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Amerika Nori Paimt Globoti 
Graikiją ir Turkiją

Anglija Nebegali Padėti Graikam* — Siūlo Amerikai 
Paimti Anglų Naštą — Amerikos Vyriausybė Sutinka, 

Jei Kongresas Duo* Lėšų — Europai Reikia 
Pagelbos Gintis Nuo Bado

i

ITaeitą savąjtę Anglijusį 
valdžia kreipėsi j Ameriką 
su skubiu pasiulymu, kad 
Amerika pasiimtų ant savęs' 
naštą pagelbėti Graikijai. 
Anglija turi tiek daug eko
nominių sunkenybių po ka
ro. kad ji nebegali ilgiau 
remti graikus. O jei Grai- 
kija negaus pašalpos is An- veiR1

Kaimynai Kursto
Graikijos Nera

mumus
Jungtinių Tautų 

ja, kuri nuvyko j 
ištirti Graikijos 
neramumus 

jau

komisi- 
Graikiją 
pasienio 

ir partizanų 
išklausinėjo

ETNOS VULKANAS VĖL ATGIJO

Piktas Etnos vulkanas Sicilijos salote vėl atgijo. Iš 
jo veržiasi durnai ir karšta lava. kuri«igningai.s upe
liais teka nuo kalno žemyn ir viską jakeliui degina. 
Čia matyt, kaip deganti lava pasieki* atkalnėje na
muką ir liepsnos pradeda jj gaubti.

Palestinoj Paskelb
tas Karo Stovis

Anglų karo valdžia Pa
lestinoj paskelbė karo sto
vį ir vedė grie'žtą gyvento
jų kontrolę. Karo stovis pa
skelbtas žydų apgyventoje 

{Jeruzalės miesto dalyje 
[Tel Avivo mieste ir kitose 
, palestinos vietose. 6<> žydų 
Įtariamų terorizme jau su
areštuota.

Karo stovis buvo paskel- 
j btas del to, kad šeštadienį 
j teroristai išsprogdino Jeru
zalėj anglų karininkų kliu- 
bą. Sprogime žuvo 21 žmo
gus.

Amerikos Delegacija Vyksta 
Maskvos Konferencijon

Generolas G. C. Marshall Vadovauja Delegacijai—Mas
kvos Derybos Bus Sunkios—Vargu Pasiseks Susikalbėti 

su Rusais — Santykiai su Rusija Neina Geryn

Prezidentas Truman 
Lankosi Meksikoje

glijos ar Amei ikos, ten gi ei- daug liudininkų ir surado 
neginčijamai, kad iš Jugo-ciausiai Įsigalės bolševiz

mas, kaip iis Įsigalėjo Ru
munijoj, Bulgarijoj ir Jugo
slavijoj. Jei Graikija pereis 
i Rusijos “Įtakos sferą.” ta
da ir Turkija anksčiau ar 
vėliau atsidurs Rusijos 
takoję.”

“i-

Praeitą ketvirtadieni Wa- 
shingtone Prezidentas Tru
man ir Valstybės sekreto
rius G. C. Marshall turėjo 
pasitarimą su Kongreso va
dais del šito anglų pasiūly
mo. Amerikos vyriausybė 
yra linkusi perimti iš Ang
lijos jos naštą Graikijoj ir 
padėti g ra i ka rnS ir 
apeūgisihMMio bado ir n 
rusiško bolševizmo. Klausi
mas dabar priklausys nuo 
Kongreso, ar tam reikalui 
bus skirta lėšų, kad Ameri
ka galėtų Graikijai pagel
bėti.

Iš visos Europos ateina 
pagelbos šauksmas Į Ame
riką. kad ji padėtų Euro
pos kraštams apsiginti nuo 

«bado. Praeitą savaitę iš Vo
kietijos grįžo buvęs Ameri
kos prezidentas H. Hoover. 
Jis sako, kad Amerika ir 
Anglija turi skirti kiekvie-

slavijos ir Albanijos graikų 
“partizanai” gauna ginklų 
ir kartais ištisos bandos 
“partizanų” ateina iš tų 
kraštų Į Graikiją kelti ne
ramumus ir daiyti užpuldi
nėjimus ant graikų žanda- 
į-ų ir kariuomenės. Komisi
ja taip pat surinko daug 
medžiagos ir apie graikų 
vyriausybės papildytus žiau 
rumus -kovoje prieš opozi
cines partijas.

Siuto Prijungti 
Visą Angliją

Kinijos Valdžia Vėl 
Persitvarkė

Senatorius

tui’kaiiru’

Kovo 10 dieną Maskvoje 
prasidės Amerikos. Angli
jos, Francijos ir Rusijos de
rybos del taikos sąlygų Vo- 
kietiiai. Numatoma, kad 
derybos bus sunkios ir var
gu amerikiečiai galės susi
kalbėti su rusais. Amerikos 
delegacijai Maskvoje vado
vaus Valstybės sekretorius 

C. Marshall, kurs

Praeitą sekmadienį pre
zidentas • Truman išvyko i 
Meksiką, kur jis svečiuosis 
tris dienas. Pakeliui prezi
dentas atsilankė pas savo 
motiną, Grandvievv. Mo.

Prezidento lankymasis GeorgeIšskaitė 4,000 Metų 
Raštą

Pennsylvanijos universi
teto muzėjaus vienas moks
lininkas, Dr. S. Kramer 
skelbia, kad jis išskaitė ir 
išvertė seną. prieš 4.000 me
tų parašytą vieną sumarie- 
čių poemą, kur aprašoma 
senovės karas tarp sumarie 
čių ir Aratos tautų. Suma- 
riečiai giriasi, kad jie pri
vertė Aratos krašto karalių 
pasiduoti grasinimais ir pa
žadais. arba, sakant šių die
nų žodžiais, jie laimėjo ka
rą be šūvio, vien su “nėr 
vų karo” pagelba.

Meksikoje turi tikslo page
rinti santykius tarp Ameri
kos ir Meksikos ir užtikrin
ti meksikiečius, kad Ameri
ka ir toliau ves “geros kai- 
minystės” politiką santy
kiuose su Lotynu Amerikos 
kraštais. Meksikoje musų

prieš išvykdamas Į Maskvą 
plačiai aiškinosi su Kongre
so vadais del Amerikos už
sienių politikos.

Tikrosios derybos Mask
voje vyks tarp Amerikos ir 
Rusijos. Anglija ir Franci
ja bus tik antraeiliai tų de-

prezidento atsilankymo pro- rybų dalyviai. Ant Ameri- 
ga rengiamos didelės iškil- kos pečių dabar gula atsa- 
mės. šios savaitės gale pre- komybė už Europos ateities 
zidentas Truman vėl grįš į sutvarkymą ir už išlaisvini- 
Washingtoną. mą Europos tautų nuo bado

ir pavergimo. Kaip Ameri
ka tą savo uždavinį atliks, 
pasirodys Maskvos derybo
se.

Londone buvo bandyta 
iš anksto aptarti taikos su
tartį su Austrija ir Vokie-

Richard Rus-
sel iš Geoi-gia siūlo prijung- riausybė persitvarkė. Ja pa
ti visą Angliją prie Ameri- ėmė vadovauti generalisi- 
kos. Jis sako, Amerika tu-1 mas Čankaišekas, o buvęs 
retų priimti Angliją, Škoti- ministeriu pirmininkas T. 
ją, Wales ir Airiją Į Ame-'V. Soong pasitraukė. Val- 
rikos Jungtines Valstybes* džios persitvarkymo prie

Kinijos nacionalinė vy-

ir suteikti joms valstijų tei
ses. Tas senatorius sako, 
kad Anglija visvien griūva, 
jos, imperija.MstirJiktaijRaą. Buvę?

2.400 streikuojančių mo. bėra laiko klausimas, kada mininkas T. V. Soong buvo 
kytojų Buffalo mieste nu-'Anglijos imperija visai su- kaltinamas, kad jis nemo- 
traukė streiką. Jie skelbia,' byrės ir Amerikai teks su- kėjęs apsaugoti kraštą nuo 

infliacijos.

Buffalo Mokytojai 
Baigė Streiką

žastis yra didelė infliacija, 
kuri paskutinėmis dienomis 
visai susmukdė Kinijos va-

Rusija Kritikuoja 
Amerikos Delegatus

kad Buffalo miesto majoras rankioti jos šipulius. Jei an- 
pripažino jų reikalavimų glai butų protingi, jie patys 
teisingumą ir pasižadėjo tuoj pat prisijungtų prie A- 
jiems pakelti algas. Buffa-' merikos ir visas klausimas 
lo mokytojai streikavo vie- butų baigtas.
ną savaitę. 72.000 mokinių• s s — • s

Telefonų Tarnauto
jai Žada Streikuot

_ Sumariečjų ir Aratos tau-
rnifTOtėrių gervėje gy reuiUpietT-

nėj Mesopotamijos dalyje. 
Dabai- išskaityta senovės 
poema buvo atrasta atkasi- 
nėjant senovės

Valstybės sekretorius G. 
C. Marshall rengiasi vykti į_ s • 1 -

del to streiko negalėjo lan
kyti mokyklas.

Daugelyje Amerikos vie
tų mokytojai kelia reikala- 
vima pakelti ju uždarbius.
Mokytojai skundžiasi kad .iklausomos 

darbas yra labai blogai: R;., v.jzl
Telefonu tarnautojų ne- 

unijos skel
bia. kad jos balandžio mė
nesį stos į streiką, jei iki 
balandžio 7 dienos nebus

na po 475 milionus dolerių,* apmokamas, 
kad apgynus Vokietiją nuo, _
bado per ateinančius 18 . .
mėnesiu. Jei to nebus jiada- LaiVrenCC Mirė KoS-^*^'  ̂ pakėlimo,
nda. Vokietiia badaus ir Ciurlimis
negalės sutvarkyti savo u- 
kio. ,

Iš Balkanų. Vengrius.! 
Lenkijos ir iš Rusijos (Uk
rainos ir Bielorusiios.) pra
neša, kad ten siaučia badas. 
Sako. pernai vasara tuose 
kraštuose buvo didelės sau
sros ir todėl dabar siaučia 
badas. Pagellx>s iš Ameri
kos laukia Italija, Franci- 
ia. Austrija ir kitos Euro
pos tautos.

VOKIETIJOS “ATNACI- 
NIMAS” DAR ILGAI 

TĘSIS

Telefonu unijos turi 140. 
000 narių. Unijos jau pra
nešė telefonų kompanijom, 
kad jos yra nutarusios pa
skelbti streiką. Unijos skun 
džiasi. kad ikišiol darbda
viai tarnautojams nepasiūlė 
jokio algų pakėlimo ir to
dėl tarnautojai tik su strei
ko pagelba tikisi iškovoti 
geresnes darbo sąlygas.

TREMTINIAMS GALIMA 
RAŠYTI LIETUVIŠKAI

Rusija Saukia Padi
dint Gamybą

Rusijos valdžia išleido į- 
sakymą padidinti šiais me
tais sunkiosios pramonės 
gamybą. Valdžia sako, kad 
ypatingai atsilikusios ūkio 
šakos Rusijoj yra statyba, 
anglių kasyklos, aliejaus 
kasyklos, žemės ūkio maši
nų gamyba, vartojamų pre
kių gamyba ir elektros prie
taisų gamyba. Visų tų ūkio 
šakų gamyba turi būti pa
didinta. Rusijos valdžia 
skundžiasi, kad dideli sun
kumai reiškiasi žemės ūkio 
gamyboje, cukraus išdirbi- 
me i)- kitur. Kiekvienas Ru
sijos darbininkas turi padi
dinti savo jiioduktngumą 
13*; o statybos darbinin
kai 11

AMERIKIEČIAI TEISIA
HITLERIO PADĖJĖJĄ

j “ HVLUi IŲ
konferenciją tartis del tai- jų” ministeriu delegatai 
kos su Vokietija. Jis imasi Londone negalėjo susikal- 
su savim daug patarėjų, ta- J)ėti. Del Austrijos buvo lvg 

v _ griuvėsius, me skaičiuje yra ambasadų- ir susitarta, bet irgi nieko
Ji vra parašyta ant akmeni-lrius Murphy ir John Foster į galutino nebuvo prieita. Iš
nių lentelių “kylraščiu,” ar
ba iškaltais akmenyje žen
klais.

ELEKTRA GYDO 
ŽIAUGČIOJIMĄ

Iš Hartford, Conn. 
neša, kad ten yra išgalvota 
naujas elektrinis aparatas, 
kuris gydo žiaugčiojimą. 
Viena jauna mergaitė žiaug 
čiojo be paliovos ir niekaip 
negalėjo pasigydvti. Nau
jas aparatas ją išgydė.

pra-

'galutino nebuvo 
to spėjama, kad Maskvoje 
vargu pasiseks su rusais su
sitarti del Vokieti ios atei-

Dulles. Maskvos laikraštis, 
leidžiamas anglų kalboje,
“New Times” tuos Ameri
kos delegatus iškoliojo, kai-Į ties. Rusai nori, kad ateities 
po “reakcijos gynėjus,” o 
prieš J. F. Dulles rusų spau
da jau ir seniau vedė piktą 
propagandą, kad jis esąs 
fašistas, naujo karo šalinin
kas ir panašiai jį niekino.

NAIKINTUVO 
REKORDAS

Vokietija butų sovietiška, 
o anglai ir amerikiečiai ne
nori užleisti Vokietijos ru
sams. Todėl maža vlties 
Maskvoje susikalbėti.

ORLAIVIO
NAUJAS

Kovo 2 d. čia po ilgos li
gos mirė draugas Kastan
tas Čiurlionis, veiklus visuo
menininkas, širdingas lietu
vis patriotas. Lietuvių So
cialistų 61-mos kuopos na
rys. Draugas Kastantas pa
ėjo iš Suvalkijos. laurence 

»gyveno ilgus metus. Paliko 
dideliame nubudime žmoną 
Petronėlę ir dukterį Emma. 
Laidotuvės įvvks kovo 6 d. 
Gaila gero draugo, darbš
taus lietuvio, kurs musų vei
kime nesigailėjo nei darbo, 
nei lėšų.

• F. Vareikis.
Vokietijoj veikia pačių ------------------

vokiečių vedami “atnacini- ANTARKTIKOJ SURAS- 
nv>” teismai, kurie tyrinėja TA DAUGIAU ŠILTŲ 
ir teisia tuos nacius, kurie ŽEMIŲ
yra vienaip ar kitaip pra- Amerikos lakūnai surado 
sikaltę. Po visą Vokietiją: Antarktikoj dar kitoj vie- 
tie teismai rengiasi nuteisi toj šiltos žemės, kuri nėra 
941.000 nacių už visokius ! padengta sniegu. Ta nauia 
j rasižengimus. Tų teismų šiltoji žemė yra 500 myliu 

nuo pirmiau suras 
tos šiltosios žemės. Ameri 
kos eksnediciia. kuri tyri 
nėjo Antarktikos žeme jau 
erižta Amerikon. Kai kurie) 
laivai jau išnlaukė namo. 
vienas didelis laivas iau 
grįžo i Bostoną o didžiou 

žiūra liktu ilgam laikui, ta- ekspedicijos dalis dar tik 
da gal su laiku nacizmas rengiasi apleisti Antarkti- 
bus išrauta* i kos žemę.

skiriamos bausmės daugu-) atstume 
moję yra švelnios ir spėja
ma. kad Vokietijoj jokie 
“atnacinimo” teismai neiš
naikins nacizmo, kurs po
grindyje vis dar veikia. Jei 
Vokietijos gyvenimas susi
tvarkytu ir iei aliantu prie-

New York: Amerikiečių 
zonoje Vokietijoj gyvenan
tys lietuviai per ilgą laiką 
negalėjo rašyti laiškų savo 
gimtąja kalba — lietuviš
kai. Jie negalėjo susiraši
nėti lietuviškai nei Vokieti
joje, ne su savo giminėmis 
bei artimaisiais Amerikoje.

BALF ir kitu organizaci
jų vadovybės daug rūpino
si. kad lietuviai tremtiniai 
turėtu teisę susirašinėti lie
tuviškai ir kad galėtų gauti 
lietuvišku laikraščių.

Šiomis dienomis Valsty
bės Dejiaitamento patarė- kiti pakaltieji 
jas~ George L. Warren pra-'
nešė BALF pirm. kun. Dr.
J. Končiui, kad lietuviams 
tremtiniams Vokietijoje ir,
Austrijoje jau leista susira-{ 
šinėti lietuviškai tarpusavy 
ir su užsieniu.

Amerikos kariškas teis
mas Vokietijoj greitu laiku 
teis vieną iš svarbiausių 
Hitlerio padėjėjų, tūlą Dr. 
Hans Heinrich Lammers. 
kuris kaltinamas tuo, kad 
buvo Hitlerio artimiausias 
bendradarbis ir papildė 
daug žiaurumų per karą. 
Prie Hitlerio Lammers bu
vo kanceliarijos viršininku 
ir per jo rankas ėjo daug 
Hitlerio įsakymų. Ameri-' 
kiečiai dabar surado, kad 
Lammers buvo vienas iš 
svarbiausiu Hitlerio padė
jėjų. nemažiau prasikaltęs, 
kai Goerin«W Ooebbels ir 

Niuremberge
naciu vadai.

KORĖJA TURĖJO KRU
VINAS METINES

Pietinėj Korėjoj, kuri y- 
ra amerikiečių okupuota, 
kovo pirmą dieną buvo ap
vaikščiojama Korėjos nepri
klausomybės paskelbimo 
diena. Komunistai po de
monstracijų gatvėse sukėlė 
riaušes ir ivvko susišaudy
mas su policija.. 8 žmonės 
buvo nušauti vietoje, 6 bu
vo sunkiai sužeisti ir 75 
žmonės buvo lengvai sužeis 
ti. Komunistai sukėlė riau
šes įvairiose vietose, bet v- 
patingai kruvinos riaušė? 
vyko Seoul mieste.

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

NEW YORKO MOKY
TOJAI ŽADA STREI

KUOTI

Praeitą savaitę vienas A- 
merikos orlaivis naikintu
vas pakilo iš Honolulu, Ha- 
wajų salose, ir po 14 va
landų 33 minučių skridimo 
nutupė New Yorke. Orlai
vis per tą laiką padarė 4,- 
978 mylias kelio. Tokio il
go kelio dar nebuvo pada
ręs nė vienas orlaivis nai
kintuvas. Paprastai tos rū
šies orlaiviai gali skristi tik 
netolimą kelią.

ŽYDAI SKELBIA 
“ATVIRĄ KARĄ”

Palestinos žydų nelegali 
organizacija per savo radio 
skelbia, kad ji stoja į “atvi
rą karą” prieš Angliją. Sa
vo žodžius teroristai patvir
tino darbais. Pirmadienio 
vakare Haifos mieste neži
nomi teroristai
nes granatas į 
ką ofisą.

IŠTVIRKĘS JAUNIKLIS
NUŽUDĖ MERGAITĘ

Robert L. Coombes, 17 
metų berniukas iš Malden, 
Mass. prisipažino nužudęs 
11 metų mergaitę, .Jacaue- 
line Maxwell. irgi iš Mal
den. Jaunasis kriminalistas 
iau du kartu buvo laikomas 
kalėiime ir du kartu buvo 
paleistas “ant žodžio.’’

Biauri žmogžudystė buvo 
Papildyta sekmadienio va
kare arti mergaitės namų. 
Berniuko tėvai patvs jį įda
vė policijai, jie sako, pavo
jinga laikyti laisvą tokį ly
tiniai nesveiką žmogų, 
gali ir dar ką nors nužu< 
ti.

i. iis 
žudv-

DAKTARAS ATSISAKO 
IŠDUOTI PASLAPTĮ

Lowell, Mas*. — Dakta
ras Charles L. Brennan yra 
traukiamas teismo atsako
mybėn už atsisakymą iš
duoti vieno savo paciento 

j pavardę. Pas jj atvyko iš- 
NORVEGIJA NEDUODA P'ievai i ~ i, , •

įmetė
anglų

ranki-
kariš-

New Yorko miesto moky
tojų organizacija savo me-' 
tinėį konferencijoi aptarė 
mokytojų padėtį New V or
ke ir pasisakė griežtai už 
mokytojų algų pakėlimą.
New Yorko mokytojai sa
ko, mokytojai turi teisę
streikuoti, jei kitaip jie n*-' _ .
gali pagerinti savo gyveni- Smtcbergeno saloje. Uz da- neleidžia jam to daryti, 
mo. New Yorko mokytojai vimą bazių balsavo tiktai tą daktaras traukiamas į 
dar nepaskelbė streiko, bet 11 komunistu atstovų, o vi- teismą. įdomu kaip teismas 
jie žada skelbti, iei miestas si kiti parlamento nariai pasisakys tokiame atsitiki-

RUSAMS BAZIŲ taras ją gydė. Dabar polici
ja nori sužinoti tos mergai
tės pavardę ir nori per ją 
susekti kriminalistą, kurs

Norvegijos valdžia skel
bia. kad Norvegijos parla
mentas slaptame posėdyje; ią užpuolė, bet daktaras sa
atmetė rusu 
duoti Rusijai 
zes Norvegų

reikalavimą 
kariškas ba- 

vakGmoic

ko, jis negali išduoti jos pa
vardės, nes jo priesaika ir 
pasižadėjimas tai mergaitei 

Už

nepadiidns mokytojų algų. balsavo prieš. me.
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ZAGLOBOS DOVANA 
AMERIKAI

šiai ko iš tų kraštų galima - 
laukti, vra nors žmoniška 
pagelba pabėgėliams, kad 

Jungtinių Tautų Organi- jie nepaliktų karo sugriau-i 
zacijoj Rusijos atstovas tos Europos griuvėsiuose 
staiga ėmė ir pripažino A- be jokios globos.

1 To reikalauja žmonišku- 
glooon ts japonų atimtas mas ir paprasčiausias tei- 
Pacifiko salas. Geraširdis singumas. Taupymas pini

gų ant pabėgėlių kupros' 
butų neekonomiškas ir ne-

ir pripažino A- 
merikai teisę paimti savo' 
ęlobon iš japonų atimtas 
’acifiko salas. Geraširdis 

Stalinas padarė Amerikai 
“dovaną,” o jo atstovas)
Gromyko už tą dovaną no-1 garbingas dalykas, 
retų išsiderėti gyvos mėsos 
kąsnius Baltijos šalyse ir 
kitose pasaulio dalyse.

Stalino dovana Amerikai 
primena atsitikimą, kaip 
Zagloba, juokdarys lenkų 
karys padovanojo švedam...
Olandiją. Jis sakė, imkit tą 
Olandiją, mes jums ją ati
duodame.

Zagloba-Stalinas padarė 
panašią “dovaną” Ameri
kai. Pacifiko salos Stalinui 
nepriklauso. Jos buvo užka
riautos amerikiečių krauju 
ir, ar Stalinas nori, ar ne, 
jos liks amerikiečiu ranko
se. Todėl tik paskutinieji 
naivuoliai už tą “dovaną” 
sakys Stalinui ačiū, ir tik
tai kreivadušiai politikie
riai už tą “dovaną” norės 
Stalinui “atsilyginti” Balti
jos šalių ir kitų Europos 
Rytų tautų laisve.

Pacifiko salų dovana yra 
eilinis Rusijos diplomatijos 
triksas. Kai santykiai įsitem 
pa ir amerikiečiai pradeda 
rimčiau galvot apie “kietą 
politiką,’’ tada Stalinas nu
leidžia garo ir parodo savo 
gerą širdį, kas jam nič nie
ko nekaštuoja. Taip jis už- 
boviia lengvatikius, o jo a- 
^entai Amerikoj rėkia: žiū
rėkit, koks geras tas Rusi
jos valdovas, iis mums 
eifiko salų nesigaili...

VIFNYBĖ DAR TOLI?

PABĖGĖLIŲ I. R. O.

Europoje yra virš milio
no pabėgėlių ir tremtinių, 
kurie negali grįžti į savo 
gimtuosius kraštus. Tie pa
bėgėliai yra “sijoti” ir per
sijoti, “skrynyti” ir valyti. 
Jie savo masėj nėra nei fa
šistai. nei “karo

Praeitą savaitę Ameri
kos unijų vienybės klausi
mas buvo vėl “atidėtas” at
eičiai. Pernai metų gale 
CIO unijos pasiūlė Ameri
kos Darbo Federacijai “pa
sikalbėti” apie suderinimą 
abejų unijinio judėjimo ša
kų veikimo prieš Kongre
so planuojamus išleisti 
“darbo bilius.”

Amerikos Darbo Federa
cija į šitą pasiūlymą atsa
kė, kad nėra ko kalbėtis a 
pie "veikimo suderinimą’ 
(unity of action), bet rei 
kia kalbėti apie visišką a- 
bejų unijinio judėjimo ša 
kų suvienijimą į vieną 
ganizaciją.

CIO unijų vadovybė 
tuo “principe” sutiko ir 
skyrė komisiją, kuri turėtų 
vesti tas derybas, bet savo 
laiške pridėjo, kad vieny
bės klausimas išsispręs tik 
vėliau, o šiuo tarpu, sako, 
pradėkime kalbėtis apie 
“veikimo suderinimą.” A. 
Darbo Federacija į tai at
sakė, kad ji sutinka kalbė
tis tiktai apie visišką vieny
bę ir jokių pastarimų dėl 
“veikimo sudemimo” neno- 

Pa-iri.
Taip reikalas dabar ir 

stovi. Ir A. D. Federacijos 
vadai ir CIO vadai meta 
vieni kitiems kaltinimus, 
bet teisybė atrodo ta, kad 

• nei vieni, nei kiti vienybės 
' nenori ir tiktai stengiasi 
atsakomybę už nevieningu
mą suversti ant kitų.

Aišku, kad kol toks ūpas 
: yra vadovaujančiose gru-

or-

su
pa-

JIE IŠGELBĖJO ŠIAURĖJE LAKŪNUS

Paveiksle matome leitenantą Bobbie Joe Cavnar su jo žmona Margaret 
ir dvejų metų vaikučiu, beit. Cavnar buvo pilotas orlaivio, kurs išgelbėjo to
li šiaurėje sudužusio Amerikos bomberio 11 vyrų įgulos. Paveiksle parody
ti ir kiti lakūnai, kurie dalyvavo savo draugų gelbėjime. Iš kairės į dešinę ei
na: sarž. Walter Hustus, kap. Don Shaw, Įeit. Fred Sporer. sarž. J. Schuf- 
fert, Įeit. Wm. Seward, eilinis Chas. Erchak ir kap. Herb Dorsey.

kius teisybę, jei socialistai 
yra blogi, tai tas visai dar 
neišaiškina, kodėl Karpius 
lupa kailį Tysliavai, nors 
jie abu mėgsta “vado prin
cipą” čiulpti?

Ko lietuviški fašistėliai 
barasi visai nesvarbu. Ne
svarbu nė tas, kad jie vie

, . . į pese, tol tikros, širdingos
.. ♦ •»» u t. p011?*; vienybės nebus. O jei darkytai, bet jie negali grįžti bininkai nemoka patys sa- 
Į savo gimtuosius kraštus v0 dujinių ginč^ išįręst. 
dėl jiems gresiamo perse- toi Konį.e^ss turls n£ tTk.
. Pimo 13 -tota'lta“ d?p ' tai progos, bet ir pareigos 
taturų puses. Tų pabėgėlių p^Įarytį tvarka taip vadi- 
skajciuje yra virs 70,000 -jurisdikSniuose

tUV1]£- • a n • streikuose” ir gal kai kur Jungtinių Tautų Organi- -
zacija įkūrė “International
Refugee Organization,” ku-
0 nfi t'TpabŠ- -vieningumui
tvarkymą. Bet Amerikos 
kongresas dar nėra apsi
sprendęs, ar Amerika dėsis 
į tą Internacionalinę Pabė
gėlių Organizaciją. Jei A- 
merika dedasi, ji turi įmo
kėti 71 milioną dolerių į 
tos organizacijos kasą pa
bėgėliams šelpti. Amerikos 
kongresas dar tebeabeioja, 
ar skirti lėšas tam reikalui, 
ar ne.

Jei Amerikos kongresas 
nutartų nesidėti į I. R. O

ir kitur. Jei Kongreso bota
gas bus skaudus, darbinin
kai galės pasidėkoti savo 

ir nesusita-
nmui.

‘SMALAVIRIŲ” SMA
LUOTI GINČAI

Susibarė du lietuviški 
laikraščiai — “Dirva” su 
“Vienybe.” Ko jie barasi, 
kaip ubagai žirnius pabėrę, 
jie, tur but, ir patys nežino, 
bet burnojasi karštai ir vie
ni kitus pravardžiuoja 
“smala viriais.”

Mes bandėme suprasti 
tai pabėgėliai Europoje su-1 dėl kokių “principų” lietu-

Kas Savaite
Teroras “Šventoj” Žemėj Parupo ‘Michelson® PUnai’

Palestinoje veikia karo1 Chicagos komunistų ba- 
Žydų gyvenamos rabanščikas Pruseika rašo: 

Jeruzalėje, Tel Avi- “Man rašo iš Floridos, 
kitur apsuptos

1 stovis. 
! vietos

ni kitus piktai pravarrižio- ro rusai turi “Atomgradą,”
jasi. Svarbiau atrodo, kad 
jie ir bardamiesi visai su
tartinai ardo visų lietuvių 
dirbamą darbą per A. L. 
Tarybą. Jie keikiasi, bet 
kai reikia zbitkiotis, jų 
tarpe yra pilniausia vieny
bė.

Atominiai Rūpesniai
Atomų amžius laužiasi į 

duris. Amerika jau baigia 
statyti kelias atominės e- 
nergijos varomas elektros 
gamyklas. Amerikoje jau 
daromi bandymai su pir
muoju atomais varomu or
laiviu.

nergijos gamyboje. Bet ato
minių bombų Kanada dar 
negamina. Kanados atomi
nė dirbtuvė yra Chalk Ri- 
ver, Ontarijos provincijoj.

arba didžiules laboratorijas, 
kur daromi bandymai su a- 
tomine energija ir “kosmi
niais spinduliais.” Tikrų ži- 
nų nėra. Bet visai tikros ži
nios sako, kad geriausieji 
vokiečių atominiai moksli
ninkai jau antri metai dir
ba rusų pasamdyti Rusijoj 
ir, žinoma, jie dirba atomi
nės energijos gamybos sri
tyje.

Daugelis žmonių sako, 
kad atominės energijos ga
myba dabar nebėra

-ve n 
vių.

Tai paseka žydų teroris
tų veiklos. Žydų e požemis, 
kuris yra žinomas kaip Ir- 
gun Zvai Leumi ir Sterno 
Gengė, žudo Anglijos ka
reivius, karininkus ir net 
savo tautiečius žydus, kurie 
nepritaria terorui.

Galima nesutikt su ang
lų politika Palestinoje, bet 
teroro priemonėmis neiš
spręsi “šventosios žemės’’ 
problemų. Žydai teroristai 
žaidžia ugnimi. Ne tik Eu
ropoje, bet ir •Amerikoj pa
sigirta vis stipresnių bal
sų už “griežtas priemones.”

Ar žydai teroristai pa
galvoja, kas atsitiktų, jei 
anglų kariuomenė apleistų 
Palestiną?

Arabo peilis ten turėtų 
darbo...
Iškraustė 300 “Tovariščių”

Štai jums paskiausia ži
nia iš “rojaus”:

Iš Maskvos viešbučio 
Moskva šiomis dienomis 
buvo iškraustyti 300 rusų.

Aišku, iškraustytieji

A. Lrn.mr’r lll
I'

kti ginčai dėl paskyrimo a 
tominės energiios viršinin
ku D. Lilienthal. Kai kurie 
senatoriai jam vra griežtai 
priešingi. Bet tikroji tų se
natorių priešingumo prie
žastis yra ne D. Lilienthal 
asmuo, bet visai kas kita. 

Pagal kongreso priimtą

aso iš
karei- kad ten apsistojo ‘Keleivio’

; IMisas p. Michelsonas. Jieš- 
Ikąs naujų progų savo kapi
talui. Planai jo, žinoma, la
bai ambicingi.”

Ak taip: Michelsono 
planai “labai ambicingi”— 
1‘asilsėti. O dėl jo kapita
lų, ko čia Pruseikai rupin- 

Jtis? Ar maža darbo kolek- 
tuojant dolerius Bimbos 
“vėžio institutui”?

Pruseika — pantaplinis 
paštininkas.
Vergų Darbo Vaisius

Viena franeuzu firma ga
vo tokį pasiūlymą:

Sovietų valdžia nori, kad 
franeuzu firma sutiktų par
duot rusų traktorius Lotynų 
Amerikoje ir Artimuose Ry
tuose — 25 nuoš. pigiau, 
negu yra parduodami kitų 
valstybių traktoriai. Tuo 
budu rusai tikisi užkariaut 
Lotynų Amerikos ir Arti
mųjų Rytų rinką...

Kodėl ne? Stalinas juk 
turi milionus vergų, kurie 
gauna tik bado algas. Jie 
neturi teisės prie žmoniš
kesnio gyvenimo ir, aišku, 
konkurencija bus lengva, 
jeigu — taigi, jeigu bus tų 
traktorių.

Bolševizmo šulai kaltino

ne 
‘tavorš-darbininkai. Jie 

čiai” komisarai.
Jų vietos rezervuojamos 

Washingtono, Londono ir
j Paryžiaus “ponams,” kurie 

m O K S- i cnvQ7i’nnc ir kaltina “kapitalo pasau- 
Vokietijos likimą lį” už vai-žy tinęs dėl rinkų,

bet —
Dabar jie patys tai daro! 

Gražu, ar ne?
Liežuvis Ny katelė jo?

Chicagoje gyvena retas 
Brooklyno komunistų ėkzėmpiiorius. Guldamas ir 

Amerika DAR turi ato-j “Laisvė” praneša “svarbią' keldamas jis smerkia politi- 
minės energijos monopolį, naujieną.” Skaitykite: į ką ir politikierius. Bet šio

ms denomis jis užsimanė 
garbint Chicagos reakcinių 

nukaukuot tautininkus, jie' republikonų organų “Tri- 
norėjo, kad Grinius, Skipi-
tis, Padalskis ar 
aukštas ponas” stotų

, ......................... .suvažiuosIo, bet tiktai inžinerijos pro- Sp,.ęSįj 

blema. Kitaip sakant kasi Amerikoj stoka
. ...... ... .. m°ka pasidirbti reikalingas pastogės tas pat ir Stalino
Anglija irgi daro didelius i masinas ir turi žaliavų, tas; “rojuje 

bandymus su atomine ener-lgali gaminti atomu energi- .. ..
gi|a ir sako, 

-Įlabai toli yra
Ra<t Anglija 
pažengusi a- 

tominės energijos gamyboj.
Francija mobilizavo savo 

mokslininkus atominei ener 
gijai gaminti. Tokie moks

ją.

Kuriam laikui Amerika dar 
išlaikys tą monopolį, o pas-a. vyli4V * * A - 1 1 * * i • . _.

lininkai ,kaip Pierre Auger .1 visas pasaulis turės ato-
įr L. Kowarski. yra garsus 
atominės energijos žinovai 
ir jie dirbo prie Kanados 
atominės energijos gamy-

įstatymą. visa atominė ener-. bos. Jie padėjo ir amerikie- 
gija, ios gamvba, skirsty-j čiams gaminti atomines 

bombas.mas ir varto urnas pramo
nėje vra valdžios rankose. 
Atominė energija Ameriko
je šiuo tarpu yra socializuo- 
ta, arba suvisuomeninta pra 
monės šaka. Koki bus ato
minės energijos ateitis, nie
kas dar tikrai nežino. Kai 
kurie mokslininkai prana
šauja, kad atomų energija Į

minių bombu ir kitokiu ato
minių gudrybių ir tada A- 
merikos padėtis pasaulyje 
visai pasikeis.

Šiandien Amerika galėtų 
su savo turima galybe tvar
kyti pasaulį, kaip ji išmano

Jie Ncrėjo “Debatų’

“ Demokratiniai Montel- 
los lietuviai buvo pasirįžę’

griežtai pakeis musų gyve 
nimą. Jei taip tikrai butų. 
tai privatus biznieriai, dar 

1 nežinodami kaio ten bus, 
jau jaučiasi nuskriausti. Jie 
klausia, kodėl atominė e- 
nergija turi būti visuome
nės rankose, o ne privačių 
kapitalistų ir kompanijų 
rankose, kaip yra anglis, e- 
lektra, aliejus ir kitos pa-’ 
grindinės žaliavos?

“atominioBijodami

Sako, kad ir Švedija pra
deda gaminti atominę ener
giją. nors tikrų žinių apie 
tai spaudoje dar nėra. 
r Amerikos atominės ener
gijos monopolis baigiasi. 
Kol kas Amerika dar turi 

i tą monopoli, bet jau ne po 
visos pramoningosios

cializmo” privatus biznie 
riai norėtų pakeisti tą įsta 
tymą, pagal kurį visa ato-

pasaulio tautos turės atomi 
nės energijos gamyklas ir 
galės, jei norės, pasidirbti 
atominių bombų. Amerika 
neturi “smegenų monopo
lio,” o todėl mokslininkai ir 
kitose šalyse suras ir pra
dės gaminti atominę ener
gija-

Atominę energiją surado 
ir ją įkinkė į žiaurų ardy
mo darbą tarptautinis mok- 

so- slininku bendradarbiavi-

UU paoegeiiai nuropoję SU- nunių piuivipų “^“"Iminė nnertriia o-amvhn 
šliauktų baisiai sunkių lai- viškos šunfašistinės galve-l. .. . ‘kų. Kas jais tada rūpintųsi. 1& pradėjo bartis ir niekaip lr kratymas, yra valduos 

negalėjom prieit prie dug-kas bandytų jiems surasti 
naujas gyvenimo vietas ir 
kas juos globotų? Atrodo, 
kad našta visvien kristų ant 
Amerikos, bet per ameriko
nų armiją Vokietijoj. Pa
birti vieną milioną žmonių 
be jokios pagelbos, be dar
bo, be pastogės ir be nuo
latinės gyvenamos vietos, 
visvien nebūtų galima, nes 
tas iššauktų tiktai suirutę 
ir badaujantieji žmonės tu
rėtų griebtis kad ir nelega- 
liškų .priemonių susirasti 
sau duonos kąsnį.

prieit prie
no. Ponia Tysliavienė ką 
tai pasakė apie buvusį 
“tautos vadą” Smetoną, p. 
Tysliava ką tai pasiburno- 
jo prieš 1926 m. gruodžio 
17 d. perversmą, o p. Kar
pius kai jau užsipuls ant jų 
už tą išniekinimą “tautiškų 
šventenybių,” tai “Vieny
bės” bosai nebežino nė ką 
sakyti.

P. V. Tysliavienė, beaiš
kindama dėl “smalos viri-

rankose. Jei D. Lilienthal1 
bus atominės komisijos pir
mininku. tai privatus biz
nieriai nesitiki lengvai su
laužyti tą įstatymą. Todėl 
iie ir varo agitaciją prieš 
D. Lilienthal.

—o—
Amerika turi daug ato

minių rupesnių. Kol kas A- 
merika dar turi atominės e- galai 
nergijos monopolį. Bet tik
tai “kol kas.” Jau praneša, 
kad Kanada įkūrė didelę vykdyti.

mas. Danu mokslininkas 
Niels Bohr buvo žymiausie
ji smegenys atominės ener
gijos suradime. Vokiečių 
mokslininkė Liže Meitner 
pirmoji “suskaldė atomą” 
laboratorijoj. Italas Fermi, 
franeuzas Auger, anglas 
Chadvvick ir daug kitų tau
tybių mokslininkų prisidėjo 
prie atominės energijos su
radimo.

Kadangi smegenų turi ir 
kitos tautos, tai Amerikos 
monopoliui labai greit ateis 

ir visas pasaulis tu
rės atominės energijos ge
riems ir blogiems tikslams

mo,” nepasigailėjo karštos dirbtuvę, kurioje jau gami-i —o—

bune” ir tūlą lietuvį politi- 
kierių-valdininką. Worces- 
terio “Amerikos Lietuviui” 
jis rašo:

“Chicago Daily Tribūne 
baimė deda ilgus aprašymus kas- 
deba-'dieną apie... juodus darbus 

ir nori. Po kelių metu gali tuoti... jSanitary District ofisuose...
atsirasti pasaulyje galybių, Vaje, koks herojizmas! i vietos lietuvių politikierių 
kurios panorės pačią Ame-i Iš pupų nevarytas “drau-! lakraščiai nei gu-gu. O tie 
rika sutvarkyti. Tas laikas gas” Sauka išgąsdino visa! lietuvių laikraščių vedėjai 

Montello. iis “numaskavo”) Chicagoje labai dideli ‘pa- 
Grinių. Skipitį, Padalskį... triotai.’ kuomet jie pama

li- bus komunistiškų žio- ,° .ProK4 pasikolektuot do- 
plelių, kurie tai Mizaros !_n,V 'arflan tėvynės mei- 
į; ašakai tikės — “palaimin-; es‘

Sekretas čia toks: repub- 
likonas politikierius “naki-

gali ateiti jau ne po iko. Ir 
jeigu pasirodytų, kad ir ki
tos tautos jau turi atominės 
energijos gamyklas ir turi 
ginklu, tada Amerikoje bus 
žmonių, kurie tversis už gal 
vos ir sakys: “Turėjome 
progą, galėjome padaryti 
pasaulį tvarkingą ir teisin
gą. Bet tą progą pramiego
jome ir dabar turime su bai
me laukti, kada kas mus 
užpuls su atominiais gink
lais ir paklupdys ant ke
lių.” •

K. Esminas.

Spaudos Laisvės 
Klausimas Čechijoj

“kitas 
de-į

batus su “draugu” Bimba. 
Bet—

Tautininkus “ėmė 
krėsti,” jie atsisakę

Čechoslovakijos parla
mentas dabar svarsto nau
ją konstituciją. Daugiausiai 
ginču svarstant tą konstitu
ciją kilo dėl įrašymo į kon
stituciją spaudos, žodžio, 
susirinkimų ir kitu laisvių. 
Komunistai reikalauja tas 
laisves aprėžti, kitos parti
jos nori jas įrašyti į konsti
tuciją. Besvarstant tą klau
simą iškilo praktiškas klau
simas dėl spaudos laisvės: 
Rusijos ambasada Prahoje 
pareikalavo, kad čechoslo
vakijos valdžia pažabotų 
vieną dienraštį, “Obzory,” 
už jo skelbiamas žinias ir 
straipsnius, kurie nepatin-’siness, 
ka Rusijai, čechoslovakijos gieji

ti ubagai dvasioje.”
Ką Pasakė Dr. Šliupas

Prieš pat savo mirtį Dr. 
Jonas Šliupas parašė atsi
šaukimą į Amerikos lietu
vius. Be kitko jame randa
me tokį dalyką:

“Pas bolševikus ant raš
to viskas dėstoma gražiai, 
žmoniškai, o dirbama ap
gaulingai, suktai ir žiau
riai bei žvėriškai... Del to 
mums lietuviams ir rupi 
bolševikais nusikratyti, juos 
pavaryti iš Lietuvos”...

Pasakyta trumpai ir aiš
kiai — bolševizmas vieną 
skelbia, o kitą daro, jis 
žmonių laisvės priešas.

Mes, Amerikos lietuviai, 
galim ir privalom padėti 
tiems savo broliams, kurie 
už tėvų krašto laisvę kovo
ja ir vargų-kryželių tikė
lius mina.
Naujas Monkey Business

Maskvos penktakojai iš 
“Laisvės” ir “Vilnies” vėl 
triubija apie naują “demo
kratinių lietuvių” suvažia
vimą.

Tai naujas “monkey bu- 
’ Amerikos pažan- 

lietuviai privalo but

smalos ir socialistams, ir na plutonium metalą, iš ku-i Paslaptingiausia šalis a- 
Jei Amerika, Anglija ir komunistams, ir dargi visai rio yra dirbamos atominės tomų energijos gamyboje 

kitos pergalingos demokra- nekaltą Dr. K. Grinių pa- bombos ir iš kurio galima yra Rusija. Apie jos daro- . .. - . -
tij’os negali grąžinti pabė- norėjo į smalos puodą pa- gaminti atominę energiją, mus tyrinėjimus niekas ne- valdžia žada tą katalikišką atsargus. Nei vieno jiems
gėliams jų tėvynės ir demo- sodinti. Bet ginčo pradžios Vadinasi, Kanada jau pasi- turi tikrų žinių. Eina kai- dienraštį “kaip nors” suval- delegato ir nei vieno dole-
kratiškų teisių, tai mažiau- ir ji neišaiškino. Juk, paša- vijo Ameriką atominės e- bos, kad netoli Baikalo eže- dyti. rio!

! na” savo konkurentus de
mokratus ; jam padeda 
“Tribūne.”

Bet tai yra paprastas 
“monkey business,” Chica
gos lietuvių laikraščiams 
nėra prasmės jame dalyvau 
ti.

To žmogaus liežuvis nyk- 
stelėjo.
Užmiršti “Demokratai”

Atsimenate, savo laiku 
komunistų spauda reklama
vo Azerbeidžano kvislin- 
gus. Maskvos durtuvų pa
gelba jie buvo sudarę taip 
vadinamą “liaudies val
džią.” Bet—

Šiandien joks komunistas 
ir niekur neprisimena apie 
tuos “demokratus.’’ Kodėl?

Visai paprasta. Stalino 
klapčiukai nusidegino savo 
nagus ir jų didysis vodžius 
pasakė “molčat.”

Nevv Yorko žurnalas 
“Newsweek” pastebi, kad 
Iranas bolševikams buvo 
neįkandamas ir dabar jie 
galanda savo dantis, kad 
mėsinėti Graikiją.

Išrodo, kad ir Graikijoje 
bus tas pat ir — bus dar 
viena partija užmirštų de
mokratų.

St. Strazdą®.

t



Nr. 10, Kava 5 diena, ----=—*----------- 1947 KEISE3VIS, SO. BOSTON Puslapi* Trečias

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Iš Šalaviejaus Dirbtuvė* 
Darbininkų Susirinkimo

'Akstinas. Manoma liks pel-- NEW HAVEN, CONN.
no A. L. Tarybai Didesnę Į ----------------- ,

) dali valgių dėl vakarienės} Lietuvos Nepriklausomy-j Daugelis tautu 

'aukavo krautuvninkas Ant. '
no J. Jasaičio ir komisijos Balčius
narių: A. Briedžio, J. Bei- per pertrauką kalbu bu- 
notavičiaus ir W. Baltru- vo ,enkamos aukos. Auku 

darbinin

KAS SKAITO, BASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

tautų. Taip mes kovojome.' 
Kiti žuvo dėl to principo.1

buvo aiva-'
bės Šventę apvaikščiojome duota, bet kas atsitiko su 
iškilmingai, kun. Gra.dec- Lietuva? Lietuva turėjo sa
kas 3 vai. pasakė įdomią į vo nepriklausomybę, iki ne
kalbą angliškai iš stoties * atėjo diktatorius Stalinas, 
WNHC, nupiepdamas Lie- kuris pamynė Lietuves ne- 

taip pat,
Legu-> 4:30 apvaikšeiomijas pra- kaip diktatorius Hitleris 

Mrs. sidėio parapijos svetainėje, kad pasielgė su Europos 
Stakionis, Publikos buvo gražus bu- : tautomis. Tad mes, kiekvie- 

rys. Kalbas pasakė ispudin- nas lietuvis, būdami gerų

I Iš Saulėtos Floridos

Vasario 21 d. buvo Sala- šalčio, pakvietė darbinin- rinkėjai buvo: B. Vaitku- 
viejaus dirbtuvės metinis kus ir svečius užkąsti ir nuo nas j,. įvirs. Anna Velička, tuvos ir lietuvių padėti I priklausomybę
darbininkų susirinkimas. 
Nora oras buvo gana šiur
pus ir daug sniego, bet 
85* t darbininkų susirinko. 
Delegatas J. Buivydas pa

šalčio išgerti. Darbininkai 
ir svečiai Šalaviejaus pa
kvietimą priėmė.

Reikia priminti, kad p. 
Šalaviejienė dirba kartu su 
darbininkais dirbtuvėje. Ji

F. Kikutis ir Mrs. M. 
nas, A. Pivnickas ii 
N. Pajerskas, M. 
ir Mrs. Zautra.

Aukayo šie:
Po $10: Mrs. Mary Stevens,

MIAMI, FLA. penktakojai nuleido nosis.
-------- • į Iš publikos tuojaus su6i-

Minėjo Lietuvo* Nepriklau- darė aukoms rinkti komite- 
semybę — Išklausė Dr. K. tas. Bet pirmininkas paskel- 
Griniaus Sveikinimą — Pa- bė, kad dabar bus šokiai ir 
rėmė Lietuvos Tremtinius, davė ženklą muzikantams 

groti. Publika nerimauja. 
Kai kurie svečiai pradėjo 
tartis reikalaut savo pinigų

siūlė, kad jeigu kas ką turi
prieš darbdavį, ar prieš per užkandžius aptarnavo Mr. ir Mrs. F. Linciauskas, Mrs 
bendra dirbtuvėje tvarką, visus. Sakoma jmj susirinki- Mary Pilvelis ir Mrs. Barbora 
gali išsireikšti. mo viskas dirbtuvėje ramu. Patsavich.

J. Jesaitis, dirbtuvės dar- net nei už tuos langus nebe- 
bininkų piram.. savo r?.cor- siprovojama.
te pažymėjo: 1) Perdaug 
priversta dirbtuvėje darbo, 
kad nėra kur nei praeiti.1 
nei drabužių pasikabinti. 
2) Kaip kurios mašinos rei-

Siulinis.

Lithuanian Alumni and 
Student*

The Lithuanian Alumni
kalauja pataisvmo. o Šala- and Studente Club is boid- 
viejus vis vilkina ir neoa- ing a meeting on March 9. 
taiso, nuo to darbininkai Anyone who has had at
nukenčia. 3) Lan?y atida-, least two vęars of eollegc g"*** x v<wto> Mrs. A. Jan. 
rymo reikale vieni nori pra- and is of Lithuanian anc°s- Miss a. Kikutis, p. Baituško-
darų langų, o kiti ne, nes try is invited 
jie negali nakęsti “draftx” Information 
4) Finisherkos nesilaiko tion \vritę to 
dirbtuvėje tvarkos rrade- Miss Stella 
da peranksti dirbti ir dir
ba jau davus ženklą, kad 
nedirbti. Tas erzina kitus 
darbininkus.

Dirbtuvės darbininkų ko
mitetas: A. Briedis. Joe 
Bernotavičia ir W. Baltru
šaitis sutiko su čėrmono pa
darytu pranešimu.

Ypatingai diskutuota lan- 
reika-

to join. For 
and
the sekretą i-v 
Charaska. 50

gas adv. F. J. Bagočius. kl. demokratiškų i rineipų my 
kun. Gradeckas ir ką tik iš lėtojai, turime kovoti už tei- 
Europos atvykusi iauna D. £vbę ir reikalauti, kad pa- 
Pajaujytė. Ji padarė gilų darytos klaidos birtų atitai- 
įspudį i klausytojus. Trum- somos.

J. Pačinskas ........... $9.00. pąį pakalbėjęs Kazys Vii- Lietuviu Amerikos Legio-
Po $5: A. Snapauskas, Mrs. niskis perskaitė rezoliuci- nierių 7-tas oo.-tas su Auxi- 

Sofija Muralis ir A. Yukna. jas, kurios vienbalsiai pri- Hary taio pat dalyvavo su 
kS: “"į08; . . ‘ vėliavanus Lietuvos

Paltanavičius, jonas Stuiginskas, b.Į riotarpiais publika pa- •'•venteie. Kalbėtoja! labai 
Baievičius, k\ Viduos s Viik^vic- musu myiįma įspūdingas kalbas pasakė,
togdial M./iiciJ', Mrs. e. šauL dainininkė A. Vok i etaitie- Auku surinkta $1,400.

Lapinskas, v. nė ir A. Radvilas. Pastara-' Apie kitus to musu oa-Zu romskas. • . • w _ • ... . •sis taip sužavėjo klausyto- vengimo jvvkius iau buvo 
jus, kad jo nenorėjo nuo pa- rašyta i raeitame “K” nu- 
grindų paleisti. natryje, todėl tik pasakysiu.

Aukų surinkta $630. Au- Harfordo lietuviai gražiai 
kuotoįų sąrašas bus paskel
btas laikraščiuose.

ris, A. Sauris, A.
Akstinas ir Mrs. R.

Po $1: J. Jaučius. J. Stundžia, J. 
Raičius. Mrs. K. Kibildis, V. Bale- 

.Mrs. A. Sweetra, C. Valun-

St. Nieholas 
lyn N. Y.

Stella

ms, Mrs. M. Rakauskas, P. Aleksa, 
>• P. Peculka, P. Bagdonas, P. Shi-

appilCa- monis, Mrs. Mary Zautra, Ign. iru- 
činskas. Mrs. B. Kacėnas, Mrs. K.
Trakimas, Mrs. P. Rutkauskas. J. 
Savulionis, E Vanagas, M. Vartku- 

Ave., Brook- nas, Mrs. A. Burokas. Mrs. M. te- 
. gurias. E. Osmen, Mrs. E. Bajoru- 
į nas. E. Vareika, J. Baliukonis. P. 

U. Charaska, Velička. Mrs. O. Sinkevičius, Mrs.
Cnrrpąn Secretarv ' A’ Šukionis. M. Calubickas, J. VOiresp. oetieuuy. Jurkit>, j. Kieva, P. Šimonis. P. 
----------------------- i Miškinis, K. Kaupinis, Mrs. N. Pan

kus. M. Gulskienė, Mrs. A. Boris, 
E. Čižas. Mrs. S. Stulginskas, Mrs. 

I A. Velička, B. Vaitkunas, Mrs. L. 
Kasilevičius. J. Jerusevičius, J. Lau
kaitis. V. Račkauskas, B. Marcino- 
nis. A. Balčius. G. Majauskas ir 
Mrs. E. Možeiko.

Su smulkiais viso surink-

LAWRENCE, MASS.

Minėjimas Lietuvos 
Šventė*

Lietuviu Piliečiu • Kliubai
h“ kSbėj^fi. eilė darbi-; bu.Y<? surengęs Lietuvos Ne-;ta $168.15..Visiems. aukau-
ninku ir darbininkių. Vieni priklausomybes _ minėjimą, tojams ------------ - - -
nurodinėjo, kad langu už- vasaI 10 16 d. Pne viso dai- aciu.
darvmas yra kenksmingas
sveikatai, o kiti kaip tik
pi ic^iugai

Delegatas J. Buivvdas 
nurodė, jeigu langų atida- 
rvmas kenkia kitam darbi
ninkui, tai turi but jis už
darytas. Nes žmonės nely
gus. Vieni gali pakęsti 
“draftą,” kiti ne.

Tain rot ‘nurodė, kad ne
didinti dirbtuve nėra gali
mybės. nes ii tokia 
yra. Šalaviejus įieško nau
ios patalpos ir jeigu suras, 
klausimas išsispręs.

Kas liečia mašinas, tai 
buvo sakyta Šalaviejui, kad 
jis rūpintųsi jų gerinimu. 
Jis nesipriešina, bet kol 
kas tos mašinos netaisytos.

Kas liečia finisherkas, tai 
jos yra unijistės ir jas rei
kia sutvarkyti. Tas bus pa
dalyta ir jos tų minutėlių 
“nevaginės.”

Šalavieius nurodinėio. 
kad mašinos vra tvarkoje 
ir čia nėra klausimo, nes 
kas sugenda, jo mechani
kas dirbtuvėje greitai su
taiso.

Kas liečia darbininkus, 
sako Šalaviejus, tai iie vra 
gen amatninkai tūli pas 
mane dirba iau daugiau ne
gu 20 metu ir aš džiaugiuo
si, kad tokius puikius kriau- 
čius turiu!

Lokalo nirmin. J. Glaves
kas nurodė, kad visur jau 
reikalauja geresnio žipono 
tai nenuostabu, kad ir jūsų 
darbdavys to reikalauja.

šalaviejus užbaigoie, po 
išrinkimo dirbtuvės čėrmo-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI m ŠILTA

Visokių Gėrimų* Alaus, 
gardžiai pagamintų Vak 

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir "Keleivi*” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

VVORCESTER, MASS.

bo buvo prisidėjęs ir ALT 
Lawrence skyrius. Progra
mą atidarė Julius ZurvvelL 
L. P. Kliubo pirm., persta- 
tydamas šios dienos reikš
mę. Pirmiausiai iššaukta P. 
Marijos choras, kuris po va
dovybe M. Pauliukaičio su
giedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus..

Pirmiausiai kalbė io kon
gresmonas Thomas Lane iš 

knkii1Lawrence. Jo kalba buvo i- 
domi m jis puikiai nušvietė 
Lietuvos ir Pabaltijo kraštu 
klausimą. Toliaus kalbėjo 
studentas Jonas Stundžia. ! 
Dr. P. McKinnis ir adv. V. 
Stulgis (visi paskutinio ka
ro veteranai). Visi kalbėjo 
Lietuvos klausime, pasmer
kdami agresorių Stalino ir 
kvietė visus lietuvius dirbti, 
kiek išgali dėl Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo.

Per garsiakalbi leista kai 
bos (rekordai) Amerikos 
Lietuviu Tarvbos komiteto 
narių. Buvo skaitytos ir pri
imtos rezoliucijos, kurios 
pasiųstos Prezidentui Tru
manui ir kitiems musu kraš
to pareigūnams Lietuvos 
klausime. Paskutinis kalbė
jo “Keleivio” štabo narys 
S. Strazdas, pasakė gerą 
kalbą apie Lietuvos reika
lus.

Pertraukose dainavo P. 
Marijos choras. Taipgi dai
navo solo Ch. Volungas, a- 
kompanuojant M. Pauliu- 
kaičiui. Ch. Volungą publi
ka iššaukė net tris sykius. 
Akordionu gražiai pagrojo
A. Pieslak. jam akompana
vo M. Pauliukaitis. Publika 
ir jį iššaukė net tris sykius. 
Prakalbos, su kalbom, dai
nom ir muzika gražiai už
baigta.

Po prakalbų buvo žemu- 
tinėj svetainei vakarienė 
priėmimui svečių-kalbėtoių. 
Buvo susirinkę nemažai 
žmonių. Vakarienės progra
mą vedė ALT vice pirmin.
B. Vaitkunas. Prie vakarie
nės paruošimo dirbo: Mrs. 
N. Pajarskas, M ra. M. Za
utra, Mrs. A. Velička, Mrs. 
V. Shimonis, Mrs. R. žu- 
romskas, Mrs. M. Shimko- 
nis. Mrs. M. Kibildis ir Vin.

nuoširdžiai tariame

M. Stakioni*.

RemkĮft _______
skelbiasi “Keleivyje.**

((

pasirodė. 
■ liau. kol

Vasario 18 d. Miami Lie
tuvių Kliubas buvo suren
gęs vakarą Lietuvos nepri
klausomybei paminėti. Visų 
pirma buvo sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai, o 
paskui Dirmininkas pakvie
tė S. Michelsoną iš “Relei-! 
vio” pasakyti kalbą. Kalbė-;

už bilietus. Esą. čia turbut 
ne lietuvių kliubo parengi
mas, bet komunistų jomar- 
kas, jeigu nenori Lietuvai 
aukų rinkti.

Prasideda Rinkliava
toias nurodė, kad Lietuva1 Tikrai butų išėję daug 
dabar yra Rusijos bolševiz- žmonių, jeigu aukos nebūtų 
mo pavergta ir negali savo renkamos. Jie jautėsi sta- 
balso pareikšti, bet užsie- čiai įžeisti, kad kliubas su- 
nin išvvkę ios vaikai sten- traukė juos i šitą vakarą 
giasi jai padėti vergijos jun kain į patriotinę tautos 
ga nusikratvti. Ant galo na- šventę, ir leidžia musu tau- 
s'ulė kad ir Floridon s”va- tos priešams akvplėšiškai 
?iave lietuviai sumesto kiek užgaulioti ju iausmus. nori 
aukų vargstantiems Lietu-,net uždrausti
vos tremtiniams purenu i į nelaimingus

iiems sušelpti 
Lietuvos naš-

Kovokimc ir to- publika karštai’suplo«o'del-iLičius!
v a a it - -1 • • 1 4^tuyai bus gią- Pajs reikšdama pritarimą
Vurdc ALT išreiškiu tri- jos laisve. • i • *gi j . ; . . šitam pasiūlymui.John Medinis. 1 J

------ ---- j Penktakojai Kilia
triukšn ą

Pašoka nuo sėdynės kc-
--------  munistas Sliekas (paskui

Prezidentas Truman pa- publika vadino ii “kirmi-!,,-  u
skelbė, kad po visą Ameri- nu”) ir pradeda rėkti: “Ašį j7ra^vtas si64 76 sumai če° 
ką siais metais gegužės 18 protestuoju! Čia negali but',- - ite:įtOR'p 
d. bus apvaikščiojama, kai- iokių aukų. Kliubas nutarė.'

gi

lią padėką aukuotojams,! 
kalbėtojams ir daininin
kams, taipgi T. Matui už 
atvežimą adv. Bagočiaus. • 

Jonas Pikelis.

GEGUŽĖS 18 “Aš ESU 
AMERIKIETIS” DIENA

Bet kiti nusistatė neduoti 
komunistams gilinti. Kai tik 
atėio šokio pertrauka tuoj 
pradėta aukos linkti. Ir su
rinkta $164.76. Pinigus nu
tarta nusiusti B ALFUI, ku
ris šekia išvietintus lietu-

HARTFORD, CONN.

Lietuvos Neuriklausomy- po “Aš Esu Amerikietis” 
bės diena čia labai gražiai diena. Kasmet Ameriko ie 
pavyko. Dalyvavo daugelis tą dieną pagerbiami nau iai 
lietuvių. Jie išgirdo vai-gs- įnilietinti amerikiečiai, ku- 
tančių brolių ir sesei-ų pa- rie šiame krašte surado sau 
gelbos šauksmą. Per karą naują tėvynę.
mums buvo sakoma ir pri-,----------- —--------------------
žadėta, kad kiekvienas A- “Keleivy j e” naudinga vrt 
merikos kareivis kariauja daryti visokius biznio skel 
už išvadavimą pavergtu bimus ir pa i ieško i i mus.

Kiekvienas gyvena, taip kaip išmano
V, tenka girdėti posaki: “Kiekvienas gyvena, taip kaip išmano.

V

Tai universalinis noras, tvarkyti gyvenimą, pagal savo išmanymą. Bet ypač 
ryžtingai tas pasireiškia Amerikoje. Tai yra viena priežasčių kodėl 73.000.000 
žmonių čia yra apdraudę savo gyvybę.

Polisai tų 73.000.000 žmonių yra mūsų amerikoniškos nepriklausomybės 
pasireiškimas. Jie yra įrodymas, kad me< norime tvarkyti savo gyvenimą, pagal 
savo išmanymą . . . kad mes norime, kad tie kurie nuo mūsų priklauso, galėtų 
tvarkyti savo gyvenimą pagal savo išmammą . . . kad mes norime suteikti jiems 
galimybę tai daryti nepaisant galinių nelaimių ir skubių reikiamumų.

Tie polisai dar daugiau parodo.

Jie yra įrodymu mūsų pasiryžimo pasiimti atsakomybę ant savo pečių. Ir tas 
gal yra visų svarbiausias reikalas. Mūsų pasiryžimas patiems nešti atsakomybe 
leidžia mums bendrai dirbti ir gyventi, leidžia mums sukurti galingą industriją, 
puikias bendruomenes, leidžia mums pasidaryti gerais kaimynais bei gerais 
piliečiais ir gyventi pagal mūsų pačių išmanymą.

-f.

kad aukos nebūtu renka-'ii 
mos. Kodėl pirmininkas lei-' . '
džia laužyt kliubo nutari-

Pi-fitAfitiinlfim viei V’

N. J., 
BALFo cent-

Taigi, Maskvos pakalikai, 
kurie norėio sustabdyti Lie- 

aukų rinkimą, gavo 
nosi. Ir iie tuoj iš salės

uždusę. Publika piktinasi,,1^
kad sąuiąlė Maskvos Daką- , - _ 1___ Į_; ... - •_ i 99Kaip inasKvos Kirminai, 

“išgamos” ir t.t.

ma? Protestuokim visi
Kiti penktakojai, kurių:^uvaį

galėjo but acie nuse tuzino.) "į
savo pravadvriui ploia net.feine-din0 pub)ika pa,vdė_ 

io juos tokiais epitetais.

Aukoto»u Vardai 
Po $10 aukavo: J. Pak- 

kliubo nuta- nis iš Kearnv, N. J., J. Ba- 
nelaužo.!'*inskas iš Worce*t°r. Mass.. 
nutaręs Faustina Tulvs iš Chicagos

bkų, atėję į lietuviu tautos 
švente varo tokia b o dėdiš
ką nolitiką prieš Lietuvą.

Michclsona* aiškina nu'' 
oagrindu, kad
rimu čim niekas 
Jeiem kliubas vra
Lietuvai auk” nerinkti, te-jir Kuraitis iš Chicagos. 
,rul nerenka Bet suvažiavę 
čionai iš ulačios Amerikos 
lietuviai nori Li*»i”vrs žmo
nėms i adėti. ir kliubas ne
gali ijoms to uždrausti.

Publika smarkiai ploia ir 
salėje erirdisi balsai: “Rink
ti aukas! Rinkti aukas!”

!i p

Gruodžio .37,

Bendras pripažintas turtas . . 

Bendra Atsakomybė . . . . 

Perviršis Apsidraudusiems . .

7946

. $2,037,505,696.06 

. $1,877,772,693.11

. . $159,733,002.95

Bendras veikiantis apsidraudimas $8,300,558,487.00

mutva INSURANCE 
tOSTOH. MASSACHVttTTS

COMPANY

D-ro K. Griniaus 
Sveikinimas

Tuo tarnu atvažiavęs iš 
Philadelphijos Ant. Tvara- 

Įnavičius priduoda D-ro K.
: Griniaus laišką šitam susi
rinkimui. Pirmininkas aiš
kinasi neęalėsias buvusio 
j Letuvos prezidento rašte 
'perskaityt. Tada jį raima 
skaitvt kalbėtojas. Komu- 

! nistai vėl buvo pradėie rėk- 
iti, kad to laiško neskaitėt 
Bet laiškas skaitomas. Jis 

J skamba taio:
“Daug Gerbia mie'i Flori

de’e Susitelkę Lietuviai!
“Pasinaudodamas p. An

tano Tvaranavičiaus malo
ne, nuo visos širdie* •vaiki
nu Jus visus susilaukus dvi 
dešimt* devintas vasari a 16 
d. Tautinės Lietuvių Šven
tės.

“Linkiu Jums visokios 
f ai i mos per avės. o labiau
si’. kad 1947 matais visi Re
lė tume p asidžiaugti nepri
klausoma Lietuva.

“Dirbkime visi iš vieno, 
nesigailėkime visokio* pa
gelbos musų kenčančiai t* 
vynei. Iš visu jėgų rūpinki 
rrės seni ir jauni savo ša 
lie« išlaisvinimu.

“Nesigailėkime iai aukuf
“Valio, valia, laisva d s 

mekratinė Lietuvos Respu 
blika!”

Pasirašo: Dr. K. Grinius 
—o—

$5: Mr. ir Mrs. J. Spur
ga iš Long Island, N. Y., J. 
Malela iš Waukegan, 111.. Mrs. 
Sviilon iš Chicagos. Adomas 
Noreika iš Miami, Fla.. Jonas 
Verbyla iš Miami. V. P. Jan
kus iš Bostono, J. Ratkus iš 
Miami, M. Michelsonienė iš 
Bostono, V. Gumauskas iš Bal
timorės. Christina Ramanaus
kienė iš Philadelphijos, Ado
maitis iš Baltimorės. Slavinai 
iš Philadelphijos ir J. Jokūbai
tis iš Long Island, N. Y.

B. Tribulas su žmona iš Phi
ladelphijos aukavo $7.00.

Po $1: S. Paplauskienė. J. 
Karpavičienė. Mrs. Jankus, Mrs 
J. Urbick, J. Stevensonas, C. K. 
Braze, Wm. Amsie. T. Chep- 
nurna (?). Mrs. Razkiskas, 
Benneg, Kodys, Katilius. A. 
Mileris, Raščius, Linkus, K. U- 
kelienė. Žak. J. Lazdauskienė, 
p-lė L. Cheleden, p-lė J. Chele- 
den, C. žemaitis. A. Tvarona- 
vičius, Liliava Yodis, K. Paul, 
Mrs. Kamen. J. Baltrukonis ir 
Wm. Yukna.

Aukavusiųjų prašau man 
atleisti, jeigu kurios pavar
dės vra praleistos arba ne
tiksliai parašytos, nes taip 
jas parašytas gavau.

Miamietia.

PILNA METINĖ APYSKAITA BUS PASIUSTA VISIEMS PRAŠANTIEMS.

Šitą D-ro Griniaus laišką 
publika priėmė griausmin
gu delnų plojimu. Maskvos

Galima Švisti Ke
leivį” į Vokietiją

Mums praneša iš pašto, 
’rad iau dabar galima siųst 
“Keleivį” ir į Amerikos zo
ną Vokietijoj. Todėl visi 
gali užsakyti “Keleivį” gi
minėms ar draugams, kurie 
randasi toje zonoje. Kaina 
$3.50 metams.

“Kel.” Administr.



Phslapis Ketvirtas

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

jo naudoti lenkų kalbą, 
kaipo valstvbinę kalbą? 
Kada atsirado pirmos dar
bininkų unijos Amerikoje 
ir kaip jos augo? Kiek žy-

ČIGONAI
_______ - - .' ūmi

...... .. T* J • . • . . ii" kaip JVC CtUKV, • *&*«.<& **J
Visi žinome čigonus. Jie rudeny taip ir čigonai jau- flu išAerdė kruvinasis Hit- 
vena visur ir niekur A- čia norą traukti į tolimas ieils? Koki vra žemės u- 
nu amžiuje čigonai bas- ralis ir pakeisti klimatą. kjo gamyba? Kas tai yra 

Amerikoje čigonai pasi- TV A? Iš kur atsirado gin- 
kaip žuvis------*

Visi 
gyv
tomų amžiuje čigonai 
tesi po visas šalis, nepripa
žįsta pasų, nesiskaito su juto, kaip žuvis įmesta j taras? Kokie bus ateities 
valstybių sienomis, tuokiasi vandenį. Milžiniškas kraš- ginklai?Iaz-i V\/a IaicSia 7TYIA1'1Ac' tni'iinm < « > • x 1 •Atsakymą į tokiusbe kunigo ir be teisėjo, ski- tas, žmonės turtingi, va- Atsakymą j tokius ir pa
naši be advokatų pagelbos. žiuok, eik, keliauk, kur tik našius klausimus galima 
žodžiu, čigonai gyvena lai- nori. O jei mažai Amerikos j-a^tį -“Keleivio’’ kalendo-
svi. kaip paukščiai. platybių, keliauk į Meksi- riuje 1947 metams. Jame 

visokių 
visokių

j Jie pasirodo ir vėl išnyks-* mas iš vienos valstybės į: eilių ir gražių pasiskaitymų.

Amerikoje sako yra “a- ką, į Kanadą ir niekas tau vra sudėta apie 40 
“pie” 100.000 čigonų. Tikro kelio nepastos. Čia ne taip,• straipsnių, galybė 
jų skaičiaus niekas nežino? kaip Europoje, kur keliavi- patarimų, valgių

kitą kaliais yra labai nema-| “Keleivio” kalendoriusta. Jei kur nors yra duoda
mos kokios pašalpos, čigo
nai atsiranda būriais. Ka
da ateina laikas mokėti 
mokesčius, jie išnyksta, 
kaip kamparas. Retai nia- Į lagaminą, 
tysi čigoną dirbantį dirbtu- Amerikoje gyvenimas vi- 
vėj. Dar rečiau atrasi čigo- sai kitoks. Jei mokėsi “šva- 
ną dirbantį žemę. Čigonas riai’’ dirbti, čia prie tavęs 
nemėgsta pastovaus gyveni- niekas neprisikabins. Tie- 
mo. Jis yra bastūnas. . sa. jei nemokėsi gyventi.

Mes pažįstame čigonus iš tai ir čia gali įkliūti į bėdą. 
Lietuvos. Kiek visokių pa- Taigi, ir čia reikia “aj>su- 
sakų žmonės pasakoja apie krūmo."

lonus. Ten prie tavęs kabi-Į 
nėjasi policija, klausia lei
dimų, pasų, teiraujasi apie 
pilietybę, knisasi po tavo

yra
100 puslapių knyga. Ji duo
da daug informacijų. No
rit sužinoti apie Amerikos 
Lietuvių Tarybą, kaip ji y- 
ra sudalyta, kas įeina į tą 
Tarybą, koki jos istorija? 
“Keleivio” kalendoriuje 
rasite atsakymą ir rasit ad
resą ALT sekretoriaus ir 
Informacijos Centro.

Jei jus įdomauja šalpos 
darbas ir norit sužinoti, ka
da įsikūrė BALF ir kaip jis

čigonus. Sako, jie esą tik
ri “komunistai” ir nepripa
žįsta privačios nuosavybės. 
Jei pasipainiojo viščiukas, 
čigonas neklausia, kam jis 
priklauso, bet deda į savo 
maišą ir nešasi į pakrūmę 
virti. Jei reikia daržovių, 

me" čigonas neis į turgų pirkti, 
bet pasiims ju iš pirmo ne
saugomo daržo. Jei paklius 
“tarp kojų” arklys, čigonas 
kaltais ir jį nujos. Čigonas 
gyvena pagal “principą”: 
Pavogsi — pirkti nereiks,

—Brr. Maike, šalta!... jau apsinakvoti po 
—Tėvas padarei klaidą, džiais. taip sakant, ant Die- 

kad taip greitai iš Floridos vo burdo, ba Floridoj šilta 
pabėgai. .ir nėra uodų. Užėjau tokių

—Maike, Floridoj tik mi- medžių, nuo katrų kabo 
lionieriai turi gut taim. o kažin kokie daiktai, lyg ir 
teisingam žmogui tenai ne katės uodegos. Žiuriu, po
piknikas. Jei tu pinigų ne-vienu medžiu sėdi juodas - g. pakars_mil-_ 
turėsi, tai busi išjuoktas ir žmogus. As jo ir paklau- 'nerey,si 
ant galo da guzą gausi ant siau: Mister, sakau, kas tie. v ik-
atminties. į do per tmksai. ką taip Tie- . r r , ...atminties.

—Man
klaidingai Floridą supranti, tuoja? O jis sako. kad

ai mi’................
laiku

-Man rodos, kad tėvas gražiai no šakom m'aska?
- - aiškina. ‘

Amerikos policija turi veikia, “Keleivio!’ kalendo-
specialistus, kurie seka či
gonų gudrumus ir jų špo
sus. Policijos žinovai sako.

riuje rasite paduotą trum
pą BALF istoriją ir rasit 
visus reikalingus adresus

čigonų tarpe yra ekspertų;tiek BALF centro vadovy-Į 
kišenvagių, čigonai kartais jbės, tiek jo sandėlio ir kitų 
dirba gengėmis: čigonė ei- šalpos organizacijų, kurios 
na ir pasisiūk) už dešimtuką'gelbsti nuo karo nukentėju- 
išpranašauti laimę ir apžiu- sius lietuvius.
rėti, kaip ką galima vėliau
nukniaukti. Kaliais, jei či
gonei pasipainioja lengvati- 
kė moterėlė ai' glušas vy
ras, ji visokiais gudi-umais

Kaip paprastai “Kelei
vio” kalendorius duoda ži
nių apie Ameriką, apie jos 
valdžią, kongresą ir prezi
dentą. Ten yra surašytos

jog čigonams vog
Juk ne visi tenai milionie- kilbasai. čia esą tokie me- į* pėra nuodėmė. Jie para- 
riai. Štai, šiuo laiku tenai džiai, ant kurių auga sasi- ko,a- kad labal SnalS lal' 
posėdžiauia unijų
Jie nuvažiavo tenai studi- uodegos išrodo, kaip venzy- . .. . - ». , . «.« ?
juoti Kongreso proiektuo- tos balionės. Nuėjau aš nuo ^esLn°j. kada ak 
iamus Įstatymus, kurie lie- to nigerio toliau ir. kai nie- ’*enępsl Kristų kalti pri 
čia darbininkų judėjimą. O kas nematė, nutraukiau to-' kryžiaus, koks tai čigoną,
unijų vadai juk nėra milio- rą tų kilbasu. Sakau, bus PĮisitaike ii pavogė unis.
nieriai. vakarienė. Ale kai atsikan-'

—Ne, Maike, ne aš čia dau galą. tai pasirodė dį_;Uių nėra
klaida padariau, ale tu turi džiausią apgavystė! Mėsos Y?ai (
misteika. jeigu tu mislini. tose balionėse anei duko.l „
kad unijų vadai yra biedni tik prikimšta kažin kokių Kz tą nuopelną 
žmonės. Jeigu tu Damatv- sėklų, lyg ir durnaropių. Į skado^ kad jiems pats Die- 
tum, kokiuose utėliuose jie Tik tada supratau, jog tai‘va?

vadai M kada žydai tayžiavo-
I jo kristų, čigonai buvo Pa-

Kareiviai žiuri, jieško, vi
ii- jau. Kol karei- 

\Tp<ne viai gavo naujas vinis, kry- 
buvo atidėtas, 

čigonai
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GRANATOS DIRBA NAUDINGĄ DARBĄ

Europoje nepaprasti šalčiai užšaldė upes. Čia ma
tome užšalusi Reiną. Kad laivai galėtų upe plaukioti, 

ledai Reino upėje buvo išdaužyti granatomis. Reino 
upe plaukioja daug laivų.'Laivai išvežioja anglis, mai
stą ir kitas prfekes. Del šalčių susisiekimas upėmis pa
sidarė neįmanomas ir daugelis Vokietijos mestų turė
jo kęsti šaltį.

MARGUMYNAIstengiasi išvilioti iš jo ne!visos amerikoniškos ir ka- 
tik dešimtuką, bet ir visus talikiškos šventės, yra dar- 
jo pinigus. Bet vieno daN- bininkų kalendorius ir daug 
ko apie čigonus policija visokių informacijų be pa-

SKieoru eina labai;

Bulvių Skiedros cicriui pašaukti. Jei daliia-
Amerikoje gana daug te Į>opierosus, duokit ir ki- 

artojama bulvinių “chips.” bicieriūi... Kibicierius muš- 
a labai plonai su- ti yra griežtai draudžama. 

kur piaustytos bulvės, išvirtos Jie juk irgi žmonės!
I svarą tokių bul- ^1 Z aLnir o.

gerai. Bet jei kas nesi duo-, istoriniai įvykiai. Kas tOįdaug, nes jos yra lengvos.. Anądien Nevv Yorke prie 
da, čigonas,*jėgok nevarto-1 kalendoraus dar norite, uz-jje^ įaj susideda į krovą, vieno statomo namo susi- 
ja... r' „

Amerikos čigonai 
ja iš vietos į vietą 
koniškal” Jie nevažinėja' 
vežimuose.’; bet automobi-

keliau-. 
“ameri-!

sisakykit jį. Kaina 50c.

Skaitytojų Balsai
. ~ Gerbiamieji:

liuose. Bet J&oki sena kala-; aš Tamstoms prisiunčiu $10 
maškė, jei ji gali dar trauk- ir skjriu 3 už “Keleivi” 50c. 

_.t _ tb yra gera. Bet arklys ir už jUSŲ kalendorių, o $5 pra-
baliavoia, tai tu savo akims padalyta tam. kad apiuok-jkur kas pakliuvo-. *Ęas čigonus jau iėjo iš ma- sau persiųsti del Lietuvos lais-
neturėtum viervt Jes, vai- ti teisingą žmogų. Trenkiau' Žinoma, ne visi čigonai (los. Ii bastūnai čia bastosi vinimo Amerikos Lietuvių Ta
ke, jie gvvena kaip regli.aš tas balionės į pelkes ir J1’ PY vįada gyvena is va- automobiliuose, o gal ateis rybai. o pusantro dolerio tebus 
milionieriai. ba jie sukolek-: atsiguliau po palmos me-'^ysčbj- Čigonai irgi uždar- laikas, kada čigonai orląi- <jei jus„ kitų reikalu, 
tuoia iš uniįistu milionus. Į dž’U, ant kurio augo kažin biauja sau duoną. Tik ju 'jais skraidys, kaip paukš- Frank

- - - - - darbas yra kitoks, negu mu- ciai.

negali drausti vogti,

tai per metus jų susivartė- rinko būrelis žmonių. Auk-
• ja po visą Ameriką 250.- štai to statomo namo vir-
000,000 svarų. Amerikoje šuje jie stebėjo katina, ku-

Ivra 500 “bulvinių skiedrų” ris ko tai jieškojo ir vis 
dirbtuvių, jos turi automa- šokinėjo iš vietos į vieta, 
tiškas bulvių “obliavimo” Žiūrėtojams bestebint, stai- 
mašinas ir kai kurios dirb-ga siena pradėio bėgti že- 
tuvės gali suobliuoti ir iš-įmyn pelė. Bebėgdama ji 
kepti po 500 svaru bulvių (paslydo ir nulėkė nuo dve- 
per valandą.- Kiekvienas a- .iu aukštų ant kietos žemės, 
merikietis, vos gimęs ir iau Žiūrėtojai manė. kad iš pe- 
prie grabo lentos, vidutiniai j lės liks tik šlapi vieta, bet

Shimkds,: per metus suvalgo 2 svarus , pelė. vos pasiekusi žeme 
lcr. Wis. bulvinių skiedrų. Daugiau- pradėjo bėgti ir išsigelbėio 

jų suvaitoja alaus ir nuo katino, kurs pasiliko

1S
Vasaros metu. ka Floridai! kokie kamuoliai, kaip ir ar- Rhinėlundcr,
rerdau^ karšta, iie važbio-;buzai. Sakau, kai sutems ir'su. Čigonai kariais yra kai- Čigonai nemėgsta darini.

niekas nematys, aš tą me-<viai. Čigonu vra muzikan- Apie čigoną, kaip darbi- Germiamicji: įvvno parduotuvės, nes. ge- viršuje,
di papurtinsiu gal nukristų. Čigonai trankosi iš vie- ninką. dar Lietuvoje teko Gavau laikrašti ir jusu ka- rjant bulvių skiedros vra' Pasirodo, kad pelė 'odi 

lendorių ir tariu ačiū... Siunčiu geras užkandis. Yra milži- kristi iš gana didelio aukš
ty del Lietuvos la»svė< iskovo- nj.5kų biznio ištaigu, kurios to ir fi neužsimiFa Pasa
li’™ ii- ktedn vieną doleri del per metus nadaro virš mi- koia kita atitikima, kain

•k- arbūzas, tai net r,rnis akv-, tis iš koriu. Čigonai vedžio- ėjo ir paprašė pusryčiu. “Keleivio" namo išpirkimo. Jiono doleriu apyvartos iš pritvinkusi pelė nukrito ruo

ja i Atlantic City su milio- 
nieriais maudytis: o žiema 
kai
gas 
na
kain da soendina’ T

?riais maudytis: o žiema, dį papurtinsiu gal nukris‘tų. Čigonai trankosi is vie- nmką. nar Lietuvoje teko
i visur ki+ur stovi smn- geras valgis. Na, ir paour-itos į vieta ir pasako mums giidėti tokią istoriją: lei
s tai im Floridni sp-^ndui tinau... Vaje tu mano. kad! musų ateitį iš delno. .Jie ži- Pasamdė ūkininkas čigo- $5

darbininke ninlre-ą t ' gi duos man i n-alva vienas no musų gyvenimo paslap- na šieno piauti. Čigonas ai- jir

šiai

doleri del
______ ___ _ išnirkime.

ai aš vėli ni a išmokytas beždžiones, Gaspadinė davė. Čigonas Tos auko; nėra didelės. 1W menkučių bulvių skiedrų. 
Toks biznis man nepatinka, nu’uDau nuo to arbūzo vir--kurios daro visokius špo- tuoj sako, kad vertėtų pa- gal ir jes negelbės trupučiuką.}
Maike. Jš^tipo skūra, tai vidur- >>•>. sus ir žmones juokina. Už valgyti ir pietus, tada ne-

taizas moka po 150 :«e asirodė b- Į

—O kaip tėvas nm-ėt -m .' 
—Aš,

a;

a1-''"ocirodp n- valgis ale 
J ’s Maike. m,H’i pas’ba- 

Akmno pailgo še'jio 
nutekintas, kain ar-

norec’au - 
tokio parėtko. kur aš natsiz,
galėčiau turėti gut taim. j5- f ai 131 .
kur visi maineriai ir mi^-ri bon’ba ,Va!"k to 
tų kikenai salėtu ant žie-!8” as man" salv'’-'- 
mos važiuot i Florida man- —Aš taip ir maniau, kad 
dytis, o tokie ponai kam tėvas klaidingai Floridą s-’- 
Lewis ir Groen. tegul eitu F ratai. Aš žinau, kad ak- 
sniego kasti Noriuose. men’-s ant palmių neauga.

—Tėvas čia >oiL-jibzi',i • les, Maike. auga 
kaip socialistas.

—Aš. Maike. ir pat4 
žinau, kas aš dabar esu b

td

nukalbėjai.' K. .. - , ., —Ne. teve; ant J’aliniu , ..
auga d’deli konusiniai rie-i O 0,1 
šutai. Matyt, toks riešutas!nal

tą darbą čigonai gauna at
lyginimą. Juo kvailesnis 
žmogus iiems pasipainioia, 
’uo daugiau iie gali uždirb
ti iš jo už visokius pranaša
vimus. spėjimus ir kitokius 
menus.

I Ameriką čigonai pradė
io važiuoti tam pačiam lai
ke. kain ir lietuviai. Pir
miausiai iie čia pasirodė iš 
Rvmuniios. kuri vra čigonu 

žemė.” Kur čigo-
begvventu. jiems karts 
kario užeina noras ke-

bereiks gaišti 5r galima bus 
dirbti visą dieną, šeiminin
kė duoda ir lietus. Paskui’ 
čigonas sako: “Šeimininke, 
duok ir vakariene kartu, 
tau nebereikė rūpintis ir 
mums nebereiks galvoti.!r"’
kada sulauksim vakarie-....................
nės.” Šeimininkė duoda ir laikraštis, as
vakarienę kartu. Ji ____ 7
kad mažiau Išeis valgio. Po J Amerika 19 
valgio čigonas pasiraižė ir n3U skaitvti i

trečio namo a’’kšt » ant (,'~ 
mentinin grinda »r nn t’k- 

sridinjrfli Jusu. j Pagarba “Kibicieriams” tai neužsimušė, bot :P5'us
Tnnv ir ten v\nbikn-'"«.{ Kur žmonės graiina kor- laikui, atsivpdė ''rai cVCj_ 

Pinedale. < alif. tomis, čekeriais ar šaebma- bus neliukščius. žinojai sa
itais. ten dažnai matvti š’a- ko. kad juo mažesnis pa- 

J.lia sėdinčius žiūrėto jus, kų- daras, juo maži-'u jam pa
riję nič nieko neveikia, bet voiaus užsimušti krentant 
įtiktai žiuri. Toki'* “žiūrėt°-

(rirbiami Tamstos Visi:
Aš prisinnčiu tris dolerius už

Keleivi ir 50 centu už kalcndo
1947 metams. “Keleivis’’ y-j . .,, ,. . , .....................

..... . i iai vadinasi kibicienais.ra geriausias darbininku zmo-P*.
at-oiio., 2o(*IS Paeina i? žydu zargo

..... . . -• • 'no bet us prigijo ir amen
manė.t K'1"'L "'y™*'""" konų kalboje.

1913 metais 
ir lobaus.

ir ma- 
Tejrul Grajokai kartais nemėg-

sako: “Po vakarienės 
žmonės eina miegoti, 
banakt. gaspadinę,” ir
ėjo į daržinę miegoti....

visi
La-
nu-

A. B.

senas Tė’-ns keliauja savo se- sta “kibieirrill.” bet 
nais keliais, kuriuos 
pramynęs.

Sudieu, likite sveiki.
C. Stulga.

Elizabctb. N. J.

gerai vra ny bėję 
Į gerbti, 
į žmogų.

iš aukšto. Jei arkbs krislu 
nuo antro aukšto, iis f’l r-u 
užsimuštu, bet uelė išlieka 
gyva. Tas pareina nuo to, 
kad relės svoris yrq mažas 
ir ’i krisdama dainiau s”si- 
laiko j orą. negu runki snis 
gyvis.

—Gal del to tėvo ir gal-i _____ m-
va išrodo didesnė. Ke, ure' ~ ! v, 8r '
lvtr ir narikėlii« s , FI,nd°i vra vadinamų

* —Tas ' Maike tai nuo!<<de?rajnedžlų’’ ,)€t adt 
la., Maike, tai nuoį auga ne dešros, o tokios pu- 

- i pos ilmose ankštvse.
* - «j» •, ,,, - i i Bet tu Maike. manės-As, Maike. Hondoj CT- nckl.įtįku(lk; ka(.

guzo.
-Nuo ko?

zą gavau.
—O kaip

aš Flori-

juodukas prinešė sniego pil
ną savo stuba ir nnėio nu
sipirkti patelne blynams 
kenti. Bet sugrįžęs iš storo 
rado tik šlapia fliorą. Jis 
dabar sako. kad Dievas da
vė. o velnias suspoilino.

Ž/.V/( ŠALTINIS
Kokios valstybės vra Pie

tų Amerikoje ir kokiomis 
kalbomis žmonės ten kal
ba? Kiek Amerikoje yra 
francuzų ir iš kur iie čia

Gerbiamieji:
Gavau iš jūsų laiška. tai ir 

siunčiu Š3.97 — už “Keleivi." 
kalendorių ir kas viršaus bus. 
tai pailtrinkit man laikraščio 
siuntinėjimą. Kviečiu Maikio
Tėvą pas mane lankytis, bet aš visiškai 
žinau, kad turėsiu daugiau dar-j rimais.... w , •dos nesuprantu. Žmonės te

nai gyvena visą amžių, ir 
—Čia. vaike, galėtų 1 ut tai ne viską supranta.. Ve, 

ilga istorija, ale aš pa tru- anądien užėjo fenai šaltas 
jysiu trumpai ją išvirozyt. nva ir vietomis prisnigo. 
Kaip žinai, aš nuvažiavau Nigeriui tenai nebuvo ma- 
Floridon bruk. Ruimo nega- te sniego, todėl misliio, kad

tai atsitiko*

tikrr*-
kibicierius reikia 
Isivaizdinkit sau 
kurs valandų va

landas sėdi vietoie nič nie
ko neveikia ir tiktai žiuri 
“kaip driežas i gegute.”
kaip kiti lošia. Artai nėra deklaracija. Josenh Levri 
kankiTuat ir kantrybės pa- sako. tą deklaraciia parašė 
vyzdžiai. ;Thomas Paine, o ne Tbo-

Kartais kibjeieriai uat°v- raas ^Tefferson. Kiti ta už- 
nauia grajokams su savo ^nci’a. Paprastai mano- 

nemokamais nata- iria, kad deklaracijos autn- 
Jie iš šalies “viską ’T'iu? -Tcffei-,nas T.

Fain° buvo io artimas drau- 
bendradarbis.

Kas Para-* N^DrikGu'o- 
| mybė* DA-lamuia

Amerikos istorikai karš
tai ginčijasi, kas parašė A- 
merikos nepriklausom vbės

kitam kariui. Dabar aš ei- Amerikos i riešakvjė? Ko-
lė’au pasisamdvt, ba daug kvietiniai miltai bvra iš siu prigult, ba no ilgos ke- kie kunigaikščiai valdė Lie- 
kaštuoja. Taigi pastanavi- dangaus. Vienas lokamnas lionės da neišsimiegojau. tuvą? Kada Lietuva pradė-

Jusų. na gerbti, o ne barti. Jei
John Lukow. grajokai užsifnndina sau a-

Turners Falls, Mass. lauš, neužmirškite ir kibi-

’Keleivis*’ visada vra gera 
draugams jr pa/.isla- 

mkms. Užsakykil jj savo arti
miesiems!
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Nerami Ispanija Wa*hingtono Paslaptys
Madride, Ispanijos sosti- Praeitą ketvirtadienį Pie

nėj. praeitą savaitę vyko zidentas T inman ir Vaisty
ti idelės monarchistų demon bes sekretorius gen. George 
stracijos. Vienoje demonst-į C. Marshall turėjo labai 
racijoje gatvėmis žygiavo' slaptą pasitarimą su kong-
4,000 žmonių reikalaudami 
leisti grįžti į Ispaniją sos
to įpėdiniui. Monarchistai 
nori atstatyti karalių i sos
tą.

Graikija Reikalauia
Graikijos valdžia iškelia 

reikalavimą, kad Anglija 
atiduotų Graikijai Kipro 
salą Viduržemių juroje. Ta 
sala yra apgyventa graikų, 
bet ji priklauso Anglijai. 
Kipro sala anglams turi 
strateginės reikšmės, nes ji 
yra arti Dardanelų sąsiau
rio.

Belgija Valosi
Belgijoj praeitą savaitę 

buvo sušaudyti šeši fašis
tai (kurie ten vadina save 
reksistais). Teismas iuos 
pasmerkė už bendradarbia
vimą su vokiečiais okupan
tais karo metu. Jau šimtai 
belgu fašistų buvo nuteisti 
už krašto išdavystę karo 
laike.

UNRRA Franciioi
UNRRA skvrius Franci-

muno” svetainėje bus iš-į 
duodama gražus garbės pa
liudijimai. Kviečiame visus 
atsilankyti. Jeigu kurių var
dai čia nepagarsinti bei 
klaidingai užrašyti, tai pra
šome pranešti vietinės Ta-

reso vadais. Dalyvavo de
mokratų ir republikonų 
partijų vadai. Apie ką bu
vo tariamasi, jokių žinių 
nebuvo skelbiama, bet ant
rą dieną jau visa spauda 
apie tuos sekretus žinojo

Italija Be Okupantu
Anglijos užsienių reikalų 

ministeris Bevin sakė par
lamente, kad Anglija tuoj 
pat ištrauks 45,000 anglų 
kareivių iš Italijos, kaip tik
tai taikos sutartis su Italija 
bus ratifikuota (patvirtin
ta). Amerika irgi rengiasi 
ištraukti iš Italijos savo ka
riuomenę.

Pagelba Bolivijai
Amerika pasiuntė iš Pa

namos pirmą didelį orlaivį 
su skubia pagelba Bolivi
jai, kur ištiko dideli potvy
niai. Orlaivis nugabeno 
daug guminių laivukų. ku
rie bus numesti potvinio ap
semtose vietose, kad žmo
nės galėtų išsigelbėti.

Hawaiu Valstija
Vidaus sekretorius J.

KAS MUMS RAŠOMA
Apie Indijos Pramonę džia rubus, bet daugumas 

jų apsirengia audeklais iš 
Indijos tekstilės dirbtuvių.

Kai užėjo antras pasauli
nis karas. Indija mobiliza-

Viena dieną musų kliube 
susiginčijo du pamokyti 

rybos valdvbai, bvs su mielu žmonės. Vienas sako. kad 
noru atitaisyta. Visiems au- Indija yra tiktai žemės u- vo į armiją 2,000.000 vyrų. 
koto jams vardu Lietuvos kio kraštas be jokios nra- Ji ne tik mobilizavo tuos 
Laisvės kovotojų nuošir- monės. Kitas gi tvirtino, vyrus, bet iš savo pramonės 
džiai dėkoja. kad Indiia turi didelę pra- iuos aprengė ir apginklavo.

VVaterburio Liet. Taryba, monę. Iš šalies klausant. Indija gamino per '.... ~
_  ■ _ . _man atrodė keista.
CLEVELAND, OHIO i Ąr jn<jija turi pramone.

Ir Mes Minėjom Vasario 16 ai ,ne» xfa faktas, del 
Ohio gubernatorius na- ę3?ri° giĮJfiytis yra tuščia, 

skelbė Vasario 16. kaino rel^alas tokiame at-

karą
tankus, orlaiviu dalis, šau
tuvus, kulkosvaidžius ir ne! 
statė karo laivus savo šip- 
jardėse.

Indi ios pramonė yra ne 
tik didelė ir įvairi, bet ji 
yra pačių indu rankose.

Reumatiški Skausmai M ŽOLIŲ^SANDĖUS
Dean Park, Spsncerpurt, N. Y.

Ihksnii, Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa-1 
vyje galingų šilimų. Šildydama ga- į 
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus- 

| mus, rankų, kojų skaudėjimų ir tir-1 
■ pimų. dieglius, šaltį. Daugumui žmo-Į 
, nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 

Nelauk ilgiaus. aie tuojaus įsigyk 
DEKEN'S OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.06; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-71

DEKENS OINTMENT CO.
P. O. Bo\ 666. Ne* ark 1, N. J.
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APSIVEDIMAI

Lietuvos diena. Patys lietu- įtikime yra pažiūrėti i In-
viai ta diena turėio net tris gyvenimo anrašyma c . . . ........
parengimus. Mat. mes nesu- ir bus aisk,J- ir kokios Svetimi kapitalai Indijoje
sikalbame, kain tie Babelio /ra Indijoj. Gin- nėra dideli Svarbiausios
Enk-štn QtMtvtniai vai aPt° faktus parodo ne pramones sakos ten yra m-|:ni3 Buttemut

Vienas parengimas huvo besiginčijančiu žmonių pro- du kanitalMu vanile, 
šv. Jurgio svetainei, kitas bct Ju nerimtumą. Jei žiūrėti i Indijos pra
našo,oi raraoiiei. o tre- Knuti žmonės del faktu ne-.monę. i darbininko skaičių 
čias Dr. Tamošaičio namuO- «C"taia, jie arba tuos ak- ir gamybos dydi ji atrodo 

tus žino, arba iu nežino, labai įspūdingai. Bet jei ly- 
Šv. Jurgio svetainėj buvo Tai viskas apie U ginčą, ifrintį Indijos pramonė su 

daug žmonių. Mokyklos vai Na. o kaip vra su Indijos .“'l?',"*1“. ę.wento,ų skai- 
kučiai išnildė pirmą nrngra- pramone? Aš pavarčiau
mes dali gražiai. Kalbėjo vieną kitą knygą anie In- 
klebonas Vilkutaitis ir sve-.dįia ir štai ką sužinojau:

Indija yra žemės ūkio

I’ajivškau gyveninio draugo, nuo 
56 ligi 60 metų, našlį ar gyvanaš
lį. Noriu, kad butų geras žmogus. 
Su pirmu laišku prašau įdėti savo 
paveikslų ir daugiau žinių pranešti, 
gausit iš manęs žinių. Aš esu našlė, 
neturiu šeimynos, esu geram stovy. 
Be reikalo, o taipgi girtuoklių pra
šau nerašyti. Prašau rašyt sekančiu 
adresu:

P. M. T.,
St., Petroit 16, Mich.

A.
joj praeitą savaitę baigė sa-Į Krug lankosi dabar Ha\va-
vo veikla ir atleido visus 
tarnautojus. Per du metus 
UNRRA daug padėjo fran
euzams atstatyti karo su
griautą ūkį ir padėjo mai
tinti badaujančius miestų 
gyventojus.

Mainierių Pažadai
Anglijos mainieriai turė

jo pasimatyma su vyriausy
bės galva Attlee 
dėjo jam padidinti 
iškasima iki 200 milionų nisteris

Auka* Altoriukas, Tilžės spaudos, 
gražiais celuloido apdarais .. $1.75 
. .Vainikėlis, maža maldų knyge
lė ................................................ 75c

Kantičkos, šv. giesmių knyga 2.50
Aficiero aukšti klausimai, o ka

reivio mandagus atsakymai, maišas 
juokų ......................................._—i l->c

Raktas į laimingesnį gyvenimą 1.00
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 

Į Kaip duktė gyveno pustynėj 25c
Duktė Marių, graži apysaka 25c
Lengvas Budas išniokt angliškos 

kalbos, be kito pagellx>s .......... 35c
Neužmokamas žiedas, graži pasa

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

daryta ........................................ L60
Sapnas Marijos ant kalno alyvų 

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

.......... .................. 25c.
Kabalas su Salemono nose .. 15c
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c
Girtuoklių gadzinkos. jų šeimyniš

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

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

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

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

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c

Gudrus piemenukas, žiemos pasa
ka .............   25c

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

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

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

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

kupėius ........................................ 5Oc
Reginys, gražių pasakų knyga 35c
Pamokslų, spyėių, monologų, juo

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

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

Grigo Kalėdos ir šen. jaunikis 35c 
. . Keliautojai į Palestinų .... 35c

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE
V isos 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-

j ligos ............................................ K5c
I Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo, į tarpina ir varo laukan akmenėl. 60c

Nesišlapink lovoi bemiegant 60c
Nuo cukrinės lig’os iDiabetes) 85c
Nuo kosulio, dusulio bei mainų as

tmos, palengvina atsikosėt ir varo 
laukan visokį bruda nuo plaučių 6Oc

Nuo širdies ir vandeninės 60c
Vyriškumo pataisymui Oh bov, ge

rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei- 
dukėms tingini paakstina .... 1.25

Plaukų tonikas, ugdina gerai plau
kus, valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo slinkimo ir pražilimo .... 60c

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

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

rielkos užpilimo -......................... 75c
Nuo kietų vidurių ................. (jOc
Kraujo valytojas, valo kraujų 6Oc
Nuo kosulio, kokliušo vaikams 60C
Moterims nuo sunkių mėnesin. 60c
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin

gumų ..........................................
Nuo reumatiškų sausgėlų
Del sumenkėjimo, eik kudyn
Aukšto kraujo niilt. 5 unc.
Mostis stalalo bile niežulį

Pajieškau merginos ar našlės, ku
ri butų nesenesnė, kaip 35 metų am
žiaus ir ne jaunesnė, kaip 25 metų; 
kad butų ne šventakuprių pakraipos, 
bet pažangaus nusistatymo. Pajieš
kau tokios, kuri turėtų savo namų 
arba nemaža farmų, ant farmos, 
kad šiek tiek butų galima uždarbio 
turėti, o jeigu namą turėsite mies
te, tai irgi galima butų gyventi, nes 
darbų žinau ir galima butų verstis 
neblogai. Aš irgi turiu kiek pinigų 
pradžiai gyventi. O kurios norėsite 
tik del pinigų susirasti vyrą, tai to
kių prašau neatsišaukti. Kas nori 
tik išnaudoti, tai ant tų aš labai 
piktas esu. Nevartoju alkoholiškų 
gėrimų. Rašant laiška prisiųskite ir 
savo paveikslų, reikalui esant, grą
žinsiu. Daugiau laiškais susirašysi
me ar asmeniškai susitiksime. Mano 
amžius 37 metai. Laiškams adresas 
toks:

B. L. K.,
6830 Maplewood St.. Chicago 29, III. 

Phone: Prospect 2541

ciumi, tai teks pasakvti, jog 
Indija yra žemės ūkio kraš
tas. Pramonė ten dar turi 
labai daug vietos plėstis irčias kun. Karalevičius. Va

karo vedėju buvo P. Česnu- 
lis. }

Naujoj parapijoj irgi bu
vo parengimas, o tautinin
kai iš LVS darė savo pa- _________ .. ___  ___
rengimą ir ten vadovavo -vra lygus 40,000.000 gyven-į Parduodu su visais daiktais ir nia 

- i • i f nin VoAinoc,; 'šinomis; 24 melžiamos karvės ir •Karpius o kalbėtoju tarpe w>jų. Vadinasi. Indnoi nue-ipr;au„an£.ios meižima.s ma:
buvo Dr. Abraitis. kompo- stuose gyvena tiek žmonių.! traktorius ir kitos mašinos 

' į.r-i- n •• • » " ’ žiuokite pažiūrėti.

kraštas. 90(; Indijos gy- au^b 
ventoiu gyvena iš žemės u- 
kio. Bet 10% Indijos gv-! 
ventojų gyvena miestuose! 
ir tie 10? evientoją tenise-;^

St. Bloževičius.

PARSIDUODA FAK.MA 
Parduodu savo farmų, 150 akerių,

ir o 
mašinomis; 

Atva-

iu salose ir ten jis pareiš
kė, kad Prezidentas Tru
manas ir jo administracija 
remia sumanymą suteikti 
Hawaių saloms Amerikos 
valstijos teises. Havvajų sa

lia butų 49-ta Amerikos val
stija.

Anglų-Francuzu Sąjunga
Praneša, kad kovo mėne-

zitoriaus Šimkaus sūnūs ir,kiek visoj Francijoj ar An- 
k. Tai nesenai atvykę Ame- 
rikon Lietuvos tremtiniai.

K. J.

TORONTO, ONT.

Sėkmingai Minėta 
Vasario 16-ta

Vasario 16-toji buvo la
bai pasekminga. Dalyvavo

40,000,000 žmonių mies-į 
tuose gyvena iš ko nors. ne Į 
tiesa? Tie 40 milionų žmo
nių nėra nei “turtuoliai ma -! 
haradžos.” nei nuskurę vai-' 
stiečiai. Jie yra pirkliai, a- 
matninkai ir pramonės dar-, 
bininkai. Indijoj yra dide-' 
lės visokiu metalu ir mine-

FRANK MIKELIONIS, 
R. F. P. 2, Rome, Pa.

JOE C. BALAS:
Prašome paduoti tikrą savo ad- 

! resų į “Keleivį.” Musų laiškas Tam- 
! stos paduotu adresu grįžo atgal.

“Keleivio" Administr.

PAJIESKOJIMAI

Pajieškau merginos ansivedimui, 
nuo 17 metų ir toliau. Svoris nuo 
140 iki 150 svarų, šviesaus gymio, 
darbininkė ir gera virėja. Rašyti a- 
merikoniškai ar lietuviškai ir pridė
ti savo fotografija. Kas tuo nesido- 
mauja, prašau perduoti merginoms. 
Prašau rašyti šiuo adresu : (11)

4OE BENER LELIONIS.
26 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

Paragvajų Arbata

Šulė Tautorienė, buvusi Šlu- 
pajieškau savo brolį Jurgį 
kilusį iš šikšnių kaimo, Tau- 

apskrities, atvažiavusį į Ame- 
ir

SU Jl 1 HriCSHj JvHCi KO\ O mGrlG” rl^no* lipfliviil i i 11 tt* As,ee ir'pasiža- šio pirmomis. dienomis An- 'S ^iiot^ml'^r’"^
Klintį Miglių glijos užsienių reikalų nu- nvie nilna žmnniŲ salė; tą, 25.00000 tonų ir ang- UT5-

Aukų SU-Jjjgg kasyklose ten dirba apsigyvenusį Chicagoje. Jau daug
Bevin ir Franci jo 

ministeris
savo pusės pasižadėjo ang- Bidault susitiks ir pasira- 
liakasius aprūpinti gėrės- šys anglų-francuzų karo 
niu maistu ir pristatvti ki- sąjungą, del kurios derybos 
tokių trūkstamų prekių. ėjo keletą mėnesių.

rtOP metileHJV VMV7 Valdžia iš užsieniu reikalu
pyje pilna žmonių 
buvo permaža.

inl-inl-Iu i iiiivvcz

Ko r esp
WATERBURY. CONN

ond enci] o S

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas Puikiai Pavyko. 
Aukų Sukelta Virš $3.503. 

Dalyvavo 26 Draugi»os.
Vasario 16-tos dienos 

šventė prasidėio rytinėmis 
pamaldomis šv. Juozapo 
par. bažnyčioje. Tarybai ir 
šalpos fondui antini kolek- 
toje gauta $1.059.61.

Vakare parapijos audito
rijoje programa nradėio Te
rapijos choras ispildvd:*n"''< 
himnus ir viena-kita r-n-’o- 
tinę daina. Pota^ MM’*' 
miesto majoras. John ?U-

Mariampo- j 

Ona. Kuršė-

nagan. kun. J. ^al1- 
Mas» etho. adv. F. P 
iš Bostono kur*. .T. 
ličius. Klinlv>
tas ir B

VU-J n- 
T V“- 

P vųP;:^ Su—- 
kalbomis nublika buvo ti’ -
rai sužavėta. V?ca , 
programa sumaniu-a; 
komp. A. J. Alebcis. P-i 

-rius rinkliava pasekmės ur
vo sekančios •

U. Nepriklausom-^ 
Kliubas per pirmininką 1 *- 
ma Mata ........

Po $100: Jim^as ir Tb 
lė Lazauskai, darnas ir 
dona Matai. Dr. Petras ir
Vita Vileišiai.

Vincą® Raniažas • • •
Po $50: Federacijos 

7-U kp. ir Kazys bei 
pumai $52. .

Po $25: Pr. S. Sapranas. Pr. M. 
Devcnis. vaist. Jonas Bondleris, ' in- 
cas Visockis, Gyv. Rož. P-ja. Mot. 
Ap«v. Kli"has pieno. c*ioey. Rūtos 
P-ia, šv. Vardo Jaun. skyrius.

Po $20: laidotuvių direkt. Jonas 
Pėlinikas. Vladas bei Sofija Lušai. 
Pc’eas Motiočius.

Vincas Pincvičiu« ...........  •. • *!•’
Po i*10: Aoašt. M»’d. P-ja. šven

tos Onos p-ja. ALP.KS 11 kp.. šv. 
i'ardo O-i«. Sandaros 1’ l'n„ Mot. 
S-gos 43 kp.. Tretininku P-ja. Kanč. 
Arkjhro1i:os P-'*. Mot. S-gos choras, 
Marijos VaHt. P-’” šv. .Toor. Mald. 
P-ja. LDS 5 kp- Vaizbos Buto Aux.. 
Mot. Pemokr. Kliubas, P. Matas, S.

Griška. S. ir L Ba-

<5:500

AL

. $70.
skyr.. Vyčių 
Teresė Che-

r, _i. . metų, kaip aš nesu girdėjusi apie jį. į 
. i'i- 'c.- '. Aš gyvenu Kanadoje, esu našlė, jo- 

žies Indija pagamina be-lk'°3 pagelbos nereikalauju, tik noriu 
„„ti. *:„1. ..„z [žinoti, kur Tu esi, broli. Mano bro-Aeik tiek pat. kaip Angli ja, j ar apie jį žino, maloniai 
Indijoj orie Kalkutos mies- prašau pranešti žinių šiuo adresu:

MRS. ŠULE TAUTORIUS 
536 Homcr St., Vancouver, B. C., 

Canada. (H)

i ozin nrcA 
_ SUV.UVU ąar hitu imu.

Adoniai Varkalai, Petras Kevinas, 
Ona Besasparis. Pr. šuopis, Pranai 
Karveliai, A. Saukienė. Jonai Ste
ponaičiai. J. Lesunaitis, M. Naluc- 
kas, B. Gurklicnė, P. Gurklicnė, P. 
jos apsk.

Ricinand Stella, gyv. Detroite. 
Ripskis Kostantas. brolis Stasio, 

kilęs iš Šiaulių apsk.
Rudokas Petras, Panevėžio apsk., 

gyv. Chicagoje.
Rutkauskas Jonas, iš 

lės.
Sarapinaitė. Kazė ir 

nu vai.. Šiaulių apsk.
Scnutienė (Galinytė) Marijona. 
Skubąs Kazys ir duktė Monika. 

Raudonė^ vai., Raseiinų apsk.. gyv. 
N""'v Yorke.

cma'er>skas Juozas. Pa-žerių va!.,
\ i'kaviškio apsk.. gyv. Baltimore.

Sorokas Juozas, gyv. Chicagoje. 
Stanionienė (Stanionytė) Stasė is 

Katkų km.. Kėdainių apsk. 
Joknhauskas, J. Mazulaitis. S. Kai- 
eaitis. J. ir K. Pranuliai. M. ir S. 
pumšai. C. G. Siekus. P. Trečiokie
nė. Juozai Bernotai. Marė Urlx»na- 
vė-ieoė. A. Šniečkienč. M. Bakutie- 
nč. P. Previnskas. A. Pužas. S. Mi- 
kelskienė. J. Ažunaris. I. ir M. šar
kai. P. Stanikienč. J. Abadauskas. 
Jonas Jenuša’ti“. P. Kuzminskas. J. 
Gurauskas. Z. Klevocka. M. Bene- 
i-ičienė. M. Kašėtaitė. M. Karinaus- 
kienė. Vincai Vasiliauskai. J. Jerma- 
’a. P. Mockus. O. Mockienė. V. Ka- 
lenauskienė. M. Daugėlienė. J. Lo- 
vnnJauskas. Ona Romažienė. -I. ir 
M. Stankevičiai. M. Brazauskas. J. ir 
O. Girdzijauskai, komp. A. Aleksis. 

į Po $5: K. Gluo/l'-nis. Marė Klima
šauskas, ad'’. E. Zailekas. A. Urč>- 
nas. J. Vaišvila. J. Makauskas. J. 
Mažukaitis. Marė Kaukas, prof. J. 
Žilinskas. A. Jcrmalienė. J. VaJtu- 

Lesunaitis. P. Krugelis. 
J. Liūnas. Mr. ir Mrs. J.

l?cmaitr>itis. Elzbieta I^i'niu-. Iza
belė Krugeris. A. Pauskurdis. A. 
Tekis, Nelė Jenvšaitis. J. ir O. Bar- 

; kauskai. Salomėja Karalius. V. Pa- 
• hilionis. J. Sniečkus. S. Vasiliaus

kas. J. Kairi“ P. Liekanas. Dr. Ka- 
-’-c Viuušis. P. Blauzdšiunas, Vincas 

, Bk-ordžiums. V. Skeltis. A. Gvaz- 
dauskas. P. Jančitis. M. Benesevi- 
čins, K. Norvaiša. K. A leksieius. Ka
rtai Makarevičiai. J. Derenčins. O. 
Matulienė. Mrs. S. Saneanas. Pau
lius Kaunecvis. Kazės Kulas. K. Sa- 
ki’atr-kas. V. Eidukrviėius. J. Ei- 
/lukevičius. K. Laurvn, J. Vokietai
tis. J. Dilion. A. Kimeaitis, AI. šau
ktis M. Bogušas. M. šakočius. A. 
Baltrušaitienė. P. Adomaitis S. 
mana"skas. Mr. Mason, I.RKSA 
1 n Studentu choras.

Kiti aukavo no $2. $1
mažiau. Aukavusiam ą bupt 
10 ir draugijoms -V". Wat. 
Liet. Tarvbos susirinkime, 

“Ne-

to vra didžiausia Britu Im
perijos geležies dirbtuvė. t 
kur dirba 40,000 darbinin
kų. Tų dirbtuvių geležies 

. lieivklos nulieja per metus 
16-tos parengi-! 750 Q0Q tony plieno, o vi- 

lietuviai darJ!S0^ju geležies išdirbinių iš 
ten išeina už milionus do- 
leru.

Prieš antrą pasaulini ka
rą Indijoj buvo nlati ir ge
rai pastatvta tekstilės pra
monė. Ir tai ne dvvas. In
dija turi 400.000.000 gv’- 
ventoių. Kai kurie tu gy
ventojų patys sau išsiau-

Dalvvavo didžiųjų anglų 
dienraščiu repoiteriai ir fo
tografai, kurie vasario 17 d. 
laidoje talpino paveikslus 
ir gražius straipsnius apie 
Vasario 16-tos minėjimą, a- 
pie demokratinių lietuvių 
reikalavimus. Pasekmingec- 

i nio Vasario
mo Toronto 
nėra turėję.

Svetimų valstybių įstai
goms ir atsakominfriems 
valstybių vyrams pasiustos 
rezoliucijos anglų kalba. 
Lietuvos ministeriams. taip 
pat lietuvių spaudai išsiun
tinėtos rezoliucijos lietuvių 
kalba.

Aukuotojų sąrašas:
Po $25: SLA 236 k p. Toronte, šv. 

pašalpinė draugija. Toronte.)Jono
Socialdemokratų 
te.

Radvilai, Port
Po $10;

M. Pocius.
A. Margia 
Kupctis.

c.atusaičiai
M. Užemeckis.

Liet. konsulas G 
Dagilis,
Sti aupji 
L ir S
Novogrodskas. Glinskiai,
R. Ozai, P. Kairys, J. ir 
’i-.ičiai. J. Gritėnas. A. ir E. Fren- 
zeliai. Užbalis. J. ir M. Jokubynai. 
Dzūkai. Kisieliai. Savalioniai. Mrs. 
sevedomskienė. V. Gavėnas, lictu- 
•iškas lenkas, Mrs. Z. Stankus, Gru- 
bevičiai.

Pi $3: L.. Vekteris. Mr. ir Mrs. 
i ki lis. Mrs. Bukovska. Pilkauskai. 
U. įr M. .Motiejūnai. A. Augutis. 
Kundrotai.

kp. tCCF) Toron-

Colbomc, Ont $20., 
J. ir O. Indreliai, Mrs.: 
Kalinauskai, F. Liakšas, Į 
O. Pavilonienė, Mrs. J. i

kaitis. V. 
V. Vitkus.

Ai
ni

ir

i: n™™,: kovo 16. 3 vai. popiet.

Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam Į .Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00. arba vieną 
svarą už $r.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingaiusis vaistas ner- 

bei šilumą teikiantis sti- 
raumenų veikimui. Pa

ragvajų Arbata nesudaro ne
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivinas išsekusias jėgas tų. 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo

Pajieškomi sekantieji asmenys 
Antanas ir Vincas Puidai, gimę 

Jadagonių kaime, Lekėčių vai., gy-j'UITIS 
venų USA. Į mulas

Stasys Kubilius, gimęs Altoniš-? 
kių kaime, Lekėčių vai.

Pajieško Marijona Kuhiliutė-Palu- 
biskienė. gyvenanti Kcmptcn all.
Rottaks Str. 15, Lithuanian Camp, 
Bavaria, Germany, U. S. Zone. Pra
šoma rašyti tiesiog jicškanėiai, arba 
šiuo adresu:

P. NAUJOKAITIS,
3347 So. I.ithuaniea Avė.

Chicago 8, 111.
Pajieškau savo pusbrolio sūnų 

Jonų Bartkų, kuris yra Adomo Bart
kaus sūnūs ir iš Lietuvos paeina iš 
Raseinių valsčiaus, Kaimelės kai
mo. Girdėjau, kad pajieškomas gy
vena Argentinoje. Prašau jį patį 
arba kas apie jį žino atsiliepti šituo 
adresu:

JOHN GUDAITIS.
9901 Sophia Avė., Cleveland 4, Ohio.

Pajieškau savo vyro Juozo Gavė
no. Dar mi manim gyvendamas dir- 

_ lm Philadelphijoj Sii i pjauluose. Gir- 
ruši'i * ‘įėjau, kad dabar dirbąs saliune pa 

„ . , . .. , . i našlę savininke. ant vienuoliktosGyduoles ir paminos uz mazaL,a,V(-„ pbiladelphijoj.
Kur buvo SI.2-j dėžutė., Juozai Gavėnai, mano vyrelį, as 

, , j gavau laišką iš Lietuvos nuo tavoOHr Tiesai |,roliu ir seserų su svarbiom

J.
M

i->c

60c
85c

1.00
1.25

Laiškams popierą i Lietuvą su pa
sveikinimais ir dainelėmis, tuz. 10c

Nuo blogo kvapo iš burnos 85c 
Nuo surūgusio pilvo heart-bum 85c 

- , ii- i- Senelių ir nervuotų arbata del tumieguistumą ir yra labai gardi kurie suvargę ir negali
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO. 
411 W. Broad way. 

So. Boston 27. Mass.

miegot X5c
M. ŽI KAITIS.

Ilean Park. Speneerport.
PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau 

skelbiamu knygų prašome kreiptis j 
patį skelbėja. “Keleivio” administ
racija ju nepardavinėja.

335 (231 
N. Y.

M. J. SVU.PA’S 
OINTMENT 
Gera Naujiena

Svarbu visiem žinot, kad 
Švilpa jati išdirba 5

............... $7.00 '•
Mrs. Bugailiškis,!, .
Grant-Suttie, V.IKa,ne-

Čirunai, A. ir O. Kuniučiai.| dabar lik $1. Kurie 
J. ir E. Mankai. F. Gykis,
Bieliauskai. J. Stankus. J.

KOKIUS DIEVUS 2M0NĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Urlionai. stempomi 
V. Samu

turėję ir vartoję, prisiyskit 6c.
gausit katalogą su 

plačiu aprašymu apie visas gy
duoles ir nuo kokiu ligų gelbsti.
Keletą dcsėtku skirtingu ligų. 

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir
smegenų nesveikumu. Nr. 2 
nuo reumatiškų ir įvairiu išvir
šinių skausmų; nr. 3—nuo įvai
riu odos ligų: trūkimu, išliėri-

ir seserų su svarlnom žiniom 
ir taipgi prisiuntė svarbu dokumen
tą. po kuriuoni tau reikia pasirašy
ti ir pasirašius dokumentą reikia 
grąžinti atgal j Lietuva. Taigi. je: 
tu nori žinoti apie savo gimines, 
brolius ir seseris, pranešk man sa
vo antraša, o aš tau prisiųsiu tupi' 
dokumentus. O ten y:a tavo tėviškes 

I reikalai, labai s-arbųs.
— ’ MRS. A. N. GAVĖNAS.

466 liaakon Rd.. Brooklawn, N. J.
(HD

po $2: F. Kupetis. Veiveris. Bai- 
kauskai. Menderis. Narušiai. Reino- j mu. v otys. (rash). žaizdos (tik 
rai Stasiūnas. Tamušis, Bernato
niai. M r. ir Mrs. Putnik, K. Gritė- 
nienė. Kuzminas, Vaivada. Talavin- 
kas. Petrušauskai, Vaitkevičiai, Čer

niauskai. Jurėiai. Simutis.
Bo $1 • Juškai. Pundžiai. Batule- 

•ičiai. Kižiai, Rardauskas, Lastaus- 
Knglis, Mrs. Maidn. Vedcckis.

A. Žekonis. Dargiai. Gudžiauskai.
Mr--. Užnbalis, Bučkis, Vilkeliai. S.’
Matiošaitis. A, Muškis, Drukas, Mac-1

nuo
j ... aa ----- --- - -• - nuo odospavarde .............. $2.00.,. ...

po 50c. r ligų o0r ri*l; nr. 4 nuo nicze-
Visiems aukavusiems ari j‘mu 51' nr' ** nuo ^>,^cs 

bet kokiu darbu nrisidėiu-i 
siems prie Vasario 16-tos' 
paminėjimo, Bendro Toron- Prisi"f‘ 
to Lietuvių drantjiju komi-'orderiu. Adresuokit: 
teto vardu reiškiu lietuviš-Į M. J. Švilpa’* Ointment 
ką ačiū. O* Sta. A.

J. Novogrodskas. Hartford g, Conn.
Sekretorius. V ietiniai ateikit: 941 Broad St.

ne vėžio): nr. t—nuo poison 
ivy ir kitokių niežėjimų; nr. 5 
—nuo Pilės ir t.t. Visos gyduo
lės stebėtinai greit pagelbsti, 
jei tik vartosi sulig nurodymų. 
Gausite tiesiog nuo išdirbėjo. 

Kainos dabar tokios: Nuo
ip'-iėius. laninskas. . 'dantų oOc. ir $1; nr. 2

J. i- o. Iškauskai .................. $4.00 skaUsmu_$l; nr. 3Vf‘zin<n'»v’o
Pu “N.N.

Pa.iiešlau pusbrolio Jurgio Vai
čiūno ir pusseserės Pranės Vaičių 
raitės, abu kilc iš Ukmergės- ans 
krities. Kanlyčiu narap.. Kaneiškii 
kaimo. Jiedu išvyko į “Argentiną” 
192R metais.

Taipgi pajieškau draugu, Pranr 
Pakalniškio (Fokai) ir jo sesutės 
Onos Pakalniškytės-Dikčienės, kuri* 
paeina iš U^merirAs an-kr„ Celvo 
niu narap.. Psvitinio kaimo. Pranas 
išvyko i Amerika 1927 metais, o jo 
sesutė 1028 metais.

Pajieškomi asmenys arba kas anie 
juos Žino. prašomi ai«ilienti: (ll)

JONAS VAIČIŪNAS,
553 Moffat St..

Pembroke, Ont.. Canada.

32. Siuskit čeki ar money or-l 
siunčiam ir C.O.D.. kurie į

:—30<. stepomis sykiu
(15)

Išėjo didelis ir įdomus 
su “Keleivio” kalendorius 1947 

metams. Kaina 50c. Užsa 
kymus su pinigais prašom 
siųsti “Keleivio” adresu.

Senovės Lietuviu 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, Mas*.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Prisidėkim Prie BALF 
Vajaus

Dabar eina Bendro Ame
rikos Lietuviu Fondo vajus

šiidžios pagelbos jokia šal
pos problema nebūna sek-

Reikia sukelti didelę sumąimingai išrišta. nei rinklia-
Rimgu ir surinkti daug dra
bužių ir avalynės, kad su
šelpus badą ir skurdą ken-

va pravesta. Musų koopera
cija būtinai reikalinga. Tai
gi ir dabar, jei lietuvės mo-

ėiančius lietuvius tremti-j terys atjaus ir atvers savo 
nius. Kad tas labdaiingasl jautrias širdis, uoliai dar- 
darbas butu sėkmingai už- : buosis BALFo vajuje, tai 
baigtas, reikia daug rūpės-‘bent laikinai bus prašalin- 
tingo triūso. O vajus turi tas badas ir skurdas tuks- 
but sėkmingas, nes kitaip tanėiams nelaimingų trem- 

ir tiniųx daugeliui vaikučių jų 
bai--tarpe, kurių sveikata ir net

tūkstančiai musų broliu 
sesučių tremtinių bus 
šiai apvilti ir didžiausio' gyyvbė yra 
vargo ir nelaimės paliesti.’

pavojuje, 
gali daug kuoMoterys

Dabai*. Likvidavus UNRRA, prisidėti. Jos gali pinigais 
musų BALFas yra vienati- aukoti, apsieidamos ši pa- 
nė ių viltis. Šiandien tuks- vasari su mažiau naujų šu
tančiai musų tautiečių vi*a biu bei skrybėlaičių, kurių 
skaudžiai nukentėję nuo kai kurios iau ir taip per
karo ir dar vis tebekenčia daug turi. Jos gali jau ap- 
ištremti svetimuose kraštuo- nešiotas ar iš mados išėju-

urirrvis, so boston

KADA MOKYTOJAI STREIKUOJA galima juos girdyti, ant blo- 
fgo kelio vesti... Verčiau nie
ko nesakęs pats sau pasida
rysiu, pamėginsiu pasiger— 
ti... Jei pasiseks alus, pas-ĮDfiLKO 
kui ir kitiems padarysiu...

Kaip sumanė, taip pada-Į 
rė. tuoj išlupo iš varposi 
miežio grūdą ir nunešęs i-l

'Keleivio” Knygos
REIKIA ŽMOGUI 

GERT IR VALGYT?
reikiaValgyt ir gert reikia dėl to, kad 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogų* 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
kmogaa silpsta? Ir dėlko vienas mai- 

merke i karvės pėdos prilv-!’1“--* duoda daugiau Spėkų, kitas ma 
tą duonelę ant kelio. Nu-^iko reik. cukraus 
sKynė apynio spurganą ir
vėl nunešęs Įmerkė prie
miežio grūdo duobelėje.; ^AN BAMBOS STYtiAl.

Ir kitos fonės. Daugiau juokui, at 
gu Amerikoj munšaino. Šioje knygų 
*e telpa net 72 “Džian bambos g py

žmogui
diu.ikoe ir Kilu panašių dalyku f Ko 
d-l jam reikia riebalu? Situos kiausi 
neis supiaai tik'ai in »»«•» knygutė; 
Parašė ti ras G-u>ua. Kaina .. IU

se. Jiems reikia maisto, 
drabužių, vaistų, knygų il

sias drapanas surinkti ir 
paaukoti, ii- dar paprašyti.

vaikučiams mokyklų. Sveti-.kad kaimynai atlikusias na
rni jų nesušelns. Tai vra'aukotų. Josgali iš savu dra- 
musų, jų tautiečiu Ameriko- bužių pasiūti vaikučiams
je, užduotis 
per BALFą.

Gyventi ir 
visi, nežiūrint 
politinių bei religinių nusi
statymų. BALFas užtikri
na. kad gautos aukos bus 
rūpestingai sunaudotos šel-

drapanėlių, numegsti svede- 
rukų ar kepuraičių. Dar ki- 

valgyti nori tos. kurios drąsesnės ir iš

jais rūpintis

Buffalo. N. Y. mieste praeitą savaitę streikavo mo
kytojai, bet kai kurios mokyklos dirbo. Paveiksle vir
šuj matome, kaip vienoje “skebinėj” mokykloj stu
dentai rašo ant durų, kad toje mokykloje dirba “ske- 
bai.” Apačioje matome, kaip mokiniai Įeina i vieną 
“skebinę'' mokyklą per užpakalini Įėjimą. Šia savaitę 
Buffalo mokytojų streikas jau pasibaigė. Mokytojai 
laimėjo.

ių srovinių, kalbesnės, su BALFo sky- §0,000 svarų Įvairių dova- prašymų nuo tremtinių, bet
l iaus žinia ir pritarimu, ga
li parinkti piniginių aukų, 
drabužių ar avalynės nas 
kaimynus ar šiaip geros sil

pti nelaimingiesiems. Todėl , dies žmones. Nereikia gėdv- 
tis prašyti labdaringos au
kos. Juk tai ne sau. Padėti 
tiems, kuliuos likimas taip 
baisiai nuskriaudė, yra 
binga ir pagirtina!

D-ras Končius, BALFo 
pirmininkas praneša, kad 
šiandien lietuvių tremtinių 
būklė eina žymiai blogyn.;

nų už apie $100,000. Tame kad 
skaičiuje ir maisto už ?3,-; svmu

bent dalinai tuos pra- 
išpildžius, reikia dau-

300. Dabar vėl pasiųsta nau giau pinigų. Reikia gauses-

šiuo labdaros ir pasigi 
mo darbu ir turim, rūpintis 
ir prie jo prisidėti visi ge
ri lietuviai ir lietuvės, kad 
nė vienas tremtinis ar šiaip 
nuo karo nukentėję lietuvis, 
kurj tik galima sušelpti, ne
liktų likimo apviltas ir 
stumtas desperacijom

ja produktų, siunta lietu
viams Vokietijoj ir Austri
joj už $6.000. Yra dar daugi

mų aukų! 
sų pa;"ei bos!

M

Reikia musų vi-

Micbelsonienė.

gar z.etnaiie.

ki

Girt# Nevoliokis!
Dievo Duots Nežegnokis!

Mes. moteiys. bukime ypač Vokietijoj ir Austri- 
duosnios ir gailestingos. At-j ioj. Ten kasdieniniai svei

katos ir gyvybės klausimai 
darosi didžiausiom proble
mom. nes maisto trukumas 
labai didelis. Trūksta rie
balų. mėsas, pieno, o kai 
kur net ir paprastos juodos 
duonos.

verkim savo širdis tiems ne
laimingiems, kurie ne per 
savo kaltę, o tik žiaunos 
karo audros paliesti, paliko 
be namų, be maisto, be dra
bužių ir be tėvynės.

Visokio labdaros darbo 
didžiausia našta visuomet 
tenka moterims. Be jų nuo- I Pastaruoju laiku pasiųsta

(Pasakaitė)
Lietuvoje, pakol dar ji 

buvo neužimta priešo, daž
nai sodiečiai, būdavo, pasi
daro alaus, užsikviečia kai
mynus ir geria, dainuoja, o 
gerai išsigėrę net patvoriais 
voliojasi.

Žvirbliai, ant stogo čiauš-

čiau. miežius sėlykloms Į- 
merkė. daigina. apynius 
džiovina. Aš, tupėdamas 
čiukure, tėmysiu. kaip jis 
tą alų daro, o paskui pasa
kysiu jums ir jus padalysi
te... Gersim visi, kol pasi- 
gersim...

Žvirbliai nudžiugo. Čirš-

šokinėja aplinkui žvirble-Į 
lis, spardosi, alų daro, vė
sina. Kol grūdas išmirko, 
papampo, o spurganas pa- 
purpo, vanduo duobelėje 
prieš saulę apsiputojo.

Žvirblielis džiaugiasi, 
plasnuoja, kad jo alutis ge
rai gyvena... Paragavo—ge
ras! Atsitūpęs prie duobe
lės, geria sau senis. Rodos, 
daug geria, bet duobelėje 
vis dar yra. O jug Dievo 
dovanos nelaistysi laukan, 
reikia išgerti... Gėrė žvirb
lelis, gėrė, kol pasigėrė. Pa
sigėręs senis, sparnelius iš
skleidęs, kojeles ištiesęs, 
prieš saulę ant vejos volio
jasi ! •

Kur buvęs-nebuvęs, kati
nas—capt! ir nutvėrė žvirb
leli ! Žvirblelis prašosi:

—Čyrkšt! čyrkšt! kati
nėli! broleli! Aš nekaltas! 
Aš negirtas... tik taip sau. 
ant juoko voliojaus! Pa
leisk! Nepiauk! Čyrkšt, bro- 

i lyti!...
—Piausiu! piausiu! gyvo 

nepaleisiu! — niurna kati
nas, ūsais kraipydamas — 
Dievas davė gerą kąsni, ne
galiu paleisti...

Niurnėdamas, katinas 
velka žvirbleli ant sausu
mos.

Mato žvirblelis, jog mir
tis jau ant nosies, drebėda- 

i mas čirška:
J —Žadi piauti; sakai,
! Dievas davė kąsni, tai bent 
persižegnok pirma...

—Teisybę sako žvirble
lis, — suniurnėio katinas 
ir, pasidėjęs žvirbleli, kelia 
koją žegnotis... Prrrr... žvir
blelis ir nuskrido, jam iš 
nagų. įpuolęs i karklyną 
džiaugiasi, šokinėja ir čiaur 
kauja:

būdamas — ne

.-utį,” eilės, paaikalbėjimai, humori* 
-iški straipsniukai ir juokai. Antra 
utgerinta laida. Kaina ........ 2ftc
SOCIALIZMO TEORIJA.

Sis veikalas trumpaia ir atėkiali 
faktais parodo, kaip iki iiol keitės 
draugijos formos, ir kodėl tarės būt 
pakeista* kapitalizmas. Kaina 25< 
NIHILISTAI

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

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 puslL Kaina .. |1.26
KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Panašios knygos lietuvių kalboj* 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta sv

KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEME

labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių paraše Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: *'iš\irkščia* tai
kstąs arba Kaip Atsirado Kalboa.'* 
Parašė Z. A leksa.
40 pusi............................................ 10c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia, liau

kimės rūkę! Pagal A- Apolovų tr 
daugelį iš gyvenimo patyrimu pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1000 m., pusi. 63......................... 26c.
LYTIŠKOS LIGOS, 

ir kaip uuu jų apsisaugoti. Paraka
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūra- 
ta tr papildyta laida. Kaina .. 2*e.

EILES IK STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražina eilė*, 

daugybė ktraipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kama .... 2ftc 

IR RELIGIJA. 
. _ svarbiu

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
naa katalikas ir socialiai as. Parakė 
E. Vandervelde. vertė Vardunts.
Kaina ...................................... . . iC«-
MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Viaokioa temoe*. 
darbininkiškos, revoliucionieriėkoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos gero 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. Žfte

SOCIALIZMAI 
labai įdomi knygutė šituo

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ai knygelė parodo, kodėl Romo*

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Cla 
kius5 dievus "glebino se^oZešT^i te ;»alteinU visa jų bepatystės istorija, 

egiptėnai, chaldai, asyrai iJ°s P^ekmes ir doriškas dvasiškio.
lietuviai’. iMularai irtt.; kaip tie'die skaiCvtTYfckv -',UTBa

e-Liti.'. kuše' 8e.aži.. kad „ m<-
jo. Knyga sttmt i ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.0t

turėtų per
vyrąs, tėvas ir

BALFas daro ką išgali, kaudami, visa tai mato ir kė. šokinėjo, sparneliais

DVI PAČIOS, BET TVARKOS NĖRA

Bedarbis mašinistas Robert Carraher gyvena Rich
mond, Calif. su dviem pačiom. Viršuje matome “dve
jų pačių vyrą’’ ir jo dvi žmonas, kairėj Margaretą. de
šinėj Dolores, Apačioje Carraher parodytas su pen
kiais savo vaikais. Dvejų pačių vyras skundžiasi, kad 
žmonos pradėjo nakčia išeiti “ulioti” ir palieka jį vie
ną namuose prižiūrėt vaikus. Carraher dėl to nuėjo Į 
policiją pasiskųsti, o policija pradėjo teirautis, kaip jis 
gyvena su dviem pačiom.

mano. jog pasigėrus 
būt- labai smagu, kad 
nės taip linksminasi, 

j net dainuoti ir voliotis ima...
Taigi vieną syki žvirbliai 

j sušaukė ant stogo didelį 
j seimą ir čirškė, tarėsi, kaip i 
< pasidarius geresni ir links-; 
ĮmesnĮ sau gyvenimą, page
rinti savo būvi. Po ilgų pra-i 
kalbų ir ginčų, nutarė pa-‘ 
sidaryti alaus, pasigerti 
linksmintis, dainuoti...

—Bet kas padalys alų? 
—kilo klausimas. Visi nuti
lo. snapelius nuleido. Vie
nas. pasiprašęs balso, ne
drąsiai tarė:

—Brolyčiai! aš negaliu 
užsiimti alumi. Mano lizde
li vėjas nukreipė: turiu ji 
taisyti, ramstyti...

—O aš turiu vaikelius 
penėti — sučirškė kitas.

—Mano patelė peri—at
siliepė trečias. — Turiu kas
dien ją pakeisti perėti, kol 
ji susimedžioja sau pietus. 
Negaliu su alumi gaišinti 
laiko.

—Aš palikau našlys, pa
telę katė suėdė, turiu grei
tai apsivesti...

Ir taip kiekvienas teisino
si, kad išsisukus nuo alaus 
darymo. Vienas senis žvir
blis. seimo pirmininkas, 
prabilo:

—Vyručiai! Nors jus ir 
norite alaus, ,bet nemokate 
padalyti. Reikia rimtai tą 
dalyką apsvarstyti. Aš duo
du patarimą: Mano gaspa- 
dorius, kurio čiukure aš tu
riu lizdeli, taisosi vestuves 
ir pradėjo daryti alų. Ma

tuli plasnojo, 
žmo- —Puikiai dėde sugalvo- 
kad ■ jai! Paremtas! paremtas 

patarimas!... Pasidarysime 
alučio ir kad gersim, tai 
gersim, ir kaimynus pasi
kviesim: šoksim, dainuo
sim, pasigėrę! — džiaugėsi 
žvirbliai.

Senis žvirblis sėdi čiuku
re ir daboja, kaip ūkinin

ku kas daro alų. Ugnis nėr die
nas ir naktis kurinasi. žvirb
liui durnai akis ėda. bet jis 
kenčia, tėmyja, mokinasi, 
seimo nutarimą pildo! Ma
to didžiausius kubilus, kur 
daro čapą, tekina alų; ki
tame misę vėsiną, dar ki
tame užduoda alui gyven
ti: deda apynius pila sėlvk-

—Girtas 
sivoliok...

—Dievo 
žegnok...

Katinas,
žvirbli, vypt! 
si. seilę ryja.
—miau!!!

—Sugausiu dai 
tu nemandravosi!

KODĖL AŠ NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl ji> 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurk 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės 20e
lUtuHOLlS IK KŪDIKIAI.

Arba kaip tėvų vartojami svaigi 
aamieji gėrimai atsiliepia jų vai 
i»m«. Kaa yra arba tikisi kada nor> 

•outi kūdikių tėvais, būtinai turėtą 
' oersiuutyti šitą knygutę. Kama 10e 
, KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta viai tie lobiai, knriuo> 
įmonės kuris per amžius? Ai intn 
zuojantj politiškai-ekonomiškų klau 
ūmą aiškina garsuis Vokietijos so 
čia lde mok ratų teoretikas Kari Kauta 
jty. Kama ■ • 19*
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturio* kitos apysakos: (l) N* 
ažaitikintis Vyras; (2) žydinti Giria 
v3) Klaida; (4) Korekta. Jose nurv 
loma kaip žmonės paikai tiki į viso 
cius prietarus, bartus ir tt. —

1 ter;a, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Tovmsend Foz, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.

i Kaina ......................................... 2te.
MATERIALISTIŠKAS 

į ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Ai knygelė aiškina proletariato fi- 

kzofijoa mokslą. Jei nori žinoti, ka* 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitą knygelę 

, Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininka.ua neapkai- 

. nuojama. Kaina ....................... 26c.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 

' žmonijos lopšinė Puvo šiaurėje. Ir ši 
i knygą narodp. kodėl taip manoma
; Labai įdomus ir pamokinantis 
. Oi ai tymas, kaina ........................ 26c

H-
“Keleivis,” 636 Broad 

Boston.

Mamytė Labai Dėkinga

duotas — nesi-i

žiūrėdamas
lypt!
ūsais

Vaipo- 
k rai po

aš tave. i

las ir košia i bačkas... O to 
vandenėlio! Verda ir verda 
katilai ant ugnies!

—Kiek tai darbo prie to 
alaus! — žiūrėdamas senis 
žvirblis net pasipurtė. —
Žmonių susirinks keli de- 
sėtkai, ir tiems tiek bačkų, 
kubilų alaus pridarė... O 
mus. žvirblių, šimtai, tūks
tančiai... Kame musų kubi
lai, bačkos, katilai?... Nors 
su sėlyklom ne bėda, mie
žių dar yra laukuose, prisi- 
kultume, apyniai irgi ne vi
sur dar nuimti, bet su in
dais... su vieta... Visur ka
tės, varnos, vištos... Gyva 
bėda! — galvojo sau tūpė- , . . ,
damas senis žvirblis. Ant s^irai valgyt, 
galo pamislijo:

—Ką tie jaunikliai apie 
darbą išmano! Jiems tik 
girtuokliauti rupi... Bloznai!
Gali d a paprasti gerti. Ne-

VALGIAI
Šutinti Kopūstai su 

Smetona
Vidutinei konusto galva' 

reikia paimti šitokių prie
dų:

2 šaukštus sviesto ar mar
garino.

1 skiltelę česnako.
’/* puoduko rūgščios Smeto

nos.
1 šaukštą uksuso.
1 šaukštą cukraus.
1 šaukštą druskos.
1 kiaušini.
Kopūstą supaustyk smul

kiai kaip spageti. Ištirpyk 
skauradoj sviestą ar mar
gariną ir paspirgink smul
kiai sukapota česnaką. Pas
kui sudėk kopūstus. Įpilk 
truputi vandens, uždenk ir 
užvirink. Ugni sumažink ir 
tegul lėtai pašunta apie 10 
ar 15 minučių. Tuo tarpu 
išplak kiaušini, sumaišyk 
su Smetona. Įpilk uksusą. 
šaukštą cukraus, druska, 
viską sumaišyk ir užpilk 
ant kopūstu. Leisk užvirti 
ir tuojaus duok stalan.

Galima duoti kaip prie
dą (side dish) prie mėsos
ar žuvies, bet galima ir at-

Pakalbink biznierius 
sUkelbti “Keleivyje,” 
garsinti savo bizni tarp 
tuvių.

p«-
r»a-
!ie-

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

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

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

Kelei
636 E. Broadway,

V l S
So. Boston 27, Mass.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošia daugeliu spalvuotu puikiu pateiktų. 
223 puslapi); dvdžio, apie 150 įvairiu eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

Popieriniais apdarais $1.00 
Audimo apdarais $1.25

Kiekvienas tarėtų pųpaaM aava knyrynų minėt* knyga 
įvirk vienas nusipirkę) tų kaygų pMidžtaags. Pinigui K*riait*t» 
iių«t "Moner Orderi*.” PapUrinias galim* siusti tie«i..z pmį.ium 
•a.ne konverte, liet reikia aiikiai atrašyti «•«» ir “Keleivu.” *4 
rei# ir nepamirškit prilipyt a*3 centu* markę.

“KELEIVIS”
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON. MASS.

darbininka.ua


Nv. Iu, Kcvo 5 diena i $47 KELEIVIS, SO BOSTON Puslapis Septinis*

Ar Gauna Tremtiniai
I

Musu Aukas?
■ " ------

Yra žmonių, kurie užsi-i Musų šeimyna susideda J 
spyrę tvirtina, kad tos au-Įiš penkių. Aš pats uždar- 
kos, kurias BALE renka!biauju, het iš mano uždar- 
Lietuvos tremtiniams, tų'bio negaliu išmaitinti savo 
tremtinių nepasiekia. Gin-Išeimos. Nežinia kas butų at- 
čytis su tokiais žmonėrųisl sitikę su mano šeima, jeigu 
neverta. Jiems reikia pasiu- ne jūsų dosni ranka, 
lyt, kad pasiklausytų, ką . ‘ .. ...
sako patys tremtiniai. Štai , La , .** L* Olandijos 
keletas laišku, gautu A,ne- G1?0*'210 5..d- gavau stun- 
rikoj nuo tremtiniu 'iš ivai- '.s Amerikos, širdingai 
riu Europos vietų- ‘ j dėkoju. Tik brangi Ameri

ka ir Amerikos lietuviai 
mus atjaučia ir prisimena 
mus. Kad ne jūsų pagelba, 
butume visai nuogi ir basi. 
Gavau iš jūsų vieną paltą, 
vieną kostiumą, viena pa- 

Geriau laidiną, kelnes, marškinių, 
batų ii- kitų daiktu. Viskas 
man tiko mieroj. Dar kar
tą nuoširdžiai dėkodamas, 
turiu vilties, kad musu ir 
ateityje neužmiršite. Per
duokit mano padėką ir nuo
širdžiausius linkėjimus A-

Laiškas iš Italijos
Tik svetur atsidūrę ir be 

globos savo vyriausybės at
jos Įgaliotinių, mes tikrai 
supratome teisingumą lietu
viškos patarlės: 
duoti, negu imti.” Deja, 
žiaurus likimas lėmė, kad 
tapome tik prašytojais ir ė- 
mėjais. Tačiau musų liki
mas dar žiauresnis butų, 
jeigu nebūtų duodančiųjų, 
jeigu nebūtų jūsų kilnios 
organizacijos. Už jūsų dar
bą ir pasiaukojimą mes rei
škiame jums nuoširdžią pa
garbą ir neužmirštamą pa
dėką. Mes gyvename vilti
mi, kad jūsų globojanti ran
ka mus lydės tol, kol grįši
me Į savo Tėvyne, ar liki
mui to norint, Įsikursime 
kur nors pastoviam kampe
lyje, kur galėsime iš savo 
pačių darbo pragyventi.

—Lietuviai Italijoj.

Laiškas iš Francijos
Rašau Tamstom laišką. 

Pirmiausia dėkoju Jums už 
dovanas. Aš gavau iš Lietu
vių Komiteto batus, kurie 
man labai tiko ant kojos. 
Aš labai apsidžiaugiau juos 
gavęs, nes aš esu atvažia
vus iš Vokietijos, kur nelais 
vėje išbuvau 3 metus. Per 
dideli bombardavimą vis
kas sudegė. Likau be nie
ko. Geri žmonės pasigailė
jo. davė apsirengimo—vie
nas vieną dalyką, kitas ki
tą. Aš šiandien našlaitė — 
neturiu nei tėvelių, nei bro
lių. visi žuvo karo liepsno
se...

DRAMBLIŲ DEMONSTRACIJA CHICAGOJ

Chicagoje sniegas, šalta, bet gatvėmis eina nieko nebodami drambliai- 
artistai, kurie daro reklamą Shriners cirkui. Drambliai yra karštų kraštų gy
vuliai ir jiems, tur būt, nepatinka “vėjuotojo” miesto šaltas oras, bet jie ne
siskundžia ir nestreikuoja.

Pro Geležinę Uždangą
Amerikos radio nuo va- j.aratų. Tai atrodo daug. 

sario 17 d. pradėjo siųsti Bet Amerikoje per vieną 
žinias rusų kalboje skiria- mėnesi yra dabar padirba- 
mas Rusijos žmonėms. Kas- ma pu.*mtro miliono radio 
dien Amerikos radio vieną aparatų. Vadinasi, Amerika 
valandą siunčia trumpomis'per mėnesį pagamina pen- 
hangomis Į Rusiją žinias,! kis kartus daugiau radio a- 
inuziką, politinius praneši-; paratų, negu Rusija per me- 
mus ir paskaitėles. Iš Ame- tus. Amerika gamina ir ne
likus pranešimai pasiekia si

merikos lietuviams.

Laiškas iš Belgijos
Jau suvirs metai, kai 

BALF siunčia pašalpą Bel
gijoje gyvenantiems lietu
viams. Iš tos BALF pašal
pos šelpiami studentai, li
goniai ir vaikai. Nemažai 
lietuvų dirba fabrikuose, 
kasyklose, karantinuose ir 
kitur. Dirbantieji fabrikuo
se ir privačiose tarnybose 
neaprupinti socialine apsau
ga, kaip belgai, susirgusių 
net i ligonines nepriima, 
jeigu BALFo Įgaliotinis ne
pasižada už susirgusius ap
mokėti. Belgijos lietuviai 
labai dėkingi Amerikos lie
tuviams už teikimą jiems 
pagelbą.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIU 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.

Miuncheno radio stoti, kuri 
žinias toliau perduoda Ru
sijai.

Amerikoniški pranešimai 
Rusijai yra maždaug tokie, 
kokius mes skutome Ame
rikos laikraščiuose apie A- 
merikos gyvenimo svarbes
niuosius Įvykius. Jokios an
tirusiškos propagandas A- 
merikos radio neveda. A- 
merikos valdžia nori, kad 
Rusijos žmonės gautų tei
singas žinias apie Amerika 
ir jos gyvenimą. Kadangi 
Rusijos spauda duoda savo 
skaitytojams tiktai vienpu
siškas, iškraipytas arba sta
čiai melagingas žinias, tai
Amerikos radio bandys pa- .' n

Stupuric-nč (Savickaitė, Antanina. į 
I Sutkaitis Antanas, iš Kepštų, Ša- 
{kių apsk., Chicagoje.

Svenčiunas Juozas, gyv. Chicago- 
ije, tėvas Danieliaus.

šaulengris Stasys, žmona Marce
lė, vaikai, Saulus ir Indrijana, iš 
Balsių, Tauragės apsk., gyv. Chica
goje.

Šiaučiūnas Kazys.
Sulmistras Andrius, gyv. 4041 W. 

Archer Avė., Chicagoje.
Tamošiūnas Alfonsas, iš Rozalimo

[iri jo šeima.
Trijonis, Antanas ir Jonas, 

lės vai., Tauragės apsk.
Tumusaitis Jonas.

Kalpakienė (Karnauskaitė) Doro- Urbanavičius Petras, Jankų 
tėja, gyv. Binghamtone, Cleveland šakių apsk., gyv. Chicagoje.
St. I Vaiciekunas, Antanas ir Juozas,

Kasparavičius Pranas, šakių par. broliai Viktoro ir jų šeimos, gyv.
Kašėta Jurgis, gyvenęs Orange, Scottland mieste.

N. J., ir Juozas. Vaičiulis Liucija Liudvika, gimusi
Kavaliauskienė (Stanionytė) Ade-' Bostone, duktė Simono Vaičiulio, ki

lę, Katkų km., Kėdainių apsk., rodos lūšio iš Kaukolikų km., lankėsi Lie- 
; Xew Yorke. i tuvoje, vėliau grįžo į Bostoną.

Aleksandravičius Kazys, iš Puša- mę Amerikoje, gyveno Lietuvoje, 
loto, Panevėžio apsk. ir jo šeima. • Birštono vai., Alytaus apsk., vėliau

Ąrmooas Mikas ir duktė Mary, iš ; grįž oAmerikon.
Tauragės apskrities.

Aukštuoli :ai Juozas, Ramonas ir 
Vincas, Deltuvos vai., Ukmergės 
apskrities.

Belenauskai, Juozas ir Severinas,
Amerikoje pasivadinę Bielanowski 
ar Belanowsky, i Ameriką atvykę 
1924 metais ir gyvenę ant farmos 
prie Pittsburgho. Severinas Bele- 
nauskas lankėsi Lietuvoje 1938 m.

Bcrkevičienė

šila-

val.,

iria.
Kas išeis iš bandymo pra- 

durti geležinę uždangą, 
dai- peranksti kalbėti. Jei 
Amerikos pranešimai rusų 
valdžiai visai nepatiks, ji 
visada gali iš Rusijos žmo
nių atimti tuos raudonar
miečių Europoje pavogtus 
radio aparatus ir “geležinė 
uždanga” paliks visai ne- 
pradurta, nes Rusijoj ne
bus kas klausytų Amerikos 
pranešimų.

Stebrelis.

JUOKAI
Restorane

Užėjo Petras i restoraną 
paprašė, kad jam duotu 
viltus kiaušinius.siekt rusus be Maskvos cen- j • _ , . . ,,zoriu tarpininkavimo ir pa- f U kiaušinius. Jei-

i gaite atnese ir padėjo pnes 
ji 4 kiaušinius. Petras klau-

merikos politiką ir gyveni- sia‘ 
mą.

Ar rusai išgirs Amerikos 
balsą? Papai turimas ži-j ; Ta
mas. Rus.,o,e dabar yra 11! ė kiaušiniu visada
milionų radio aparatų. Bet i supuvę. , ,
virs nusės tų aparatu visai įgirto dvigubai dau-
negali klausvti užsienių, nes •
iie gali priimti tiktai kai;*1 ‘ ________
kurias Rusijos radio stotis, t 
Kiti Rusijos radio priimtu-’ 
vai vra viešose vietose, su 
garsiakalbiais, ir, žinoma.

tiekti jiems bešališkų, 
singu ir rimtu žinių apie A-

—Aš 
kiaušinių 

i turius?

prašiau tik dvejų 
kode’ atnešei ke-

Baltijos Universiteto 
Studentai Dėkoja

Baltijos Universiteto Vo
kietijoje Lietuviu Studentų 
Atstovybė rašo: “Musų uni
versiteto studentija nuola
tos jaučia Tamstų mums 
teikiamą moralinę bei dide
lę materialinę pagelbą.

“Baltijos Universiteto 
lietuviu studentų visuotinio 
susirinkimo pavesti, norime 
išreikšti Tamstoms pačią 
nuoširdžiausią, lietuvišką - 
studentišką padėką.

“Baltijos Universitetas y- 
ra lyg židinys bręstančios 
didelės akademinės mokyk
los musu tautų tremtiniams- 
akademikams. Jausdami vi
sokeriopą Tamstų parama, 
tikėdami musu tautos atei
timi, mes ryžtamės dirbti, 
mokytis ir būti naudingais 
savo Tėvynei.

“Prašome jausti dar kar
tą padėką ir širdingiausią 
patikrinimą, kad Jūsų de
damos Į mus viltys nepa
liks be pėdsakų.”

Laiškas iš Vokietijos
Rugpiučio mėn. mes lie

tuviai. gyvenantys Vokieti
joje, Traušeino lagery, ga
vome rubu iš savo brolių 
Amerikos lietuvių. Už jūsų 
aukas, už triūsą, už supra
timą musų nelaimingų trem
tinių, be tėvvnės. be savo 
pastogės, širdingai dėkoja
me.

Laiškas iš Liuksemburgo
Malonėkite priimti nuo 

musų šeimos padėkos žodi 
jums ir visiems Amerikos 
lietuviams už drabužius ir 
avalynę, nesenai gautus per 
jusu Įgaliotinį. Musų pačių 
drabužiai tiek nusidėvėjo, 
kad tiko tik darbui, dabar, 
apsirengę jūsų prisiųstais 
drabužiais, nesiskiriam nuo 
vietinių gyventojų.

Ypatingas ačiū už vaikų miems Užsakvkit jį 
drabužėlius ir batelius. Jų 
labai ir labai reikėjo.miesiems!

“Keleivis” visada yra gera 
dovana draugams ir pažista- 

savo arti-

U2SISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

“Keleivis” išleido puikų, didelį 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 į laikraščio prenumeratą.
1947 metų kalendoriuje yra daug straipsnių, informacijų, 
patarimų, eilių ir lengvų pasiskaitymų su paveikslais.

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

Kezes, Mykolas- ir Stefanija, gyv.
(Jalubauskaitė), «-į Jonas, Panevėžio miesto,

šuo Ohos, .s Manampoles apsk. , Klernka Vytautas. Panemunio vai., 
gyv. Brooklyne.

Klimas Anna.
Bernotienė 

duktė Kazio,
(Jakubaitytė) Julijona,! 
iš Tauragės vai.

Birelio Justinas, gyv. ?few Yorke. j
Blažienė (Prasauskaitė) Jieva, gy

venus Chicagoje.
Bliujus, Antanas ir Juozas, Rieta

viškio vai., Trakų apsk.
Bogdanovvitch Edith, iš Žiežmarių, 

Trakų apskr.
Blažys, Antanas, Domininkas, Pe

tras ar Ignas ir Telesforas, turėjo 
siuvyklą Chicagoje. i

Balsienė (Bulkauskaitė) Uršulė, Į 
Mažonų km., Tauragės vai., gyv. '

Valavičius Antanas ir šeima, le
kėčių vai., šakių apsk.

Valentvnas Jonas, sūnūs Jono, iš 
Radviliškio.

Valskis Juozas, sūnūs Juozo, iš 
Kurklių vai., Tauragės apsk.

Kochanovsky Albinas ir Juozas, 
broliai Paulinos Mikolevičienės. 1 Varnienė (Juodgudaitė), Sližių

Korženiauskaitės. Darija ir Ele- km., Papilio vai.. Biržų apsk., vyras 
na, dukterys Mykolo, ištekėjusios, I Antanas ar Kazys, ri vaikai Anta- 
žiežmarių vai., Trakų apsk. j nas ir Vanda.

Venckus Domininkas iš RietavoKrivinskas Jurgis ir Krivinskaitė, 
duktė Vinco, sesuo Maksvitienės, ki
lę iš Jankų vai., šakių apsk.

Kurnėta Jonas, Vaitkabalių km., 
Vilkaviškio apsk.

Kurnėta Juozas, iš Vištyčio, Vil-
{ kaviškio apsk. gyv. Chicagoje.

Kvedaraitės. .Juzė ir Pranė, viena 
ištekėjus už Vinco Stogio, dukterys 

Še- ' Marijonos Ripskytės, gyv., rodos 
i Brooklyne.

Chicagoje.
Cibulskis, Jonas ir Petras, 

duvos vai., Panevėžio apsk.
Benld, Illinois, spėjamai kilę iš

čekanauskienė Malvina.
Celkus Mikas, Deltuvos vai., Uk

mergės apsk.
Ciplys Mykolas, gyv. Brooklyne, 

kilęs iš Ramygalos vai., Panevėžio 
apsk.

Dailidė Juozas, turėjo siuvyklą 
Brooklyne.

Duckstein, Ileinrich ir Matias, iš 
Kregždžių, gyv. Pittsburghe.

Endriušaitis, Jieva ir Modė, kilu
sios iš Tauragės vai., Tarailių km.

Endriuši-s Martynas.
Erenstas, Gustavas. Jonas ir Pra

nas, Raudonės vai., Taseinių apskr., 
gyv. New Yorke.

Gedminas, Jonas ir Steponas, bro
liai Juozapo ar vieno jų sūnus, ku
rio vardas nežinomas, gyv. Chicago
je, priklausęs Katalikų organizaci
joms ir susirašinėjęs su giminėmis 
Lietuvoje.

Giedris Petras, sūnūs Juozo, iš Sa
lų. Rokiškio apsk., gyv. Brooklyne.

Giedrys Jonas, gyv. Pittsburghe, 
kur turėjo karstų (grabų) dirbtuvę.

Ginčanskas Vladas, gyvenęs Xew 
Yorke.

Griebienė (Simanaitytė) Agota, iš 
Vilkaviškio apsk.

Gricaitienė (.lakstytė) Uršulė, iš 
Vainuto m.. Tauragės apsk., ir jos 
vyras Otto. gyv. Chicagoje.

Ilonienė (I.ilionytė) Paulina ir jos 
duktė.

Ilonvtė Ona, Aluntos parap., Ute
nos apsk.

Jakštaitienė Matilda, Raudonės 
vai., Raseinių apsk., gyv. New Yor
ke. ,

Jakubaitis, Antanas ir Augusti
nas. sūnus Jono. Tauragės vai.

Jakubaitis Vincas, sūnūs Kazimie
ro. iš Tauragės vai.

Jankeliūnas, Jonas ir Simonas, ar 
(jų vaikai, kilę iš Vilkaviškio, gyv. 
Philadelphijoj.

Januškienė (Jakubauskaitė) sesuo 
Onos. Mariampolės apsk.

Joėiunytė Elzbieta. Stanaičių km., 
Garliavos vai., ištekėjusios.

Jonušaitis Jurgis, Balandžių gimi
naitis ar pažįstamas.

Juodeika. Leonas ir Juozas, gyv. 
Grand Rapids, Mich., 1409 Broad- 
way.

Juodienė Petronėlė, Židikų vaisė., 
Mažeikiu apsk.. gyv. Bostone.

.Jaraškienė (Fedautski) Frederiką 
ir įos vyras Edvardas, gyv. Ncw 
Y orke.

Jurevičius Antanas, iš Panemu
nėlio, Rokiškio apsk.. gyv. Chicagoj.

•Turgilienė (Bajoraitė) Petronė, iš 
Šilalės vai., Tauragės apsk.

Jurgutienė Kostancija, gyv. Chi
cagoje.

Jurgutis Juozas, gyv. Chicagoje, 
kur buvo tramvajaus (trolley) ma
šinistas.

Jurkutaitis Andrius.

gyv

Kvedaras Kazys, sūnūs Marijonos 
Rinskytės.

Lapienis Jonas, sūnūs Juozo, Alo- 
tų km., Šimonių apsk.

Leonavičius, Jonas ir Juozas, ki
lę ar turi giminių Kalvarijos vai., 
Mariampolės apsk.

Lisikaitč Magdalena, ištekėjus, iš 
Kir-nakaviznos km., Mariampolės 
apsk.

Ližas (Ližaitis, Juozas, sūnūs Vin
co.

Merkys (Miehrkis) Juozas, Vyžuo- 
nių vai., Utenos apsk.

Morkeliunas Vladas, brolis Apolo
nijos, gyv. New Yorke.
Pakėnienė, našlė, ir jos duktė. Vy
ras buvo kilęs iš Skėmienų vai., Kė
dainių apsk.. Sirutiškių kaimo.

Palubinskas Jurgis, Klubinių km., 
Aluntos vai., Utenos apsk.. gyvenęs 
Brooklyne.

Paukštys Vincas, Kuro-Lušnos km. 
šakių apsk., buvęs boksininkas, gyv. 
Chicagoje.

Paužienė Jalubauskaitė), sesuo O- 
nos, Mariampolės apsk.

Pavilionienė (Vaitkevičiūtė), išvy
ko iš Kauno 193C m. ar 19R7 metais, 
gyv. Chicagoje, vėliau ištekėjo ant
ru kartu.

Pavilonis Kazys, iš Gajunų, gyv. 
Chicagoje.

Pecaitis (Kisneriutė) Malvina, iš 
Šimkaičių km.. Pusaltonių mieste
lio. Raseinių apsk., gyv. Pittsburghe.

Petkevičius Vytautas, apie fiO m., 
tėvas Olės, kurį laiką gyveno Chi
cagoje.

Piečaitienė (Cimbalaitė) Agota, ir 
Jonas Piečaitis, Vilkaviškio apskr.

Pikelis Antanas, jo žmona Moni
ka. ir dukterys Monika ir Angelina, 
kurios jau ištekėjusios, gyv. Niagara 
Falls. N. Y.

Poželaitė Emilija, gimusi Ameri
koje, lankėsi Lietuvoje, Šiauliuose, 
vėliau grįžo Amerikon ir ištekėjo, 
gyv. Philadelphijoj.

Protasevičips Jonas, Vilkaviškio 
ap«k.. gyv. Chicagoje.

Račkauskas Pranas, brolis Alek
sandro. gyv. 4412 S. California Avė. 
Chicagoje.

Padziukynas Remigijus. Simno 
vai.. Alytaus ap.sk., gyv. Detroite.

Rasimienė (Juodzentavičiutė) Ma
rijona. Kriokialaukio vai.. Kalvari-

S’asiukaitis (ar Stačiukaitis. ar 
Stačiokas). Rinvuvos km.. Vilkijos 
vai.. Kauno apsk.

Stogienė (Kvcdaraitė), duktė Ma
rijonos Rpskytės. gyv., rodos, Brook
lyne.

Strimaitis Antanas, sūnūs Vinco. 
Tėvas buvo kil- iš šakių, motina 
Matilda Simakaitytė. Mariampolės 
apsk. gyv. Wilkes-Barre, Pa., T/>- 
gan St.

Stulgienė (Mariaitė) Rozalija, iš
Kabašinskas, Stasys ir Vincas, gi- (Šilalės vai., Tauragės apsk.

Bil ne Muni...
Vienas nebejaunas že

maitis turėjo jauną pačią. 
Kartą atėjo pas ji jo geras 
f rentas ir sako jam:

—Stasy, kodėl tu nežiū
ri? Ot dabar tas gelžkelie- 
tis Kazys bučiuoja tavo 
žmoną. Eik ir pažiūrėk 
pats

Stasvs pažiurėjo i jį ir

tokiais aparatais Rusiios 
žmonės negali klausvti A- 
merikos radio pranešimų. ’

Prieš karą Rusi ioj buvo 
tiktai 2.000 privačių radio 
aparatu, kuriais galima bu
vo priimti trumpu bangu, 
pranešimus. Del tų 2.000 sako visai ramiai: 
rusų, daugumoje valdžios ( —Tebučiuoja, bil ne mu-
pareigunu ir kariškių, var- m 

vai., Telšių apsk. gu verta butu darvti piane-į
Vilimas. Kazys, sūnūs Kazio, Pan- jg Amerikos 1USU kai- j

kiškių km., Šimonių vai. ' . •! i • !
Višinskienė (Dargužaitė) Kazė, išjboje. I>Pt p<) kai'O reikalai į

Šilalės vai.. Tauragės apsk. pasikeitė. Rusu kareiviai
\ olungevicius, Adolfas ir \ inces, 1

Merkinės parapijos 
Vuosaitis

Šakiu apsk.
Žukauskas Karolis, iš Rietavo, 

gyv. Chicagoje.
Žukauskienė (Gudiškytė), duktė 

Antano ir Marijonos, Antkalniškių 
km.. Plokščių vai., šakių apsk., gyv.
Brooklyne.

Jieškomieji ar anie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania
!1 W. 82n«l St.. New York 21. N. Y.

Vaikas Tinginys
Kaimynas klausia Petrą: 
—Girdėjau tavo sūnūs

pavogė iš Čechoslovakijos bus dentistas 
Antanas. Jankų vaisė., Lietuvos, Lenkijos ir kitų' —Ne, jis toks tinginys.

Europos kraštų anie milio- kad pasirinko būti ausų 
ną radio aparatų ir veik vi- specialistu. Mat, žmogus 
si tie aparatai gali priimti turi 32 dančiu ir tik dvi 
trumpų bangu pranešimus, ausis, todėl su ausimis bus

Kas Mums Rašoma

Raudonarmiečiu 
•žali palengvinti 
čiams pradurti 
uždangą”...

Rusija giriasi, 
metais ten buvo 
žmonėms 325,000

vagystės mažiau darbo... 
ameri k ie- 
“geležinę 

kad 1046

Atspėja Orą
i Vienas ind i jonas
gerai atspėdavo orą. 

išflalvta apielinkės gyventojai 
radio a-

labai
Visi

eida

Kaip Buvo iš Pradžios...

Taip bus ir prie pabai
dos! “Keleivio” 5 nr. skai
čiau “Farmeriam pasiskai
tyti” pranašystę, kad ark
lys greit pateks i muziejų. 
Amerikoje nvksta arkliai. 
Tas teisybė. Sako, ateis lai
kas, kada arklį galėsime 
pamatyti zoologijos parkuo
se arba žvėrinčiuose. o se
nus plugus ir arklus tiktai 
muzėjuose galėsime išvys
ti, nes traktoriai užims jų 
vietą. Tas viskas yra teisy
bė. Ale tik viena medalio 
pusė.

Pažiūrėkime i kitą to me- 
medalio pusę ir išvysime vi
sai ką kitą. Ateis juk tokie 
laikai, kada traktorių, or
laivį ir automobilį irgi ga
lėsime matyti tiktai muzė- 
juje. Visos mašinos, varo
mos gazolinu, kada nors tu
rės sustoti, nes žmonės pri
truks gazolino. Dabar žmo
nės užsisėdo ant aliejaus ir 
iščiulpia jį iš žemės gelmių. 
O aliejus žemėje juk neau
ga. Panašiai bus kada nors 
su anglimis. Jos irgi žemė
je neauga, o milionus tonų 
anglių kasmet žmonės iška-; 
sa iš žemės ir paleidžia du-' 

'mais. Kada žemės gelmių* 
atsargos išsisems, tada žmo

vo pas jį klausti, koks bus
_____ , - • oras. Bet vieną kaitą indi-
nės ir vėl turės grižti prie jonas nežinojo, ką sakyti 
arklio ir arklo, o aliejumi ^avo kaimynams apie orą. 
varomas mašinas reikės mikčiojo, mikčiojo ii o- 
vežti i muzėju Į arklio vietą ’o neatspėjo. Vėliau jis pn- 
pastatyti. siji-ažino vienam kaimynui:

K. Karčiauskas.! —Kaip aš galiu atspėti o- 
Chicago, III. rą, jei mano radio sugedo...

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 mėty 
revoliucinės Lietuvvs spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revol.u- 
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spaivuo- 
iys žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
l»>žuis ir kstip šalis yra padalyta j apskričius 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
<aa telpa visi svarliesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su l>ol- 
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšvu-čia visą Lie 

tuva iš lauko ir iš vidaus.
Kaina .................................. ................... Ji bu

K E L KIVI S
f.:W? Brnni1way. Sa. lln«Uon. M"*-<
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Vietines Žinios
BALF RUOŠTOS PRAKALBOS GERAI 

PAVYKO '

madieni, balandžio 27 d. 
dienos metu nedaryti jokiu

-------- parengimų, kad nepapen-
Praeitą sekmadienį vieti- kus “Gabijos" choro paren- 

nis BALF skyrius buvo su- gimui. “Gabija" visada pa
šaukęs South Bostono Mu- tarnauja lietuviškoms orga- 
nicipal svetainėj masini lie- nizacijoms savo dainomis, 
tuvių mitingą. Prisirinko pil todėl gabijiečiai laukia, 
na svetainė žmonių. Kalkė- kad ir kitos organizacijos 
jo ką tik atvykęs iš Europos nenorės choro daromam 
teisininkas Juozas Kazickas parengimui kenkti, 
apie lietuvių padėtį Euro- S.
poje. Trumpai kalbėjo Al- ——--------------
fonsas Svilas. irgi dar tik Socialistų Paskaita
prieš porą savaičių atvykęs ---------
į Ameriką. Iš vietinių kai- Ateinantį sekmadienį, 
bėjo adv. K. Kalinauskas, kovo 9 d.. “Socialist Labor 
Dr. Jakimavičius ir kun. Party” Kostone rengia pa- 
Virmauskas. skaitą. Kalbės. Henning A.

Susirinkime buvo gTaži Blomen tema “Socializmas 
dainų programa. “Dainos” reiškia industrinę demokra- 
ir “Gabijos” chorai bendrai tiią.” Paskaita atsibus Ritz 
sugiedojo Amerikos ir Lie- Plaza Hali. 218 Hunting- 
tuvos himnus, "paskui “Dai- ton Avė.. Bostone. Pradžia

Sukelta $573.90 Tremti
niams Šelpti

JIE LAIMINGAI BUVO IŠGELBĖTI

Čia parodyti 7 lakūnai, kurių orlaivis buvo nukri
tęs-toli Grenlandijos leduose. Kitas amerikiečių orlai
vis, su pilotu B. Joe Cavnar juos išgelbėjo iš ledų ir 
pargabeno į Westover Fiekl. Mass. Išgelbėtieji visi iš
vargę, bet sveiki. Čia jie parodyti vežami į ligoninę 
patikrinti jų sveikatą.

nos
navo
sau
Trys
Man
sau

” choras vienas sudar- 
tris daineles: Plaukia 
laivelis. Lakštutė ir 
sesutės ant kalnelio, 
ypač patiko “Plaukia

8 vai. vakare. Įžanga nemo
kamai.

Lankėsi Redakcijoj

Aukos Lietuvos Nepriklausomybei 
Atgauti

laivelis.” “Gabijos” i 
choras padainavo keturias
dainas ir publika vpač kar- . . ... . , - ...
štai dėkojo už ‘Šimkaus- n>en,us V?sįlauskas> .k?-t,k 
Sauenveino daina "Lietu- ^tv>‘k«s « Europos n- šiuo 

tarpu apsigyvenęs Brockto
ne. Jis buvo atvykęs p. Jur-

Praeitą penktadienį mu
sų redakcijoj lankėsi

viais esame mes gimę. 
Ponios O. Ivaškienės

dama tautinių šokių grupė ^eliuno lydima 
pašoko Suktinį. Blezdingė
lę ir Jonkelį. Publikai rei
kalaujant paskutinis šokis 
šokėjams teko pakartoti.

Bendrai, meninė progra
ma buvo gera ir visiems la
bai patiko. Susirinkimui

šeštadienį lankėsi p. Juo
zas Kazickas, teisininkas, 
irgi ką tik atvykęs iš Euro
pos. Jis atsilankė p. Razva- 
dausko lydimas.

Naujai atvykusieji 
tautiečiai, nežiūrint

Vyks į Bankietą Dr. K. i vaujant 
Griniui Pagerbti nei.

--------- t Rengėjai prašo įsigyti ti-:
Ateinantį sekmadienį kietus iš anksto pas Birutės 

New Yorke įvyks bankietas Radio Choro nares, arba 
Dr. K. Griniui pasitikti A- Baltic Florists Gėlių krau- 
merikoje. Į tą bankietą ke- tuvėse.
ta vykti gerokas būrys bos-i 
toniškių. Kiek teko girdėti,-
žada vykti sekami bostoniš- ---------
kiai: panelė A. Tataroniu-: Lietuvių Radio .Korpora-' 
tė, Mrs. J. Keslerienė, Mrs. cijos programa ateinantį ne- 
J. Tumavičienė, Mrs. O. dėldienį iš WORL stoties, 
Palubeckienė, S. Jakubaus- 950 kilociklių, tarp 9:30 ir

Valentinai Minkie-1 INCOME TAX

RADIJO PROGRAMA

Aš ir sūnūs esame pasiruošę 
lietuviams padėti išpildyti val
džiai- apyskaitas iš uždarbio. 
Kiekvieną vakarą nuo 6 iki 10 
valandos. šeštadieniais nuo 1 
vai. po pietų iki 10 vai. vakare.

JOHN J. ROMAN
366 W. Broad way, So. Boston

(Antrame aukšte)
(H)

kas. J. Arlauskas, J. Lekys, 
J. P. Tuinila, K. Mereške
vičius ir. tur but, dar ir 
daugiau.

J.

Vakarienė Onai Vileišienei 
Pagerbti

10:30 ryto bus tokia:
DARBAS MOTERIMS

Reikalinos moterys rušioti vil
nas, pastovus darbas — 5 die
nos savaitėje. Kreiptis:

229 A St., Boston, Mass.

1— Muzika.
2— Dain. Akvilė Siauriu-i 

tė iš Dorchesterio.
3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: WORL Sta-

Sandaros Moterų Kliubas,tion, Lithuanian Program, 
sekmadienį, kovo 16 d., ren-; Boston. Mass. S. Minkus.
gia vakarienę pirmojo Lie-i —--------------------------------
tuvos atstovo Amerikoje.!
Jono Vileišio našlei, Onai:
Vileišienei pagerbti. Vaka- 
renė atsbus South Bostono;
Lietuvių Piliečių Draugijos; 
svetainėj, ant E.
Pradžia 6 vai.

BORIS BEVERAGE CO.

gatvės, f
l

Dorchesterio Moterų Kliu
bas Rengia Bankietą

Šį sekmadienį, kovo 9 d., 
6 vai. vakare įvyks šaunus 
bankietas. Rengia Dorches- 

Varda i, kurie aukavo Lietuvos Nepriklausomybė* pami-! terio Lietuvių Moterų Kliu-

NEVV THOUSANDS

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

J uozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS 

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

Wesl Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

bas. Bankietas bus Lietuvių 
Piliečių Draugijos svetainė 
je, E ir Silver gatvių kam 
pe, South Bostone.

Vakarienėj bus graži pro
grama. Dainuos St. Paura, 
akompanuojant p. A. Ja
nuškevičienei ir gros piano- 
akordionu jaunasis Gilber 
Gailius. Po vakarienė seks 
linksmoji dalis pne geros 
orkestros.

Laukiame svečių iš Mo
terų Kliubų ir kviečiame vi
sus dalyvauti.

Reng. Komisija.

inži- nėjime. Vasario 16 d., So. Bostono High School salėje:
So. Bosto Lietuvių Piliečių vičius, Barb. Sarafinaitė, Mald.

Draugija ....................... $1,000 Apašt. Dr-ja. Mr. Rapolas, A-
$500 gota Kalinauskas. Paul Vadlu- 
360 ga. Agota Valeckienč, Adomas 

$300 Tamulevičius. A. J. Strakaus- 
$100 kas. A. ir J. Januškevičiai. J. 
$100 Januškis, A. Klinga, Jos. Kas- 
$100 per, LDD 21 kp., J. Andriukai- 
$100 tis. Napol. Jonuška, Jurgis Stu

kas. P. Ketvirtis.
Po $5: Jos. Daujotas. P'rank 

Gedbutis. Jos. Žukauskas, Sof. 
Verbitskienė, Mr. ir Mrs. A.{

Alexander Goniprow 
Liet. Remti Dr-ja 
SLA 2-ras Apskritis
Rose Klimas ...........
Dr. Pasakarnis ....
J. P. Tuinila ...........
Liet. Vyčių 17 kp . .

,WHiTlNG’S 

MlLK' DR. D. PILKA

musų
savo

pirmininkavo vietinio South sunkių pergyvenimų, yra e- 
Bostono BALF skyriaus pir- nergingi ir pilni pasiryžimo 
mininkas F. Razvadauskas. pradėti Dėdės Šamo žemė 

Protarpyje tarp kalbų ir je nauja gyvenimą, 
dainų buvo renkamo? au- ' ' _________
kos lietuviams tremtiniam? 
Europoje šelpti. Auku buvo 
sudėta $573.90. Aukotojų 
sąrašą rengėjai žada pa
skelbti spaudoje.

Rep.

Vieša Padėka

‘Gabija” Statys “Alenutę” 
Balandžio 27 d.

Nuoširdžiai dėkoju drau
gėms V. Ulevičienei, O. Ge- 
gužienei ir Mrs. Serafime- 
nei už suruošimą man sur- 
prize parės vasario 23 d.. 
mano gimtadienio proga.

-------- i Atsilankiusiem draugam
“Gabijos” choras balan- tariu ačiū už jų malonias 

džio 27 d. po pietų statys dovanas ir visiems už sir- 
operetę “Alenutė” ' Gavin dingus linkėjimus. Dar kar- 
mokvklos svetainėj. Visos tą visiems didelis ačiū.
organizacijos prašomo? sek- Michalina Anestienė.

DADI0 KONCERTAS

Po $50: Kun. F. Virmauskas. 
Boston Joint Board Amalga- 
mated Clothing Workers. Mr. 
ir Mrs. A. Pinelis, Juozas P. 
Kavoliunas. Sandaros 7 kuopa. 
V. Balukonis. Silver Žavadskas.

Antanas Alekna ........... $35.
i Po $30: Kun. K. Urbonavi
čius, Jonas Zainis.

Po $25: John J. Grigalius. 
Juozas Arlauskas, Dr/ A. L.1 
Kapočius, Liet. Soc. Demokra
tų Sąjunga. Alek Vitkus. .John 
L. Kas. Elzbieta ir St. Dirsa. 
Stasys Mockus. Frank Razvad. 
Vincas J. Tautvaiša. Kostas 
Kilkus. Vincas Jankus. Dorch. 
Liet. Moterų Kliubas. Povilas 
Baltrušiunas. Dorch. Amer. L. 
Pil. Kliubas, Povilas Apšiega. 
Antanina Neveraitė, St. Mi-i 
chelsonas. Stanley Chase. Ant 
Juga. Sim. Alukonis. John P 
Jakštas, SLA 53 kp.

Po $20: J. M. Sutkus. Algird 
S. Juzukonis, -Juozas ir Vikto
rija Tarbokas. Ign. Mažutaitis. 
adv. Ch. Kalinauskas.

Po $15: Joseph Korsak. Mr. 
ir Mrs. Joseph Plekavich. Liet. 
R. K. šv. Kazim. Paš. D-ja. Jo
seph Petrauskas, Steponas J. 
Minkus.

Po $10: A. Laurutis. Kaz. Vi
leišis. Jonas Jakštas. Petras 
Packevičius, Waltcr Jakštas, 
Aleks. Chaplik. Mr. ir Mrs. 
Vaitckauskas, John Glineckis. 
K. Dumšis. Alb. P. Neviera. 
Victor ir Sophie Zickus. Andr. 
r Alena Rusas. SLA 365 Jau

nuoliu kuopa. Anna Sharkienė. 
Apolin. Grigalius. Aleks. Miza
ra. Benj. Palbv. Mrs. B. Cle- 
vcland, T. ir R. Stundis. J. 
Petrauskas, Miss J.
M. Trusas, Ant.
K. Prinkienė. Mr 
Tuleikis. L.
-auskas 
Young.
Mrs. St

, Kauchis. St. Paura, kun. Sau- 
. lėnas, J. Kesys/.T. Zareckaitė. 
Mrs. Latvinskienė, Rr. Rač- 

. kauskas. Mr. Kontautas, J. Zin- 
i kevičius. J. Peskus. V. Jurge- 
• laitis, A. Visiniauskienė, Pr. 
ir St. Averkai, Mr. ir Mrs. Jo
mantas. Wil. Yumasky. J. Bur- 
duliutė, M. Mockapetris. M. 
Daukas, N. Valentas. O. Tilis- 
nienė. A. Grainis, P. Svilienė. 
Mr. ir Mrs. A. Guzevičius. E. 
Kašėta, B. Petraitis, M. Var- 
žinskienė. D. Sapalius, B. Meš- 
kelionaitė, Mr. ir Mrs. 
lutis. K. Ulevičius. K. Supra- 
navičius. J. Paškauskas, F. Ja
nulis. V. Uždavinys. F. Sima
navičius, Mr. ir Mrs. J. Kem- 
pa. E. Kriaunelis? Petras- Ta
rutis. D. Pupkienė, P. Pocius, 
Alb. Smaižys. A. Žymantas.
Mr. ir Mrs. Wm. Zuzevich. Mr.iOna 

i ir Mrs. A. Grigaliūnas. John S. 
i Grimas, Jos. Vargas. Miss Čer- 
nauskaitė. I. Kasparienė, Miss 
Ausikaitė. Petr. Gelžinis. Mari- 

i jenas ir Ona Gaputis. Jos. Mar- 
kelionis. Mis. Smigelskienė. M. 

l Venis. Andr. Yuga. Ant. šiugž- 
I da. Paul Labanauskas. St. Mi- 
gevich. Mrs. O’Halloran, Eliz. 
Graudenis. Mrs. J.nitkcvicb. J.
J. Roman. Veronica Grcnis. J.
Pivariunienė, adv. J. Gailius.
Mr. ir Mrs. Bernatavičius. Mr. 
ir Mrs. C. Antanavičius. Mr. 
ir Mrs. J. Chaplik. kun. A. Ab- 
račinskas. St. Mockus. A. ir O 
Ivaškai. N .Januška. P. Kybu- 

A. Kirtiklis. M. Jesukcvi-

RADIO ŽINIOS

Lietuvių Radio Korp. 13 
metų sukaktuvių koncertas, 
įvyks Kovo-March 16-tą d., 
Patrick F. Gavin mokyklosv
svetainėj, kampas Dorches
ter, F ir 7-tos gatvės, So. 
Bostone. Pradžia 3 vai. po 
pietų.

Rengėjai kviečia naujus I 
V. Ba-Įdainininkus, kuriuos pirmą* 

kartą išgirsime Bostone.! 
Bus baritonas Antanas Ba
nys iš Brooklyno ir links
mus dainininkai iš Kana
dos, V. Bubelis ir V. Ka- 
yackas. Iš vietinių dalyvaus 

i solistai Emilija Burbulienė,

ns.
„ , ' čius. W. \anuss. A. Shlikas. M.
Gudaite. I r. . . ... ..-x- - Gricius, A. Sapalis. St. Samu1Stanaitiene. ... lis. J,. Masiulis. St. Gaidama-

o. ,FFS’" i vičius. Ad. N’atkus. K. Urbo- Staskus. Mr. Era- .. T r, . i,r ... nas. \. J. T’jiplauskas. Agne.- . Mr. ir Mrs. Anthony .. , ... . .. ._ T„ . . ... . Molis, D. Jarmalavtciene, V. A-Baltic FTonsts (Mr. ir , D \.... . „ t> w 1 nešta. Mr. ir Mrs. Pazasis. A.Minkus). E. Boris. Mr. ... . . ,.. _ ~ _ . ... Majauskaite J. .Jakimatįcius.
7, '““LCiaupa V. Kirmeleviėiua.
Mra. P. C,a^S. Mr. ,r Mr., I.| Ą žarkaofka!, K. Kriaunas.
Guzevičius. M. Pamigus. Z. Po- n rv .. , . n

vz -. • u H A i F- Dirsa. pp. Trečiokai. P.cius. V. Kiskis, Mr. ir Mrs A

A PRE.MIUM MUK... 
tXTRA RICHNESS 4 FIAVOR
rt Addcd Vttomtn D Contenf

DEIIVIREO AT YOUR DOORS

. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

546 BROADYVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

PARSIDUODA FURNIčlAI
Dvejų ruimų ir virtuvės for-i 

ničiai parsiduoda tuoj pat. Ga-j 
Įima apžiūrėti nuo 4 iki 9 vai. 
vakaro, o nedėliomis visa die
na. GI)

Savičiunienė: trio Al
bina Bucevičienė. Ona Kir- 
kliauskaitė ir Frances Pa
lionienė: duete dalyvaus 
Elena Gastor ir Albina Ša-

K. WALOCK, 
Dyer Avė., tarpe

Athens Sts. 
ant antro flioro 
South Bostone.

F ir

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo vie! a.” 

Receptus išpildom. kaip Daktaro 
nurodyta. Spumoni Ice-Cream’as.
vienas iš geriausių vestuvėms.

Receptus paimam iš namų ir 
vaistus pristatėm
FINI BROS.

Registruoti Farmacistai 
290 Broadway. Tel. ŠOU 275 |

Čia parduodamas ir “Keleivis”

‘Keleivyje” naudinga yra

Artistas-baritonas Antanas Banys iš Brooklyn. 
N. Y., dainuos Lietuvių Radio Korp. 13 metų sukak- 
tuviu koncerte, nedėlioi. kovo (March) 16, Patrick 
F. Gavin Mokyklos Salėje, kampas Dorchester. F 
ir 7-tos gatvė? So. F.ostone, 3-čią vai. po pietų.

A.’
J. Namaksy. P. Valeckienė. J.
Andružis. Dom. F. Peleckas.
Košt. Sirbikas. P. Uukša. Paul 
ir Adelė Likas. Jos. Vinciunas.
Jos. B. Gailius. Bog. Rimkus. J.
Jankunavičius. Mr. ir Mrs. K.
Vasiliauskas, Dr. P. .Jakmauh.
John Balkus. M r. ir Mrs. J.
Kropas. Ign. Grubinskas. Ant.
Jovaišas. J. S. Gedznas. J. Be
leckas. Mr. ir Mrs. S. Vaitke-( “Keleivyje.“

Te!. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE, MASS.

1

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON. MASS.
Tel. Commonwealth 457*

parniutė, taipgi vietinis Bi- daryti visokius biznio skel-jį 
lutės Radio Choras vado- bimus ir pajieškojimus.

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 Čenler
652 E. Broadway, prie Lincoln School

Tc.l ŠOU 2446

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Iremont St.. kimbal Buildinj 

Kambarys 20.'»
BOSTON. Tlef. lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų

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

Zo-
ga. adv. A. Shalna. P. Valen- 
tukevičius, p. Galinienė. V. Sta- 
kutis. Ona Petrušytė, J. Tuma-

, vičienė. Irene ir Gertrudc Ju
rėnaitės. K. Mereškevičiai. D. 
Zaleskas, p. Januškis. Bratė- 
nas. Dr. D. Pilka, laikraštis 
“Keleivis.”

Aukavusiųjų mažiau $5 
vardai bus kitos savaitės

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riau?) alų. vvną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (30)

253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERK RA US- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-1
Iimas vietas. _
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 
Tai. SOUth Boston 4618




