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Maskvoj Keturi Didieji Svarsto 
40 Metų Sutartį

Amerika Siūlo “Pergalėtojų Sutartį” — Rusija Nepa
keitė Nusistatymo — Amerika Iškėlė Korėjos Klausimų 

— Francija Eina su Amerika ir Anglija

Reikalauja Išaiškin
ti Seną Žmogžudystę

Antras mėnuo derybų 
Maskvoje dar nepriartino 
susitarimo. Amerika šį pir
madienį pasiūlė tuoj pat ap
svarstyti “40 metų sutartį" Socialistų partijos vadas
tarp Amerikos, Anglijos,1 N. Thomas kreipėsi į Ame- 
Rusijos ir Francijos. Toki rikos Federalinį Investiga- 
sutartis butų nukreipta cijos Biurą su reikalavimu 
prieš Vokietiją ir laikytų dėti visas' pastangas išaiš- 
ją pergalėtojų priežiūroje. I kinti, kas nužudė Nevv Yor- 

Anglija ir Francija suti-jke žinomą antifašistą Carlo
ko tuoj pat dėl tos sutar 
ties kalbėtis ir ją aptarti, 
bet Rusija iškėlė reikalavi
mą, kad į tą sutartį butų į- 
rašyti visi Rusijos reikala
vimai dėl Vokietijos “de
mokratizacijos” (kaip Mas
kva supranta tą žodį), dėl 
pravedimo žemės reformos 
Vokietijoj (kaip Maskva tą 
vykdo rytinei Vokietijoj), 
dėl reparacijų rusams, dėl 
“keturių” kontrolės Ruhro 
srityje ir kitus klausimus, 
kurie tebėra ginčijami.

Amerika pasiūlė rusams 
tuoj pat pradėti kalbėtis dėl 
suteikimo nepriklausomybės 
Korėjai. Iš to pasiūlymo 
greičiausiai nieko neišeis, 
bet Amerikos atstovas sa
ko, jei Rusija nenori dėl to 
reikalo kalbėtis, Amerika 
viena pradės vykinti gyve- 
niman pietinės Korėjos ne
priklausomybę, visai neatsi
žvelgdama į Rusiją.

Maskvos derybose pas- 
kutiniomis dienomis Fran 
cija pradeda palaikyti a 
merikiečius ir anglus. Fran
cuzai norėjo, kad rusai pri
pažintų Francijos teises į 
Saaro sritį, bet Rusija su 
tuo nesutiko. Anglija ir A- 
merika pripažino francu- 
zams teisę i Saaro srities 
anglių kasyklas, todėl fran
cuzai mano, kad jiems da
bar lengviau susikalbėti su

Tresca. Tas italas antifašis
tas buvo nužudytas 1943 
metais labai įtartinu budu. 
Jo žudytojai galėjo būti ar
ba italų fašistai, arba ko
munistai, nes C. Tresca bu 
vo didelis visų totalitari- 
ninkų priešas. N. Thomas 
mano, kad greičiausiai ko
munistai čekistai bus nužu
dę Trescą, bet policijos par
eiga yra tą žmogžudystę iš
aiškinti. Yra ir daugiau dar 
neišaiškintų politinių žmog
žudysčių.

PAVASARIS ATĖJO — UPĖS IŠSILIEJO

Pennsylvanijos miestas Bradford staiga atsidūrė vandens apsemtas ir ant 
greitųjų reikėjo iš miesto išdangenti 250 šeimynų gyventojų. Potvinio kalti
ninkė yra Tuną Creek upė, kuri staiga išsiliejo iš savo vagos ir pridarė vi
siems paupių gyventojams didelius nuostolius. Paveiksle matome vandens ap
semtas gatves. ,

Graikijos Partizanai Siūlo Maistą, Grąsi- Milionas Darbininkų
Liko Apsupti na Badu

Kad Tik “Grįžtų Namo’
Generolas Lucius D. Clay,
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Amerikos Darbininkai Stovi 
Prieš Dideles Kovas

Mainieriai Grįžo į Darbą — Telefonų Streikas Dar Tę
siasi — Plieno ir Automobilių Pramonėj Darbininkai 

Rengiasi Streikuoti — Prezidentas Siūlo 
Pramonininkams Mažint Kainas

Baisus Vėsulas Už
mušė 132 Žmones

Šią savaitę mainierių u- 
nija baigė “saugumo strei
ką” ir unija įsakė, kad an
gliakasiai grįžtų į darbą, 
jei mainos yra saugios ir jei 
jų saugumas patikrintas. 
Praeitą savaitę iš 400,000 
mainierių valdžios rankose 
esančiose kasyklose dirbo 
tiktai 120,000, o kiti strei
kavo, laukdami kol mainų 
saugumas bus patikrintas.

Telefonų darbininkų ir 
tarnautojų streikas tęsiasi 
jau antrą savaitę ir dar ne
prieita prie jokio susitari
mo. Streikuoja virš 300,000 
darbininkų ir tarnautojų po 
visą Ameriką.

Šio mėnesio gale baigia
si darbo sutartis plieno pra
monėje, kurioj dirba apie 
900,000 darbininkų. Balan
džio 21 d. plieno pramonės 
darbininkų unija nusistatys 
galutinai dėl savo reikala
vimų. Kol kas visi bandy
mai susitarti buvo be pa
sekmių. Plieno darbininkų 
unija sako, kad ji nesutinka 
su plieno korporacijomis nė 
viename klausime.

Automobilių pramonėj u- 
nija iškėlė reikalavimą pa
kelti uždarbius po 23 su 
puse centų į valandą ir pa
kelti kai kurių blogiau ap
mokamų darbininkų uždar-
tei&tas General Motors kor
poracijai praeitą savaitę, o 
kiek seniau panašus reika
lavimas buvo įteiktas ir 
Chrysler korporacijai. Darb 
dariai siūlo pakelti uždar
bius 10c. į valandą.

Svarbiausias ginčas pra
monėje yra tarp plieno dar
bininkų ir darbdavių. Visa 
pramonė laukia tų derybų, 
nes nuo susitarimo pareis 
plieno kainos, kurios atsi
liepia statyboje, automobi
lių pramonėje ir kitose iš- 
dirbystėse.

Prezidentas Truman pra
eitą savaitę ragino Ameri
kos pramonininkus tuo i pat 
mažinti kainas savo išdirbi
niams. Prezidentas sakė, 
vvriausvbė neturi galimybės 
pravesti prekių nupiginima, 
ji tik gali patarti pramoni
ninkams greit tą daryti, nes 
kitaip darbininkai turės rei
kalauti uždarbių pakėlimo, 
o jei iškiltų didesni streikai 
pramonėje, tai krašto ūkis 
vėl turėtų pergyventi nauja 
sukrėtimus. Kol kas dar nė 
viena didesnė korporacija 
prezidento patarimo nepa
klausė.

Amerikos Raudon. Kry
žius praneša, kad baisus vė
sulas, kurs praeitą savaitę 
siautė Texas ir Oklahoma 
valstijose, užmušė 132 žmo
nes ir sužeidė 1,256 žmo
nes. Vėsulas siautė ypatin
gai baisiai Woodward mies
te, kur yra daugiausiai au
kų. Turto nuostolių vien ta
me mieste padaryta už virš 
miliono dolerių. Raudona
sis Kryžius skubina pagel
bą nukentėjusiems nuo vė- 
sulo, užmuštųjų šeimos na
riams ir sužeistiesiems. Po
licijai duotas griežtas įsa
kymas griežčaiusiai kovoti 
su plėšikais, kurie apniko 
plėšti išgriautus namus. To
kio baisaus vėsulo toje sri
tyje senai bebuvo buvę.

Šiaurės Graikijos kalnuo-i 
se valdžios kariuomenė ap-I 
supo kelis tūkstančius par-' Amerikos kariuomenės va- 
tizanų ir vis labiau spau- das Vokietijoj, paskelbė į- 
džia apsuptuosius. Partiza- sakymą, kuriame žada kiek- 
nai bandė keliose vietose vienam išvietintam žmogui, 
prasilaužti pro kariuome- kurs sutinka^grįžti namo,” 
nę, bet visur buvo atmušti, duoti dviems mėnesiams 
Grąikų valdžios šaltiniai maisto atsargą, 
sako, kad partizanai neiš-' Paimk dvejų mėnesių 
truks iš to maišo ir mažiau- atsargą ir važiuok į rusų 

tūkstančio' “globą,” sako Amerikos

New Jersey valstijos or
ganizuoti darbininkai skel
bia vienos dienos protesto 
streiką prieš Nevv Jersey 
valstijos seimelio išleistą 
griežtą įstatymą prieš strei- 
Kūojancuis telefono darbi
ninkus ir tarnautojus. Visos 
tos valstijos unijos, CIO, A. 
Darbo Federacija ir gelžke- 
liečių brolijos bendrai nu
tarė protestuoti prieš seime
lio bilių, kurs gresia kalėji
mo bausmėmis ir piniginė- 

|mis pabaudomis darbinin- 
laikraščiai *Dabarkedonijoj krašto valymas'kad greitu laiku Amerikos^ kams už streikavimą įmonė-

103 Metų Viengungis 
Mano Vesti

Dan Young. 103 metų 
viengungis South Bend, 
Ind. gyventojas, prieš dvi 

103savaites atšventė savo — . . _
metų gimimo sukaktuves. sla\- Pustre^o . , _ . . .
Ta proga senis išsitarė kad ’ partizanų paklius j valdžios kariuomenes vadas, t iems,
jis dar norėtų pabandyti i rankas. Graikų valdžia pra-’kurie gali nesusižavėti tuo
vedvbinė* laimės Anie‘ta neša’ kad ir graikiškoj Ma- pažadu, generolas grasina, veuyuinet Vorl <rrpibi laiku Amerikosparaše
“uncle” Dan Young gavo ]nu? partizanų eina sekmin- 
26 pasiūlymus iš senų naš- Sai- 
lių ir senų panų. Visos siū
losi jam į žmonas ir mano, 
kad jo amžius nebus kliūtis 
sukurti jaukų ir šiltą šeimos 
lizdą. Panos siūlosi nuo 68 
iki 100 metų amžiaus! Vi
sa nelaimė, kad senis nega-

KERENSKIS “APGAI- 
GAILESTAUJA” MAS

KVOS POLITIKĄ

Buvęs demokratinės Ru
sijos ministerių pirminin- 

li pats tų gautu laiškų per- kas* Kerenskis, kurį bolše- 
skaityti, nes jo akys jau Į vikai nuvertė, sekmadieni 

— - - — kalbėjo Norton, Mass. Jis
“apgailestavo,” kad Mask-Amerika ir Anglija, kaip sul silpnos. Ar išeis kas iš tų 

Rusija. Maskvoje tarpe “di-i Pelyty <>ar peranksti pra- 
džiųjų” pasiskirstymas da-jnasautl-
bar yra aiškus, iš vienos pu
sės stovi Rusija su savo rei
kalavimais, o iš kitos pusės 
trys Vakaru valstybės.

PERŠOVĖ DU RUSUS 
KORĖJOJ

Jau iš kelinto karto Ko
rėjoj įvyksta susišaudymai 
su rusais. Šios savaitės pra
džioje du rusų kareiviai bu
vo peršauti amerikiečių zo
noje. Ko tie rusai atvyko į 
amerikiečių zoną, praneši
mas nesako. Praneša tik, 
kad vienas rusų kareivis ir 
majoras paguldyti į ligoni
nę gydyti, abudu peršovė 
Korėjos policija.

PEPPER PRIEŠ TREČIĄ 
PARTIJĄ

Senatorius Claude Pep
per sako, kad jis yra prieš 
“trečią partija.’’ apie kurią 
užsiminė H. Wallace Ang
lijoje. Wallace sakė, kad 
Pepper gali būti tos trečios 
partijos vadas, bet senato
rius Pepper mano. kad bu
tų klaida atskirti nuo de-

Antarktika Atdara, 
Sako Byrd

Admirolas Byrd, ką tik 
grįžęs iš Antarktikos di- 
džiosois ekspedicijos, sako, 
kad dabar su ledlaužiais ga
lima lengvai pasiekti Ant
arktikos kraštą ir jis mano,, 
kad bėgyje 25 metų žmo
nės pradės eksploatuoti 
Antarktikos turtus. Ypač 
daug ten yra anglių ir kito
kių žemės turtų. Admirolas 
mano, kad Antarktiką gali
ma bus kada nors naudoti, 
kaip milžiniškus maisto 
sandėlius - šaldytuvus. Ten 
amžinai šalta, o todėl ten 
galima butų laikyti maisto 
atsargas žmonijai blogiems 
metams.
GEGUŽĖS 11 MOTINOS 

DIENA
Prezidentas Truman pa

skelbė gegužės 11 dieną, 
kaipo “Motinos Dieną” ir

Generolas Franco 
Tur*Ji wr r izunvzr?

vos valdžia nori pasaulyje 
platinti komunizmą, bet jis 
visai sutiko su Rusijos im
perialistiniais grobimais 
Pabaltijo kraštuose, rytinėj 
Lenkijoj ir jis mano, kad 
Rusija turėtų uždėti savo 
leteną ant Dardanelų. Jam 
tik nepatinka, kad Maskva 
nėra užtenkamai rusiška ir 
siekia platinti bolševizmą. 
Pagal Kerenskį, jei Maskva 
butų mažiau intemaciona- 
liška, Anglija ir Amerika 
Datenkintų visus Rusijos 
imperializmo reikalavimus.

kariuomenė 
žmonių nebemaitins.

Gen. L. D. Clay neišgal
vojo nieko naujo. Tokį pat 
“triksą” vartojo ir UNRRA 
buvęs direktorius LaGuar- 
dia, kurs siūlė maistą dviem 
mėnesiam kiekvienam len
kui. kurs sutinka grįžti į 
Lenkiją.

Vietoj “keturių laisvių” 
ir Atlanto Čarterio perga
lingos Amerikos generolas 
siūlo tėvynės netekusiems 
žmonėms dvejų mėnesių 
maisto davini ir siūlo va
žiuoti į totalitarinės rusų 
diktatūros vergiją.

Šiuo metu Amerikos o- 
kupuotoj zonoj Vokietijoj 
randasi 530.000 išvietintų 
žmonių. Tame skaičiuje y- 
ra 104,000 baltiečiai (lietu
viai. latviai ir estai) ir 153,- 
000 žydų. Kiti yra lenkai ir 
iš Lenkijos Ukrainai.

išvietintųjų se, kurios paimtos į valsti
jos rankas

SUOMIJOS VYRIAUSY
BĖS KRIZIS

Suomijos koalicinė vy
riausybė, kurios priešakyje 
stovėjo Mauno Pekkala, 
pasitraukė. Sako, pasitrau
kimo priežastis yra ta, kad 
vyriausybės nariai negalėjo 
susitarti dėl priemonių, kaip 
kovoti prieš labai sunkią e- 
konominę krizę. Prie vai- darosi labai karšta, 
džios krizės prisidėjo ir pa
aštrėjusi kova tarp komu
nistų ir socialdemokratų dėl 
vadovavimo darbininkų u- 
n i jose.

Ispanijos diktatorius ge
nerolas Franco “atstatė“
Ispanijoj monarchiją, bet 
pagal jo patvarkymą, kara
lius butų tiktai diktatoriaus 
liokajus, kaip buvo Italiios
karalius prie Mussolinio. ______ ________ ____
Todėl Don Juan, kandida- biųp. Toks reikalavimas į 
tas į Ispanijos sostą, pa
skelbė. kad jis nesutinka su 
tokiu monarchijos atstaty
mu ir reikalauja, kad kara
lius turėtų daugiau teisių ir 
kad pats diktatorius pasi
trauktų iš sosto. Dabar po 
visą Ispaniją eina monar- 
cbistų demonstracijos prieš 
generolą Franco, o frankis- 
tai pradeda propagandą 
prieš karalių. Ispanijos mo- 
narcbistai sako, diktatorius 
greit turės trauktis, nes jam

Rusija Pagaliau Su
tinka “Kalbėti"

JUOZO GIKNIO KOJOS 
{KLIMPO

KARTAIS IR DIPLOMA
TAI SAKO TEISYBĘ

Juozas Giknis brooklyniš- 
kis mechanikas praeitą sa
vaitę norėjo padėti vienam

Buvęs Pennsylvanijos gu
bernatorius ir Amerikos 
ambasadorius Austrijoj ir 
Bulgarijoj, G. H. Earle, sa
ko, kad “Lenkijos rinkimai

tuščią vagoną. Juozas įlipo 
į tuščią vagoną ir iklimpo 
į sirupą. Pasirodo, kad va
gone dar buvo likę sirupo, 
kurs sutirštėjo ir pagavo 

įsakė tą dieną visose vai-Į Juozo koją. Reikėjo šauk- 
džios įstaigose iškelti vėlia-į tis policijos, kuri atvyko su 
vas. Motinos Diena Ameri- visokiais prietaisais ir ne

savo draugui surasti šriubų buvo didžiausias teisingu- 
raktą (monkey wrench),*mo iškraipymas, koks tik 
kurs buvo įkritęs į sirupo lyra žinomas pasaulio istori-

Amerika šešius kartus 
prašė ir reikalavo, kad Ru 
sija paskirtu savo delega
tus tartis dėl 11 bilionų do
lerių “Lend-Lease” skolos 
likvidavimo. I penkius A- 
merikos reikalavimus Rusi
ja visai nieko neatsakė, o 
po šešto karto pagaliau su
tiko pradėti derybas dėl tos 
skolos likvidavimo. Derybos 
bus vedamos Washingtone. 
kaip tik ten gris Rusijos 
ambasadorius Novikovas, 
kurs dabar randasi Rusijoj. 
Jis gris į Washingtoną at-

ANGLIJOJ NYKSTA
MILIONIERIŲ VEISLĖ

Anglijos iždas skelbia, 
kad ten pereitais metais la
bai sumažėjo turtingų žmo
nių skaičius. Žmonių, kurie 
po apmokėjimo mokesčių 
turi pajamų virš 24.000 do
lerių per metus, Anglijoje 
beliko tik 45, tuo tarpu kai 
1939 metais tokių žmonių 
dar buvo 7,000. Žmonių, 
kurie turi pajamų per me
tus nuo 16,000 iki 24,000, 
doleriu Anglijoje pernai,einančią savaitę, 
buvo 840 (1939 metais to
kiu buvo 12.000).

Iš 14 milionų mokesčių 
mokėtojų Anglijoj pereitais 
metais 13,175,000 turėio

JOSEF MAYER GR{ŽO 
NAMO

BAIGIASI TELEFONŲ 
STREIKAS

joj.” Tas pats diplomatas 
sako, kad Jungtinės Tautos
Su "Ipgau'lė/™e90-? to?p- me“15 «•*<*"• iu,e,o. Antradieni, leidžiant iai-
tautiniu sunkumų dabar pa- P?!?"”)’ P° mokesčiu apmo- ų, j SI)auda. iš Washine- 

„„.nu/L I kėlimo, mažiau, negu 2.000 'atėjo ži„ia kad teIa.
I fonu tarnautom streikas ti
kimasi užbaigti ši ketvirta-

eina iš Rusijos politikos,] ,,. .
sako tas diplomatas. G. H. • i ”

kad RusiiaEarle norėtų,
mokratu partijos liberalus, koie minima kasmet, o pre- laimingą Juozą ištraukė iš butu išvaryta iš Jungtinių
nes toki trečioji partija ne- zidentas tik paskiria kurią tirštos košės. O tas šriub- Tautų organizacijos. Pana- dovana draugams ir
galėtų savarankiai pasiro- dieną motinos pagerbimas raktis taip ir paliko gulėti šiai pradeda galvoti dabar miems. Užsakykit jj f
dyti Amerikos politikoj. ihus atliekamas. vagone... daugelis amerikiečių. miesiems!

“Keleivis*

Austrų parlamento kata
likų partijos narys Josef 
Mayer buvo kaž kur din
gęs kovo 23 d. Rusų kariuo
menės atstovai Austrijoje 
sakė. kad jie neturi jokios 
žinios, kur Mayer galėjo 
dingti. Dabar jis grįžo na
mo iš rusu kalėjimo, kur jis

visada yra cera dieni Toks yra vvriausybės 
pažįsta-, pasiulvmas streikieriams ir. 

savo arti-i tapoma, kad tarnautojai į buvo išlaikytas virš dvejų 
pasiūlymą priims. savaičių.



Nr. 16, Balandžio 16, 1947Puslapis Antras

Vokietijos nau-KELIAUJANTIEJI PA- 
MOKSLININKAI

sumažinti
dai.

Lenkijos sienu klausime Į
Prieš antrą pasaulini ka- geri didieji užmiršta pradė- 

rą Amerika kaliais “pa- ti iš pradžios. Ta nelemta 
siųsdavo” j karu pritvinku- “pradžia” buvo judošiška 
šią Europą savo “taikos pa- Jalta, kur “trys didieji” 
mokslininkus,” kurie aiš- Lenkijos neatsiklausę, nu- 
kindavo Hitlerio gresiamai tarė pavogti pusę savo są- 
Europai, kad taika yra rei- jungininko teritorijų ir ati- 
kalinga, galima ir tik rei- duoti jas Rusijai. Už šitą 
kia “susitarti.” Garsiausias išdavikišką ir begėdiškiau- 
tokių pamokslininkų tada šią nutarimą “didieji” pa
buvo pulkininkas Lindber- žadėjo Lenkijai atlyginti iš* i ir i • x* * * 4. _ •ghas, o kvailiausias buvo 
Hamilton Fish. Hitlerinė

Vokietijos paimtomis že
mėmis. Potsdame buvo su-

Vokietija tų pamokslininkų tarta, kiek vokiškų žemių 
žodžiams mokėdavo suma- duoti lenkams už Rusijai 
niai pasinaudoti ir sakyda- padovanotas Lenkijos že- 
vo, ve, žiūrėkit, garsus a- mes.
merikiečiai sako tą patį, ką Kadangi Lenkija buvo
ir mes sakome.

Dabar amerikoniški tai
kos misionieriai vėl keliau
ja po pasaulį. Tik dabar, 
kada Hitlerio nebėra, tai
kos misionieriai kalba, kad 
taika su Stalinu yra reika
linga, galima ir tik reikia 
“susitarti.”

Šias dienas du garsus mi
sionieriai išvažiavo į pasau
lį mokyti žmones, kaip da
lyti taiką. Vienas, H. Wal- 
lace, siūlo žmonijai “pa
saulio vienybę,” kitas, bu
vęs New Yorko majoras 
LaGuardia, veža tam pa
čiam pasauliui “vieną pa
saulį.’’

Pamokslininkai yra gar
sus, jų žodžiai gražus, jų 
tikslai puikus. Lindbergh- 
Wallace ir Fish-LaGuardia 
perša žmonėms tą, ko žmo
nės ir be jų visai širdingai 
nori, būtent: TAIKĄ.

Visa nelaimė yra, kad tų 
gerųjų pamokslininkų pa

KELEIVIS,.. SO. BOSTON

JIEŠKO RĄSTUOSE “MINŲ"

Tartoko savininkas R. T. Mitchell, Atlantoje, Ga. 
nusipirko iš karo valdžios prietaisą, su kuriuo jieško- 
ma žemėje paslėptų minų. Tartoko savininkas su tuo 
prietaisu jieško rąstuose gelžgalių. Jis sako, kad į jo 
nupirktos medžius kas tai prikalinėjo vinių ir kitokių 
gelžgalių, kad jo piuklai tartoke atsikirstų.

Kas Savaite
kurie šauktų, kad juos per- 

i sekioja dėl jų “idealų.”
Komunistai, kaip piktša- 

J šiai veisiasi nesveikose są-, 
i lygose. Policija, demokrati
nės tvarkos sąlygose, nega-!
li jų išnaikinti nepaliesda-' <• • • » jma tos tvarkos pagrindinių Ta Avele, Bet Avele... ( Tremtiniai Badavo... 
vertybių, kaip spaudos, žo-Į Vienas Amerikos žurna-'džio, susirinkimų ir kitų’Hstas, Carlyle Holt, puikiai dziųjų konferencija Mask- 
laisvių. Pirma sąlyga kovai ’! charaktizuoja “keturių di- lietuviai tiemtiniai
prieš komunistų propagan- Jžiųjų” konferenciją Mask- ? okietijoj, buvo paske bę 
dą yra eiti prie panaikini- Voje. Skaitykite:
mo tų nesveikų sąlygų, ku- URugų p;iinkimas kartoti

rusams parduota, tai dabar 
Amerikos ir Anglijos akyse 
Lenkija yra “rusų įtakos 
sfera,” o todėl tą “sferą” 
naudinga butų sumažinti.
Vadinasi, pirma Lenkiją a- 
piplėšė ir atidavė ją į ru
sų “globą,” o paskui tą pa
čią Lenkiją baudžia, kam 
ji yra rusų “globoje.” Toki 
yra Amerikos ir Anglijos 
politika. Garbės ta politika 
didiesiems sąjungininkams 
tikrai nedaro.

Bet ta politika nėra nė 
taip jau protinga politiniai 
imant. Lenkijos sienų, jei 
Rusija nenorės, Amerika ir 
Anglija nepakeis, nes tos 
sienos yra Rusijos “įtakų 
sferoje.” Bet savo reikala
vimais amerikiečiai ir ang
lai įkala į lenkų galvas, kad 
jie nori dar kartą apiplėšti
sijos 1J betlkVokietnosnenau- Amerikoje daug kalbamai duos. Jie atvirai .tą pripa- 
dT Lenkijos žmonės turi uždraudimą Amerikos ŽĮSta. . 
jaustis, kad Amerikos gera- r komunistu partijos. Ir vy --

Bet kadangi Hitlerio dikta- ra, o Stalinas pasisavino 
turą buvo stipresnė, tai sau visus Hitlerio budus pa- 
Rooseveltas ją skaitė pavo-, vergti kitas tautas. Todėl, 
jingesne kitų tautų laisvei. • paliekant mirusius ramybėj, 

Rooseveltas 1941 metais visi pažangus ir sveiko gal- 
buvo visai teisingas, nes ta- vojimo žmonės, gali patys 
da Hitleris buvo stipresnis padaryti išvadą, kad Šian- 
už Staliną, o todėl jis buvo
ir pavojingesnis. Bet da
bar? Dabar Hitlerio nebė-

dieną didžiausias tautų lai
svės priešas yra Rusijos dik
tatūra.

Uždrausti Komunistu 
Partiją?

_,i- -__ i.- •_____ • iriausybėje ir Kongrese irmoKsiai yra sKinami uK'uanai vieną kartą juos api- , f , vienai pasaulio pusei. Ju knH nvo-prirme mene i dai labiau spaudoje dauox J x • • • • «• • > plėšė, kad užgerinus rusus, , , . ,- ...
o antrą kartą juos nori api- “ išleidimą
plėšti, kad užgerinus vokie- ' !lIlau® pnes komunistų par- 

® t.nn Ta nartus hutu ’izria-

žodžiai visai negali paveik
ti tos šalies, kuri šiandien
užėmė hitlerinės Vokietijos...... ... ...... - -------- -----  , . -
vietą. Kaip Fish, taip ir tų vienybės,” o dabar var-j *7^ lr 

pamokslus i dan “kietos politikos,” bet1 •

čius. Pirma vardan “alian-!^' Ta PartUa uždą ---- ... --------- _ t j pogrin-
Wallace sako 
tiems, kurie nenori karo, 
nenori nieko pulti ir nieko 
iš karo nelaukia. Tuo tarpu 
į Stalino diktatūrą Wallace 
ir LaGuardia visiškai pa
veikti negali, nes diktatūra 
jų žodžiais ir taikos pamo
kslais naudojasi, bet nema
to jokio reikalo juos sekti.

Išeina gryna komedija. 
Garsus žmonės važinėjasi 
ir širdingai įkalbinėja tai-

lenkai visvien turi mokėti I Už komunistų partijos už
savo teritorijomis..

JEI NUMIRĖLIAI 
KELTŲSI-

rios piktšašius gimdo. Ko
va už pagerinimą darbo 
žmonių būvio yra kova ne 
tik už aukštesnį kulturini 
musų gyvenimo lygį. bet 
tai yra kova ir prieš totali
tarinį bolševizmą. Kova už 
lygias teises įvairioms ma
žumoms (negrams ar tiky- 
minėms mažumoms) yra ko
va už demokratiją ir prieš 
bolševizmą. Kova už pado
rią, demokratinę užsienių 
politiką, kuri neprekiauja 
savo sąjungininkais ir ma
žomis tautomis ir kuri ne- 
mieruoja viską aliejaus šal
tinių pelningumu, yra kova 
prieš bolševizmą. Juo dau-

ir vėl pakartoti tą patį kai 
tinimą, neduodant jokių pa
aiškinimų, stebėtoją greit 
įtikina, kad jiems nerupi 
tartis ir susitarti. Kad ir 
čia dar taip — jie bruka 
savo propagandą.”

Kitais žodžiais — “Ta a- 
velė, bet avelė, pradėkim ir 
vėl iš to pat galo...

Daugiau kaip mėnesis lai 
ko ir — vis ta pati nuobodi 
pasaka. Kalba Bevinas, gen. 
Marshall, Bidault (Bido), 
Molotovas ir, pasėkoje —

Čiort svojo i pop svojo...
Kam buvo reikalinga ši

tokia konferencija?giau bus visuomenėj denio- Well _ , tam/kad va).
kiatijos n juo pilniau bnsĮstybės vyrai kaip nors ir 
apsaugotos darbo žmonių nors galėtuK p,.aleisti 
teises, jų sveikata ir gerbti- tuos mokescSUSi kuriuos su.
vis, juo mažiau bus vietos 
svetimai komunistų propa
gandai. Tuo žvilgsniu kova 
prieš totalitarininkų propa
gandą yra pačios visuome
nės reikalas. Nuo tos parei
gos, apsivalyti nuo rusiškos 
propagandos agentu, nesa
me laisvi nė mes lietuviai.

deda piliečiai...
P. Žadeikis—Krikšto Tėvas

Lietuvos ministeris Wa- 
shingtone, Povilas Žadei
kis, turi naują titulą—krikš
to tėvo titulą. Dalykas toks:

Latvijos atstovas, Alfre

bado streiką.
Visose išvietintų asmenų 

stovyklose tremtiniai atsisa
kė imti UNRRA pristatytą 
maistą. Prie vienos valgyk
los durų atsirado toks už
rašas :

“Laisvė brangesnė už 
valgį...’’
“Visi Jau Prisipažino”...

New Yorko socialdemo
kratų savaitraštis “New 
Leader” paskelbė tokį a- 
nekdotą:

Rusijos diktatorius Stali
nas kažin kur nudėjo savo 
pypkę. Visas Kremlius bu
vo išverstas, bet — Stalino 
pypkės jame nerasta.

Ant rytojaus Stalinas pa
sišaukė vieną čekistą ir 
klausė:

“Kas padaryta mano py
pkės reikalu?”

“Ak, taip — atsakė klau
siamasis — mes areštavom 
dvyliką asmenų”...

“Tuoj pat juos paleiskite, 
—pypkę radau savo kiše- 
niuje,”—sakė Stalinas.

“Tai negalimas daiktas, 
—spyriavosi čekistas,—visi
jau prisipažino, kad jie tą 
pypkę pavogė”...

mis pergyveno antrąją ku-j Tas anekdotas labai daug 
dikystę. Iš protestono jis'pasako. Stalino karalystės 

ir “agentų “ bolševikų?"Je“ virt0 kataliku. j pilietis turi daryt tą, kas
snausime ir lauksime, kad ! Buvo naujas krikštas ir Jam įsakoma
policija tą atliks, dalysime'atsirado “laimingas krikšto “Demokratiniai Zyliotojai 
didelę klaidą. į tėvas” asmenyje Povilo Ža-1 rbIL-m

Ne policija, bet mes patys das Bilmanis- šiomis dieno- 
tinime apvalyti musų orga
nizacijas nuo Rusijos šnipu

Brooklyniškė komunistų
ita - • z t t> * i - •- i • • parapija šiomis dienomisIš pirmo atžvilgio atrodo,‘“"“P* apsisaugos nuo to-| Bet kas jį išmokins naujų turė o didelius .. R „
. p oarzviigioai q ,,te]d s k sty p,2 ot ? Iš toli ir arti buvo sugu-

nagandoS; Bet tai nereis-! Alfredo žmonele, Vil-.--;^ __
kia, kad ir pati valstybė tu-! niaus krašto lenkė ir kata-ijjf
ri apsileisti. - ilikė, Izįliuž aTkTpe” 3

Vienas juokdarys kartą — - r

kad tie argumentai yra 
rimti. Kodėl duoti visas de
mokratiškas laisves tiems, 
kurie nori tas laisves panau
doti tam, kad atėmus iš kitų

Budri demokratiška vi- deikio.

Komunistų partija yra pasakė šitaip: “Mes, vyrai, Tai mugei buvo duotas 
“trečiojo demokratinių lie
tuvių suvažiavimo” vardas. 
Bet —

Viskas, ką tie demokra
tai padarė, tai tūkstantį ir 
pirmą kartą pašlovino rusų 
diktatūros režimą.

Juokis ir voliokis. geras

piliečių jų laisves? Arba, j Rusijos. agentūra. Rusiios - nasanli n miK
kodėl Amerika turėtų leis- šnipij lizdas. Tos partijos va,do mugP žmOnelčs'’...

“Smetonos Maršas”
Ruošiantis prie majoro 

rinkimų Chicagos republi- 
konai suruošė ban kietą. Ja-

šnipinėjimo ir sabotažo vei
kla yra policiios reikalas.
Jei demokratiška valstybė 

Rusijos itnperializmą iri įsileidžia komunistus į val-
užsienių politikos agentūra. į rusišką totalitarinę tvarką? i stybės aparatą, tai jau ne- ««-
Ta partija dirba Rusijos' Vienok praktikoje komu- bėra demokratiškumas, bet me dalyvavo ir adv. Olio 
interesuose ir pagal gauna- nistų partijos uždarymas nė- lepsiskūmas. Jei. Rusijon draudė.

daiymą privedama tokie ar
gumentai : Komunistų par
tija Amerikoje yra Rusijos

ti pas save veikti Rusijos a- 
gentų partijai, kurie čia šni
pinėja ir veda propagandą

svieteli. Rusų kalbos nemo-
Rojus Mizara. “vieno do- mus į Rusijo5 n&urodvmus. ra toks paprastas Veikalas, šnipai gali maujoti po vals-

leno smetoninis. mėgsta Todel komunistu partija Jei išeitų bilius prieš komu- tybes paslaptis,. tai čia irgi .
rašyti istoriją su mažu jei. į kaipo svetimos valstybės a- nistų partiją, visi komunis- nėra. demokratiškumas, bet laisvamanis” ir politikierių *r dūką” kartojo.
Jis sako. 'gentura. vra ne kas kitas, tai Amerikoje tuoj “išnyk- kriminalinis apsileidimas. priešas. “Amerikos Lietu-1 tuo tarpu Lietuvoje

- • ■ " ~ ’ • • • • « •• ne viena tokio

Tame bankiete dalyvavo ^antieji ruskiai” trikam- 
vienas “nepermaldaujamas Pls^ai V1^nas kitą žegnojo

Jei Rooseveltas atsikeltų ir kaip “penktoji kolona.” tų.” Darbo sekretorius Mr.
Schwellenbach sako, kad 
komunistai pirmidusiai iš-

gal

kius žmones nekariaut prieš aPįdai^^ negalėtų atsi- Pagal savo veikimą Ameri- 
agresorių, o agresoriai tik stebetI to°' kos komunistų partija nie

ką išsaugoti, lyg tarsi dar- kelia. Tik Rojaus Mizaros uemoKratinemis laisvėmis,
biečiai ar karo nukamuoti vaizduotėj lengva mirusius bapde čia suorganizuoti sti- i?__ ___x___ =___ • i__  r, ima nenktaia kolona Hit-prikelti. Bolševikiškas Mi- Piktąją koloną Hit 

žara tiek yra gudrus dvasių leno naudai- 
_ . . . žinovas, kad jis net žino,! Už komunistų partijos už

kos išmintį pasakyti, bet nė ką tos jo iš grabo prikeltos darymą privedama ir kitas 
iš vienos, tų sostinių karo šmėklos pasakytų! Pagal argumentas. Sako, komu- 
nekils, o iš kur karas tikrai Mizaros išmintį, visi prisi- nistu partija siekia įvesti

Francijos žmonės nori karą 
sukelti. LaGuardia žada ne 
25-ioms sostinėms savo tai

kils, ten LaGuardijos pa- kėlusieji. nuo Jono Baisiojo 
mokslų niekas neklauso. į iki Roosevelto, kalbėtų už 

Išeina pamokslai ne už Į Juozą Staliną, girtų Rusi-
taiką, bet už pasaulio mig
dymą, kad Hitlerio vietinin
kas galėtų geriau pasiruoš-
X* • T • Ik * 1 • •

ją, smerktų Trumaną ir viz 
gintų uodegą prieš Rusijos 
diktatūrą. Bet palikime

diktatūrą ir atimti iš Ame
rikos piliečių jų demokra
tiškas laisves, kaip komu
nistai tą padarė Rusijoje ir 
kitose kraštuose, kur jie įsi

jai, tai kaip policija įlįstų 
į žmogaus galvą ar dūšią ir 
išaiškintų, kuris yra komu- 

'nistas ir kuris ne? Reikėtų 
sukurti visą aparatą “raga
nų gaudymui,” ir tai palik
tų dar daug vietos policijos 
sauvalei ir šnipų skundams.

Jei komunistų partija bu
tų nelegalė, tada dar pla- 

’ čiau atsivertų durys viso
kiems įtarimams ir kaltini-

ti karui.. Lindberghai iri kvailą Mizarą su jo dvasio- 
Fishai, liberališkai persi- ‘ ”
rengę, visai nėra protinges
ni, negu 1939 metų pamoks
lininkai.

galėjo. Leisti laisvai veikti ,n’ams- kad 138 ark(ita?,ž™: 
partiiai, kuri, pasinaudoda- ,.s -,a komunistas. . 

mis dirbti jo “sizifiška”|!na demokratinėmis laisvė- d‘*naa: ^ursUnt senate D. 
darbą ir pažiūrėkime, ką A- mis. nori atimti iš piliečių L!lle.ntlįal patvirtinimą ato-

LENKIJOS SIENOS

Maskvoje “didieji” susi
barė dėl Lenkijos vakarinių 
sienų. Amerika ir Anglija 
siūlo sumažinti Lenkiją, pa
imant iš jos Žemutinę Sile- 
zij, ir platų ruožą žemių pa
lei Odros upę. Molotovas 
gina Lenkijos laikinąsias 
sienas, kaip jos buvo nusta
tytos Potsdame. Išeina keis
tas dalykas, kad Lenkijos 
pavergėjai “gina” Lenkijos

merikos prezidentas Roose
veltas. gyvas būdamas sakė 
apie Rusijos diktatūrą. Sa
vo laiške popiežiui, rašyta
me 1941 m. rugsėjo 3 d. 
prezidentas Rooseveltas sa
kė:

“Pagal mano supratimą fak
tas yra. kad Rusija turi tokią 
pat kietą diktatūrą, kaip ir 
Vokietija, visai panašią savo 
tvarka į vokišką. Bet aš ti-

visas laisves ir įvesti savo kr’misijosi pirmininko
diktatūrą, butų neprotinsa. atsirado run ų
Uždarymas tokios antide- į). Lnfta^ “omunis-

tas.” Amerikos reakcinin
kai yra linkę kiekvieną kai ___: - 1

mokratiškos ir svetimai val
stybei tarnaujančios parti
jos butų tiktai demokratijos 
gynimas. resni žmogų apšaukti, kad

{jis “komunistas.” Yra žmo- 
Tokie argumentai į žmo-! nių, kurie kiekvieną “nau- 

Niekas negali josios dalvbos” šalininką

Nežinia kaip susiklos V1U1" Jis rašo: l“c ruskio” mo-
santvkiai tarp Rusijos h* A-Į “Didysis Grand Ballroom egi^£'on™* Pidusi,
merikos. Jei prieitų prie tų buvo pilnas gražios publi-.g, vargU-kryzelių
cralvhiu susikirtimo, tada kos... vakaras buvo prade-,

tas Prezidento Smetonos, Kainos už Debesų 
maršu”

Toliau

galybių susikirtimo, tada 
Amerikos komunistų parti
ja atsidurs toje pat padėty
je, kaip ir hitlerinis “Bun
das.” kurs užbaigė savo 
dienas labai liūdnai.

J. D.

Draugų Talka
Gavome paramos iš drau

gų “Keleivio” namo morgi- 
čio apmokėjimui. Prisiuntė 
drg. R. Shaikus iš Chicagos 
— $6.50; K. Dibulskis iš 
Paterson. N. J. — $2.75. 
Po $1: F. Norkus iš Mon- 
tello, Mass. ir P. Petronis 
iš Pawtucket, R. I.. Mrs. C. 
Primeau iš Detroito prisiun
tė $1.15 ir Mrs. M. Januski 
iš Wright, Minn — 50c.

Pereitą kartą skelbiant 
“draugu talką” įsibriovė 
nemaloni klaida. Liko pra
leista draugo Juozapo Mar- 
tinkaus iš Waltham, Mass. 
auka $2. Atitaisome tą klai-nes veikia

ginčyti, kad Amerikos ko- verčia į bendrą “komunis^ dą ir atsiprašome 
munistų partija yra Rusijos tų” krūvą ir rėkia prieš jį.1 —o

,. , , D .. .... . “penktoji kolona.” Tai yra Reakcininkai tvčia suvelia į Dr. K. Dibulskis iš Patel
iu, ad Rusijos diktatūra y- faktas Tajp pat nėra ng vieną krūvą visus, kas tik son, N. J. kartu su auka

ra mažiau pavojinga kitų tau- mažiausios abejonės dėl ko- jiems nepatinka ir prisega'“K ” nam,u nrkbmta 
munistų siekimo įvesti savo jiems “komunistų” vardą, 
diktatūrą. Komunistai nau-, Uždarymas ' komunistų 

Vadinasi, 1941 metais dojasi demokratiškomis partijos ne daug tesumažin- 
šienas, o Lenkijos sąjungi- prezidentas manė, kad Sta- laisvėmis, bet jei jie dasi- tų komunistų skaičių, bet 
ninkai, Amerika ir Angli- lino diktatūra, yra toki pat, griebs valdžios, jie tų lais- tai padarytų iš kai kurių 
ja, nori savo sąjungininką kaip Hitlerio diktatūra, vių kitiems piliečiams ne- rusų agentų “kankinius,”

tų laisvei, negu vokiečių dik
tatūra

K.” namui prisiuntė $2.75 
į Lietuvos Socialdemokra-

r

R°ia “viife, a Ž‘‘dTm
Į metus laiko pragyveni-

reis
gai repbulikonai” laimės 
majoro rinkimus Bet — ^'dolteri' 

Juoda kate perbėgo sker
sai kelią ir — “Prezidento 
Smetonos maršas” buvo 
prakištas! Rinkimus laimė
jo demokratai.

Ką tie republikonai da-

pernai galėjai pirkti už 50 
centų, dabar reikia mokėt

rys su savo naujuoju per
krikštu?

Bus riksmo, jei draugas 
Olis jam nesuras bet kokio 
džiabo...
Įkaitino du Politikierius

Suffolk apskrities “grand 
jury” įkaitino du Bostono 
volitikierius, kaip kyšinin
kus.

Abudu yra miesto tary
bos nariai.

Kaltinamųjų byla prasi
dės sekamą mėnesį. Jiems 
gresia ilgametis kalėjimas.

Graftas ir kyšių ėmimas 
pas Amerikos politikierius 
yra. paprastas dalykas. At
simenate, savo laiku turėjo
me “Teapot Dome skanda
lą,” turėjom daug kitų 
skandalų.

O galo dar nematyti — 
kainos lipa už debesų.

Tai republikoniškų ir de
mokratiškų storžievių dova
na Amerikos žmonėms.

Šautų demokratai ir re
publikonai kėlė trukšmą 
prieš kainų kontrolę. Jie 
sakė, kad reikia grąžinti 
laisvą kompeticiją — bus 
visko ir kainos turės nu
kristi.

Taip nėra — riaumoja in
fliacija.

Ją tikrai seks depresija. 
O tada — tada bus visko, 
tik nebus pirkėjų, nes pilie
čių kišeniai jau bus ištuš
tinti.
“Bla-bla” Liberalas

Amerikos liberalas Hen
ry VVallace nuvyko Angli- 
jon. Ir ten jis kartoja seną 
pasaką apie rusų diktatūros 
režimo “gerus norus” ir A- 
merikos “dolerio imperia
lizmą.”

Velionis Rooseveltas kar-
Bostono politikierių skan- tą pasakė, kad Wallace*o 

tams Remti Fondą. Pinigai dalas gal įdomus tuo, kad širdis yra “reikiamoj vie- 
bus persiųsti į Chicagą. jie bandę apšmutyt karo toj,” bet jis pats—šukė.

Visiems aukavusiems veteranus. — tuos, kuriems Je, Henris ir terška, kaip
draugams tariame širdingą viską prižadėjo ir nieko ne- tikriausia šukė. 
ačiū. ištesėjo. St Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS,

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Jau Susiformavo Lietuvių 1 tų.
Komitetas Prie 1RRC Nereikia nugąstauti, nes 

tai dar nėra krizis, o tik 
Balandžio 1, 7:30 vakare, taip sau sezono pertrauka.1 

“Tėvynės” name, New Yor- Darbų bus. Bet, žinoma, jau 
ke susiorganizavo Lietuvių nebus tiek, kiek peniai.

. . . j j • • TA 1 v • 1 J J S, *

Puslapis Trečias

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

go keturius mėnesius, buvo Kam tenka kasdien i dar-. drabužiais, kuriuos surenka LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJEdaryta operacija viduriuo- bą važiuoti, tas turi prisi- patsai tarpe kaimynų ir pa

se, bet nebegelbėjo. • kamuoti perpildytuose bu- perka apavų, o kuriuos rei-'
Liūdinti žmona, suose ir strytkariuose, ku- kalinga, patsai savo kaštu

Rozalija Waineikis. rie yra purvini ir nepato- pataiso.
gus. Bušų ir sttytkarių kar- Nors Juozas Kurnėta ne- 
tals tenka laukti ilgai, dar- bejaunas, gal apie 70 me- 
bininkas žmogus turi kar- tų, bet jis dirba ir patsai 
tais antra tiek nuvargti ke- labai taupiai gyvena, o kai 
lionėje i darbą ir iš darbo, tas geraširdis lietuvis pa-

DETRO1T, MICH.

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

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

Iš Musų Miesto
Komitetas tremtiniams rem- Drabužių badas dabar jau miesto valdyba su kaip įr prie darbo. .—r-  -------c,-----r_ , Adamonis Povilas Lintvor
ti prie International R,escue pašalintas ir dabar dauge- kouncilmonais uzsigyi e sau j Musų mieste busai 11' gelbejus tiems, ką gyvena Žemaitkiemio vai., Ukmergės
and .Relief Committee. lis drabužių fabrikantų jau a>CT Pakėlimą MOW)00;?trytkari į n,ie?t0 žinio. be namų ir nežino koks ju ra-^troite. o .. ,
Tai antras to komiteto po- gauna iš krautuvių drabu- 1K1, 1P bpt d<»ltn ne n<»ra o-e- rvtoius. tai kiti lietuviai krėsiio.
sėdis. Pirmame posėdy bu- žius atgal, nes kostumeriai PakeJu algas visiems mies- 
bo paskirstyta Um tikri atsisako juos pirkti. Sako, to darbininkams 10/r ii 
techniški darbai atlikti, o negerai padaryti. Vot, tas mokytojams Pri^ pakel mą
jau šiame susirinkime tuos ir nugąsdino drabužių fab- a .n?°vyt0Jan^v1Ic ™ 
darbus reikėjo realizuoti. rikantus. Daugelis firmų darbininkams nieką, nega-

KomiteUs susidaro iš se- sustojo kirpę ir nori išleisti protestuoti, bet kadan- 
kamų asmenų: senąjį staką, Pirkikai šian- S1 miestx? te\ai ta pioga n

J. Buivydas, pirmininkas, dien reikalauja gero drabu- saa norėjo padidinti žymiai 
Dr. J. Pajaujis, Ch. Kund- žio, o ne suvelto bile kaip. uždarbius tai kilo opozici-
rotas ir Dr M Vinikas— vi-i ______ i ja ir tą klausimą sprendžia
cepirmininkai; P. Devenie-j Good Grade Clothing Co. miesto gyventojai balsavi- 
nė — sekretorė, Joe Anta-į Paaukojo Lietuviams

_ _ Abrutis Aleksandras, iš Alsėdžių,, Janušaitienė (Kalvaitytė) Marijo-
kloia DO Šimtine kad ua- Telšių apsk., gyv. New Yorke. I na, gyv. Waterbury.J -. <’ r j Adamonis Povilas, Lintvorų km., Janušauskaitė, ištekėjus, sesuo

apsk., Alminauskienes, iš Tauragės apskr., 
. turėjo restoranų Chicagoje.

. - . , , .. . . , . , ... , . . ■ ,o Karai- Jasienė (Mikalauskaitė) Marijona,je, bet dėlto jie nėra ge- rytojus, tai kiti lietuviai krėsiio. gyv. ci«veiande.
resni. Mat svarbu, kas visą mano, kad tas žmogus la-! noAįSSordienė’ iš Tryškių’ *yv<?’' Pakr^ntli?Sv^7Pdsk’

11 miestą valdo ir kaip miesto bai pimguotas... j Ališauskas Adomas, Gudelių vai., Waukegan, 111., turi siuvyklų,
valdytojai rūpinasi žmonių . Bet jisai parodo pavyzdi. A,ŠSči^adokiių miestei.o, miTtuvėnų
gerbūviu. < Visiems kitiems, kad būnant Panevėžio apsk., gyv. Brooklyne. , sūnūs Tomo, tarnavo Amerikos ka

Unijistas. ‘ geru, nuoširdžiu lietuviu 
nereikia būti ir turtingam.
Juozą Kurnėta sako, be rei
kalo jis pinigo nemėto, bet 
jei yra reikalas, tai nesierai-

PATERSON, N. J.

Arbačauskas Algirdas, gyv. M i- ' riuomenė j I kare, vėliau policijoje, 
nerville. , gyv. Chicagoj ar netoli.

Atkočaitis, Juozas ir Kunigunda, Jekelaitis Vincas, gyv. New \ork 
Valių km., Sakių vai. » „ Jennas Jonas, sūnūs Pilypo, Lapių-

Atkočius Antanas gyv. Brooklyne.' Raudondvario vai., Kauno apskr.,
Augienė (Žilinskaitė) Stefa, iš .^7’ j. T / ov-Skaudvilių km., Padubysio vaisė.,' Juodis, Adolfas, Jonas (gyv. Cni- 

Šiaulių apsk., gyv. Chicagoje. cagoj), Juozas Martynas (gyveno

mo keliu
Musų aukštieji valdinin- 

T_ ...... kai ne tik nori pasikelti sau
Kuomet lietuviai kriaučių algas, bet jie nori, kad se- 
ntraktnnai aukom stam-’ ____ ___ zz____ v..*..

Gelbėti Pinigųnavičius — protokolų ir fi-! 
nansų sekr.; Dr. P. Dagys1
— iždininkas, J. Tuinila iš kontraktoriai aukojo stam-’^ensrios^ifem*^  ̂
Bostono - iždo globėjas, bias sumas pinigų Lietuvos mokamos sulluki 55 metu^ 
M Swmgle ir V. Kalvelis reikalams nuo to neatsili- vietoj dabav numatytų 60
— komiteto nariai. ko ir Good Grade Co. Jie1 -.................... -

Redakcinė
rioje buvo
Antanavičius ir Dr. J. Pa- Bauman ir M. Rauba musų 
jaujis, turėjo patiekti musų delegatui J. Buivydui sako: 
komitetui projektą, kaip tas “Tai ką, ar jus pamiršote 
komitetas veiks ir kokiais pas mus ateiti su komitetu 
dėsniais vaduosis. Redakci- jr pasiimti Lietuvos reika- 
nė komisija savo užduoti iams pagelbą?” Kovo 31 
neatliko. Užtad pasirodė delegatas J. Buivydas su p. 
du projektai, kuriuos patei- M. Kižyte nuvyko į Good 
kė Dr. P. Dagys ir J. Bui-:Grade Co. ir gavo čekį ant 
vy das. Abu projektai pana-! $150. puiku, kad prižadą

būti mokamos nuo 55 metų kliubai. Tik bimbiniai Mas- 
ar nuo 60 metų amžiaus, o kvos davatkos prie to dar- 
visiems kitiems apdraus-, bo nesidėjo.
tiesiems tik nuo 65 metų 
amžiaus? Kas gali tą skir
tumą išaiškinti? Pateisinimo

1$ IVlUSU ▼ eikimo ' 14 -i-ia o ••• -*//"• i o v ♦ - VVorcestcr, Mass., 50 VVinter St.), ir
PatPFSOno RAI F 2 ns i •* -a- Bacevičiene <Garkauskaite) J>atre Vincas (gyv. Californijoj), kilę išr aieiSOnO oALr Z-aS SKJ sekančiai: jei būt išguiti . Baceyicius Bronius, gyv. Chica- Traki.kiu Janavo Mariam. 

nūs veikia gana sėkmingai. nAnručvti ąvpėinl hnloAvilrai Indl?n? Harbor ind. poiės apsk
Jis jau sukėlė 900 dolerių okupantai iš tėvynės, tai a- vį’- Panevėžio apsk.,’gyv. viu^MarSSSs apskr.’,
lietuviam0 tidUO7aU Sa.VO .Visas SUtaU- k.‘^ O(®įeviiiT4| Vaclras iŠ ^t^ku'vSvas, kunigas, prašo
nętUY įams, šelpti. Čia lan- pas, ką tunu investavęs 1' Kalvarijos vai., Teisių apsk., gy v. atsiiiepti gįmįnes įr pažįstamus, 
kėši nesenai kun. Klumbė. TTCA vqrn hnnn<; <57 0(10 * i Rmolrlv ' Ka'-nas Edmundas, Kretingos aps.ku,, nesenai yra atvykęs iš U^p>^mTnlmV nuošir-

Pa_Pau?i8'LO lietuvį galima butu daugi bicSK” J ,.r Juo,a, ir
Bedarfaite Stase. __ . | Petras, Pabarškų km., Viekšnių va).,
Bendikas Jonas, is Liepojos, gyv. _\4aįejĮ(ių apsk., gyv. Brooklyne. 

Btookiyne.. ... . j Kentrienė, našlė Prano, Žibikų
Berzinskis, Antanas ir Kazys, bro- kn), Viekšnių vai., Mažeikių apsk.

P. Žilinskas.

šus, tai pavesta Dr. Vinikui 
ir Dr. J. Pajaujui juos su
redaguoti ir padaryti vieną, 
kurį sekamam posėdy pri
imsime.

Įpareigota p. Devenienė 
Truirti i W «2 cK i n CrtAM I~) C__
V * TT

pasitarti su imigracijos de
partamento pareigūnais at
eivių reikalu.

žmonės išpildo!

Kriaučių Vakacijų Farma
Pereitais metais musų 

kriaueiai pasišovė įsigyti 
nuosavą farmą vakacijoms 
laikyti. Komisija metėsi 
smarkiai tokios vietos jieš

Čia buvo surengta karei
vių pagerbimo vakarienė, 

tokiam skirtumui nėra jo-: Prisidėjo visos draugijos 
kio. Prie to dar reikia pa- išskyrus bimbinio susivieni- 
sakyti, kad senatvės pensi-' jimo 129 kuopą. Bolševiką' 
jos darbininkams yra sta- boikotavo kareivių pager 
čiai ubagiškos, ne daugiau, bimą. Jiems, kas negarbin* 
kaip $30 per mėnesi. Kain Stalino saulės, tas negeras 
iš tokios pensijos galima iš- Nors musu kareiviai kovoje 
gyventi, jei senas žmogus už mus visus, dargi ir už 
neturi kitokių pajamų, su-,tuos bimbinius, bet bolševi- 
taupų ar paramos iš savo"
šeimos? Ypač dabar, kada 
pragyvenimas pabrango, se

SCRANTON, PA.

Girtavimo Aukos Lietuvių 
Tarpe

Praeitą savaitę anksti se- 
redos naktį girtas karo ve
teranas Alban Miller įėjo 
į lietuvių Klevinskų laiko
mą užeigą ant Rocksvell

liai Albinos.
Bigelis Charles, gyv. Brookfield,

N. Y. ir Jonas, gyv. Port Carbon.
Birsenas Jonas, Leščių parapijos,' jr Kiaulėnas Ignas, sūnūs Igno, ki 

Ariogalos vai. Į lę iš Pandėlio vai., Rokiškio apskr.,
Bjeruniene (Paulauskaite), rodos į Chicagoje 

Morta ištekėjus už Jono Bjenino Kdianskis Adolfas, Bambėnų km.,
- * raP°’ >Prv’ ,eKsn,f^ v? ' Gražiškių vai., Voilkaviškio apskr., , Blaževičius Kazys, is Upytes, J Chicagoje.

Į Naujamiesčio vai., Panevėžio apsk.,' Kilkus, Vilniaus km J Kupiškio vai. 
®yy- Chicagoje. , ' Panevėžio apsk., gyv. Chicagoje.

Bolcevičius (Ba sis) Vaclovas is Kirstukas Baltramiejus, gyv. Broo- 
Šamelės km., Kalvarijos vai., rei- kjyn, y.
šių apsk., gyv. Scrantone. . Į Kisielius, Sviliukų km, Kėdainių

Brazlauskas Antanas, Jokubonių ap«v jjyv Detroite
km., Paežerėlių vai.. Sakių apskr., ' Kiudulas Jonas, Vyčių km., Ak- 
gyv. Brooklyne. menės vai., Mažeikių apsk., gyveno

Breitenbach (Kihanski) Karolina, \Vaterbury.
., Gražiškių vai., Vilka- Į Rizikas

Keturakis Kazys, gyv. Reading, 
Pa.. Plum St. 26, ar 260.

Kiaulėnas Albinas, sūnūs Jokūbo,

koti. Apsukta gana daug
PURPT nranPŠima nada vietų ir gana graŽių vietU’ Is IRKC pranešimą pa a ^et tjnkamos, kokios reikė

tų, kol kas nesurasta.
Vakacijos jau čia pat. 

Kas bus? Komisija atrodo

rė p. Devenienė, kad musų 
komiteto sąstatas pilnai už- 
girtas ir gali pradėti veikti. 
Taip pat ji perskaitė iš Eu
ropos apie šešias aplikaci
jas nuo pabėgėliu, kurie*- 
nori x-':

natvės pensijos yra baisiai 
žemos ir daugelis senų žmo
nių, kurie tik iš pensijos tu
ri gyventi, yra dideliame 
varge

. Bambėnų km., urazisKių vai., viiKa-i Rizikas Juozas, gyv. Pittsburghe,
Ave._ ir be jokios matomos s™*.' aUŠ*""
pnezasties nušovė savinin- lyne. j Khmerą j.

, • • K- , -v . |ko Žmoną, Stellą Klevins-l noBaoskitiegyv( N^YoriS0^’ RaU’: K^stantinavičius, du broliai, su-kai jų paęrbuną boikotuo-|kienę Veteranas išsitraukėi BSK^nf^Uv^V^Sdii,. t,i-,s'bl“ Ta"r«“ 
rita beiX revolveri ir pasakė: “Dabar j
V1KU naug, Del Jie reKaum~,as su taV1m atsiskaitysiu I Veliuonos, Kauno apsk., gyv. Wor- Kram ,ar Chram)-Butk*itė Emili-
SUkaUja, tai atrodo lyg di-. b, tuni mlpirln Čnvi lrnrs ce^el? - r, r> u ■■ , ja, iš Skuodo, gyvena San Francis-11- K11 tuo] paieifio SUVĮ, KUI a Budrius Pranas. Paberžių kaimo. Y
aeie Kiauae. | sužeidė Klevinskiene i plau ' Pašušvės vai., Biržų apsk.. mecha-j' Krapukaitis Juozas, Sasnavos vai..

čius. Ji tuoj ir mirė. Vete-. "'SvyJa. Po.il.,. broli, Sta,io. 
ranas žmogžudis SUimt2S. «yv. Newarke. teagoje.Tž" • • — E»urKncvicicnc (•JokiiTiaitytc) ,»iQr_j Krmučiuniiit.^ Atjota išKartu SU JUO policija sue- ■ •— ’ ...... ' ' . Rr,a«c,unaitę Agota, is f\aumies

-O-
Drg. K. Dibulskis pridavė 

persiųsti “Keleiviui” $11 ir 
Amerikoje daug kalbama paskirstė iuos taip, kad 

lyg “pavargusi.” To neturė- apie praplėtimą socialinio butu už “K.” prenumerata, 
tu būti! Mums brooklvnie- draudimo. Bet čia mažai už “Keleivio” kalendorių ir

mė apklausinėjimui ir kitą 
karo veteraną, Vilimą Če-

amkuV^a'šąli “nu- «ąms reikia tokios vietos ir kas kalbama apie pensijų už žurnalų “Darba.” o kas nTnkuą'pa\'odvmus,<jlišstumė 
iu reikalais Dradėti krlaue.lal. tokl« .X1?1? gali, Pakelimą. Dabar socialinio liks, tai paskirkit per pusę MiIlerį duris Klevjp.
ju reikalais pidtiet parupintl Komisija turėtų draudimo fonduose yra bi-, namo išpirkimui ir Lietuvos skienės nužudvmo Polici- 

‘lionai dolerių turto susirin-; socialdemokratams parom
ti.

tarta jų reikalais pi
rūpintis. i t a pradėti smarkiau veikti. Hionai dolerių turto susirin-

Įpareigotas sekr. J. An- * y I kę. Pagal įstatymą sociali-

vydas, kad jie prirengtų at
sišaukimą į Amerikos lietu
vių organizacijas prašant 
musų komitetui paramos.

Komitetas tikisi gaut pla
čios paramos ir pritarimo iš 
Amerikos lietuvių visuome
nės, nes tik taip jis galės 
musų broliams padėti at
vykti į šią šalį. Išvietintųjų 
lietuvių tarpe yra gana 
daug pažangiųjų žmonių, 
kuriems iki šiam laikui pa
tarnavo IRRC, o dabar dar 
daugiau patarnaus, kuomet 
bus lietuvių skyrius.

nio draudimo įmokėjimai 
Mirė Juozas Waineiki* ! gali būti pakelti iki 3% 
Kovo 10 d. d. mirė mano nuo uždarbiu. Jei reikia, tai 

mylimas vvras Juozapas kodėl nepakelti mokesčių 
Waineikis. Palaidojom, ko- ir kodėl nemokėti žmoniš- 
vo 14 d. Palikusi viena naš-, kas senatvės pensijas. To- 
lė dėkoju visiems giminėms kios pensijos, kokios dabar

“Kel.” Reporteris.

LOS ANGELES, CAL.

celė, Jorbudžių km., Lukšių vai. _ j įj0> šakių apsk.

Kriaučių Ekonominė 
Padėtis

Musų kriaueiai jau bai
gia pavasarinių palitų siu
vimo sezoną. Kai kuriose 
dirbtuvėse darbas pusėtinai 
sumažėjo. Žieminis sezonas 
dar toli, apie liepos vidurį 
teprasideda. Šiemet gal an
ksčiau užšvęsime atostogas, 
nes jau ne tokia darbymetė, 
kaip ji buvo prieš porą me-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN
VIETA MALONI IK ŠILTA

Visokių Gėrimų* Alaus* 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių

Čia gaunama Ir “Kdeivia” 
pavieniais numeriais

90 MILLBURY STREET 
WORCESTER, MASS.

kaimynams ir pažįstamiems 
už paskutinį patarnavima 
mano mylimam vyrui, už 
gėles ir vainikus prie gra
bo, už palydėjimą į kapus 
ir kitokius patarnavimus. 
Tariu visiems nuoširdų ačiū 

Jau suėjo lygiai ketur: 
metai, kaip mirė musų my
lima vienintelė dukrelė Ma
rytė. palikdama savo mažu
tę šešių dienų dukrelę. Da
bar mažoji dukrelė jau ke
turių metelių. Palikau vie
na su mažute mergaite.

Mano vyras Juozapas 
Waineikis paėjo iš Lietuvos 
iš Šiaulių apskr., Joniškio 
valsčiaus, Plikiškių kaimo. 
Jis turėjo Amerikoje savo 
brolį, bet jis išvažiavo se
nais laikais į Buffalo ir din
go be jokios žinios, jieško- 
jom per laikraščius, bet ne
atsiliepė.

Mano vyras per ilgus me
tus skaitė “Keleivį” ir nie
kada nenorėjo skirtis nuo 
savo mylimo laikraščio. 
Paskutinis jo skaitymas 
“Keleivyje” buvo pasakai
tė apie žvirblelius... Aš irgi 
mėgstu skaityti “Keleivį” 
ir man patinka Moterų Sky
rius su jo įdomiais pasiskai 
tymais, patarimais ir eilė
mis.

Mano vyras mirė sulau
kęs 69 metų amžiaus. Jį pa
kirto baisioji vėžio liga, sir-

mokamos, yra tik maža pa 
rama senatvėje. Turtinga 
Amerika gali geriau pada
ryti, jei tik butų noro.

—o—

Apie Vieną Nuoširdų 
Lietuvi

Noriu parašyti kelis žo
džius apie viena musų kolo
nijos nuoširdų lietuvį, Juo
zą Kurnėta, kuris tarpe Los 
Angeles lietuvių atsižymi

ja mano, kad čepauskas 
gal buvo susimokęs su Mil- 
leriu. Bet, atrodo, kad Če- 
pauskas yra visai nekaltas.

Tai jau antra žmogžudy
stė Scrantone dėl girtuok
liavimo. Veteranas A. MiJ- 
ler sako, Klevinskiene ka
da tai jam neatidavusi kiek 
reikiant “čenčiaus,” bet po
licijos daktarai mano. kad 
iis yra nesveiko proto ir 
truputis snapso padarė iš

Vienas skaudžiausių rei
kalų musų mieste yra trans- 
portaciia. Musų miesto tė
vai reikalavo pakelti fėrą 
vietoi 6 ir 7 centų iki 10c.
Tą iie pravedė ir žadėjo,! ištiktuosius tautiečius, to- 
kad pakelti fėrai leis jiems dėl ir aukauja. Kiek man ži- 
nagerinti transportaciją. noma, tai per trumpą lai- 
Fėra pakėlė, bet transpor- ką jis yra paaukavęs virš 
tacija visai nepagerėjo, porą šimtų pinigais ir daug

didžiu duosnumu, ypač sai-. jQ neatsakomingą žmogžu- 
pos reikale. Nors gerbiamas di K]pvinRkipnp bn_
Kurnėta nei labai mokytas
nei turtingas, bet už tai. 
kad myli savo gimtinį kraš
tą ir labai atjaučia nelaimės

dį. Stella Klevinskiene bu 
vo 42 metų amžiaus. Ji ir 
ios vyras Andrius jau senai 
laiko užeigą. Laike žmog
žudystės, užeigoje buvo 
daug žmonių, bet nė vienas 
nesuspėjo žmogžudžio su
laikyti.

“Kel.” Skaitytojas.

Bytautas. Ruginių km., Šilalės vai. 
Tauragės apsk.

Cereuka Stasys, šakiškių km., 
Pumpėnų vai., Panevėžio apsk., gyv. 
New Yorke.

čerkavičienė Marė, čiz.iš’ iu kaimo, 
Vilkaviškio apsk., gyv. Chicagoje.

'Činskienė (Venckunaitė) Jieva ir 
vaikai: Jonas ir Marė, gyv. Maha- 
nov City, Pa.

Dainius Juozas, Dabitų km. Gel
gaudiškio vai., Šakių apsk.

Dalbokas Antanas, kilęs ar turė
jęs giminių Krakių vai., Kėdainių 
apsk., gyv. Chicagoje.

Daškevičius Povilas, Pagelažiu k., 
Ukmergės apsk., gyv. Clevelande.^

Dielkuls, Antanas. Augustas, Si- 
manas ir Marijona, gimę Lietuvoje, 
vaikai Jono Dielkaus ir Marės Len- 
draitvtės, gyv. Chicagoje.

Domeika Antanas, Būdviečių km., 
Lukšių vai.

Dovydaitis Mykolas, Plokščių vai., 
Šakių apsk.

Dūlis Anna, gyv. Brooklvne.
Ermalienė (Antuzaitė) Marė, gi

mus Amerikoje, gyv. Brooklyne.
Fischer (Neubacher) Marė Bam

bėnų km., Gražiškių vai., Vilkaviš
kio apsk., gyv. Chicagoje.

Gelčys Mykolas, gyv. New Yorko 
priemiesty.

Gelvickas Juozas, Blenstrubiškių Telšių apsk.

Kriss (Jonaitytė) Eugenia, gyv. 
Baltimore, Md., 2310 Annapoiis av.

Krizonis, Kazys ir Petras, Gimiu- 
ny i-m.. Krinčino vai.

Kukcraiėiai, broliai ir seserys An- 
gelikos. ,

Kuzminskas, Antanas, Benediktas, 
Jonas ir Jurgis, iš Naujamiesčio, 
Panevėžio apsk.. Jonas gyveno Los 
Angeles, o kiti Bostone ir Philadel- 
phijoj.

Kybartas Liudvikas, iš Telšių, 
gyv. Brooklyne ar Chicagoje, orkes
tro vedėjas.

Laimutis Antanas, Gojaus kaimo, 
Žiežmarių vai., Trakų apsk.

Langas Adolfas, gyv. Bostoną. e ’
Lapinskas Petras, Auksodžio km., 

Darbėnų vai., Kretingos apsk.
Liaukus Jonas, gyv. New Yorke.
Ličius, kilę iš Miroslavo, Alytaus 

apsk., ir jų vaikai.
Limanauskienė (Greivytė) Petro

nė, gimusi Amerikoje, gyv. Brook
lyne.

Lukšas Stasys. Naujamiesčio vai., 
Panevėžio apsk., gyv. Chicagoje.

Majauskas Stasys, iš Pašušvio, 
gyv. Chicagoi ar Philadelphijoj.

Maneikis Stepoans, Juodėnų km., 
Tryškių vai., Telšių apsk., gyveno 
Brooklyne.

j Markevičius Antanas, Varnių vai..

UŽSISAKYKIT

KALENDOIHŲ 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.

M ftKeleivis
636 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

RUMFORD, ME.

Staiga Mirė Adolfas 
Luinis

Gyveno ir dirbo Rumfor- 
do apylinkėse apie 30 metų 
po girias ir ukes.

Buvo apie 65 metu. Iš

km., Raseinių apsk., gyv. Chicagoj. 
Esąs krautuvės savininkas.

Gerdvilų šeima, kilus iš Gerdvylų 
km., Šėtos vai., Kėdainių apsk.

Gineitienė (Mitkevičiutė) V., gyv. 
Branford, Conn.

Godvaišas, Cezaris ir Juozas, iš 
Raseinių, gyv. New Yorke ar Chica- 
JT°je-Grajauskai, giminės Juozo Nauja
lio.

Grajauskas Juozas, Paplinkšės k.. 
Sėdos vai., Mažeikių apsk., gyvenęs 
Chicagoje.

Greičius, Simonas ir Vincas. .Jo
kubonių km.. Paežerėlių vai., Šakių 
apsk., gyv. Brooklyne.

Greivaitė Ona, gimus Amerikoj, 
gyv. Brooklyne.

Makuzaitė Ona, Slavikų vai., Ša
kių apsk.

Marozas Antanas, Gerdvulų km., 
Sėtos vai., Kėdainių apsk.

Masonas .Jonas. .Juodeišių kaimo, 
Pabiržės vai., Biržų apsk., gyvenęs 
Baltimore, prekybininkas.

Matičienė < Radzėvičiutė) Teofilė, 
Smališkės km., Leipalingio vai., Sei
nų apsk., gyv. Bayonne.

Matulis (Matulevičius), Mečys, iš 
' Sutkaičių. Raseinių apsk., gyv. New 

Yorke ar Chicagoje.
Mažeika Pranas, iš Augustavo, 

Giedraičių vienk., Šakių apsk.
Mickis (Michel), Nabagų-Beduo- 

nės km., Paluobių vai., šakių apsk., 
turi alinę Philadelnhijoj ar netoli.

Mikalauskienė (Stropaitė) Marė, išGrina, šeima, atvykus Amerikon Į Plungės, Telšių apsk., gyv. Chicagoj 
apie 1933 m., iš Kauno. ar \ew Yorke.

Grincevičius Jonas. Papvesių km., Mįkeska .Jonas. gyv. Pittsburghe,
Pasvalio vai.

Grinienė (Mickutė) Marė, Girkal
nio vai., Raseinių apsk., gyv. Chi

43-143 Moultrie St.
Miknis Pranas, iš Sėdos, Mažei

kių apsk., gyv. Elizabeth ar Brook
lyne.

Miliauskas Jonas. Lazdunėnų km., 
Vainuto vai.

Mileris (Miller) Petras, Putokš- 
lių km.. Sartininkų vai., Raseinių 
apsk., gyv. Pittsburghe.

Montvilas Jonas. Vadžgirio baž
nytkaimio, Šimkaičių vai., Raseinių 
apsk.

Motiejūnas Petras, Miliūnų kai
mo, Kupiškio vai., tarnavo USA ka
riuomenėj.

Mozetowitz (Sližytė) Ona iš Kur
kliu vai., Utenos aps., gyv. Chicagoj

Narbutaitės. Petronė ir Veronika, 
Kelmės vai., Raseinių apsk., gyveno 
Chicagoje.

Nastarytė (Nestor) Joana, gimusi 
Amerikoje, gyv. Worcesteryje.

Nedzinskas, gyv. Chicagoje.
_______ ____________ _ Jieškomieji ar anie juos rinantie-
jankauskas Jonas, Puslcepalių km., ji maloniai prašomi atsilienti:

, prie Sakių, prašo atsiliepti gimines Consulate General of LithuaniaRumford, Me. ir pažįstamus. 41 W. 82nd St.. New York 24, N. Y.

cagoje.
Grinius Juozas, Jaciunų km.. Pa-

rapijos. gyveno prie pat ša-1^^;
Lietuvos buvo iš Luokės na-

trij’os Kalno. Lietuvoie pa-
| liko moterį ir dukterį. Esu _ ________
'( girdėjęs, kad turėio seseri m us Amerikoje, gyv Kovarsko vai 
Lawrencę. Mass., rodos pa- ' *'
Varde Milašienė. 1 Gustvs Jonas, iš Medingėnų, gyv.

Padėtas laikinai i kapi- 1 Gutauskas (Gillman) Adolfas, iš 
nių skiepą balandžio 5 d. Skaisgirio km., Joniškio vai., Siau- 

į Gegužės mėnesį bus palai- ap,„
I ^ota? * kapines, kaip paša- j,Em„iu.
; las ISeiS 1S žemes. Vaisvydžių km.. Pakruojo vai.. Pa-
• Giminės, norėdami žinot nevėžio aosk., gyv. Ch'cag2>-* j . i*- ~ Jančauskas, Juozas ir Pranas, išdaugiau, galit rašvti: SurviHiltio vai.. Kėdainių apsk

J. Kanlaičia, 1 Jankauskas Jonas, Pusk

Grycelis Edvardas, iš Dotnuvos, 
Kėdainių apsk., gyv. Philadelphijoj.

Gudelienė (Šimkūnaitė) Anelė, gi
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'asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

Todėl, tai vardan ekonomi- 
erbuvio, tai vardan A- 
os vienybės, vergijos 

klausimas vis buvo atiaėlio-
1859 metais rudenį po smerkti vergiją, bet prieš tą jamas spręsti.

Baltimorę pasklido baisus nedorybę reikia kovoti. Jei John Brown žygis, kaip 
gandas, kad sukilę maišti- negalima kitaip kovoti, tai perkūnas trenkė į tuos veid- 
ninkai abolieionistai (ver- reikia imti ginklus ir kelti mainius ir liežuvinius vergi- 
gijos panaikinimo šalinin- maištą prieš tą tvarką, ku- jos priešininkus. Jo pasirū
kai) užėmė Harper’s Ferry ri kenčia vergiją ir laiko žimas nuplėšė kaukę nuo li- 
arsenalą, Shenandoah ir žmones gyvulių padėtyje. , berališkų plepių, kurie ir ta- 
Potomac upių santakoje, su' John Bro\vn buvo gimęs da jau mokėjo gražiai kal- 
visais ginklų" sandėliais ir, Toningtone, Connecticut bėti, bet dar labiau mokėjo
tvirtove. Tuoj atsirado ir, valstijoj 1800 metais, gegu- gerus darbus atidėlioti ne- 

‘ žinomai ateičiai.
Teisme John Brown atvi

rai prisiDažino, kad jis grie
bėsi ginklo su tikslu panai
kinti vergiją. Jis teisėjams 
nurodė, kad jie laiko ant 
stalo vieną knygą (bibliją 
ar naująjį testamentą) ir 
patarė ją pasiskaityti. Jis 
sakėsi toje knygoje gavęs 
įkvėpimo stoti į karą prieš 
vergiją ir nesitenkinti žo
džiais, bet už savo įsitikini
mus kovoti ir ginklais.

John Brovvn teisėjų neį
tikino. Jis buvo maištinin
kas. Jis sukilo prieš teisėtą 
krašto išrinktą valdžią. Jis 
turėjo žūti ir buvo pakar
tas. Bet John Brown sukilo 
už teisingą reikalą. Už tą 
teisingą reikalą jis paauka
vo savo gyvybę ir jo pa
vyzdys vėliau sukėlė į ver
gų išlaisvinimo karą visą 
laisvę mylinčią Ameriką ir 
laisvės reikalas laimėjo.

H. I.

Maištininkas John Brown

daugiau gandų, kad po visą žės 9 d. Jbm esant 5 metų 
Virginijos valstiją eina ver- jo tėvas išsikėlė gyventi j 
gų sukilimas ir ponų sker- Ohio valstiją. Nuo 15 metų 
dynės...

J Neilgai gandai plito.
amžiaus John Brown dirbo 
kailių išdirbystėje, o sulau-

Greit buvo sužinota visa kęs 20 metų pradėjo verstis 
teisybė. Buvo taip: 1859(pirklio amatu. Nuo 1839 
metų rudenį nakčia iš spa- metų John Brown pradėjo 
lių 16 į 17, 22 ginkluoti vy- galvoti apie vergų išlaisvi- 
rai (17 baltųjų ir 5 negrai) nimą. Pas jį tada jau gimė 
netikėtai užpuolė Harper’s planas padaryti vergų suki- 
Ferrv ginklų sandėlius ir limą prieš ponus, apgink- 
užėmė kaimelį su visais luoti sukilusius vergus ir su 
ginklais ir su kazarmėmis. ginklais rankose kovoti už 
Ten buvusius kareivius, vergijos panaikinimą visoje 
maištininkai nuginklavo ir Amerikoje. Tada jis pradė- 
pradėjo šeimininkauti po tą' io mokintis karo mokslų ir 
federalinį fortą. Tai buvo ypač jis atsidėjęs skaitė 
pirmadienis. Maištininkai iš knygas apie karą kalnuose.
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SVARSTO DARBO ĮSTATYMUS

Harper’s Ferry pradėjo siųs
ti pasiuntinius į įvairias pu
ses šaukdami visus Virgini
jos vergus sukilti prieš savo 
ponus ir traukti i John

J. Brovvn mintis buvo ta, 
kad sukėlus daug tūkstan
čių vergu. Tennessee ir Ala- 
bama vaistini kalnuose ga
lima butu įsistiprinti ir lai-

Amerikos senatas ir atstovų rūmai dabar svarsto 
daug “darbo įstatymų.” Čia matome senatorių Homer 
E. Capehart, republikoną iš Indianos, kurs įnešė į se
natą vieną darbo bilių. Jis vienoje komisijoje gina 
tą savo bilių. Senatorius Capehart su savo biliu nori 
“užbaigti” visus “portal-to-portal” ginčus teismuose. 
Jis mano, kad tokias bylas reikia uždrausti ir viskas 
bus baigta.

—Tėvas šiandien išrodai šipkortę, kad atvažiuotų 
susimąstęs. Ar vis apie tą nors vienas vyskupas, ir ta- 
gyvanašlę galvoji? ;da viskas bus olrait.

—Ne, Maike, šiandien —Bet tai nebus da Lietu- 
man mislinasi, kodėl ant va, tėve. Lietuvos žemės 
svieto prasidėjo tokie sumi- Amerikon neperkelsi.
Šimai: brolis eina prieš bro- —Maike, aš skaičiau ga-— i •x*l _• __ 1__3 T X

Brovvn armiją kovoti už sa-skvtis prieš galingas federa 
vo laisvę. " lines valdžios armijas. Y-

Tą pat dieną Virginijos pač atsidėjus -Tohn Brown 
milicija buvo sukelta ir studijavo Kaukazo kalnie-

net savo tautą paškudija. nės žemės jau nebeturi. 
Jau kad Bimba nuėjo Stali- Bolševikai atėmė ir padarė
nui služyt, tai nedideli dv- 
vai, ba jis ant to bolševi
kas; ale kad toks dimikra- 
tas, kaip Uolas, nuvažiavęs 
į Angliją pradėjo kurstyti
aty/ilimo n 1 i O A TVIO—VdlULlCį £71 xxnrv-
riką, tai jau tikri dzivulion- 
gai.

—Ar tėvas kalbi apie bu
vusį Amerikos viceprezi
dentą Henry Wallace?

—Tur būt tas pats... Kaip 
tu, Maike, rokuoji, kodėl 
jis taip daro?

—Jis silpno proto žmo
gus, tėve. Del savo nepa

MARGUMYNAI
Kaip Užmigti, Kada 

Miegas Neina
j tą patentą sulaužė ir teis- 
• mas pripažino, kad gazoli- 
1 nu varomi inžinai gali būti 

Daugelis žmonių negali visoki ir todėl pirmas už
miegoti, ar negali užmigti, patentavęs tokį inžiną ne- 
kada laikas yra miegoti. Y-'gali uždrausti kitiems išra- 
ra surasta visokių vaistų ir dėjams gaminti gazolinu 
migdančių miltelių, kad varomus motorus, 
žmogus galėtų užmigti. Bet

čių kara Di ieš rusus. Kau 
kazo kalniečiams vadovavo 
narsus vadas šamil. Jis taio 
nat tvrinėjo Haiti salos iš
sivadavimo kovas. k”rioms 
vadovavo Toussaint L’O vy
ture, karingas negrų vadas.

Prieš maištą, 1859 metų 
pavasarį, John Brown ir 
būrelis jo vienminčių, laikė 
savo kongresą Kanadoje. 
Ten jie nutarė imtis ginklų

nėšio trale maištininku va- fnes Pereiį nuo
narnokslii-j nrio veiksmu.X " "J _ "<c A” "t
Tuoj po to John Brown, 
pasivadinę* Smith vardu,

Harper’s Ferry forto maiš
tininkai buvo apsupti. Mi
licija sukilo anksčiau, negu 
Virginijos vergai. Nakčia i 
Harper’s Ferry atvvko pul
kininkas R. Lee, vėliau pa

JUOKAI

Kaip Parduoti Skrybė
laitę?

V“tUV°Sjt”S' garsėjęs pietinių’valstiių ar
mijų karo vadas. Jis atsive
dė su savim 90 marinu ir

Viena pagyvenusi leidė.
metų amžiaus, įėjo į daktarai nepataria vartoti

• * • • i j i cU cd V 1111 IIIčvI 111 La llis jos sovietų dvarus ar ko;j į b dvi 
knis ten kolkozus. O jeigu Maištininkai antradieni bu- 
dar liko koks šuva ar kate,, nU£ralėti sukaustvti" ir i- 
tai tegul Padleckis su savo'^°
komisarais ir tuos suėda. mestl 1 kalejima’ 10 oat me 

—Tėvas manai, kad IJe-
tuva jau žuvusi. Bet lietu
vių tauta tikisi dar atgauti 
laisvę. Kol kas da ir Ame
rika stoia už nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą, 
nes bolševikų okupacijos 
Lietuvoje ji nepripažįsta.

—Maike, aš irgi noriu, 
kad senas musų kontras 
butų frv. ale ieigu nebus,

stovumo jis buvo pašalintas tai reikia žiūrėt į Ameriką, 
iš Amerikos valdžios ir iš ba žemės čia yra daugiau, 
partijos. Del to jis pradėjo negu Lietuvoje. Kai aš da- 
niekinti savo šalį. o patai- bar pamačiau Floridą, tai

Pas John Brovvn huvo tei
siamas už maištą. Teismas 
jį rado kaltu ir nusprendė 
pakarti. 1859 metais gruo
džio 3 d. teismo sprendi
mas buvo ivvkdytas ir John 
Brovvn baigė savo (gyveni
mą Charlestovvn, W. Va. 
kartuvėse.

Toki yra trumpa John 
Brown maišto istorija. Kaip 
tik gandas pasklido anie a- 
bolicionistu maištą Virgini
joj, do visas pietines valsti
jas, kur viesnatavo vergija.:—------ . - , , x ♦ • v * • • ias, Kur viesnatavo verkauti jos pnesams būtent, tenai butų geriausia mums ki]o djdeI,g iširagtig y

Maskvos imperialistams 
—O kaip tu mislini. vai-

ergu;

pasamdė netoli nuo Har 
peris Ferry vieną farmą. 
kur jis ir sutraukė savo ša
lininkus ir ginklus. Iš tos 
farmos jis ir pakilo su sa
viškiais į šventąjį karą prieš 
vergiją. r ‘ ’

—o—
John Brown maištas bu

vo nuslopintas į vieną die
ną. Maištas nepavyko ir ne
spėjo išsiplėsti, vergų ma
sės Virginijoj nesuspėjo su-

60
krautuvę pasižiūrėti mote
riškų skrybėlaičių. Ji pa
prašė :

—Parodykit man skrybė
lę nebejaunai moteriškei ne
šioti.

Tarnautoja mandagiai 
jos paklausė:

—Ar tamsta savo mamai 
norit pirkti skrybėlaitę ir 
ar turit jos saizą?

tų vaistų. Sako, geriausiai 
yra užmigti normališkai, be

H. Fordas gamino ne tik 
automobilius, bet jis “įdo- 
mavosi” gelžkeliais, laivų

jokios vaistų pagelbos. Bet j statyba ir laivininkyste, ka- 
ką daryti, kai miegas nei-j syklomis. laikraščių leidi- 
na? j niu, traktorių gamyba, sta-

Amerikos slaugių žuma-jtybos medžiaga, stiklo ir 
las duoda įdomių patarimu.' ^pnios gamyba ir daug kuo 
kaip galima užmigti be jo- 'kitu. Jis buvo pristeigęs 
kių pilių. Tie patarimai y- naug kompanijų, bet ne vi- 
ra įdomus ir juos lengva iš-, jos buvojabai sekmin 
bandyti. j gos. Dabar Fordo kompa- 

Leidė skrybėlę tuoj nusi-j Eidamas gulti žiovauk ir niJa .žada apsiriboti auto-
pirko.

gyvenimas, ba nėra Hemosj£ik££j- 'ir"Y” pakuliai kilti.ir būt nebuvo pa- 
ir nereikia nei.kailmių, nei!vieni l ba|gI| dgio įuostos pne ginkluoto suki-

ke, kas galį iš to išeiti? Jvv-žu Malku irgi nereikia Sk^’kad "ateina Ameri-
—Gali išeiti taip, kad 

Angliia paprašys jį užsi
čiaupti, arba lieps išvažiuo
ti. kad neagituotu prieš 
draugišką jai Ameriką.

—Tai ką tada Amerika: 
jam radarvs?

kirsti. Apskritus mętus ga
li būt vienmarškinis.

—Bet Amerikoje lietu
viai negali pastatyti savo 
valdžios, tėve.

—.Jes, Maike, gali. Pre
zidentas Grinius iau atva-

—Amerikos istatvmas niržiavo. Norėjo isipiršti ir
mato už tokį elgesį stambią 
pinigine pabauda ir kalė'i- 
mą. Wallace gali būt nu
baustas kaip savo šalies iš
davikas arba kaip svetimos 
valstybės agentas. Bet gali 
būt, kad Amerikon jis ir ne
begrįš.

—Jes. vaike, aš irgi taip

Fmetona. ale jis nebuvo 
žmonių išrinktas, tai Die
vas in nedaleido. Grinius 
buvo išrinktas teisingai, tai 
gali ir pasilikti musu pre
zidentu. Teisvbė, įis yra 
bedievis, ale kai daug už 
Lietuva kentėio. tai Dievas 
iam atleido. Dabar iau ir

rokuoiu, kad jis važiuos kunigai su juo sveikinasi, 
pas Staliną ant loskavosi —Man išrodo, kad tėvas 
duonos. . jšiand’en išgėrei daugiau.

Bet kodėl jis tėvui pa- dvj burnas gyvatinės
rupo9 nes tėvo galvoje maišos' 

žemė ir dangus.
, —Olrait. Maike. įei'm

sios paimu porą buniu gy-|„ano ckvmas tau nenatin- 
vatmes. tai mano galvoj su- ka tai af „ali„ nasakyt tou 
kasi visas svietas. Ot. ana-' dbai ir jinokis „au 
dien as gavau misli, kaip is- _Ta,-n bus j tėw 
ne beti lietuvių tautą iš mas-! Lik sveikas
koliu nevalios. Į________ __________________

—Jštiknriu?
—Jes, Maike. labai ge

ras skvmas. Reikia perkelti 
sena kraių į Amerika. Pu-i 
sė Lietuvos kunigu iau su-| 
važiavo čionai.
bažnyčių vra rlenti. Turim 
ir švento Kazimiero

—Maike. man rupi vis
kas. Kai aš ant tuščios du-

DE GAULLE ORGANI
ZUOJA SAVO PARTIJĄ

Franciios “priešinimosi 
I iet”vi5ku vadas” generolas de Gaulle 

skelbia kad iis pradeda or
ganizuoti “reformos judėii- 

demiia Čikagoj. ir Mari- ma.” kurio tikslas bus r*a- 
ionpolės škule. kur davat- keisti dabartine Francijos

kos galas, kad nebėra tvar
ios ir rodos, nes vergai pra
deda griebtis ginklų ir ko
voti už savo laisve. Vergu 
laikytojams turavoio kuni
gai bažnyčiose, advokatai 
ir teisė iai teismuose, valdi
ninkai įstaigose ir paprasti 
miesčionvs įvairiose pi°ti-i

limo. Ryšiai tarp maišto va
dovybės ir vergų buvo silp
ni. J John Brown šauksmą 
sukilti, vergai nespėjo atsi
liepti, o Virginijos milicija 
pasirodė budri ir maištas 
buvo užslopintas pačioje 
pradžioje.

Bet John Brovvn maištas 
ir gyvybės auka nebuvoI ■ > ve' ve- U I V7OV3 U’111 i V 1„. • T

nės Amerikos dalvse Visu bergždžias žygis. Jo sukili
mas daug prisidėjo pne A- 
merikos žmonių sąžinės su
kėlimo. Per ilgus metus A- 
merikoje veikė abolicionis- 
tai, visi jie kalbėjo ir kal
bėjo be galo prieš vergiją, 
tuo tarpu vergija nebuvo 
panaikinama. Valstybės vy
rai vis surasdavo visokių 
pasiteisinimų, kad tą skau
dų klausimą atidėjus į šąli. 
Kartais tie valstybės vyrai 
sakydavo, kad vergijos pa
naikinimas bus ekonominis

vienodai roi=kė savo pasi 
^’ktinima del netvarkos ir 
del federabnės valdžios ap
sileidimo. Visi vienu balsu 
kaltino šiaurines Amerikos 
valstijas. kad jo “žlugdo A- 
meriką.” nepadedamos me
tinėms valstijoms suvaldvti 
vergu ir nepadedamos gau- 
dvti pabėgusiu ir pasislėpu
sių šiaurėje vergų.

Šiaurinėse valstijose John 
Brovvn maištas padarė visai
kito įspūdžio. Jis čia prabi- rerversmas. Kaip versis pie-
lo, kaip sąžinės balsas. Gar
sus poetas, Ralph Waldo 
Emerson, John Broun nu
žudymą prilygino prie Kris
taus nukryžiavojimo. Juo 
labiau čia didėjo pasiryži
mas panaikinti vergiją, juo 
labiau darėsi populerus J. 
Broun žygis. Pilietinio ka

tinių valstijų ūkis, iei mi
lionai vergų bus paliuosuo- 
ti? Iš kur vargšai dvarinin
kai ims darbininkų savo 
medvilnės laukams apdirb
ti? O be medvilnės, kaip 
Amerika galės palaikyti sa
vo eksnortą...

“Kilboso” Bėdos
Jonas iš Pondelio mieste

lio dirbo su kupiškėnu Sta
siu vienoj dirbtuvėj Ame
rikoje. Pietų pertraukos me
tu juodu sutarė parsinešti 
“kilboso” pietums. Parsine
šė ir visą laiką gyrė, koks 
geras tas “kilbosas.” Tuo 
tarpu jų kalbą išgirdo boso 
šnipas, kurs suprato tik du 
žodžiu: “kili boss” ir pra
nešė bosui, kad du grino- 
riai nori jį užmušti. Bosas 
pašaukė policiją, policija 
pondeliškį ir kupiškėną nu
vežė į nuovadą apklausinė
ti. Po trijų valandų išsiaiš
kino. kad Jonas su Stasiu 
visai nemanė bosą užmušti, 
bet ramiai kalbėiosi apie 
gardžius “kilbosus”...

Kaip Gyventi Ilgą Amžių?

Vienas žmogus su savo 
pačia susilaukė labai seno 
amžiaus. Kada jam buvo 
šimtas metų, kaimynai ir 
pažįstami suėjo ir pradėjo 
ii teirautis, kaip jis padarė, 
kad taip ilgai gyveno. Se
nis į šituos paklausimus da
vė tokį paaiškinimą:

—Kada aš vedžiau savo 
žmoną, mes sutarėm nieka
da nesibarti. Sutarėme taip: 
jei aš supyksiu, tai aš eisiu 
į savo kambarį ir ten užsi
darysiu, kol piktumas pra
eis. o jei mano žmona su
pyks. tai aš buvau pasiža
dėjęs išeiti į šviežią orą ir 
būti, kol žmonos piktumas 
r raeis. Na, tai dabar mato-Kai tie ekonominiai ver .

ro išvakarėse John Broun.jgiios argumentai žmonių ne! te’ ka« būti šviežiame ore 
co savo mirties buvo virtęs • - ■ - • ■ ,-u—’ —11-
laisvosios Amerikos nacio
naliniu didvyriu.

—o—

įtikindavo, tie patys valsty- Yra labai sveika, nes aš jau 
bės vvrai kalbėdavo apie sulaukiau šimto metų ir 
būtiną ir šventą reikalą iš- daugiausiai buvau šviežia- 

ilaikvti Amerikos Uniią. ar- me ore...'i * . I - •• 1______________Kas buvo tas maištinin- ba pietiniu ir šiaurinių vai-

sakyk pats sau: “O. kaip ašįm°biliy gamyba, 
nuvargęs, akys pačios mer
kiasi...’’ Žiovauk, iei ir ne
nori žiovauti. Įkalbėk pats 
sau nuovargį ir kaip tik at
sigulsi, tuoj ir užmigsi.

Jei tas negelbsti, išgerk 
stiklą šilto pieno ir skaityk 
palengva iki dešimties, pas
kui vėl pradėk nuo vieno 
iki dešimties iki užsnūsi.
Svarbu prieš miega “užmir
šti” rupesnius, todėl reikia 
galvoti apie ką nors kita, o 
ne apie tai. kas per dieną 
žmogaus galvą kvaršina...

Karalių Biznis Nebėra 
Koks Buvo

Fordo Turtai

Dabar miręs turtuolis H. 
Fordas buvo farmerio vai
kas. Jo tėvas turėio farmą 
Greenfielde, nrie Detroito. 
1903 metais jis i kūrė kom
paniją automobiliams ga
minti su $28,000 kapitalo. 
Per visą gyvavimo laiką ta 
kompanija pagamino virš 
31 miliono automobilių! 
Henrv Fordui už io kompa
niją kapitalistai kartą siūlė 
vieną bilioną doleriu, bet 
įis atsisakęs parduoti. Vi
sas Fordo turtas, automobi
liu gamybos kompanija ir 
kitokios pašalinės kompani
jos, vra Fordo šeimos nuo
savybėje.

Fordas padarė milionus 
uelnų iš masinės gamybos. 
Tis sakė. tegu kiekvienas 
automobilis duoda mažą 
neiną, bet jei daugybė žmo
nių pirks automobilius, pel
nas susikraus didelis. Tą 
įrodė Fordo kompanijos pa
sisekimas. Kita Fordo pasi
sekimo paslaptis buvo ta-

Europoj dabar bėra iš vi
so devynios “karunavotos” 
galvos, o 1914 metais ten 
dar buvo 19 tokių “galvų.” 
Per gana trumpą laiką daug 
karunavotų galvų nusirito 
nuo~ sostų, nors palyginus 
mažai jų tenusirito nuo pe
čių. Svarbiausia paskutiniu 
laikų karūna, kuri nulėkė 
nuo sosto, buvo Italijos, bet 
užtat Ispanijoj karalius ža
da vėl užsisėsti ant sosto, 
kurs per 16 metų buvo tuš
čias. Jugoslavijos, Bulgari
jos ir Albanijos karaliai vi
sai neteko sostų, o Rumuni
jos dar tebesėdi, nors jo so
stas ir dreba.

Geriausiai einasi tiems 
karaliams, kurie sėdi demo
kratiškų šalių sostuose: An
glijoj, Švedijoj, Danijoj, 
Norvegijoj, Liuksemburge 
karališki sostai yra stiprus, 
bet jie “stiprus” tik todėl, 
kad jie bėra savo praeities 
šešėliai ir šalia parlamentu 
neturi jokios sprendžiamos 
galios.

PULKININKAS PARSI
VEŽĖ JAPONŲ 
BRANGENYBIŲ

Amerikos kariuomenės 
pulkininkas Edward J. Mur- 
ray iš Polo Altą. Kaliforni
joj atsidūrė kariškame teis
me. Jis parsivežė iš Japoni
jos už 200,000 doleriu viso- 

me. kad jam pavyko per A- kių brangenybių ir nepra- 
merikos teismus sulaužyti j nešė apie tai muitinei. Pul- 
“Selden patentą.” Advoka-' kininkas sakė, kad tos bran
tas George B. Selden buvo genybės yra “karo grobis.” 
išsiėmęs patentą “gazolinu o vėliau aiškino, kad tai io

kos mokinasi brusius darv- konstituciją. Prieš de Gaul- kas John Brown? Jis buvo stiju vienybe. O kaip išlai- Pakalbink biznierių* pa- varomam inžinui” ir jis rei- šeimos nuosavybė. Jis kal
ti. Turim ir savo drukamių. le planus griežtai išstoia karštas abolicionistas. ver- kyši vienybę, iei pietinės »i»ke1bti “Keleivyje.” na- kalavo iš visu automobilių tinamas ne už tu turtu su-
kur gazietas ir krivgas dru- komunistai, socialistai ir gijos panaikinimo šalinin- valstijos bus pastūmėtos i garsinti savo biznį tarp Iie- gamintojų mokėti iam duo- plėšimą, bet už jų įgabeni-
kavoja. Reikia tik nusiųsti dargi katalikai. kas. Jis sakė, neužtenka atsiskyrimą nuo Unijos? tuvių. klės už patentą. H. Fordas mą į Ameriką bė muito.
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Po $1: F. Dambrauskas, 
J. Reideris, K. Bajorinas, 
A. Dedyck, A. Gatalskas, 
F. Dambrauskienė, J. Na- 

_ ... viekas, J. Endzinskas, K.
Turkija Ginkluojasi 1 Italų Protestas Labanauskas.

Anglija šias ^dienas par- Italų mokyklos mokytoja Visiems aukavusiems šir- 
d<ivė Turkijai 500 karo or- Maria Pascjuinclli teisme dingas ačiū. Pinigai per- 
laivių. Turkija laukia kariš- prisipažino, kad ji Pola! siųsti A. L. Tarybai, 
kos pagelbos ir iš Amerikos, mieste nušovė anglų gene-
Taip turkai rengiasi pasitik- rolą M. de Winton, protes- 
ti Rusijos agresiją, jei Mas
kvos valdžia apsispręs tur-

kuri Pola miestą užleido 
Jugoslavijai. Teismas vyko 
Triesto mieste.

Iš Plataus Pasaulio

kus pulti. 500 orlaivių gali 
sudaryti nemažą pavojų 
Kaukazo aliejaus kasyk
loms.

Graikijoj Karas
Graikijos kariuomenė jau 

veda plačią ofensyvą šiau-

Balandžio 26 SLA 304 
tuodama prieš tai, kad an- kuopa kartu su LDS 23 kp. 
glai pasirašė taikos sutartį, rengia bendrą didelį balių

Iranas Perka Ginklus
Iš Irano į Ameriką atvy-Įti. 

ko valdžios komisija, ku
rios tikslas via užpirkti A-

Stumms Continental svetai
nėje, 2805 Niagara St. Vi
si kviečiami dalyvauti. Bus 
visokių gėrimų ir užkan
džių ir visi busite patenkin-

K. White.

rėš kalnuose ir nori išvalyt merikoj modemiškų ginklu Dainininko J. Butėno 
visą Graikiją nuo rusų, ju- Irano armijai. Derybos del
goslavų ir bulgarų apgink- ginklų užpirkimo jau senai 
luotų partizanų grupių. Ka r vedamos. Jos buvo pradė
tu su ofensyvą graikų vai- tos tada, kai rusai atsisakė 
džia stengiasi nuginkluoti, ištraukti iš Irano savo ka- 
partizanus amnestijos paža- reivius ant laiko, 
dais.

Neramumai Indi ioj
Indusu vadas Mohandas

Kinijos Karas
Kinijos nacionalinė vy

riausybė praneša, kad pusė
K. Gandhi skelbia, kad us miliono kareivių tuoj pra 
'“butų laimingas,” jei pir- dės naują puolimą prieš Ri
muoju nepriklausomos In
dijos prezidentu butu iš

Laiškas
Amerikiečiams žinomas 

dainininkas Jonas Butėnas 
Įrašo iš Vokietijos p. J. Pal- 
' kinui Stamforde, Conn. 
Laiške jis sako:

Didžiai gerbiamas ponas 
Paikinąs: Pereita metą spa
lių mėnesį parašiau padė- 
kavenės laiškutį už švarką

FORDO DIRBTUVĖS LIŪDI ŠEIMININKO TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
5 svarai $2.75.
12 svarų $6.50.
60 svarų po 40c. svaras.

Siunčiame per ekspresą, persiunti
mą apmokėsit atsiimdami, arba siun
čiame C. O. D. Rašykite: (16)

KONČIAUS BITININKYSTĖ,
57 Battery St, No. Abington, Mass.

Renmatiški Skausmai

nijos komunistus Shantung kurį gavau iš BALF. Tams- 
provincijoj. Sako, ten vra; tos adresa radau kišenėj to 
apie 200,000 komunistų ka- švarko. Nežinau, ar mano 

Ali Jinnah. Tuo tarpu nėra- reivių, kurie pasislėpė kai-'laiškas Tamstą pasiekęs 
mumai Benares provincijoj nuošė. Kinijos valdžia žada! bus ar ne? Nes man va-

rinktas magorcetonų vadas

Virš Fordo dirbtuvių Detroite praeitą savaitę buvo 
iškelta liūdesio vėliava "del Fordo kompanijos kūrėjo, 
Henry Fordo, mirties. Laidojant H. Fordą visos jo 
kompanijos dirbtuvės po visus Amerikos miestus bu
vo uždarytos ištisą dieną.

ir Kalkutos mieste mieste 
vis dar tęsiasi ir yra daug 
naujų aukų.

i tris mėnesius komunistus žiuojant iš amerikiečių zo-
išvaikyti...

Francijos “Imperija
Francijos užjūrių imperi-

nos į anglų zoną, kontrolė 
atėmė laišką patikrinimui, 
kas ten parašyta, bet priža
dėjo pasiųsti kam priklau-

KAS MUMS RAŠOMA
Stalinas “Priima“

Rusijos diktatorius Stali- ja braška visuose kami)uo-,so. Dar kartą turiu tamstai 
_ on : ge šias dienas Senegalijos! padėkoti už gerą dovaną.

kareiviai turėjo numalšinti i Medžiaga stora, o žiema
nas turėjo 80 minučių pasi
kalbėjimą su Harold Stas-

JIE PRISKAITĖ 
“100,000“

Bolševikai rengė Brook- Į 
lyne savo kermošių ir pas-i

PIRKIT FARMAS
Connecticut Valstijoj

Connecticut Rytuose parsiduoda 
kelios pieno farmos, su gyvuliais ar 
be. Vieta gera, prie vieškelio. Par
siduoda prieškarinėm kainom. Jei 
norit geros farmos, atvažiuokit pas 
mane dienai-kitai pasižiūrėti. Turiu 
taipgi biznį ir namų užmiesty. Ra
šykit angliškai ir pasakykit, kokio 
pirkinio norit. Adresas: Racine 
Farm Agency, Dayville, Conn. Te
lefonas: 606-4, Danielson Exchange.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir- .
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo- ( ypatybes pal«igvina jūsų skaudes
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. < n?!l jr galėsite ramiai miegoti nak- 
Nelauk ilgiaus ale tuojaus įsigyk : 0- Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
DEKENS OINTMENT arba rašy- nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00, žejimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė Taipgi pasalina perttėjimą ligos 

vadinamos ATHLETE S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $.3.50.
Siųskit Money Order į 

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

CICERO 50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

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

M. ŽUKAIČIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDĖLIS

335 Dean Bark, Speneerport, N. T.

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos, 
gražiais celuloido apdarais .. $1.75 
..Vainikėlis, maža maldų knyge- 

................................ ............... 75c
Kantičkos, šv. giesmių knyga 2.50
Aficiero aukšti klausimai, o ka

reivio mandagus atsakymai, maišas 
juokų ........................................... !5c

16-oz $5.00. (29-7)
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Box 666. Newark 1. N. J.

PAJIESKOJIMAI
Jurgis Vėžys, kuris dabar randasi 

Vokietijoj, pajieško šių savo gimi
nių Amerikoje: Juzės Alekenaitės iš 
Raguvos valsčiaus, Liudvikos Biki- 
naitės nuo Raguvos ir Kotrynos 

Į Klikunaitės iš Panevėžio apskrities, 
’ Miežiškių kaimo. Jo adresas toks: 

JURGIS VĖŽYS,
D P Camp Kempten, 

Bavaria, Germany.

; “atstovavo” į Brooklyną su- 
į važiavusieji “delegatai.“

Temytojas.
Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio, Kazimie
ro Vidugirio, kuris seniau gyveno 
So. Bostone ant Billerica St., nu
merio nepamenu. Jis pats ar kas jį 
žino malonėkit atsišaukti šiuo ad
resu:

J. BUDONIS,
Neuffen Kreis Nurtingen, 

Camp D. P., U. S. A. Zone,
, Germany.

šen, kurs lanko Europą. Jis Maroko arabu maištą. Ma- pas mus šalta, gi mano ap- , . . , , . ,
buvo priėmęs franeuzu Bi- dagaskaro saloje irgi buvo sirengimas menkas. Tad • ac i p R,ei-”
dault, anglu Beviną. tik mu- kruvini susirėmimai tarp Jūsų švarkas mane saugojo ^u\azia\ę delegatai
sų Valstvbės sekretorių ge- vietinių gvventoių ir fran- nuo šalčio.
nerolą G. Marshall priimti euzų. Indokinijoj vis dar ei- 
diktatorius “neturėjo lai- na karas tarp anamitų ir 
ko.” francuzų.

Valo Berlyną
Amerikiečių, rusų, anglų 

ir francuzų kariškos polici
jos kartu su vokiečių noli-

Pajieškau savo tetos Emilijos Si-, 
.manavičikės-šipulienės ar šipulionie- lė • - 
nės, kilusios iš Lietuvos iš Kauno ' 
priemiesčio Marviankos. Ji yra ma
no tėvo Antano Simonavičiaus se
suo, Amerikon išvyko 1919-1920 me

Skaitytojų Balsai tais. Jos pačios arba kas apie ją ži- j Raktas į laimingesnį gyvenimą 1.00 
no maloniai prašau parašyti šiuo Pekla, kur ji yra ir kam reikalin

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

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

Pajieškau Juozo Daugirdo, kuris kalbos, be kito pagelbos ...... 35c
Palestinos Klausimas ljant kur"'n^" AmeHkoYe.latsirado? Atsakymui taną W,lk, ir prašau siuntinė- S3^4TbSSi^?‘n.“.,3S,»S uN**i**k*“

1- Dauo- kartu esu buve^ Wa- paduosiu pavyzdį 1S musų ti jam laikrašti nurodytu ad- vedęs Oną Jankauskaitę. Turiu žinių ; Sapnų Knyga, su paveikslais, ap-

‘atstovavo 100.000 Ameri-
Aš esu Lietuvos operos kos lietuvių. ’ \e maziau ir Gerbiamieji:

dainininkas (amerikietis), Jn^aUgiaU’ bet ygial 100,‘ Aš’ Mary Simutis’ Prislunč,u 
Jonas Butėnas. Gal kartais x Tamstoms jau antrą nauja
teko mane girdėti dainuo-' Kaip tas šimtas tukstan- “Keleivio” skaitytoją, drg. An

adresu:
ONA BUIVIDIENĖ, 

UNRRA Area Team 1060, 
SS Kaserne Freiman, 

Munich-Germany,
U. S. Zone.

Anglija perdavė Palesti- į Daug kartų esu buvęs Wa 
nos klausimo sprendimą terbury Ansonia, Nėw Ha- - . .
Jungtiniu Tautu organiza- ven įr * kartą buvau Stam- Lietuvių Tautinis Pašaipi- gsiuos ir daugiau skaitytoju 

cija padarė okupuotame ciiai. Dabar UN nariai yuaforde, nors jau labai senai nįs Kliubas buvo išrinkęs pritraukti prie Maikio Tėvo. 
Berlyne milžiniška oblavą.Į apklausinėiami, kaip jie tas buvo. O gal kartais mes! ymną savo narį, nuo visokių
Buvo gaudoma rusu dezer-įmano tą klausima svarstyti, esame asmeniškai pažįsta- \lznJlI P^.sl"u<?®avusl.’Iznie
tvrai, karo kriminalistai iri Daugumas pasisako už su- mi? Kaip ten bebūtu, bet nų, kad jis važiuotų į Broo- Indiana Harbor, Ind.
šiaip plėšikai. Per porą die-Į kvietimą nepanrasto visuo- <jar karta tamstai dėkoju...! klyną savo lesomis ir kad 
nu gaudymo suimta virš; tino narių susirinkimo ku- Man tenka daug važinėti 'dalyvautų tame bolševikų 
3.600 visokių įtariamų iri ris (vyks balandžio 28 <1- p(. camps. kur musų tautie- kerm"sl,uje; Uz jo išrinki-Gerbuumeji: 
jieškomų žmonių. INew Yorke. , čiu randasi, gal ir Jūsų gi-'-V ?a'° nallų’ 0

minės kur nors jų įįįe pnes balsavo 15.

Ki * • O vars§ta. Musų visų vienoda Išrinkom tai išrinkom, ką
firpęnnnClPriCllf) padėtis, vienas ir tas pats, čia daug kalbėsi. Teisybę 
vz I C J v 11 VI ll v i j v/ VApupęgtjg. Kur mus visus pasakius, nereikėjo rinkti.

------------ . kas priglaus? Mes be tėvy-ĮBet dvejų balsų dauguma
PEMBROKE, ONT. 'syti dirbtinę koją. Buvo nės, be namų ne del savo Į manė kitaip, tai taip ir nu

kaitės. Lig šiol gelbėjo mus balsavo.

Vnlnniins.------ .j--- Phįladelphiios resu. Aš kiek galėsiu, tai sten-

Viso labo veliju.

piauta trys coliai aukščiau 
kelio. Už kokiu poros mė-Padekos Žodis

Šiuomi noriu išreikšti šir- nešiu tikiu galėsiu įsigyti 
dingiausia viešą padėką dirbtinę koją

Staiga musų kliubo val
dyba gavo vienos “damos’

iš jo tikro brolio. Jį patį ar kas daryta ......................................... 1-60
apie jį žino malonia: prašau atsi- Į Maruos ant kalno alyvų
liepti šiuo adresu: ............ . 20c

VICTORIA ZUBOV.
2875 W. 17 St., Coney Island, N. Y.

Marv Šimulis Pajieškau savo kaimyno, Petro 
- ‘ _ ’ Maknavičiaus. Iš Lietuvos paeina iš

Vilkaviškio apskrities, Pajavonio val
sčiaus ir Pajavonio kaimo. Prašau 
atsišaukti šiuo adresu:

ANTANAS BRADUNAS,
Milės Road, Box 253, Rout 16, 

Baltimore, Md.Prašau siusti “Keleivį” i Vo
kietija lietuviams pabėgėliams. _ .. .. .. v .. _ j Pajieskoma Mary Kudirka, kuri
As ten neturiu pažįstamu, tai prieš 20 metų gyveno New Yorke, 
galite siusti, kam norite. Tam,

• tė Aldona, dabar Mrs. C. Scofield. 
’ Prašau Mary Kudirka arba kas apie 
ja žino parašyti šiuo adresu: (17) 

MRS. SCOFIELD,
7 Bowdoin Avė., Dorchester, Mass.

reikalui įdedu čekį .$7. 
Su pagarba,

M rs. I*. Lengvinas, 
Danvill. 111.

“Keleivio” skaitytoiams, 
kurie lankė mane man bū
nant ligoninei su laiškais ir 
maloniais linkėjimais.

Taigi noriu išreikšti šir- , 
dingiausią padėką už pini
ginę paramą. Aukavo šie . 
asmenvs:

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 1.00
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, spyčių, monologų, juo

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

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Visos žolės yra paskirais pakeliais, 

su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

Nuo nervų sugedimo, išgąsčio, ne
migos, galvos ir sprando skaudėji
mo, ausyse ūžimo ir visokios nervu- 
■hCOB ............................................. 85c

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

Nesišlapink lovoi bemiegant 60c
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) 85c
Nuo kosulio, dusulio bei mainų as

tmos, palengvina atsikosėt ir varo 
laukan visokį brudą nuo plaučių 60c

Nuo širdies ir vandeninės 6Oc
Vyriškumo pataisymui Oh boy, ge

rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei- 
dukėms tinginį 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 ......................... 75^
Nuo kietų vidurių ................. goc
Kraujo valytojas, valo kraują 60c
Nuo kosulio, kokliušo vaikams 60c
Moterims nuo sunkių mėnesin. 60c
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin- 

srumj ........................................... 75c
Nuo reumatiškų sausgėlų .. 6Oc
Del sumenkėjimo, eik kudyn 85c
Aukšto kraujo milt. 5 unc. 1.00
Mostis stabdo bile niežulį .. 1.25 
laiškams popierą į Lietuvą su pa

sveikinimais ir dainelėmis, tuz. 40c 
Nuo blogo kvapo iš burnos 85c 
Nuo surūgusio pilvo heart-burn 85c 
Senelių ir nervuotų arbata del tų. 

kurie suvargę ir negali miegot 85c 
M. ŽUKAITIS. (23)

333 Dean Park, Speneerport. N. Y.
PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau 

, Skelbiamų knygų prašome kreiptis j 
į pati skelbėją. "Keleivio” administ- 
' racija jų nepardavinėja.

UNRRA. buvo pakenčiama, 
bet dabar sumažino maista.
labai trūksta riebalų ir ei- pasirašytą laišką iš Brook- 
garečiu. Su cigaretėmis pas lyno. Tame laiške sako, pa
muš viską gausi, pas bat-J rašykit savo išrinktam “de- 

Pambroke, Ont. Canada. į siuvi, kriaučių, pas dakta-; legatui” mandatą ir tuoj
---------------------- irą ir traukinyje gausi pirmą: atsiųskit man. arba įduokit

vieta, vienu žodžiu, visur• tam pačiam delegatui, kad 
su “cigariete” prieisi pir-j jis atsivežtų. Ir dar ta “da
mas. Mes manome, kad ir'ma” rašo, kad pažymėtume, 
danguje pas “šventą Petrą”
už cigarietę gera vieta butu

Jonas Vaičiūnas, 
553 Moffat St.,

BUFFALO, N. Y.

QI A

------T- c - n - Vietinė SLA 304 kuopa
Draugė L. Suginta De- turgj0 balių, kurs nusisekė 

troit $62 ir per ją aukavo. |aįaj gerai. Ta pati kuopa 
Mr. ir Mrs. ^uras Detioite rengg prakalbas, kalbėjo 
$5, drg. Ant. Vaitkunas De- pr g Kazlauskas. Nors 
troite $1. drg.^ S. ^in“u? žmonių buvo neperdaugiau- 
prisiuntė $10 is I eabody. gjaj, prakalbos gerai pa- 
Mass., drg. St. Barz. Dor- sjsekg Kalbėtojas rimtai ir 
chester, Mass.$6. drg. Jos. ]a^aj įspūdingai papasako- 
Carnauskas iš So. Range. jQ a^e jjetuviu pergyveni- 
Mich. $2. . „ mus kare ir apie išvietintų-

Jusų visų pagelba ir uzuo j lietuvių vargus Europo- 
jauta labai daug pade,o -e jam jr pačiam teko daug 
man kovoti su ilga ir ne- nuLjentėti nuo vokiečių ir 
laiminga liga. Jau beveik rusy
du metai ir pusė. kaip as per pasi4arbavima Mrs. 
esu gydytojų globoje. y Aperonienės ir Mrs. O.

Taipgi noriu padėkoti vi- White, aukų surinkta $130. 
siems tiems, kurie parėmė Aukavo: SLA 304 kuopa 
mane aukščiau, pereitais — $25; Mrs. A. Kulikienė
metais. Jūsų užuojauta pri--- ^$15: J. Kučinskas—$10.
pildė mano širdį malonių Po $5 aukavo: Buvęs Lie- 
iausmų, bet išreikšti juos tuvos kareivis K. White, 
žodžiu man yra labai sun- M. Kajokas. P. Medinavs- 
kus uždavinys. Tik tiek aš Pienė. V. Aperonienė, V. 
galiu ištarti, širdingai ačiū. Kuleckas. A. Baronas, A. 
ačiū... Vaitkevičius.

Gerbiama Administracija: 
Malonėkit lankyti mus su

Maikiu ir Tėvu, nes mes jųjų 
laukiame kas savaitę ir mylim 
apie juos skaityti.

Su pagarba,
Justinas Rat kus.

Harvey, III.

APSIVEDIMAI

jog įgaliojimas duotas at
stovauti 700 musų kliubo

mums biedniems D. P. žmo- narių! Kai balsavome, tai
nems.

Linkiu tamstai ateityje 
ko geriausios laimės. Buk 
tamsta tikras, kada aš at
vyksiu į USA būtinai pasi
stengsiu asmeniškai tams
tai paspausti ranką už su
teiktą man pagelbą.

Viso geriausio tamstai 
linkiu,

Jonas Butėnas.

IR RUSIJA MĖGSTA 
Aliejų

buvo 17 ir 15 balsų, o ta 
Brooklyno “damutė” užsi
norėjo net 700 narių ir nuo 
visų duok Įgaliojimą tam 
pigiąjam delegatui.

Musų tarpe tuoj iškilo 
klausimas, kad tą “manda
tą’’ reikia “pataisyti.“ At
sirado tuoj pasiūlymas, kad 
jį pasiųsti į gurbą. Klausi
mas buvo aptartas narių su
sirinkime ir visi nariai vien
balsiai. 43 balsais prieš 0, 
nutarė mandatą numesti į

PARSIDUODA PARKAGE 
STORE

Jieškau sau gyvenimo draugo. Aš 
esu našlė, 27 metų amž, turiu 3 vai
kus. Pati esu tamsi, ūgis — 5 pėdų 
ir 6 colių. Prašau rašyti:

STASĖ DRAZDAUSKIENĖ, 
Wutzelburg bei Flensburg, 

Schleswig-Hulstcin,
British Zone, Germany.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, ne senesnės 
kaip 40 metų. Aš esu našlys, pasitu
rintis. Meldžiu rašyti ir iš Kanados. 
Apie save parašysiu daugiau, kaip 
laiškų gausiu. Su pagarba, (16)

P. A. Y.
236 Bassett St., Nevv Brintain, Conn.

gurbą, o seniau rinktas de- 
Rusų spauda kaltina, kad legatas gali važiuoti, eiti. ar 

plaukti į Brooklyną, kaipAmerika ir Anglija nori tu
rėti. savo rankose Viduri
niųjų Rvtų aliejaus šalti
nius. L. W. Stacb. Generolo 
Mac Arthuro pad ė iė ias Ja
nonį ioj, dabar skelbia, kad
Rusiia žūt būt norėio pa
gauti į savo rankas ir na- 

Dabar aš iau grįžau iš Ii- Po $3: E. Kleinienė, M. | gavo geriausias aliejaus ka 
joninės ir jaučiuos neblo- Dabbins, G. Kenter.• > • •• • l - f?*O _ C*

Geras bizniavas kampas, išdirb
ta prekyba per penkis metus. 
Už raktą septynis tūkstančius, 
o tavoras tiek. kiek mokėjom. 

Esther S. Parkage Store 
74 P,road Street.

Nevv Britain. Conn.

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
ALIK ARMIN,

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

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO

zz . .? . i - ARTHRITISKą ta.S delegatas pasakei ...Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros
tai “damai” Brooklvne. aš ^audėiiroo. Raumenų gėlimo sda-
nežinau, bet Visai galimas sąnarių sustingimo. Neuritis. I’oda-1
daikte kad iis “nusivežė“ Kro‘' ir tJ- Pabandykit RADĘ TAB-' naiKtas. k<*u jw nusives LETS de, paspkrniŲ Mes no.
SU Savim į Brooklyną Visus rim. kad jus pamėgintumėt RADĘ 
“700 Amerikos lietuvių ” TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo-

jis nori. be musu mandato 
ir be jokio Įgaliojimo.

peracija buvo daryta kovo Varanauskas. J. Mockaitis, bet tiktai del aliejaus šalti- nai priskaito 
11 d., kad galėčiau pritai- J. Porkich, A. Savickienė, nių. lietuvių,“ kuri

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

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

Paragvajų Arbata išblaivo
i syklas Pacifiko sritvie. Tos'i • ki.” jums. Neaiųskit pinigų, o mieguistumą ir vra labai gardi. .. .. , kurie 10 neįgaliom, nepiase tiktai savo vardą ir adresą, tad mes ® ,iltaevVlAe vro dnnkn I .4 I. . . i tao. pasjųsime tabletėlių. Vi- gerti SU medum.

si nurodymai ant pakelio. Nieko 
1 i jums nelėšuos. jei nepatiks. (20)lata- northway pharmacal co.

439 North Street.
ROCHESTER 5. NEW YORK 

Dept. 30
tūkstančius 

iuos neva tai,

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway. 

So. Boston 27. Mass.

>
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ

H. Senkevičius.

Juros švyturio sargas
(Tęsinys) i kė širdis, kai atvertė ant-

Kaitais vėl, kai valtis, • raštės lapą. Pasirodė jam 
vežanti jam kasdien mais-: dabar, kad jo atskirtoje 
tą ir vandenį, prisiirdavo1 nuo žmonių uoloje praside- 
prie salelės, nusileisdavo išSda kažin kokia iškilmė. Bu- 
bokšto pasišnekučiuoti su A_* J-J-: 1—
sargybiniu Džonsu. Paskui
tačiau pradėjo, matyti, ša
lintis nuo žmonių. Visada

vo tai didžios rimties ir ty
los valanda.

Aspinvalio laikrodžiai iš
mušė penkias po pietų. Jo-

VIENA MOTERIS KALNŲ VIRŠŪNĖSE ’Keleivio” Knygos
DELKO REIKIA ŽMOGUI į MONOLOGAI IR
GERT IR VALGYT? | DEKLAMACIJOS

Valgyt ir gen reikia dėl to, kad Šioje knygoje telpa daugybė nau- 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, jų, labai gražių ir juokingų monolo- 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai- gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas darbininkiškos revoliucionieriškoa, 

i maistas duoda daugiau spėkų, kitas tautiškos, humoristiškos ir laisvama-
mažiau? Delko žmogui reikia cuk- niškos. Visos skambios, visos geros.

' r;.us, dmskos ir kitų panašių daly- Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
kų ? K'xiel jani reikia riebalų? Si- baliams, koncertams ir t.t. Antra

Į tu< s klausimus suprasi tiktai iš šios pagerinta laika. Kaina ......... 25c
’ knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ..................................... 15c DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
rn ID CTOIIDCUIII I Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne-IK slnAIrSi'lIAl Į „u Amerikoj munšaino. Šioje kny-

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, goję telpa net 72 “Džian Bambos 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. • spyčiai,“ eilės, pasikalbėjimai, hu-
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c, moristiški straipsniukai ir juokai.

' Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
nas. Kaina .......................................... 10c

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

NIHILISTAI
nuo visų atitolintas, gyven- j Ris debesėlis netemdė gied- 
damas neapsakomai papras- raus dangaus, tik keletas 
tose ir didžiose aplinkybė-Į žuvėdrų plaukė mėlynumo
se, pradėjo senis nebejausti 
savo skirtingumo, nustojo 
gyvavęs kaip asmuo ir su
tepėdavo kaskart labiau su 
tuo, kas buvo aplink jį. Nu
skendo, užsisupdino, už
miršo — ir taip, apsibrėžęs 
savą skirtingą būvį, taip 
pusiau budėdamas, pusiau 
miegodamas, rado tiek

je. Pakraščio bangos paty 
liais pliauškėjo, švelniai 
laistydamos smėlį. Tolumo
je juokėsi balti Aspinvalio 
namai ir gražutės palmių 
grupės. Iš tikrųjų buvo iš
kilminga, ramu ir rimta. 
Staiga toje gamtos rimtyje 
suskardeno drebėdamas se
nio balsas, jis skaitė balsu.

Moksliška amerikiečių ekspedicija pasišovė ištirti aukšto Amerikos kal
no McKinley viršūnę. Toje ekspedicijoje yra viena moteris, Mrs. Bradford 
Washburn, ekspedicijos vado žmona (paveikslo kairėj). Dešinėj parodytas 
kelias, kaip ekspedicija lipo į kalną. Ek?pedicijos tikslas yra tyrinėti kosmi
nius spindulius kalno viršūnėj. Maistą ir kitus reikalingus daiktus ekspedici
ja gauna iš orlaivių, kurie su parašiutais numeta reikalingus bundulius.

daug ramybes, jog mažne' norėdamas pats geriau su- 
panasus buvo į apmirėn. j prasti:

Vieną kaitą, kada valtis ‘Lietuva, Tėvyne mano, šalis
. , -- gimtoji!senis išlipęs po valandos .s Tas tik kad jam

bokšto, pastebėjo be pa- sveikata atstojj>

atvežė vandeni ir maista.

prastų daiktų ir vieną ry
šulėlį daugiau. Ryšulėlio 
viršuje buvo priklijuoti A- 
merikos pašto ženklai ir 
aiškus adresas: “Skavins-
kis, Esq.,” parašytas stora- Seniui pritruko balso, 
me bures audekle.^ Įsmeigęs Raidės pradėjo jam raibti 
akis senis perplėšė audeklą akyse; krutinėję kažin kas 
ir išvydo knygas. ~ Paėmė nutruko ir slinko, kaip vil- 
vieną į rankas, pažvelgę ir. nis, nuo širdies aukštyn ir 
padėjo atgal, ir rankos jam1 aukštyn, duslino jo balsą ir

Kas jau Tavęs neteko. Pasiil
gęs šiandieną,

Tavo regiu aš groži ir kampą 
kiekviena.”

pradėjo drebėti. Primerkė 
akis, kaip ir nepasitikėda
mas jomis, atrodė jam, kad 
sapnuoja. Pasėdėjo valan
dėlę užsimerkęs ir mažne 
tikrai žinojo, kad pravėrus 
akis miegas pranyks. Ne!

spaudė gerklę... Dar valan-j]iau; 
dėlę — susivaldė ir skaitė 
toliau, bet įsisiūbavusi vi
daus banga sugriovė valios 
tęsinį. Senis krioktelėjo ir 
pargriuvo žemėn; jo žili

Valandos slinko viena no : 
kitos: jis vis gulėjo. Žuvėd
ros praskrido pro švyturio ; 
viršų, šaukdamos, tarytum, 
nerimaudamos dėl savo se
nio bičiulio. Artinosi metas, 
kada jas lesindavo savo 
maisto likučiais. Taigi, ke
letas jų nusileido nuo švy
turio stogo prie jo. Paskui 
nuskrido jų dar daugiau ir 
ėmė jį žnybčioti ir plasnoti 
sparnais ties jo galva. Spar
nų mosavimai pažadino jį. 
Išsiverkęs, jautėsi dabar ra-j 
dęs rimties ir švieselės, ir 
jo akys buvo tarytum įkvėp-: 
tos. Negalvodamas atidavė 
visą savo valgį paukščiams, 
kurie tuojau ėmė ką laimė
ję lesti, o pats vėl pasiėmė 
skaityti knygas. Išskaitė to-

Svetimas Dangus
Taip nusibodo svetimas dangus 
ir gatvės svetimos ir žmonės.
Norėtųsi matyti tėviškės laukus 
bent iš kartuvių paklodės.

0 jeigu jau ir taip nebūtų galima, 
tai valkata norėtųsi praeit šalia 
pro kaimą gimtinį. Ir baltą kaminą 
liūdnai pasveikint kepure.

0 gal ir motina ant gonkų laukia 
sunaus paklydusio po svetimas žemes. 
Ir žiuri ilgai antakius suraukus, 
neg vieškelis žingsnius sunaus praneš

Nelauk, motute! Manęs nesulauksi, 
o jei sulauksi, irgi bus ne kas.
Dar labiau tu antakius surauksi, 
pamačiusi sunaus žaizdas.

Kazys Boruta.
“Nesk tilo tarpu IKtTS IriRMO 

išsiilgusią sielą
Į kalnelius, kur medžiai suau

gę siūbuoja.
Ten, i Nemuną melsvą, kur 

pievos žaliuoja...”_ . v . plaukai susimaišė su paju-
Perplėštas ryšulys gulėjo j rio smiltimis. Štai, keturios,
prieš jį aiškiai saulės ap- Į dešimtys baigėsi, kaip ne-l Sambrėškis tiktai sutem- 
sviestas ir ant jo atskleistos matė tėvynės ir Dievas ži-'dė raides baltajame lape. 
knygos. no kiek, kaip negirdėjo Senis atrėmė galvą Į uolą ir

Kai senis vėl ištiesė į jas 
ranką, girdėjo tylumoje sa
vo širdies plakimą. Pažvel
gė — buvo eilėraštis. Vir
šuje didelėmis raidėmis bu
vo išrašyta antraštė, o apa-

gimtosios kalbos, o dabar 
kalba pati atėjo prie jo, 
perplaukė vandenyną ir su
rado jį atsiskyrėlį antraja
me žemės pusrutulyje, tokia

KUNIGŲ CELIBATAS
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
kijos nupuolimas. Šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyias, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
moterys, dukterys ir mylimosios ne- Vlt'TIVIVk'AC9
papultų j tokia kunigų globų. Para- MUoIALS VI6I1AIANAS. 
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. drąsiai kritikuoja Romos Katalikų
Kaina ............................................ 25c bažnyčios autoritetą ir faktais pa-

. rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie-
MATERIALISTIŠKAS ■ tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25
■STORUOS SUPRATIMAS i K0KiUS DIEVUS ŽMONĖS 

i garbino senovėje?
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina .............................. 25c

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano
ma. Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c

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

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pašalino savo bu- 
vssius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina.................................................. 25c

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke-La** pardtuula igąg rflttUC
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdų ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos. parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že-

XT , x i maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-Nors karas pasibaigė, bet ias Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................. 50c

Reikalingiausi
Tremtiniams

Dalykai

šaukia kažin kur aukštai. 
Kažin ką ten kalbėjo apie 
rytojaus kovą. Ei, tas ir eis, 
kaip eis kiti, šaukdami ir 
mosuodami vėliavomis. Jau
nas kraujas verda, nors nak
ties vėjelis jį šaldo. Bet jau 
švinta, švinta! Naktis bąla. 
Iš tamsumos pasirodė miš
kai. krūmai, trobų eilė, ma
lūnas, tuopos, šuliniai gir
gžda, kaip skardinė gairi- 
kė ant bokšto. Kokia tai 
maloni žemė. kokia ji graži 
rausvoje aušros šviesoje! 
Oi, vienintelė, vienintelė!

Tylėkit! Budri sargyba 
girdi kažin ką artinantis...

Staiga kažin koks balsas
pagaliau mato: plačius lau-i pažadino Skavinskį: 
kus, ežias, pievas, miškus,: _Ei seni, Kelkitės! Kas

primerkė akis. Ir tuomet jo 
siela nusikėlė “į tuos lau
kus, javais įvairiausiais 
spalvuotus.” Danguje degė 
dar ilgai raudoni ir geltoni 
ruožai, o jis tomis šviesy-mylima, tokia brangi, tokia 

čioje autoriaus vardas. Tas'graži! Jo raudojime, taip jį’bėmis lėkei mylimąją šalį 
vardas nebuvo Skavinskiui, sudrebinusiame, nebuvo; Ėmė ošti jam ausyse pušy- 
svetimas; žinojo, kad Jis y-;skausmo, tiktai staiga suža- nai, ėmė kriokti tėvynės li
ra didžio poeto, kurio net dinta meilė, meilė be galo, * -rT' ’ " "
ir veikalus skaitydavo po. be krašto, prieš kurią viskas
trisdešimtųjų metų Pary- nieku virsta... Jis tiesiog tuo 
žiuje. Paskum, kariauda-J didžiuoju verksmu atsipra- 
mas Alžire ir Ispanijoj, gir- šinėjo tą mylimąją, tolimą- 
dėjo iš tautiečių apie kas- jąją. meldė ją atleisti jam

peliai. Viskas jį klausia: 
“Ar atmeni?” Jis atmena ir

girias ir kalnelius. • jums.
kart augančią to didžiojo už tai, kad taip pasenęs, 
poeto garbę, bet tuomet taip pripratęs prie tos at- 
taip buvo įpratęs į šaudyk- skiros nuo žmonių uolos ir 
lę, iog nė į rankas neimda- taip viską užmiršęs, jog ir 
vo knygų. Tuo didžiau do- ilgesys buvo jame benyks- 
mėjosi ir tuo smarkiau pla- tąs.

PO BALIAUS JI BUVO NUŽUDYTA

Jau naktis! Tuo metu pa-! Senis pramerkia akis. ir 
prastai švyturys apšviesda-; žiuri nustebęs į stovintį 
vo juros tamsumas — bet! prieš jį žmogų. Sapno lieka- 
jis dabar gimtąjame kaime. ’ ' —
Sena galva nusilenkia ant
krutinės ir sapnuoja. Pa
veikslai slenka prieš jo a- sas, uosto sargvbinis.
.................. ‘ ‘ “ — klai

jus sergate

nos kovoja jo galvoje su 
tikrenybe. Pagaliau vaizdai 
blyška. Prieš jį stovi Džon-

nukentėjusių dėl jo žmonių 
vargas nesibaigia. Turbut 
didžiausi skurdą šiandien 
kenčia išvietinti lietuviai, 
musų broliai ir seserys. Vie
nintelė jų viltis šiandien y- 
ra musų pagelba. Taigi, ne-j ir papildyta laida. Kaina

sustokime juos šelpę. Rin- LIETUVIŲ KALBOS 
kim drabužius, avalvnę ir 
viską siųskim į Bendrą A- 
merikos Lietuvių Fondą, 
kuris tą pašalpą pristatys 
išblaškytiems po Europą 
musų tautiečiams, likimo 
tremtiniams.

Štai kokie dalykai jiems 
yra reikalingiausi:

Maistas
Konservuota mėsa skar

dinėse, konservuotas pie
nas, pieno milteliai, kūdikių 
maistas ir t.t.

Drabužiai

LYTIšKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

Iatulaitis. Antra, peržiūrėta 
‘ ' ..25c

taip 
Dr. F. M;

KODEL AS NETIKIU
Į DIEVĄ?

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti ta knygutę. Kaina 10c

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius ? šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................... 10c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1) 

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

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

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

kis greitai ir truputi betvar-į —Kas yra — klausia jo Į, ?.et. kokie padėvėti dra- 
kiškai. Nemato gimtųjų na- Džonsas. — jus sergate? jbuziai \yiams, moterims ir

Lenkų Chmielių saliunc, Detroite, anądien buvo 
labai linksmios vestuvės. Po to šauno baliaus, saliu- 
ninko žmona, Margareta Chmiel, kurios atvaizdas čia 
matosi, buvo atrasta gatvėje nužudyta. Policija suė
mė tardymui jauną vyruką, tūlą Depoorterį, kuris čia

gimtųjų 
mų, nes karas juos nušlavė, 
nemato tėvo nei motinps, 
nes mirė, jį dar mažą vaiką 
palikę; bet šiaip kaimas ta- Valtis Sen-Džeromo sudužo 
rytum vakar jo paliktas: seklumoje, laimė, kad nie- 
trobų eilės su žiburėliais!kas nenuskendo; šiaip tie- 
languose, malūnas, du tven- son atiduotų. Sėskit su ma
tiniai, arti vienas antro, vi
są naktį varlių giesmes gie
dančiu.

Valandos slenka paleng
va, pagaliau žiburiai gesta: I tūrio.

_ y i vaikams. Taip pat visokia
. -Jus neįžibinote švytu- T’lT

no. Eisit šalin įs tarnybos. dėvėti; rankšluosčiai, ab- 
rusai, baltiniai, patalinė, ko
jinės, kaklaraiščiai ir t.t. 

Rašomoji Medžiaga 
Rašomoji popiera, sąsiu- 

nirn, kitk? išgirsite konsu- į ^^“iaiS

Senis pabalo: tą naktį jis 
tikrai nebuvo įžibinęs švy-

dabar, kur tik žiuri, visur 
migla nepermatoma; garai, 
matyt, kyla iš pievų ir vis
ką apsiaučia baltu debesė
liu. Pasakytum — tikras 
vandenynas. Bet tatai pie
vos: bematant atsiliepia 
tamsumoje griežlė ir baub
liai ima baubti nendrynuo
se. Naktis rami ir šalta, tik
ra tėvų žemės naktis! To- tik akys tebeblizgėjo. Nau- 
liau šilas ošia be vėjo... Į jai gyvenimo kelionei turė- 
kaip juros bangos. Netru-įjo ant krutinės ir savo knv- 

retkarčiais

Po kelių dienų paskum 
žmonės matė Skavinskį lai
ve, einančiame iš Aspinva- 
lio į New Yorką. Vargšas 
pastovio nebeteko. Prieš jį

Knygos
Tremtiniai labai išsiilgę 

skaitymo. Visi jie laukia 
knygų, apysakų, eilių, žo
dynų, anglu kalbos vadovė
lių ir kitokių. Jei turite to
kių knygų, supakuokit jas

bu™’nau kiužio imai: ir nu“J BALF 
vėjas vėl nešė ta lapa mė-l „ ,,K *■ tvti no sausuma? ir vimdė- . Reikąlmgas muilas, pasta 
nis. Per tas kelias dienas se- 1 šepetuką, dantims sveis- 
nis labai naseno ir sulinko; t' = . adatos, siūlai, skustuve-

liai, žirklės, šukos, šepečiai, 
vaksas batams ir tt.

Visas dovanas nuo karo 
nukentėjusiems lietuviams 
siųskite BALFui:kus aušra nušvies rytus, gas, kurias 

jau ir gaidžiai ima giedoti spaudė ranka, tarytum bi 
taipgi parodytas, nes jo automobiliuje rado kruviną pastogėse. Žmonės vienas jodamas, kad ir tos jam ne-! Lithuanian Warehouse 
įrankį, kuriuo ta moteris buvo užmušta. Ji buvo trijų kitam skardenasi iš trobos žūtų. j 105 Grand St.,
vaikų motina. į trobą; čia pat ir gervės (Galas) * Brooklyn 11, N. Y.

GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos lietuviam?.

Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbe, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštiška lietuvių kalbos žinoji
mų. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kai 
ba išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
Kaina tik ..................................?1..00

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 1 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi.
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai ki^P A^Ciova’ ir
išmokti, tai geriausiai jiems pasi- -J1 me ra?ai Apoiovą ir
tarnaus pasiųsdamas žodynų- Tai gyvenimo patyrimų para-
kišeninio dydžio, 400 puslapių kuv- st' Stiklelis. Kaina ............... 25c
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau-

Dar galima gauti 1947 metų “Ke
leivio“ kalendorių. Tai 9« puslapių 
knyga. Kaina ................................. 50c.

‘Keleivis,” 636 Brcadtvay, 
So. Boston 27. Mass.

M a my te Labai Dėkinga

pro-\ 
ivi.” \

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį.
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

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

1
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Agentai ar dvasios elgetos?
(LAIŠKAS IŠ DANIJOS) i Vokietijoje, savo noru dar

Jau senai pastebėta, kad!kePŠia kaž koki^ kalinių ar 
pabėgėliu tarne dažnai pa- i nelaisvių padėt) pabėgėlių 
skleidžiamos ‘žinios kurios stovyklose tai nėra jokios 
atsiranda kaž kaip savaime abejones, kad jie žino, jog 
ir turi pabėgėliams ypatin- tėvynėje dabar viešpa-, 
gai didelės reikšmės. šiu'tauĮa tokios sąlygos, kurio
zinių šaltiniai visuomet lie-Į se bet koks laisvo žmogaus 
ka neaiškus, nes jas staiga! Syvenimas yra neįmano-; 
pradeda kartoti ir dar la- mas- j
biau “gražinti” iš karto di- Pabėgėlių tarpe tik pa- 
delis skaičius žmonių, ku- vieniai asmenys savo tėvy-j 
rie vėliau nemoka pasakyti, nėję turėjo vidutiniškai ap- 
iš ko jas pirmiausias išgir- mokamų specialistų ar tar-į 
do. Tuo budu jos kartoja- nautojų pareigas. Gydyto-; 
mos ir platinamos toliau,‘X miškininkai, mokytojai 
kol pagaliau atsiranda ko- ar teisininkai, vargiai suda- 
kia nors dar labiau jaudi- 10 5% visų pabėgėlių skai- 
nanti “naujiena” ir taip tai ciaus> tuo tarpu kai 95%, 
kartojasi nuolat ir beveik tai smulkus ūkininkai bei 
visose stovyklose. į tarnautojai, amatininkai ir

Paprastai, tos žinios bu-'PaPrasti darbininkai, 
na labai Įvairiai suformu- į Nei vienas iš šių žmonių 
luotos, bet jų reikšmė vi- nebėgtų nuo socialistinių re- 
suomet yra ta pati. ir bu- fermų, neišsigąstų demok- 
tent, kad pabėgėliai vienu ratinių nuostatų ar įstaty- 
ar kitu budu atiteks bolše- mų įvedimo, tačiau jie visi 
vikams ir, kad todėl neyęr- pabėgo nuo didžiausio skur- 
ta atidėlioti grįžimo naitfo. do, išnaudojimo ir teroro,

Po dviejų metu gyveni- kur> atne*ė jų tėvynėn ko
mo stovyklose,’ tremtiniai. mumstimai pavergėjai. Gi 
apsiprato su tuo, kad juos,griztl > ten, kur nėra sązi- 
visi gali šmeižti, skriausti ne?’ žo?ž,° bei. »Paud°» lai- 
ir Įvąiriai terorizuoti. Jų . .y, lnanJl
žmoniški jausmai kasdien) rl^klmai b®1 b, avi‘ 
užgaunami bei pažeidžia- mal ?k akiplėšiška ap- 
mi tų žmonių, kurie būda- «.aY#te užsieniui apmulkin- 
mi pabėgėlius laikinai pri- ?»’ kl?r ??«abau darbininkų 
glaudusios valstybės pilie- >r valstiečių gerbūvis vai 
čiais. o kartu pasidarę nors - ° basas, apiplyšęs ir ap-

KELEIV1S, 30. BOSTON

GELBSTI POTVINIO AUKAS

Mt. Clemens, Mich. apielinkėj dideli potviniai pri
darė žmonėms daug nuostolių ir daugelis žmonių tu
rėjo ant greitųjų gelbėtis laivukais nuo staiga pakilu
sio vandens. Čia matome, kaip gelbėtojai surado vieną 
žmogų, kurs laikėsi Įsikabinęs Į telefono stulpą, iki 
gelbėtojas su laivuku jį surado ir išgabeno Į saugią 
vietą. ,

menkiausiais jų stovyklų 
administracijos tamauto-

glušęs nuo visokių jį smau
giančių “laisvių” bei “de-;

jais, jau jaučiasi Įgavę tei-i Jnokra!bl*V teisių tai 
šių tuos nei keno negina- ^ygu ^etai lr nepaprastai.

sunkiai mirčiai.
Pabėgėlių tėvynė pergy

veno carų gubernatorių 
priespaudą, iškentėjo pir
mojo karo vokiečių okupa- 
cij. bet visa tai buvo niekai j 
palyginus su rusų komunis-1 
tinių okupantų jiems atneš- 

sunkumų ir nuoskaudų, .jie tu jungu ir riepareikalavo

mus užsieniečius užgaulio
ti ir skriausti.

Visa tai jau priprasta. 
Pabėgėliai, kurie pasiryžo 
iškentėti viską, kad tik pa
galiau sulaukti galimybės 
kur nors emigruoti, žino, 
kad juos dar laukia daug

daug iškentėjo ir dar daug 
iškentės, nes kitos išeities 
jie neturi, tačiau vieninte
lis dalykas, kuris juos visus 
giliai jaudina, tai bet 
koks priminimas bolševi
kiškos vergijos.

tiek nekaltų žmonių ašarų 
bei kraujo. Hitleris su vi
sais savo naciais, SA, SS, 
koncentracinėmis stovyklo
mis ir kitais teroro išradi
mais, buvo tik nevykęs Mas
kvos smauglių mokinys. Tie

Žmonės, kurie ryžosi at- smaugliai pradėjo savo 
sisakyti galimybės dirbti; “darbą” daug anksčiau už 
savo specialybės darbą, sa-! Hitlerį ir jį dar šiandien 
vo ūkių ar namų, viso savo! plečia. Nuernbergas parodė 
uždirbto turto ar net gimi- pasauliui daug baisybių, ta
nių ir šeimų, nepadarė to čiau baisiausia buvo tai, 
šiaip sau. vien iš smalsumo kad tų teisėjų tarpe sėdėjo 
pamatyti tolimus kraštus. atstovai tos nusikaltėlių

Jei jie po ilgos vergijos gaujos, kuri tokių baisybių

POST TIME 2:00 P.M. 
DOUBLE CLOSES 1:40 P.M.

April 18 Iki May 31
Atidarymo Dienoje

DAMON RUNYON
Memorial

Ketvergiai ir Senesni. Mylia ir 70 Yardy 
Laimėjimui $5.000 

šeštadienį Pasirodo

The Paul Revere
Handicap

Treigiai ir Senesni. Šeši Furlongai 
$7.500 Priedo

Vaikai Neįleidžiami Daug Vietos Karams

dvigubą porciją maisto ir 
cigarečių, o šiemet ne. Ži
noma, mes Įeinam ir Į Da
nijos padėti. Juk jai mes e-

Amerikoje mes turime šaly ir siekti laimės, nežiu- šame gana sunki našta, o, 
seną civilizaciją naujoje ša- rint, kokios rasės, tikybos, be to, danai juk turi siųsti 
yje — kurią atnešė Įvairių arba tautos jis bebūtų. pagelbą ir i kitus kraštus... 
ikybų ir tautybių ateiviai. ,

Nauja ir Sena

Jie atvyko iš Anglijos ir Is
panijos, Francijos ir Olan
dijos, Škotijos ir Vali jos.

Laiškas iš Danijos
Mrs. Liutkuvienė, “Ke-

Bučiuoju Jus, Jūsų...

Bet — Amerika buvo plati leivioJ skaitvtoia ir’ rėmė- šalis, daug darbo reikėjo i-ija iš į. ;dgįwd‘ter, Mass.,

Wallace Kalbos Su
kėlė Pasipiktinimo

dėti d dehus plotus nuva- Henry Wallace, buvęs
lyti kelius nutiesti, žemę is- Danfjos nuo vienos lietu- Amerikos vice-prezidentas 
dirbti, miestus statyti. Is yėg bė ėlės Laiške rašo; ir demokratų partijos vei- 
ivainų pasaulio kraštų zmo-i p,.ane.; mano raVau nuo kejas, Anglijoj pasakė dvi 
nės atvyko statyti Ameri-’ • lafskeli Labai džiau- kalbas ir abejose smarkiai 
ką, narsias vyrai ir mote- Rad sveikata , užsipuolė Amerikos užsie-
lys is ivainų salių. sįtaisė... Gavau ir siuntinė- pobtiką. Jis sako, Ame-

Šiandien Amerika yra IĮ su šiltais drabužiais nuo'r.lk?s_P°;ltlKa yi.'a 
laisva ir stipra šalis. Tie Į- jūsų draugės R. Kocbors-listme ir veda j karą. v>al- 
vairių tikybų, rasių ir kil- kienės. Nežinau, kaip galiu \ace kv.ie.te Angliją, kad ji 
mių ateiviai, visi kartu su-' jums atsidėkoti... tarpininkautų tarp Ame-
darė Ameriką laisvą ir stip-į Aš dar nė vieno laiško rik2s 11 .uJxJ°n -•
rią — stiprią savo pramo- neparašiau Į tėvynę, o kaip' Nesenai Wallace kalbėjo
ne, stiprią militarinę jėga širdis trokšta nors ką iš ten Amerikoje ir sake, kadi A-
ir, kas svarbiau, stiprią sa- sužinoti, kaip skaudu ir menka eina ant Anglijos
vo dvasia ir bendrais isiti- graudu, bet tai musu dalia...1 imperializmo pavadžio.
kinimais. Tie musų įsitiki-i Dabal. 1)arašvsiu k i ! Dabar Anglijoj jis kalba a-
nimai toki seni teisinai ir Ua- Pa ^Sy.SUf’ Kaų■ pie Amerikos įmpenaliz-nimai, toki seni, teisingi n mes sventem Kalėdas. Da- „ a mer;koą snauda sa-
toki amerikoniški, pagrjsti nu Raudonasis Krvžius da- i™4' i ii sVau j sa
nrincinu kad žmogaus tei- ™ naunonasis Kiyzius aa ko kad w allace bando su- žmogaus tei >ve vaikams iki 15 metų am-;varvti neili j ?ener0io Mar- 

Maskvoje.
sės vra šventos ir kad as-'~ 77 ”'i įvaryti peili Į generolo Mar-sės yra šventos n Kati as zlaus 1Vairiu žaisleliu ir sal- -- -momno luievo vro noorricfa i m • i rr-’-i • • _ i _ ollctllmeninė laisvė yra pagrista dumvnu Tain nat Thistedo ?n*i! nugar^ 
nrinažinimu naturalės žmo- aum>n^ JaįP.Pat imsteuo Laike sunkių derybų Mal- natuialefc zm° poras mokytojų pasisvente lace iškelia nerimtUs kalti- 
mjosuases. . I ir parinko per mokyklas pa- nimus ieš savo kraštą įr

Jeffersonas turėjo tą mm bėgėlių vaikams jvainų do- pasįtanJauja Stalinui. Pa-

asmenys, kurie pasitarnau
ja svetimiesiems.

Ar tai yra šnipai, dirban
tieji už pinigus, ar numa- 
tantieji okupantams Įsiteik
ti dvasios elgetos, kuriuos 
du metai stovyklinio gyve
nimo jau susmukdė?

Pabėgėlis.

Redakcijos Atsakymai,

padarė ir nuolat daro kele
riopai daugiau.

Ar pabėgėliai ir jų pa
vergti bei kalinami tautie
čiai sulauks kada nors ir šių 
nusikaltėlių bylos ir spren
dimo?

Šiandien jų pačių tarpe 
atsiranda žmonių, kurie 
nuodija išgalvotomis žinio
mis jų ramybę ir stengiasi 
nuolat priminti išgyventas 
baisybes.

Kam tokių žinių platini- “Keleivio” Skaitytojui,
mas yra naudingas, supras- Lawrence, Mass.—Apdraus
ti nesunku, atsimenant, kad tas vyras pradeda gauti se-
maždaug tą patį pabėgę- natvės pensiją sulaukęs 65
liams visuomet pasako juos metų amžiaus. Žmonos da-
“lankantieji” Sovietų Są- liai pensija yra mokama, jei
jungos oficialus pareigūnai, pensininkas vyras jau gau-
Tie “svečiai” stovyklas ap- na pensiją, ir jei žmona turi
lanko kas porą mėnesiu ir 65 metus amžiaus. Vaikams ___  »♦_. = iv; Ifinors žino, kad pabėgėliai 
jais biaurisi ir jų neapken
čia. tačiau, naudodamiesi 
savo plačiomis teisėmis, jas 
panaudoja benamių žmonių 
ramybei drumsti.

Beveik kiekvieno pasikal
bėjimo metu jie vienokiu ar 
kitokiu budu pasako, kad 
pabėgėliai niekur neemig
ruos ir kad geriau “grįžti" 
dabar, negu... vėliau. Pa
prastai “svečiai” patys dau
giau nepasako, bet vėliau,

tyse kada rašė laiške, Hen
ry Lee, apie musų Nepri 
klausomybės Deklaracija—

vanėlių 500 pakietuku. Tre- teisinimui galima pasakyti,
cią dovana gavo mokyklos kad prezįdentas Roosevel

. - XT .vaikučiai iš musų brangių kadaise sakė, jOg Wallace
Tikslas Nepriklausomybes, brolių amerikiečių per geros širdies žmogus,

Deklaracijos nera surasti, BALF. Gavom 500 kronu G “crarknnt ” kas lipfn-naujų principų arba naujų pinigais, iš tų pinigų pir- kiškai aiškia glušas. 
argumentų, bet įrodyti zmo-, kom vaikams obuolių, cit- 8
nijai, kad bendra prasmė! rinų ir saldumynų. Tai mū
šių principų pateisina šį žy-'sų vaikučiai džiūgavo. Ko-
gį, kurį mes priversti pada
ryti.

mendantas parūpino puikią j 
egle. o mes, mokykla, su-’,

LAIKRAŠČIAI YRA 
DIDELIS BIZNIS

Pernai metais Amerikos 
Tai yra senas principas, ruošėm ta proga su vaikais , ir Kanados gyventojai dien-

ant kurio Amerika yra pa- koncertą. raščiams ir savaitraščiams
statyta — šis principas su-! Suaugusiems šios Kalėdos pirkti išleido $889,488,000, 
teikė teisę kiekvienam a- buvo biednesnės, kaip per- arba 10 su viršum procentų 
merikiečiui gyventi laisvoj nai, nes peniai visi gavo daugiau, negu 1945 metais.

mokamos pašalpos iki 16 
metų amžiaus arba, jei jie 
lanko mokyklą, tai iki 18 
metų amžiaus. Kol žmona 
nesulaukia 65 metų amž., 
jos daliai pensija nėra mo
kama. Del smulkesnių žinių 
kreipkitės Lawrence i vie
tinį Sočiai Security Board. 
(Adresą rasite telefonu kny-

Jus. Bendoraičiui, New 
Yorke.—Klausiate, koks v- 
ra skirtumas tarp vokiečių'

po jų apsilankymo, sklin- ir austrų. Austrai, kaip ba 
dančios žinios būna daugi varai, saksai. švabai ir ki- 
aiškesnės. . tos vokiečių giminės, yra

Nėra abejonės, kad tarp 
tų oficialių pareigūnų ir pa
vienių asmenų pabėgėlių 
tarpe, yra nuolatinis, bet 
nuo kitų slepiamas ryšys. 
Visa tai, ko nespėja stovyk
lose iššnipinėti Maskvos en
kavedistai, atlieka jų agen
tai — pabėgėlių tautiečiai. 
Jie terorizuoja stovyklą 
siaubą sukeliančiomis žinio
mis, jie pagaliau parūpina 
enkavedistams žinių apie 
pabėgėlių giminių tėvynėje 
adresus ir t.t.

Jų “žinių” tikslas yra tas, 
kad žmogus, kuris bus Įti
kintas savo ateities bevil
tiškumu, gali nuspręsti nu
sižudyti, tai yra šiuo atve
ju, išvykti pas bolševikus. 
Kadangi vieno asmens ar 
šeimos savižudybė gali pa
veikti kitus nelaimingus 
draugus, galėtų prasidėti 
masinis grįžimas, kuris la
bai palengvintų komunisti
nio teroro gyvų ir pavojin
gų liudininkų tylų sulikvi- 
davimą, kur nors Sibiro 
koncentracinėje stovykloje.

Tuo budu Į pabėgėlių sto
vyklas važinėjančių enka
vedistų tikslas yra visai aiš
kus. Aiškios ir jų Įšmugelio-

vokiečių dalis, taip, kaip 
žemaičiai ar dzūkai yra lie
tuvių dalis. Skirtumas, ga
lima sakyti, yra tik tas, kad 
Austrija ilgus amžius buvo 
savarankiška valstybė, tuo 
tarpu kai kitos vokiečių gi
minės buvo susimetusios Į 
kitą nepriklausoma valsty
bę, vadinamą Vokietiją.

Remia Lietuvos Žmo
nes Nelaimėje

Draugas F. Danilewicz iš 
Taunton. Mass. prisiuntė 
mums $7 ir K. Venslauskas 
iš Brockton, Mass. prisiun
tė $5 ir prašė tuos pinigus 
perduoti BALFui nuo karo 
nukentėjusiems lietuviams 
šelpti. Aukotojams tariame 
širdingą ačių, o pinigus 
persiusime BALF centrui.

Bendras Amerikos Lietu
vių Fondas (BALF) dabar 
veda vajų. nori sukelti 525,- 
000 dolerių lietuviams šelp
ti. Visi lietuviai Amerikoje 
yra kviečiami dėtis į tą va
jų ir aukoti pagal savo iš
gales. BALF centro adre
sas yra: United Lithuanian: 
Relief Fund of America/

Ar jus augat taip pat 
kaip jūsų vaikai?

Kuomet vaikai a u pa amžiumi, jų 
tėvai turėtų aufrti saugumu.

Geriausia šeimos apsauga yra nuo
savas namas. Nuosavas namas yra 
geriausia namas vaikams augti, nes 
jis duoda šeimynai pastovią ir tvir
tą vietą visuomenėj. Jis duoda šei
mai apsaugą, kuri bus jaučiama ir 
jūsų vaikų. Jie to neturės gyvenda
mi “namuose be šaknų.”

Padaryti nuosavam namui planą 
lengva. Tik nueik į vietinį Mutual 
Savings Banką ir atidaryk Taupo
mąją Sąskaitą. Pėk į banką po kiek 
nors reguliariai, o pamatysi, kaip 
greit galėsi užpirkti namą. Balansą

galėsi išmokėti lengvom sąlygom ga
vęs iš Savings Banko Morgičių. 
Pradėk planuoti tuojau ir buk pasi
ruošęs pirkti namą kaip pasitaikys 
proga.

šeimos lytime 

gludi taupume

Planuok savo šei
mos ateitį Pinigų 
Taupymu, U. S. 
Bonais, Gyvybės 
Apdrauda ir nuo
savu namu.

SAVINGS BA1MKS
of Massachusetts

jamos Į stovyklas “žinios,” i Ine.. 19 W. 44th St., Nevv
tačiau visą tai supranta ir York 18, N. Y.
žino taip pat tie pavieniai “Kel.” Administr.

stf this rmbltm
at a ‘"Savings Bank or 

Institntion f ar Savings ”

t
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Vietinės Žinios
‘DAINOS” CHORO KON

CERTO DAINININKES
South Bostono Dykumos 

ir Laužai

P. Ketvirtis Grįžo iš 
Floridos

ŠĮ SEKMADIENI BUS 
NEPAPRASTAS 

ĮVYKIS
Praeitą penktadieni drg. 

Dainos” Draugijos P. Ketvirtis, laikrodžių ir
Koncertas-Vakarienė papuošalų krautuvės savi-

Šį sekmadieni, balandžio ninkas ant Broadway, So. 
20 d., kaip šešios valandos Bostone, grižo iš Floridos 
vakare Bostono ir apielin-, ir dabar vėl dirba krautu- 
kių lietuviai turės progos vėj. Mrs. P. Ketvirtis dar 
išgirsti gražų koncertą ir pasiliko kuriam laikui Flo- 
kartu turės gardžią vaka- ridoj.
rienę. Tas nepaprastas ivy-! Po Floridos drg. P. Ket- 
kis bus Piliečių Draugijos virtis atrodo gražiai, saulės 
svetainėje, ant Ė St., South nudegintas, kaip indijonas, 

ir sakosi gerai pasilsėjęs.

MUZIKAS JONAS 
DIRVELIS

Bostone.
“Dainos” draugija nuta

rė surengti ką nors nauja 
ir sumanė sujungti koncer
tą su vakariene. Paprastai
musų vakarienėse yra kai- southbostoniškis,
bų programa, kuri niekam . i ’
nieko nauja nepasako, šia- Gaspaias Sve nis, py - 
me “Dainom” draugios na- savininkas, Naujų Metų die-rengime klibu nebis bet buvo stai8iai susir^- 
užtat “Dainos” choras išsi- f?r- Landžius jį pasiuntė i 
mokino keliolika nauju lie- l'gon.nę, kur buvo daryta 
tuvišku dainų ir' duos kon- operacija. Ligoninėj Gaspa- 
certų, koki retai kada ten- ras Švelnis išgulėjo du me- 
ka išgirsti' nesiūs, paskui gydėsi na-

J šį " koncertą-vakarienę muofe dakta™ Landžiaus 
kviečiami atsilankyti visi priežiūroje Dabar ligoms 
dainų mėgstantieji lietu- iaP .pradeda išeiti j orų. 
viai. Po koncerto-vakarie-' Linkime pelt v,sal pa’ 
nės bus linksmoji dalis ir sveiktl-

Gasparas Švelnis Grįžo 
iš Ligoninės

“Gabijos” choro vedėjas, 
vadovaus operetės “Alenu- 
tė” pastatymui sekmadienį, 
balandžio 27 d., P. Gavin 
mokyklos svetainėje.

Šį sekmadienį “Dainos” 
choras Piliečių Draugijos 
svetainėje per vakarienę 
duos gražių dainų koncer- 

! tą. Dainuos dainininkės po
nios E. High-Vinciunaitė, 

sj Frances Ratkauskienė, Gra- 
1 ce Simon, Cleopatra Kau- 

■ chis, J. Audick, Chaplikie- 
: nė ir Miss Milda Anesta. 
Koncerte dalyvaus du p-lės 
Tataroniutės mokiniai, Mrs. 
Zaikis ir St. Kontautas.

Koncerte solo dainuos 
Mrs. High-Vaičiunaitė, Mrs. 
Zaikis ir St Kontautas. Bus 
ir daugiau solo dainų. Teko 
girdėti, kad choras yra iš
simokinęs visai naujų dai
nų šiam koncertui-vakarie- 
nei.

Koncerte laukiama sve
čių ne tik iš Bostono, bet ir 
iš tolimesnių apielinkių.

Nemokamos X-Spindulių 
Fotografijos

Dvi Dienas be Pieno

Einant Broadwav South 
Bostone matyti išgriautų na
mų likučiai. Išgriaute na
mus išgriovė, bet jau keli 
metai griuvėsiai stovi ir 
musų miesto tėvams akis 
bado, o praeiviai mato savo 
akimis, kaip mes miestą 
laukinėmis žolėmis ir griu
vėsiais puošiame.

Šį pirmadienį musų mie
sto Housing Authority vir
šininkas, John Carroll, iš
vyko į Washingtoną išsiaiš
kinti su federaline valdžia, 
ar negalima butų pradėti 
atstatyti South Bostono iš
griautus namus ir eiti prie 
laužų pakeitimo musų mies
to dalyje. Ką parveš Mr. J. 
Carroll greit gal sužinosi
me, bet mes taip esame jau 
įpratę į musų griuvėsius, 
Kad jei kas juos užstatytų, 
tai atrodytų lyg stebuklas.

RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

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

1— Muzika.
2— Gabijos choras, vado

vaujant Jonui Dirveliui.
3— Ona Dirvelienė iš 

Worcesterio.
4— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskit

šiuo adresu: WORL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass...... S. Minkus.

BORIS BEVERAGE CO.
220 E Street, South Boston

Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

J uozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

šaunus orkestras. Taigi, vi-: Du Miesto Tėvai Traukiamisi į koncerta-vakarienę ši 
sekmadienį, Piliečių Drau-i 
gijos svetainėje! į Du Bost^~esto kaun

______________  ® J * cilmonai, John B. Kelly iš
S. Gurtkiene Mirė Bešok- Dorchesterio ir Joseph M. 
dam. Cambridge Lietuviu Scannel is South Bostono.

Kliube ' praeitą savaitę buvo apkal-
______ tinti už reikalavimą ir ėmi-

Praeita sekmadieni vaka- m.a, iš ka™ jeteranų
re Cambridge Lietuvių Pi- oz leidimus varyti biznj. Šų 
liečiu Kliube buvo šokiai. ?ran Juiy sv s
Šokiuose dalyvavo Stella'te sske!tas kaltinimus ir ap-

Atsakomybėn

Šį penktadienį, balandžio 
18 d. So. Bostone, 133 
Dorchester St. (prieš Car- 
ney ligoninę) tarp 2:30 ir 
7:30 vai. vakaro bus daro
mos nemokamos krutinės, 
X-SDindulių nuotraukos. Vi
si So. Bostono gyventojai 
virš 15 metų amžiaus, gali 
užeiti ir padalyti krutinės 
nuotrauką nemokamai.. Nu
sirengti nereikia. Krutinės 
nuotrauka užima ne dau
giau, kaip 1 minutę laiko.

Krutinės fotografavimas 
užima labai mažai laiko. 
Vėliau visi nusitraukusieji 
gaus iš miesto sveikatos de
partamento pranešimą apie 
jų sveikatos stovį.

Draugai Michelsonai 
Grįžo Namo

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
W«tehes - Jevrelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

379 W. Broadvay, So. Boston 
Tel. ŠOU 4649

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

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

628 E. Broad way. So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148

Gurskienė, 54 metų lietuvė 
kuri gyveno Cambridge, 
278 Washington St. Jai be
šokant ji staiga krito ir vie
toje numirė nuo širdies 
smūgio. Mirtis buvo staigi. 
Pašauktas daktaras (Dr. 
Pauline Luzaekas) rado ją 
jau nebegyvą.

Stella Gurskienė prieš 35 
metus atvyko Amerikon ir 
visą laiką gyveno Cambrid
ge. Ji paliko vyrą Juozą 
Gurskį, du sūnūs, Joną ir 
Edmondą, ir du anukus.

klausinėjo Įtariamuosius 
kaucilmonus. Abudu ginasi, 
iie sako, kad piktos valios 
žmonės juos nori apšmeižti. 
Daug liudininkų rodo, kad 
musų mieste priviso daugi 
grafterių. Kiek lietaus bus 
iš to didelio debesies, paro- 
dvs teismas.

Praeitą savaitę draugai 
Micneisonai grįžo po poil
sio iš Floridos ir drg. Mi
chelsonas vėl eina savo par
eigas “Keleivio” administ
racijoj. Praeitą šeštadienį 
būrelis draugų buvo suren
gę smaili pasitikimą drau-1 
gams Michelsonams Dr. D. 
Pilkos namuose. Dalyvavo 
apie 50 žmonių.

Bostono miestas dvi die
nas buvo be pieno. 1,800 
pieno išvežiotojų buvo išė
ję į streiką, bet šį pirmadie
nį nutarė grįžti į darbą, o 
ginčas perduotas spręsti 
trečiųjų teismui.

Statys Naują Carney 
Ligoninę

Pirmadienį vakare Car
ney ligoninės auditorijoje 
buvo atidarymas vajaus už 
sukėlimą 2 milionų dolerių 
naujai South Bostono Car
ney ligoninei. Nauja ligo
ninė bus astuonių aukštų su 
visais moderniškais įrengi
mais. Prie vajaus bus kvie
čiami dėtis visi Bostono gy
ventojai ir ypatingai South 
Bostono gyventojai turės a- 

• tidaryti šavo delmonus. 
i Naujos ligoninės statyba 
prasidės 1948 metų pavasa
rį.

South Suėmė
Tri» Plėšikus

Susirgimai Difteritu 
Didėja

Difterito liga vis dar plin
ta Bostone ir apielin kėse. 
Paprastai kasmet šiame lai
ke susirgimai difteritu eina 
mažyn, bet šiais metais su
sirgimų skaičius didėja. 
Massachusetts sveikatos de
partamentas pataria įskie-Į 
pyti vaikus nuo difterito, 
jei tas dar nebuvo padary
ta. Vaikai, kurie buvo į- 
skiepyti prieš du metu. tu
rėtų gauti papildomus skie
pus.

Sausio mėnesį musų val
stijoj buvo 77 susirgimai 
difteritu, vasario mėnesi— 
58 ir kovo mėnesi — 72. 
Viso šiais metais buvo 207 
susirgimai ir arti pusės jų 
Bostono mieste.

AČIŪ!

Sugrįžus mudviem iš ato
stogų, draugai keleiviečiai 
suruošė labai malonų siur- 
pryzą. Mes buvom nuvežti' 
į puošnius D-ro Pilkos na
mus, kur mums nežinant 
buvo pagaminta puiki va
karienė ir mus laukė apie 
50 draugų.

Vakarienei pasibaigus, 
buvo daug kalbų ir gražių 
komplimentų.

Taigi už tą malonų siur- 
pryzą tariame nuoširdų a- 
čiu visiems draugams ir 
draugėms. Vakarienę paga
mino draugės Aleknienė ir 
Audickienė, padedant p-lei 
Anestaitei.

Ačiū taip pat South Bos
ton Cafe savininkui V. Ba- 
lukoniui. Silver Cafe savi
ninkui Zaveskui ir Sullivan 
Liquor Store savininkui Jo- 
kubėnui, kurie prisiuntė ši
tam vakarui gerų gėrimė
lių.

S. ir M. MicheUonai.

Miesto Majoras Prašo 
Persvarstyti Bylą

James M. Curley, Bosto
no majoras, 72 metų am
žiaus, nuteistas kalėti iki 
18 mėnesių kalėjime ir mo
kėti SI,000 pabaudos už 
naudojimą pašto sukčiavi
mo tikslams, praeitą savai
tę kreipėsi į Aukščiausią 
Teismą su prašymu, kad jo 
byla butų persvarstyta iš 
naujo. Paskutinis teismo 
sprendimas buvo padarytas 
š. m. vasario 18 d. Val
džios kaltintojai sako, kad 
J. M. Curley vedama “Inži
nierių Grupė” išgavo iš 
klientų $60,000 klaidintais 
pažadais gauti iš valdžios 
karo užsakymus.

Šį antradienį iš ryto poli
cija South Bostone pagavo 
tris plėšikus, kurie padarė 
anksti rytmetį du plėšimus 
ir viename garažiuje pavo
gė automobilį. Apiplėšę ga- 
ražių ant Hawkins St. plė
šikai užpuolė gazolino stotį 
ir paskui važiavo per South 
Bostoną. Policininkai J. 
Buckley, E. Dumas ir J. 
McTighe juos pasivijo prie 
Penktos gatvės ir Farragut 
kelio ir privertė pasiduoti.
Plėšimas ant Tremont St.

Trys ginkluoti banditai 
šį antradienį iš ryto, tik ati
darius biznį, užpuolė Bos
tone ant Tremont St. vieną 
paskolų kompaniją ir pavo
gė už 10.000 dolerių viso
kių brangenybių. Trys kom
panijos tarnautojai buvo su
varyti į užpakalinį ruimą ir 
suguldyti ant žemės, vienas 
tamautoias buvo pritrenk
tas. Policija medžioja drą
sius plėšikus.

Policija Peršovė Jauną 
Vagį

Welle»ley Kolegija 
Kelia $7,500,000

Garsi Massachusetts Wel- 
lesley kolegija, minėdama 
savo 75 metų sukaktuves, 
nori sukelti 7 su puse mi-; 
lionus dolerių mokyklos 
plėtimui ir stipendijoms. *

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo rietą.” 

Receptas išpildom, kaip Daktaro 
nurodyta. Spumoni Ice-Cream'as, 
vienas ii geriausių vestuvėms.

Receptus paimam iš namų ir 
vaistus pristatom
FINI BROS.

Registruoti Farmacistai 
290 Braadway. TeL ŠOU 2754 

čia parduodamas ir “Keleivis”

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

keturis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS".

“DAINOS” Draugijos

KONCERTAS—VAKARIENĖ
LIET. PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJ

E ir Silver gatvių kampas. South Bostone

Sekmadienį, Balandžio-April 20 d.
Pradžia 6 vai. vakare

Širdingai kviečiame visus i šią nepaprastą Koncertą-Vaka- 
rienę. “DAINOS" choras dainuos gražių naujų dainų, bus 

gardžių gėrimų ir valgymų, gros geras orkestras.

Šį pirmadieni trys jauni 
vagys bandė įsilaužti i vie
ną Roxbury garažą. Polici
ja iš anksto išgirdo apie ju 
“žygi” ir palaukė pasislėpu
si. Vieną jauna vagį, Do- 
nald Rogers, 18 metų bos- 
toniškį, policija vietoj per
šovė, o du kiti pabėgo, bet 
bus suimti.

12 Išdykėlių Atsidūrė 
Teisme

12 išdykusių vaikų iš East 
Bostono traukiami teisman 
už vienos mokyklos langų 
daužymą. Policija vaikus 

' sugaudė, kai jie sudarė gen- 
gę ir su akmenimis pradėio 
daužyti aukštosios mokyk
los langus. Vaikus teis šį, 
trečiadienį jaunu ju teismas.! 
Visi vaikai nuo 8 iki 15 me
tų amžiaus.

<ou carit gioe 
a finer gift...

Bulovai

Ketvirtis & Co.
Watches, Jewelry. Radios 

Electrical Appli*nces

379 West Broadway
South Boston, Mass.

Operetė “ALENU T Ė”
IR

KONCERTAS
Rengia “Gabijos” Choras, Vadovybėj J. Dirvelio

Sekmadienį, Balandžio-Aprū 27, 1947
PATRICK GAVIN SCHOOL AUDITORUOJ 

Kampas F ir 7th Sts., South Bostone
Pradžia 3 vai. popiet Įžanga su taksais $1.00 

Taipgi dainuos tik ką atvykus iš Europos solistė 
BIRUTĖ SVILIEĖ

Nuoširdžiai Kviečia Visus,
“Gabijos” Choras.

SYMPHONY HALL
WILLIAM MORRIS

Perstato

COMM 1492

MIIHAL

KUSEV1TSKY
TARPTAUTINĮ TENORĄ

VARŠUVOS KANTORI

Sekmadienį, Balandžio 20, 8:30 VaL
PROGRAMOJE: Operų arijos, daugelio kraštų dainos: rusų. lenkų, 
hebrajų giesmės, francuzų, italų. BALDWIN PIANO.

Tikėtai dabar gaunami Salės Ofise, pas Filen’s ir Jordan. 
Kainos: $1.20, $1.80, $2.40, $3.00, $3.60 įskaitant tax.

Greita laiku bus koncertai Baltimorė; Buffalo; Cleveland.
TEMYKIT SKELBIMUS

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTB BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ 

Radijų, Radio-Fonografų, Elektrikinių ir Gariniųių,
Si

onogratų, luemnicmių i 
ldytuvų bet Kokiam Ruimui. Taipgi 

Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

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

Te.l ŠOU 2446

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

West Rozbury, Mas*.
TeL Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
gn. BOSTON, mass 

Telefonas: SOUth Boston 1820

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomįs ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE, MASS.

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 4870

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakorius
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway 
SO. BOSTON. MAS8.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J ___
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikriaiaų

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOUth Boston 4619
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