėl aišku, 
kad “ženytis” (pačiuotis) 
moteris negali.

Bet grįžkim prie termino 
“tekėti.” Man rodos, kad 
tas žodis vra geras ir veng
ti jo nereikėtų. Reikėtų su
prasti. kad
“teka” nėra
“varva.” Musų liaudis sa
ko: saulė teka, mėnulis te
ka, upė teka. Taigi aišku, 
kad žodis “teka” čia reiš
kia ta pati, ka “kilti” arba 
“eiti.”

Tokia prasme reikia su-;

sa.? DŽIAN BAMBOS STYClAi.
° J1' Ir kitoa fonės. Daugiau juokų, na 

•gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo 
' ;e telpa net 72 “Džian Bambos spy 

.-iai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina............. 25c
SOCIALIZMO TEORIJA.

Sis veikalas trampaia ir aiikialt 
faktais parodo, kaip iki iiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būt? 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei 
kalas perstato nužudymų caro Alek 
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ir 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61..........26c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romo6 Kataliku 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro-

KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI* 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

Labai įdomus senovės filosofu da* 
leidimai apie sėmės išvaizdą. Pagal 
daugel) autorių jiarašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalboa.” 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi....................................... 10c.
TABAKAS.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pa;?al A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Maas. 
tVOO m., pusi. 63.......................... 26c.
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM 
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kama .. 26c.
EILES IR STRAIPSNIAI.

šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
įaugybė straipsnių, juokų ir tt. 
^nikiai iliustruota. Kaina .... 23ie. 
SOČIA L1ZMA6 IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė š^tuo svarbiu 
klausimu. Ją turėtą pera-aityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E- Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kama ■ •.... ■... -... • • 10c-
MONOLOGAIIR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temoa: 
darbininkiškos, revolvjcionienėkca. 
tautiškos, humoristiško.' ir iaisvama. 
niškos. Visos skambios, gerosdo, kad jis nėra joks Kristaus vie- visokiems apveik ščiopmaans,

tininkas. 224 pusi. Raina .. <1.2o į halėms, koncertams ir tt. Antra pa- 
KOK1US DIEVUS ŽMONES e*™** uid*- ................

nLNlGŲ CELIBATAS.
_ .. i ... , ,, Su knvgelė parodo, kodėl 'iitnoiPanašios '^nv^ jLa'bi.’jr 1 ^piez-.a'urkunų.ai nesipaė.uoja. Oa

iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta k jų beoatystės istorija,
K.us dievus garb.no senovę mdai be pasekmės ir doriškas dvsaiAiJos 
arijonai, egiptenai, chaldai, asyrai ’^^limas. 3ią knyga turėtų per- 
.le.uviai, barbarai ir tt., kaip t.e d kaityti kiekvienas vyra3, tėvas ir 
vai vadinosi kur CĮ^no «r kurie geidžia, kad jų mo
kius jie santikius su žmonėmis ture terj8 dukteris ir mylimosios nepa- 
;o. Knyga stamtur labai užimanti j j b P^as4

. Ia> >ra tlhra tikėjimų istorija. $x.<K ^unųG‘eo j.os, p. £>., aa-
veiKSmaŽodl?} NETIKIU ; lietuvino Ferdinand de Sanmgida.

ta? pats, kas . niFW iKa,nB .............................u Į DIEVĄ? MATERIALISTIŠKAS
neį^T ttk^““pitm «^m«tų, ka& I (STORUOS SUPRATIMAS.

*2Uit“' Ka-1“ « knygelė aiškina proletariato fi-
f apšauti IK KlilliKlAi kaofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka* -i»-fk.OtiOLlo 11C HUMIIRIA*. gjmdo pasaulyje įvairiausius nuota-
Arba kaip tėvų vartojami svaigi kius. Ui perskaityk šitą knygelę, 

oamieji gėrimai atailiepia lų vat Kalba labai lengva Knyga nrotau- 
sam». Kaa yra arba tikisi kada nor» iantiems darbi.ninka .n» neapkai-

kudikru tėvais, būtinai turėtą 'nuojama. Kaina ......................... 26c
i šit* knygutę. Kaina lėe-------------- K MUSę

aveno?
Biblija sako, kaa pirm utiniai imo 

•ės gyveno Rojuje. Bet mokslai Ro. 
.’isai atmeta. Mokslas mano, ki 

I '.mordjos lopšinė buvo šiaurėje Ir ši 
parodo, kodėi utip maišoma 

įdomus* pa.n< *>r a n 11*

GARBINO SENOVĖJE?

j prasti ir moteriškės tekėii- KURGI VISA TAI NYKSTA! 
Imą. Išteka už vyro, r
išeina uz vyro.

Kad “teka”
maišyti su “varva,” tai ai? 
ku vra iš to. kad negalima

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo,
žmonės kuria per amžius? Sį lutri

, • guojantį politiakai-ekonomišką klaunegalima Simą aiškins garsuis Vokietijos so
’ cialdemokratų teoretikas Kari Kauta

Kaina ..................*.......................  1®* knyga
_abai

ky.

S

jų kursų vedėjas kaip tik 
buvo vienas iš tu asmenų 
bendrabuty, kurie idealiz
mo pilni, skleidė aplink sa
ve naujos atgimstančios 
Lietuvos šviesą. Keletą kar
tų ii girdėjo kalbant ir Lie
tuvių Komiteto pii-mininka. 
Keletą kartu jai teko susi
tikti ir su Raudonojo Kry
žiaus komiteto pirmininku, 
o vieną karta ji su juo per 
vakara net šoko. Ji norėjo 
daug ko jo paklausti, bet 
neišdrįso...

Bet ii iau pastebėjo vie
ną mažą dalykėlį, kas ią la
bai prajuokino ir suteikė 
jai savotišką džiaugsmą.

Vienas bendrabučio gy
ventojas, tylus ir liūdnas

APIE VALGIUS.
Obuolių Pijus tą tešlą. 

Davilevk
usDaudyk kraštus, 
viršų pienu ir

Pereitą savaite kalbėjo- kepk karštame pečiuje (425

savo tėvelius, žiaunai nu- technikas. kuris ia iš seniau 
žudytus atėjūnų, dingusi be - - • - -
žinios kalėiime Zenoną ir 
senutę. Jai pasidarė taip 
graudu, kmtinėj buvo taip 
skaudu, kad ji nebesusilai- 
kė ir verkė, verkė...

Išėjus jai iš bažnyčios ir 
nustojus verkti, ji jautė pa
lengvėjimą krūtinėj. Ji lau
kė prie išėjimo kunigo. Kai 
ji pasikalbėjo su maloniu 
kunigėliu, tai jis iai parašė

domėjosi ir stengdavosi su 
ia susitikti ant laiptu ar ko
ridoriuose, davė jai jiasi- 
skaityti savo sukurtą eilė
raštį, paskirtą jai, ir pava
dintą “Flensburgo Varpai.” 

(Pabaiga)

me, kaip padaryti gerą teš
lą pajui, o dabar duodame 
nurodymus, kaip iškepti ge
ra pajų.

Reikalingi šie daiktai:
6 puodukai nuluptu ir su

pjaustytu obuoliu.
1 puodukas rudojo cukraus.
1 puodukas vandens.
2 .šaukštukai ukstiso.
Ketvirtdalis puoduko miltų.
Žiupsnis druskos, 
šaukštas sviesto, 
šaukštukas vanilės.
Įpilk puoduką vandens į 

platų puodą, įdėk pusę puo
duko rudojo cukraus, su
pilk uksusą, užkaisk ir mai
šyk iki cukrus ištirps. Ta
da sudėk obuolius, uždenk 
ir pašutink iki jie pasidarys 
apvminkšti.

Dabar išsemk obuolius su 
šaukštu į blėtą. kuri jau iš
klota pajaus tešla. Likusią 
pusę puoduko cukraus su
maišyk su miltais ir draska, 
sudėk į puodą, virink ant 
lėtos ugnelės ir maišyk iki 
pasidaiys tirštokas sirupas.

laipsniui apie 
iki gražiai paras.

•b minutes,

Varškės Pajus

Norint išvaljl bonką. ku
ri stipriai atsiduoda vais
tais, pripilk pusę bonkos

adresą Lietuviu Komiteto k T 1 t Ikpatarė jai ten užeiti. i "S^att^a ' — "

i PAPARČIO ŽIEDAS. i ikaitymai. Kaina ..................... 25csakyti “saulė varva.’
nulis varva.” arba “upe var-1atTitikinti> vyras: #t žydinti Gim. . . „
va ” Tnc tpka <3> Klaida; (4) Korekta. Jose nuro J ‘KeleiVta, 638 broadw<y4

šn -• ii doma kaip žmonės paikai tiki i viso- Rotton ManaTa pačia pro^a tenka pa- kius prietarus, burtus ir tt. .... N«»*w co» .-m
brėžti, jog netikslu yra sa
kyti, kad nuo stogo teka, 
arba kad kiauras puodas 
teka. Nuo stogo gali tik Į
varvėti. Kiauras 
visada varva.

11 2 puoduko varškės.
3 kiaušiniai.
2 šaukštai lydyto sviesto 
2 šaukštai miltu. #
1 šaukštas lemono sunkos.
1 puodukas džiovintos duo- 

j nos trupinių, bet wbeat flakes 
1 yra geriau.

Nepilnas puodukas cukraus, 
šaukštuko druskos, 
puoduko grietinės.

Nutarkuota lemono žievė. 
Paimk trečdalį cukraus, 

duonos trupinius (arba 
wheat flakes). druską, 

’’ sumaišyk.
Dabar pusę šitos medžiagos 
padėk į šalį. Kiton pusėn i 
dėk išplaktą vieno kiauši
nio baltymą ir sumaišyk. 
Sudek visą tai i blėta. išly
gink ir suspausk. Dabar iš
plak likusį trynį su kitais 
kiaušiniais ir sudėk likusi 
cukrų. Pridėk grietinę, 
žiupsnį draskos, miltus, le- 
rn.ono sunką ir nutarkuotasudėk sviestą, vanilę, išmai- t .. .....

Ir ten ji nuėjo. Antrame stovėti. Paskui išplauk. Ne- švk ir supilk ant obuolių, lemono žievę. AnTnat'galo 
aukšte ji rado lietuviška bus jokio kvapo. Uždėk ant viriaus iškočio-'sudėk varškę, pirma per-

‘me-

indas irgi!

Ištekėjusi.

KO ŽVENG ŽIRGELIS

Ko žveng žirgelis?
Ko žveng bėrasis9 
Ar tau gaila avižų.
Ar žaliųjų dobilų.
Ar tau gaila tu namu, 
Ar Šaltenio vandenų?
Grįsk žirgeli bėrasis, 
Grisk Į tėvo stainelę, 
Pašers tave seserėlė 
Su žaliom rūtelėm.
Ir pagirdys motinėlė 
Gailiom ašarėlėm...

Prisiuntė
Kostancija Malca.

□rrrnrrrrrirrsTrrrrinrrsTR

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 j j per 52 savai
tes j metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.

“Keleivis” kainuoja 
tik $3.00 metams.

“KELEIVIS”
63fi Broadway,

Se. Bnslon 27, Mass.

per- Šust »«»»- aresJuuuuuuts |

Ir keturios kitos apysakos: (1) Na

Mamytė L a b ai Dėkinga

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

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

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

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

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papenėta daugelio spalvuotu puikių pr.>ciksiu, 
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
.KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

Popieriniais apdarais $1.00
Audimo apdarais $1.25

tvrtta p«1 
tmipirkę* I 

OrdenB.”

KiekrienM twr«a mvo kny<yn» minda kn'za
Kiekvienai auariptrkM t« kayrt P*Mdziaair«. ueriaustoi
«iuKt "Money Orderia.” Poptarimun ralama riųati 
tame konverte, bet reikia atikai atrašyti aav0 ir Kdetvai ad 
re.<a ir nepenairikit prilipyt ai3 rentua marke

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS*

garb.no
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Penkios Taikos Sutartys
Vasario 11 d. Paryžiuje šytos Paryžiuje vasario 11 

buvo pasirašytos penkios dieną, 
taikos sutartys. “Sutarti-
mis” tų pasirašytų popierių 
gal nereikėtų vadinti, nes 
jos visai nebuvo sutartos—

Tikra tų sutarčių prasmė 
betgi yra kitokia, negu re
paracijos ir teritorijų pa
keitimai rodo. Faktas yra,

jos buvo padiktuotos perga-lkad Rumunija, Vengrija
1 “X • 1x1— Y'A * T"k 1 • • T 1 • • Tlėtosioms valstybėms. Per
galėtojai sutartis surašė ir 
parodė pergalėtosioms val
stybėms, kur jos turi pasi
rašyti. Bet,
sutartos, sutartys pasirašy-į ta 
tos ir penkios 
sies valstybės 
taikos.

Pagal pasirašytas taikos 
sutartis Italija ir kitos “a- 
šies valstybės” turi mokėti 
reparacijas. Italija mokės 
360,000,000 dolerių. IŠ tų 
pinigų rusai gauna 100 mi-

Bulgarija, Jugoslavija, Len 
kija, Čechoslovakiją, Alba
nija, Baltijos šalys ir Suo
mija dabar atiteko Rusijai, 

padiktuotos ar j Visai nesvarbu, kas parašv- 
sutartyse. Svarbu yra, 

mažosios a-i kad rusų armija turi užė- 
” susilaukė'muši visus tuos kraštus ir 

juose daro, ką nori. Rusai 
ten pastato tokias valdžias, 
kokios jiems patinka. Ru
sai ten yra tikri gaspado
riai, o anglai, amerikiečiai, 
francuzai ir kitos valstybės 
ten visai neturi jokio bal- 

lionu doleriu ir Jugaslavija' so- T4 geriausiai parodė 
— 125 milionus ' doleriu, ginčas del “Dunojaus lais- 
Rumunija moka rusams 300 vės.” Rusai su amerikiečiais 
milionų dolerių. Suomija anie tą “laisve” kalbėto, 
moka rusams 300 milionų ginčijosi ir dabar Rusija 
doleriu; Vengrija moka ru- galutinai davė suprasti a- 
sams 300 milionų dolerių ir merikiečiams. . kad jokios 
Bulgarija moka graikams j “Dunojaus laisvės” nėra ir

KELEIVIS, 50. BOSTON

TEISMAS UŽ TALMADGE

70 milionų dolerių. Liūto 
dalį iš reparacijų ima sau 
rusai. Amerika ir Anglija 
nori padėti Italijai atsistoti 
ant kojų ir jau yra sukišu
sios i Italiją virš 100 milio
nų dolerių, o dabar Ameri
ka pasižadėjo iai dar pa
skolinti 100,000,000 dole
rių. Išeina, kad Amerika už
mokės už italus jų repara
cijas rusams...

Sutartys pakeitė šiek tiek 
ir Europos rubežius. Italija 
turėjo atiduoti Jugoslavijai 
dali teritorijos netoli Trie
sto miesto. Pats Triesto 
miestas pasidarė naujas 
Dancigas, taip sakant “au
tonomiškas miestas” UNO 
globoie, kaip kadaise buvo

nebus !

Georgia valstijos vyriausias teismas nusprendė, 
kad H. Talmadge išrinkimas seimelyje valstijos gu
bernatorių buvo teisėtas. Teisėjas Walter C. Hendrix 
čia parodytas, kada jis pasirašo teismo sprendimą. 
Antras Georgia gubernatorius M. E. Thompson žada 
del to teismo sprendimo apeliuoti.

____
LritllVlHU
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betarpė antro pasaulinio 
karo priežastis. Italija už
leido kelis valsčius francu- 
zams ir neteko savo kolo
nijų, kurias ji per 60 metų 
buvo surankiojusi. Tos ko
lonijos buvo Afrikoje ir A- 
zijoje. Kas bus daroma su 
Italijos kolonijomis, niekas 
dar tikrai nežino. Jų liki
mas bus sprendžiamas ki
tais metais. Dodekanezų 
salas Italija atidavė grai
kams.

Suomija buvo priversta 
atiduoti rusams grynai suo
miškas žemes Karelijoj ir 
rusai atėmė iš jos Petsamo 
uostą šiaurėje su aplinkine 
žeme. Rusai atėmė iš Ru
munijos Besarabiją ir Bu
koviną. Rumunija atgavo 
iš Vengrijos Transilvaniją,} Europos 
o cechai atgavo iš vengrų 

senas teri-ir vokiečių savo 
toriias, kokias 
1938 metais.

Taip, trumpai 
atrodo penkios

Paryžiaus taikos sutartys 
nepasakė, bet ir be saky
mo dabar aišku, kad Rytų 
Europa atiteko rusams ir 
liks jų “Įtakos sfera.” Ru
sai pasiėmė sau ne tiktai 
buvusių priešų žemes ir 
turtus, bet jie nukniaukė ir 
savo sąjungininkų žemes. 
Iš Cechoslovakijos nisiški 
sąjungininkai atėmė Prikar- 
pačio Rusiją, o iš Lenkijos 
jie pirma atėmė pusę teri
torijos, o paskui ir visai 
Lenkijai užkorė kvislingų 
režimą. Vadinasi, apsidir
bo...

Taip yra Rytu Europoje. 
Kiek kitaip yra Italijoj. Čia 
amerikiečiai ir anglai po
nauja ir kel kas dar rusu 
neįleidžia. Jei rusai nori 
Italija įjungti Į savo “itakos 
sferą,” jie ten turės daryti 
komunistinį perversmą, 
kaip iie bandė ta padalyti 
Graikijoj. Bet tai yra atei
ties klausimas. Šiuo tarpu 
Italija lieka “vakarų” ita
koje, o kitos Rytų ir Pietų 
Europos tautos atsidūrė ru
siškame maiše. Toki vra 
penkių Paryžiuje pasirašy
tų taikos sutarčių tikroji 
prasmė.

Europos dalybos iwko 
Europai nedalvvaujant. Eu
ropa buvo padalvta Jaltoje, 
kur trys pasaulio galiūnai 
susėdo prie stalo ir aptarė, 
kas ką ima savo globon. 
Rusiia Jaltoje mokėjo išsi
derėti sau riebiausią kąsnį.

dalybos betgi 
dar nėra baigtos. Ateinanti 
mėnesi Maskvoje susirinks

Sveikatos Klausiniai
“Keleivio” 1947 metų po oda kas savaitę per pen 

kalendoriuje paskelbiau
.'sveikatos klausimu straips

nį, aprašydamas kai kurias 
jauno amžiaus ligas. Ten 
buvo aprašytos sekančios 
ligos: difterija, tetanus, ko
kliušas ir raupai. Kitas li
gas buvau pasižadėjęs ap
rašyti “Keleivyje” šiais me
tais. Su šiuo straipsneliu tą 
ir pradedu vykinti.

SKARLATINA
Skarlatina yra aštri, lim

pama liga. Užsikrėtimas ta 
Į liga įvyksta kontakto budu 
1— nuo kitų skarlatina ser
gančių ligonių, juos sveiki
nant, bučiuojantis, arba 
nuo ligonių drapanų ir dai
ktų.

Skarlatinos ligą iššaukia';

Š. m. sausio 24 d. atvyko 
Danutė Sedagytė, 14 metų. 
Laikinai ji apsistojo pas pp. 
Strumskius, Flushing, L. L, 
vėliau vyks į mokyklą.

Vasario 11 d. laivu “Ma
rine Pereh” atvyko penkios 
mergaitės. Jų vardai ir pa
jieškomi giminės bus skel
biami vėliau.

Pasitarimuose su U. S. 
Committee for Care of Eu- 
ropean Children (kurios 
korporatyviniu afideivitu 
našlaičiai atvyksta) buvo 
užklausta, kodėl leidžiama 
atvykti taip mažai lietuvių 
našlaičių, ypač jaunesnio 
amžiaus. U. S. Committee 
pareiškė, kad jaunesni vai
kai neįleidžiami del blogos 
sveikatos. Ligšiol i Ameri
ką atvyko katalikų našlai
čių tik 77, o iš to skaičiaus 
11 buvo lietuviai. Tad. U. 
S. Committee nemano, kad 
proporcingai musų lietuviu 
skaičius yra mažas.

Paskutiniame savo susi
rinkime, Liet. Naši. Komi
tetas nutarė išplėsti savo 
veiklą ir apsiimti gelbėti 
lietuvių našlaičius esančius 
Vokietijoje, suteikiant jiem 
vaistų ii- maisto. Kadangi 
iš esamų Fonde pinigų to
kia plati pagelba dabar nė
ra įmanoma, bus paskelb
tas vajus sukelti pinigų ši
tam tikslui.

Iš viso į Liet. Naši. Fon
dą iki š. m. sausio 15 d. į- 
plaukė $6,740.89. Už 11

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

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

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

Spirgys Leonas, gyv. Pittsburghe. das ar Edvardas ir dvi dukterys, 
Spurga Kazys, gyv. Mariampolės gyveno New Yorke ir vėliau Brook- 

apskrity. lyn«, Marion St.
Stajinskas Ignas, gyv. Clevelande. Turla, Antanas ir Alfonsas ar A- 
Stašaitienė Kostantina ir vaikai, dolfas, gyv. Chicagoje.

Stasys ir Ona, Sėtos vai., Kėdainių Urbonas, Juozas ir žmona Anta- 
apsk., gyv. Amstcrdam, N. Y. nina, gyv. Buffalo.

Stenionis, Antanas ir Juozas, iš Urmonas Petrus, Joniškio vai., 
Seirijų vai., Alytaus apsk. ' Šiaulių apsk.

Stočkuvienė (Dagiliutė) Kotrina. ! Urnikis Adomas, iš Mosėdžio,
Stukas, gyv. Chicagoj, Breivių gi- Kretingos apsk., gyv. New Yorke. 

minaitis ar pažįstamas. ' Vaičionis Stasys, sūnūs Kazio, iš
Sudienė (Andriekaitė) Ona, Tau- Kamajų parap., Rokiškio vai. 

ragės apsk., ir Sudžius Julius, gyv. Valeckas Antanas ir šeima, gyv.
New Yorke. Chicagoje.

Sadauskas Juozas, sūnūs Juozo, Varnienė (Pipiraitė) Anelė, A-
Židikų vai., Telšių apsk. nykščių vai., Utenos apsk.

Sidla. brolis Antano. Vasiliauskas, Alfredas ir Jonas,
dikšnis, Prialgauskų giminaitis. Daujėnų vai.. Biržų apsk.
Šimelis Baltramiejus, Siesikų pa- Velička Alfonsas, Daugailių vai.,

rap., Ukmergės apsk. ir Šimelis Bal- Utenos apsk.
tramiejus, gimęs Chicagoje. Velička Petras, brolis Romualdo,

Špokas (Spack) Aleksandras, su-į Veprių vai., Ukmergės apsk., gyv.
nūs Motiejaus ir Antaninos, Lydos . New Yorke.
apsk.. gyv. Carbondale. Pa. | Verbickaitė Rauzė, ištekėjus, gyv.

Šulinskytės. Olė ir Pranė, Pupkai- Pittsburghe.
mio km., Veliuonos vai., Kauno ap. ‘ Zavistauskienė (Sušinskaitė) Mag- 

Šu manas Emilis, gyv. Ncw Yorke. dalena, jos vyras Vincas ir 
Tamaliunas Vincas, sūnūs Motie

jaus, Jankų vai., Šakių apsk.
Tamašauskienė (I.odaitė) Magda

lena, Prienų vai.
Tamkutonis, Antanas, Jonas, Jur

gis ir dar trys broliai.

Kotrina ir Ona,

tartys, kurios buvo pasira-

kias savaites. Vaikas yra 
geriausiai skiepyti apie ket
virtus metus amžiaus, o su
augusį žmogų galima skie-!načiajčių keliones, aprangą.
pyti bet kada.

Dr. D. Pilka.

Našlaičiai Amerikoj
BALF Lietuviu Našlaičių 

Komiteto pastangomis lig
šiol atvyko į Ameriką 13 
našlaičių.

Pirmuoju transportu 1946 
m. gegužės 20 d. atvyko 3 
mergaites ir vienas bei“ i ti
kas. Jie dabar yra globoja
mi sekančiose šeimose: Va
lentina Naujokaitė pas pp. 
Kurus, Nonvood. Mass., 
Juzė Adomonytė pas Pale- 

bakterija, kurią daktarai vai vičius ir Birutė Kungytė 
dina “streptococcus scarla- Pas PP- Mačius, taipgi Nor- 
tinae.’’ Nuo tos bakterijos wood, Mass. \ytautas Plun- 
vardo ir liga vadinama Pas PP- Kramanauskus, 
skarlatina. ‘ i Bridgeport. Conn.

,. Sulig vėliausių žinių, jie
Ligos Eiga

Suaugęs ar vaikas, apsi
krėtęs skarlatinos bakteri
jomis, jei jo organizmas ne
turi apsaugos prieš tą ligą, 
aštriai suserga į dvi, tris ar 
keturias dienas po apsikrė-

jie turėjo! pasaulio galiūnai spręsti 
{Vokietijos ateitį. Ten bus 

suglaudus, bandoma ilgesniam laikui
taikos su- išspręsti Europos ateitį.

J. D.

Tamskis Jurgis ir žmona Elena, 
gyv. Buffalo.

Targonsky, Anthony, Grasilda, Al- 
bin ir Michalina, Aluntos vaL, gyv. 
New Yorke.

Tarvydas Juozas, gyv. New Yorke.
Tomkeviėius Juozas, Veliuonos vai 

Kauno apskr.
Tomkevičiutė Juzė. teta Paulaus

kienės, gyv. Philadelphijoj.
Tumos Hedwig, jos vyras Edrnun-!

Zavistaus kaitės, 
gyv. Plymouth.

Ziemelen (Neel) 
ceniekienės.

Zokaitis Jonas, iš Naumiesčio, 
lcių apsk., gyv. Brooklyne.

Zubrickas Antanas, iš Leipalingio 
vai., Seinų apsk., gyv. kuriame tai 
Pennsylvanijos mieste, 611 Pine St.

Žilinskaitė Joana, Papilio vai., Bir
žų apsk.

Žukauskas Pranas, turįs brolvakiį 
Feliksą, gyv. Chicagoj.

Jieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania.
41 W. Sžnd St., New York 24, N.Y.

Lina, sesuo Mu-

Ša-

Informacijos Centro Pajieškomi Asmenys
Bakšys Antanas, gimęs šilišninkų 

km., Šimkaičių vai., Raseinių apsk.
Baranauskas Jonas, 27-29 m. am- 

išlaikymą, mokslą. ir t.t., žiaus, gyveno PoUronių km., atva- 
.. i -* ai cm n--7 r i I ziavo 1 Ameriką 1937-38 m. ir gy-įsmoketa $1,90 uo7, lieka Į Veno Brooklyne.
$4,833.32. Š. m. sąskaitų Bąltrušiunas Jonas, gimęs Pasva- 

i»za Vm Biržų apsk., apie i>0 metųdar lieka $1,292.85.
Visais lietuvių našlaičių 

reikalais ir užklausimais 
malonėkite kreiptis į BALF 
Lietuvių Našlaičių Komite
tą 19 W. 44th St., New 
York, N. Y.

Salomėja Čcrienė, 
Pin Ir rot Arži

Liet. Naši. Fondo K-tas

Atvyko 30 Lietuvių
Vasario 11 d., laivu “Ma

rine Rerch” tarpe 929 ke
leiviu atvyko 30 lietuvių:

Julius ir Marijona Abrai- 
čiai su sunum Šauliu ir duk
ra Nijole, Juzė Bakšienė, 

visi yra labai patenkinti ša- Amerikos pilietė, su dukra

lio km., 
amžiaus

Butautas Vladas.
Butautienė Veronika, Ukmergės 

apsk., Taujėnų miesto.
Cegelytė Marė, gyv. Chicagoje. 
Cviklienė Elena, Ustukių kaimo, 

Pasvalio vai.. Biržų apsk., apie 56 
metų amžiaus.

Daukšaitė Morta, iš Plungės, da
bar gyvena Chicagoje.

Dneprovvky Eugenia, apie 15 m. 
gyvena New Yorke. dirba grožio sa- 
lione, Broadvvay, Brooklyne.

Evanevi-ski John, paskiausia gy- f 
veno Columbus, O., baigė Ukmergės ’ 
vai. gimnazijų Lietuvoje. Atvyko 
pas motinų į Ameriką 1931 m.

Gavelienė Teofilė, Alytaus apskr., 
Miroslavo vai., Mociškėnų kaimo.

Ilartunga Jonas, gimė Manino 
kaime, Tauragės apsk., išvyko į A- 
meriką 1912 m., pradžioj gyveno 
Chicagoj. vėliau Bostone.

iš Lietuvos išvažiavo 1928-29 m. 
Krokonį Antanų, apie 60 m. amž. 
Krokonienė Veronika (Tiškaitč), į

Ameriką atvažiavo prieš Pirmąjį 
Pas. Karą.

Lazdauskai, Kazys ir Motiejus, iš
Raseinių apsk., Aukštašlynų km. 

Liudgin Moše, išvyko iš Raseinių
miesto, rūgs.-spalių mėn., 1939 m. 

Lukšaitis Karolis, 70 m. amž., gy
venęs Milwaukee, Wis., 1900-01 m. 
išvažiavo iš Vilkaviškio.

Marcinkus Kazys, išvyko prieš 20 
metų, kilęs iš Žagarės, gyv. Kanadoj 

Menkeliunas Jonas, Raseinių apsk. 
Šimkaičių vai., Patalupio km.

Novickį Klementas, gimė Kiviltoj, 
j Šiaulių apsk., prieš Pirmą Pasauli- 
į nį Karą išvažiavo į Ameriką. Kle

mentas jau miręs, bet paliko naš- 
į 1^ ir Įg-gD gv -

Petkevičiau, Antanas ir Stasys, 
nuo Šiaulių.

Pilyponytč, Liucija ir Bronė, abi
Amerikos pilietės. Liucija grįžo į 
Ameriką 1941 m., o Bronė keturiais 
metais pirmiau.

Sedaitis Albertas, žurų km., ša
kių vai.

Stačiokas, Jonas ir Kostancija, 
į gyv. Chicagoje.
| _ Šimkus Sofija (Petraitytė), gimėIsokaičio. Prano ir Antano gimi
w .....

r-.,I 4'"»ku!i, Jonas ir Veronika, šil.s- 
Šimkaičių vai., Raseinių

vo naujais globotojai 
Antruoju transportu 1946

m. rugpiučio mėn. 31 d. at
vyko Albina Raulinaitytė. 
Anelė Stumbrytė, Danutė 
Vasiliauskaitė. Jos dabar

timo. Liga pasireiškia ašt- mokosi įv. Pranciškaus A-
riu gerklės uždegimu, vėmi 
mu, karščio pakilimu ir o- 
dos paraudimu.

Ligos simptomai dažnai 
pasireiškia dideliu 
skaudėjimu ir negalėjimu 
nieko nuryti. Pažiaunės kal
tais patinsta, kaklo liaukos 
padidėja. Liežuvis papras
tai pabrinksta — jo viršū
nė ir kraštai parausta ir

kademijoje. Pittsburghe.
, bet Danutė šiomis dienomis 
{išvyksta pas savo globoto- 
jjus. pp. žogus, Detroite, 

burnos; Liet. Naši. K-to pirm. p. Ko
nčienė daro pastangų su
rasti Anelei ir Albinai lie
tuvių šeimas Pittsburghe.

Berniukai. Jonas Martin- 
kus, Arvydas Šimonis. Sta
sys Siutila ir Jonas Kruži-

buna prisagstyti raudonų nauskas randasi Mariana-

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, ka<l kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

spuogelių. Skarlatina ser
gančio žmogaus liežuvis at
rodo, kaip “braškė.”

Ligonio oda parausta į 
dieną ar dvi. Išbėrimas iš
pila visą kūną ir laikosi 
bent savaitę laiko. Po to 
raudonumas pradeda ma
žėti ir išnyksta. Karštis li
gos pradžioje urnai pakyla 
ir laikosi arti* 104-105 laip
snių F. per keturias ar pen
kias dienas.

Skarlatina paprastai pa
lieka žiaurių komplikacijų 
organizme — supuliavimą 
kaklo liaukų, ausų, sinusų 
ir įdegimu inkstų. Neretai 
ligos pasekmėje seka plau
čių uždegimas, širdies, są
narių ir kitų organų nega
lavimai.

Apsauga
Apsauga nuo skarlatinos 

yra skiepijimas, kuris da
bar yra plačiai vartojamas. 
Dr. Diek nurodymu, reikia

polio Kolegijoje, Thompso 
ne. Iš mokyklos gautų pra
nešimų matyti, kad ir mer
gaitės ir berniukai labai ge
rai mokosi ir yra patenkin
ti savo mokykla, žinoma, 
kiekvienas iš jų tikisi neuž
ilgo taipgi surasti sau glo
bojamą šeimą.

Liet. Naši. K-tui paskel
bus atvykusių sąrašus, atsi
šaukė Arvydo Šimonio dė
dė iš Brooklyno, ir Stasio 
Siutilos dėdė iš Moundsvil- 
le. W. Va. Jie sutiko palik
ti savo giminaičius kolegi
joje iki mokslo metų galo 
ir vėliau jais rūpintis. Jono 
Martin kaus dėdė Cambrid
ge, Mass. taipgi pareiškė 
noro rūpintis Jono ateitimi.

Protestonų tikybos Klai-

Sėdos krašte gimęs Jonas 
ames (Gerleikis) randasi 

St. Christophers School, 
Dohbs Feiry. Šventėmis ir 
nemokslo dienomis ji malo
niai globoja pp. Šneiderai-

{Irena ir sunum Česlovu: Vi
lius ir Jieva Bertulaičiai; 
Eugenijus Birmantas su su
num Alerimantu; Tomas 
Dambrauskas, Amerikos pi
lietis, su sunum Vincu; Al 
gimantas Kaupas; Marijo 
na Kumpikaitė. Amerikos 
pilietė, Baltijos Universite
to Hamburge studentė: O- 
na Kleizienė, Amerikos pi
lietė, su dukra Nijole; Jen- 
nie Linkevičienė, Amerikos 
pilietė; Nikalojus ir Mag
dalena Norkai, su dviem 
sunais; Kazvs Valužis; pro
fesorius Antanas Salys, su 
žmona Sofija.

Kartu atvyko ir šeši lietu
viai našlaičiai: Bronė And- 
riuškaitė. Pranas Brencius. 
Birutė Jasevičiutė, Mariio- 
na Kukštaitė, Izelina Na- 
majauskaitė ir Danutė Va
siliauskaitė.

L. G. K.

Karinauskas, Juozas ir Feliksas, 
trw. A menke nuo Pirmo Pasaulinio 
Karo ir išvyko iš Lietuvos iš Ruš- 
kelių kaimo.

Kazlauskienė Renė (Daukšaitė), 
G'"ĮĮisi Plunerėj, jryvena Chicagoj.
, Kiškis Julius, apie 28-30 m. 
žiaus, Labiškių km., Ukmergės

am-
aps.,

nipkų km., 
apskr.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti į:

Lithuanian American Information 
Center

233 Broadway, New York, N. Y.

daryti vienas įšvirkštimas čių šeima Brooklyne.

SKAITYKITE
Informacijos Centro 

Leidinius!

LFTHUANIA’S F1GHT FOR 
FREEPOM

By—
E. J. Harrisoti.

Kaina 50c.

GHILLEBERT PE I.ANNOY 
IN MEPIEVAL LITHUANIA

By—
P. Klimas.

Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TW1N 
TEI’TONIC CLUTCU

a rollertlve »ork 
Kaina $1.00

Lithuanian American Information 
Center,

233 Rroadway, New York 7, N. \ 
Užsakymus siųskite:

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKkKIUS I. Aiškinama laiMi ir aplinkybės kada j Pašau'] atėjo 
Knatus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS 11. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijoa bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Knatus buvo Runai* Katalikas?
SK IRIUS IV. Kaip profesorių* Pr. Bučya, Kaune Kunigų Se- 
mmanjoje aettyoamas fundamentaiinę teologiją, aiškinu Mokių 
eoarna valatybeje adin imat racijos formų. AisKinCaman tas for
mas, ji* pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik au tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SK^RIUs V. Pcpietių vardai iš devinto stnito.ecio ir jų darbai 
*K1 KILS V L Kryžiaus Karai ir popiežius Uruuoaa u. inkvizi
cija ir popiežių prafceikiraai.
SKYUlUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIIL Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apw 
kita* bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų paaisver.timai ir pa 
reiškiniai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X partfkvmėjo muuigencijaa

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, oi* joje ras daag reikaiieųų dalykų ir geriaiMtai <aie» 
aumpažinl *u visa kataiiSiškos bezayčiee praeitimi

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vieno*.i ar kituki su
pratimą apie tikėjimų arba tikėjimų įkaito kaipo žaislą ir taru- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai rai k etų tų veikalų perskai
tyti. laip aiškina savu kaygoja tuo. M Valadka

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aadiaao viršeliais, gražiai Mdsarmeai raidėm (apaaMaa kay- 

<oe vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais papiares vlršeHaie, kaina $1.2*.

REV.
Galima gaut pa 

M. VALADKA
autorių, sakančiu adresu: 

R. D. 2, DALTON PA

Tslpci galima gaut tų knygų aoordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

e
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Vietinės Žinios
Tautoms, išdėstė Vyriausias nams iš Mass. valstijos ir 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko- paskelbti spaudoje.

Adv. J. Grigalius, 
Pirmininkas.

J. Arlauskas,

mitetas: pagaliau.
Tebūnie nutarta šios re

zoliucijos kopijas pasiusti!
senatoriams ir kongresmo- Sekretorius.

Mirė Senas “Keleivio’’ 
Skaitytojas Aleksandras 

Kuklys

Reikalauja Paimti Elevei- j INCOME TAX 
torius į Miesto Rankas | _______

Massachusetts 
svarsto įstatymą,

seimelis; Aš ir sūnūs esame pasiruošę 
išpildyti val- 
iš uždarbio.

VASARIO 16 MINĖJIMAS PRAĖJO 
PAKELTU UPU

Bostone Per Minėjimą Sukelta $5,636.25 
Lietuvai Vaduoti

Bos- miteto vice-pirmininkas. 
1 Auku

Praeitą sekmadienį
tono lietuviai gausiai susi-’ Aukų rinkimą organlza- 
rinko į South Bostono Hi°h vo L. N. Komiteto iždinin- 
School svetainę minėti Lie- kai: Dr. A. L. Kapočius ir 
tuvos nepriklausomybės pa- A. J. Namaksis. Jie sutelkė 
skelbimo 29 metų sukaktu-' gražų buri aukų rinkėjų ir 
ves. Didelėj svetainėj gali labai tvarkingai pravedė 
sutilpti virš tūkstančio žmo- rinkliavą.
niu ir ji buvo pilnutėlė. Su i Aukų rinkimo reikalu 
dideliu susikaupimu ta di-j kalbėjo A. Kneižys ir suma- 
delė lietuviu minia išklau-jniai ragino lietuvius prisi- 
sė kalbėtojus, pasisrerėio

MASSACHUSETTS GUBERNATORIAUS 
LAIŠKAS LIETUVIAMS

February 14, 1947 Lithuanians, commend 
As Goyemor of the Com- them for the patience and 

monwealth of Massachu- fortitude \vith which they 
setts I want to commend the have bome their heavy 
Lithuanian Americans for burden and to wish them 
their loyalty and devotion veli in their struggle for 

a free and independent re- 
public.

I am confident that when 
the vvorld acknowledges 

which is temporarily eciip-'įthat rigth is migth, Lithua- 
sed. ■ nia’s plight will be given

Lithuanians have ahvavs fair consideration and that 
been liberty-Ioving people. she will be granted the

to our coutry on this 29th 
anniversary of the inde- 
pendence of their native 
land — an indenendence

gražiomis lietuviškomis dai
nomis, kurias sudainavo

dėti savo auka prie Lietu
vos vadavimo reikalo. 

Aukų rinkliava buvo la-
puikiai išlavintas “Dainos”; bai sėkminga. Viso per Va-

vadovaujamas p-lės sario šešioliktos minėjimą 
Bostone buvo sukelta 5,-

choras
A. Tataroniutės, ir sudėjo 
gausiai aukų Lietuvos lais
vės kovai paremit.

Susirinkimo pradžioj Ste
pono Dariaus posto legio
nieriai Įnešė Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas ir iškil
mingai jas iškėlė prie est
rados. Po to kun. Urbona
vičius perskaitė maldą, o

636 doleriai ir 25c.
Stambiausią auką Įteikė

Lietuvai Remti Draugijos 
Bostono skyrius, kuris per 
p. J. P. Tuinilos pasidarba
vimą sukėlė iš savo narių 
ir pritarėjų virš dvejų tūks
tančiu dolerių aukų. Tą 
stambiausia auką iteikė

“Dainos” choras sugiedojo. adv. K. Kalinauskas. Stasys 
Amerikos ir Lietuvos him- Mockus iteikė So. Bostono
nus.

Didžiajame 
tuvių mitinge

Bostono lie-

Februarv 16 represents to 
them what the Fourth of 
July does for us — free
dom. I. therefore. want to 
extend my sympathy to the

freedom she so well de- 
serves.

(Pasirašo)
Robert F. Bradford,

Governor.

BANKIETAS DR. J. 
PAJAUJUI PAGERBTI

Dr. D. Pilka po $5. Januškis 
$3. J. Vinciunas $2 ir L. Lin
da — $1.

SLA 359 kp. savo narių tar
pe sukėlė ?30, kuriuos sudėjo 
po $10: Jurgis Štukas. Anta- 

Ketvirtis. 
tos aukos.

Praeitą sekmadienį Bos
tono sandariečiai buvo su
rengę bankietą Dr. J. Pa
jaujui pagerbti. Prisirinko į nas Alekna ir P. 
pilnutėlė Piliečių Draugijos; Čia yra tik 
svetainė svečiu, net rietu’kurias sukėlė Lietuvai Rem- 
prie stalų pradėjo trukti. Išiti Draugija. Kaip tik hend- 
Worcesterio atwko “Gabi- rosios rinkliavos iždininkai

• 1 ku ’hetuviams padėti
Praeitą savaitę So. Bos- rį musu miesto gatvekariai ^.la? aP>ska*tas> 

tone mirė senas “Keleivio’ v)lltll nerimti iš nrivačios K,ekv,eną vakarą nuo 6 iki 10 draugas, ilgametis laikraš- oT‘ miesJo ,",7 n“° 1
cio skaitytojas Aleksandras! kas Kompanija skundžiasi, vaL pletų lk'
Kuklys. Gyveno ant Trecios ka(j jį negali išsimokėt, nors
gatvės. Sirgo ilgus metus 
vėžio liga. ta liga ir mirė. 
Sirgdamas velionis mėgda
vo skaityti “Keleivį.” Gaila 
eero lietuvio ir susipratusio 
darbininko.

Staiga Mirė Mykolas 
Jarmalavičius

10
s nuo 

vai. vakare.

JOHN J. ROMAN
keleivių skaičius gatveka- 366 W. Broadway, So. Boston
nuošė žymiai padidėjo. To i 
klausimo svarstymas seime-į 
lyje gali užsitęsti. I

(Antrame aukšte)
(11)

DARBAS MOTERIMS

Pirmadienio vakare štai 
ga mirė bostoniškis Myko
las Jarmalavičius. Velionis 
atėjo i svečius ant Athens 
gatvės pas savo pažįstam \ 
Išeidamas nugriuvo laiptais 
žemyn, susitrenkė galvą ir 
vietoje mirė. Dabar eina ty
rinėjimas, kaip įvyko ta ne
laimė.

Mirė Senas Lietuvis 
Graborius

Ar Pažįstat tą Vyrą?
Reikalinos moterys rušioti 

į nas, pastovus darbas — 5 
nos savaitėje. Kreiptis:

229 A St., Boston, Mass.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

vil-
die-

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

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

Praeitą savaitę mirė se
niausias Bostono lietuvis 
graborius S. Barasevičius, 
kurio laidotuvių įstaiga ant 
Broadwav buvo plačiai tarp 
lietuvių žinoma ir kadaise 
labai garsi. Laidotuvių įs
taigą toliau veda Rarasevi- 
čiaus sūnūs.

Tai Juozas Stalinas, ka
da jis buvo dar jaunas ir 
bankus rubavojo. Plačiau a- 
pie Juozo Stalino gyvenimą 
skaitykit knygutę: “Kaip 
Kaukazo Razbaininkas Pa
sidarė Rusijos Diktatorių.”

jos” choro vedėjas J. Dir- 
velis ir įam vadovaujant 
“Gabi ios” choras sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus ir iš dvejų atvejų pa
linksmino svečius gražio-į 

mis dainomis.
Svečias Dr. J. Paianiis i 

vakariene atvyko vėlokai 
dėl susitrukdymo 
Jis atvyko, kada jau eio 
linksmoji vakarėlio dalis ir 
kalbėjo labai trumpai. Sve
čias tik pabrėžė reikalą ko-

priduos mums visa aukotojų 
sarašą, mes jį tuoj paskelb
sime.Lietuviu Piliečių Draugijos 

auką $1,000. Aukotojų są-
bus paskelbtas “Ke- 

nienus Bronius Budginas j leivyje” vėliau, o dabar rei- 
apie savo ir visu lietuviu, kia trumpai paminėti, kad 
pergyvenimus po rusų
vokiečių okupacijomis

kalbėjo inži- j rasas Gatvekariai Piniginėj 
Bėdoj

RADIJO PROGRAMA
ir i lietuviai Bostone labai šir- 

Ta dingai atsiliepė i Amerikos 
pačia tema kalbėjo ir kun. Lietuvių Tarybos raginimą 
Jonas Borevičius. Abudu paremti Lietuvos laisvės 
kalbėtojai turėjo skaudžių. kova. Buvo pavienių asme- 
pergyvenimų nacių ir bolše-nų, kurie aukavo po $500 ir 
vikų kalėjimuose, abudu nemažai aukavo po $100, o 
vaizdžiai nupasakojo, ką daugumas aukų sudėta po 
lietuviams reikėjo iškęsti 25 ir po 10 dolerių, 
nuo abejų okupantų karo; “Dainos” choras dainavo 
metu, ir ką lietuviai kenčia iš dvejų kartų. Pradžioje 
dabar, kada rusiški okupan- choras sugiedoĮo himnus, o 
tai vėl laiko Lietuvą savo po rinkliavos iis padainavo 
vergijoje. ; eilę skambių lietuvišku dai-

Be tų principaliu kalbė- nų, kurios sujaudino ir su
kalbėjo dar Lietuvos žavėjo klausytojus. Neskait 

savo amžiumi jau- 
choras, sa-

Bostono gatvekarių kom
panija skundžiasi pernai 

kelyje, turėjusi didelius nuostolius. 
Bet Bostono, miestas reika
lauja. kad gatvekariai su
mokėtų $700,000 už užvilk
tus taksus. Jei gatvekarių 

voti už Lietuvos laisvę ir už!kompanija nemoka, miestas 
x--------- laisvę diktatūrų---- ‘ •.—j:—

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

toju
garbės konsulas adv. Shal- lingas ir 
na ir kongresmono J. Mc- nutis “Damos 
Cormack atstovaš Mr. Tho- vo išsilavinimu ir balsui ne. 
mas Murray. Susirinkime skambumu, užima gražią 
buvo perskaitytas musu vai- vietą musų kultūriniame 
stijos gubernatoriaus R. F. gyvenime.
Bradford ir senatoriaus Baigiant susirinkimą adv. 
Lodge laiškai. J- Cunys perskaitė anglų

Susirinkimui pirmininką- kalboje rezoliuciją, o J. Ar- 
vo adv. Jonas Grigalius. Tauskas lietuvių kalboje. 
Lietuvos Nepriklausomybės Rezoliucijos buvo vienbal- 
Komiteto pirmininkas, ir. šiai priimtos, 
protarpiais J. Januškis, ko-

zmogaus 
pajungtose šalyse. Svečias 
atrodo stipriai suvargęs dėl 
badavimo Europoje ir sun
kiu karo pergyvenimų.

Vakarienės programai va 
dovavo J. Arlauskas. Kal
bėjo daugelis svečių, tame 
tarpe nesenai atvykusi tarp

grasina uždėti draudimą 
ant jos tūrio. Kartu mies
tas sako, kad eleveitorių 
kompanija nemoka nuošim
čių už savo paskolas, bet 
moka šėrininkams dividen- 
tus. Miestas mano, kad ge
ras knygų patikrinimas gal 
parodytu, jog eleveiterių

musų Mrs. M. Šveikauskie- kompanija turėjo 
'tolius, bet pelną. 

Dalyvis, rių kompanija iš 
---------------- : sės grasina, kad

AUKOS LIETUVAI 
VADUOTI

f erą 
taip

ji pakels 
iki 15 centu, nes ki- 
negalinti išsimokėti.

NUTARIMAS
MASINIAME LIETUVIŲ SUSIRINKIME VASARIO 

16 D., SOUTH BOSTONO HIGH SCHOOL 
SVETAINĖJ BUVO VIENBALSIAI PRI

IMTAS SEKANTIS NUTARIMAS:
Kadangi daugiau, kaip Tebūnie nutarta, kad šis 

už 20 mėnesių po karo pa- South Bostono lietuvių susi- 
baigoš Europoje. Lietuvą rinkimas kreipiasi į Jung- 
dar tebėra okupavusi Sovie- tinių Amerikos Valstybių 
tų Rusijos kariuomenė; prezidentą ir Valstybės se- 

* Kadangi Rusija neteisė-j k retorių, prašydamas juos 
tai įsteigė Lietuvoje komu-'reikalauti. diplomatiniais 
nistišką režimą, kuris siekia' keliais ir tarptautinėse kon- 
prievarta įbrukti žmonėms ferencijose, kad Rusija ne- 
neankenčiama iiems sovie- delsiant ištrauktų iš Lietu-neapkenčiamą jiems 
tinę santvarką:

Kadangi rusų armijos ir 
žvalgybos remiama komu- ’J . . .
nistu administracija atėmė'lalsv?ls .ne''ar' 
žmonėms visas jų politines zoma,s balsavimais issinn-

vos teritorijos savo gink
luotas jėgas ir politinę po- 
’iciją. ir leistų Lietuvos

ir pilietines teises, juos ziau 
riai persekioja, areštuoja.

kti savo valdža: ir
Tebūnie nutarta, kad šis

Lietuvai Remti Draugijos; 
skyrius Vasario 16-tos die-j 
nos minėjimo proga įteikė 

,aukų Lietuvai vaduoti $2.- 
”eP-jlOO. Tos aukos paeina iš 

Draugijos iždo ir iš savano
rių. kuriuos prie Draugijos 
mobilizuoja skyriaus pii-m. 
J. P. Tuinila. Aukos sukel
tos iš atskirų aukautojų se
ka:

Alex Ganiprow aukavo 
500 dolerių; SLA Antras 
Apskritis — 300 dolerių.

Po 100 dolerių aukavo 
Dr. Joseph L. Pašakarnis ir 
J. P. Tuinila.

Po 50 dolerių aukavo: Walter 
Marcinkus. Sandaros 7-ta kuo
pa, Vincas Balukonis. Silvest
ras Zavaskas.

Po $25: Anthony Juga. Stan
ley Chase. Simon Alukonis. Jo
seph Arlauskas. John P. Jakš
tas. SLA 53 kuopa Chelsea.

Po $20: Ignas Mažutaitis. C. 
J. Kalinauskas.

Stephen J. Minkus — $15.
Po $10 aukavo: Andrew Ja

mes Strekauskas. Anelė ir Juo
zas Januškevičiai. J. Januškis, 
A. Klinga. Joseph Kasper.

Po $5: J. Tumavičienė. Ire- 
ne ir Gertrude Jurėnaitės. K. 
Mereškevičius. D. Zaleskas. Ja
nuškis. Bratėnas, C. J. Kali
nauskas.

Po $2: Peter Janis, Julius

baudžia sunkiomis kalėjimo susirinkimas kreipiasi į 
bausmėmis ir masėmis ga- Jungtniu Tautų Žmogaus 
bena į Sovietų Sąjungos gi-. Teisių Komisiją, perjos pir- 
lumą, o jų turtą atiduoda mininkę, p. Eleanor Roose- 
atvežtiems iš Rusijos kolo- veltienę, prašydamas ją už- 
nistams, tai tarti nekaltai kenčiančius

Tebūnie nutarta, kad šis Lietuvos žmones ir apginti 
susirinkimas, paminėdamas juos nuo Rusijos bolševikų 
29-tas metines Lietuvos ne- bei jų tarnų nežmoniško te 
priklausomybės paskelbimo roro ir persekiojimo, at- 
sukaktuves. pareiškia griež- kreipiant Jungtinių Tautų kuvienė, And. Juga. 
čiausią protestą prieš Sovie- organizacijos dėmesį į pa-'

PARSIDUODA BOILERIAI

Kam reikalingas boileris, gil-i . 
ro arba vandens šildymu, gali 
tuoj gauti. Yra Amer. Radia- 
tor Kompanijos boileriai nr. 17 
ir 21. Kreiptis Į:

F. N. RAMAN,
125 Brooks Avė., Arlington, 

Mass.
Tel.: ARL 1936.

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos:

ir

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

noo iki
iU

1— Muzika.
2— Dain. Vincukas Mo

tiejaitis iš Worcesterio su 
akompaniste May Meškus.

3— Pasaka apie Magdutę.uisym0 krautuvė
Po programos parašykite ir visais kitais įrengimais, par-! 

savo įspūdžius ir nusiųskit siduoda už $3,500. Įnešti reikia į 
šiuo adresu: WORL Sta- $1.000. Galima matyti dieną.j 
tion, Lithuanian Program, vakare ir šventadieniais. 
Boston, Mass. . S. Minkus. 675 Eight St.. So. Bostone

’f
PARSIDUODA NAMAS

2 šeimynų namas ir čeverykų 
su mašinomis

ne nuos- 
G at vek a-'»•“ “H ’ ~ ~ ~ ~ 
savo pu-

Dr. Pilkos Namuose Rau
donojo Kryžiaus Vajaus 

Buveinė

saI afa

Nuo kovo mėnesio prasi
dės po visą Ameriką Rau
donojo Kryžiaus vajus. So. 
Bostone vaujaus darbuoto
jų buveinė (headųuarters) 
bus Dr. Pilkos namuose.
546 Broadtvay. Kas 
prisidėti prie vajaus savo 
darbu, gali jau dabar ten 
užeiti užsiregistruoti, o at
einantį pirmadienį, vasario 
24 d., 8 vai. vakare ten Į- 
vyks Raudonojo Kryžiaus 
vajaus darbininkų susirin
kimas.

Gaisras Prano Rupkelio 
Namuose

Praeitą penktadienį ank
sti rytą kilo gaisras Prano 
Rupkelio namuose. 607 E. 
8th gatvėj. South Bostone. 
Gaisras kilo iš skiepo. At
vykę gaisrininkai išnešė iš 
degančio namo F. Rupkelio 
senelę motiną.

Dr. Jakimavičiaus
Paskaita

21
ŠĮ penktadienį, vasario 

d. “Sandaros” svetainėj,

tn Rusiios neteisėta, sauva- sibaisėtinus faktus, kuriuos buvo sudėtos sekamai: iš kuo- 
lišką ir žiaurų elgimąsi Lie- savo rašte, Lietuvos minis- pos iždo $10. Jonas Andriukai- 
tuvoje; ir (terio įteiktam Jungtinėms tis $10, Napoleonas Januška ir

ir Elzbieta Volungevičiai, Ciras.Įant F gatvės, įvyks Dr. Ja- 
Po $1: P. Likas. Anelė Liut- kimavičiaus paskaita apie 

!• Juga. sveikatą. Rengia Sandaros
LDD 21 kp. pridavė $41. Jos MoterųKliubas. įžanga ne

mokama. Pradžia val- 
vakare. Kviečia visus.

Valdyba.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St, arto Central 8<. 

CAMBRIDGE, MASS.

“Tikra Pasitenkinimo Vieta”
Receptus ispildom, kaip Daktaro nurodyta 
Spumoni A is-Krymas, Vienas iš Geriausių, 

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

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

CHARLES ir ROCCO FINI, Registruoti Farmacistai 5
Čia galima nusipirkti ir “Keleivį” į

sa k-s s x x x x

C t

Dr. Leo J. Podder
Iš Lcninfrado.

Specializuoja Vyrišky organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterą ir Vyrų ligsa 

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

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakar* 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS/
TeL Commonwealtb 4578

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 Cenlęr
652 E. Broadway, prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446

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.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Trcmonl .St„ KimbaI Ruilding 

Kambarys 203
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikriniaą

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-| 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 
326 BRO A DWA Y.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOIIth Boston 4618

prieinami




