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Kaip Stalinas Leido Hitleriui 
Išskersti 250,00(1 Lenkų

Mikolaičykas Pasakoja Apie Varšuvos Sukilimą 1944 
Metais — Stalinas Judošiaus Rolėje — Neleido Anglijai 
ir Amerikai Remti Varšuviečių — Nepadėjo Gintis Nuo

Vokiečių.

Buvęs Lenkijos ministerių OkldhomOS Teisių 
pirmininkas S. Mikolaicy- «< > ii t n-j »
kas Amerikos laikraščiuose i Mokyklos BedOS
aprašo, kaip 1944 metais Į Oklahomos valstijos tei- 
rugį iučio ir rugsėjo mene- siu mokyklą norėjo Įstoti 
sius Varšuvos gyventojai! viena negrė studentė, bet 
buvo sukilę prieš vokiečius, mokykla jos nepriėmė to- 
Kusija juos kvietė sukilti, dėl, kad ji neturi užtenka
mi askvos radio pakartotinai mai baltos odos. Sako, toje 
iuos šaukė “prie ginklo”, mokykloje negrai negali 
Bet kada jie sukilo, Stali- mokytis! Negrė studentė 
nas davė Įsakymą raudona- Ada Fisher, tą mokvklos 
jai armijai sustoti prie Var-,nutarimą apskundė teismui 
šuvos ir nieko nedaryti, kol ir J“’dabar aukščiausias Ame-

GAISRAS ORLAIVIU DIRBTUVĖJE

Long Beach, Calif. vienoje orlaivių dirbtuvėje kiio didelis gaisras ir daug 
jau baigtų ar pusiau padirbtų orlaivių supleškėjo. Paveiksle matyti, kaip vie
nas gaisrininkas bando užgesinti deganti gazoliną, kurio liepsnose kepa vie
nas orlaivis. Gaisras padarė virš 100 tūkstančių dolerių nuostolių.

vokiečiai išskerdė Varšuvos J rikos teismas išnešė spren-
sukilusius gyventojus. įdimą. kad Oklahomos vals-

i- , u j- • , tija turi negrams duoti tasKada Anglija bandė siu-1
rti t latrai ha iš Italiios oriai Pacias galimybes mokytis, sti pagalbą is Italijos oriai-.kai . baltiesiems piHe„ 
vla? j Varšuvą, Stalinas čj j . Qk, homog £feiu 
protestavo. Kada Amerika
norėjo siųsti Varšuvai 
galbą, Stalinas tam

mokykla nepriims tos neg
rės studentės, tai Oklaho
mos valstija turės Įkurti ki
tą aukštąją teisių mokyklą 
tai vienai studentei moky
tis! Oklahomos baltieji va
dai dabar nežino, ką da
lyti.

pa- 
u'gi

priešinosi. Su Stalino tyliu 
sutikimu vokiečiai išskerdė 
Varšuvoje 250 tūkstančių 
žmonių, o 350,000 žmonių 
buvo išvežta iš Varšuvos i
Vokietijos prievartos dar- ___________
bus. P,, Stalino.armijos aki- g. • įfa. į.
mis vokiečiai isgnove Var- **«♦»*» v unct

'Progresyviai' Už 
Wallace Kandida

tūrą

įsgnove
šuvos miestą, namą po na- faiį Baigėsi
in<’\ . . , . Vokiečiu darbin inkai

\ arsuyos gyventojų suki-jRuhro grityje bai ė
hmas pnes vokiečius buvolkus kurie buvo *_______
piadetas 1. 44 metų i*ug- protestuojant prieš neuž- ragat tas Maskvos sunlapis 
piucio 1 d. kada Rusijos ar- tenkamą maisto davini dar- i vadina “išdaviku” ir “Ame- 
mija jau stovėjo Varšuvosibininkam5. Amerikos ka-inkos agentu”.

strei- 
paskelbti

Jei Nepadčsim Europai, Mums 
Brangiau Kainuos

Kongresas Svarsto Marshallo Planą — B. M. Baruch Siū
lo Stiprią Pasiruošimo Politiką — Siūlo Pažadėti Karišką

Apsaugą Europai.
-------------------- —-------------------
Hnkn Rf>ni>š Sun- i Senato užsienių reikalų ^ūko, neneš nūn !komisija dabal. veda viegus

kldl Serga liudininkų apklausinėjimus
Eduardas Beneš, Cecho- dėl Marshall plano priėmi- 

slovakijos prezidentas, sun- mo. Vyriausybės nariai ir 
kiai serga. Jei jis numirtų.1 žymus politikai aiškina, ko
tai Cechoslovakijai butų dėl Amerika turi duoti Eu- 
daug sunkiau atsilaikyti ropai pagalbą, kad ji galė- 
prieš Rusijos pastangas “iš- tų apsiginti ir nuo bado ir

Souietų 'Literatūra
ir Politika

Maskvoj leidžiama “Lite-
raturnaja Gazieta” (Litera- . <. p,, .„ocvvmiui
turos Laikraštis) nesenai p-f- 2 Tpf’A ^ čiams Belgiją, pasiliko kva
skelbė, kad Amerikos Pn--chi^o,, <'T ' ,,nVenciT ste ir nebėgo su Belgijo: 
zidentas T,aimanas ••lenk- dalyvavo w,„ Jį gausybe j Angliją, dabar
tvmauia su Adolfu Hitle-:_=.„. :iv_į__„ labai norėtų grįžti j sostą.
nu”. Tas pats “Literatūros Jai ' HenrviBet Bel^D()S demokratinės
Laikraštis- , skelbia, kad i
Italijos ministerių pirmi- r».,t. u yv'.hL,.o'£u n nenon, kad jis grjz-

Belgijos Karalius 
Nori Sosto

Belgijos karalius Leopol
das, kurs užėmus vokie- 
čian
šte ir nebėgo su Belgijos

valyti kraštą” nuo visų bol
ševikų priešininkų. E. Be
neš yra labai populerus 
krašte ir. sako, jis daugiau
siai priešinasi, kad Rusija 
per savo penktą komumną 
(komunistų partiją) neįves
tų ir Čechoslovakijoj tokią 
pat smurto diktatūrą, koki 
yra Įvesta Rumunijoj ir 
daugelyje kitų Europos Ry
tų valstybių. I)r. E. Beneš 
norėtų išlaikyti Čechoslova- 
kiją “pusiausviroje” tarp 
Vakarų ir Rytų, bet jei jis 
pasitrauktų iš vadovybės, 
tada demokratijos šalinin
kų padėtis Čechoslovakijoj 
pasidarytų daug sunkesnė.

Alhsmi in* į\jl

nuo rusiško imperializmo.

Ši pirmadieni senate liu
dijo Bernard M. Baruch, 
senyvas ir nusipelnęs vals
tybės vyras. Jis siūlė duoti 
Europai plačią pagalbą ir 
net daugiau, jis siūlė garan
tuoti Europos saugumą nuo 
Rusijos imperializmo. Jei 
Rusija bandytų Europą už
kariauti, Amerika turėtų su 
ginklais stoti Į karą ir ap
ginti Europą. Kartu su tuo 
B. M. Baruch siūlė krašto 
viduje laikytis aiškios ūkio 
politikos. Jis sako:

Reikia nupiginti maisto 
kainas, stabilizuoti uždar
bius, išlaikyti nuomų kont
rolę, nemažinti mokesčių

! atskiriems piliečiams, o nuo 
korporacijų reikia imti, 
kaip karo metu, mokesčius 
nuo padidėjusių pelnų. Lai
kantis tokios griežtos poli
tikos per du metus galima 
ir Europą išsaugoti ir taiką 
išlaikyti, nes Rusija nepuls 
stiprios ir pasiruošusios 
Amerikos.

Graikų 'Partizanus
Jungtinių Tautų organi

zacijos specialinės Balkanų 
prane- 
remia

Wallacc kandidatūra i pre
<4. Pirrn!‘ zidentus. Pats H. VVallace-^11

Amerikonų m.- pa<akį ka|ha ku,ioje žaJtų.
dėjo taiką, gerbūvi, žemas 
kainas ir 
mą. kaipo 
rinkimams

Progresyviai savo suva
žiavime sakė. kad jie neku
ria “trečią partiją”, bet fak
tiškai jie bardo tokią parti
ją sukurti. Tame suvažiavi-

ninkas yra 
nisterių pirmininkas”, o 
Italijos socialistu vadą Sa- uždarbių pakeli- Jįakcininku.

savo programą

Tik Belgijos katalikai
nori jj vėl Įkelti i sostą, nes Į priežiūros komisija 

kaito tą karalių geru:ša, kad Albanija
Dabar Belgi-! graikų partizanus ir tuo bu-

j nemiestyje Prahoje, per riška valdžia 
\‘sh>s. UP^ yąi^viečiai su-;praneša, kad tarp vakarų 
kilo n laikęsi <^5 vi nskai j Vokietijos komunistų eina 
ju ics v okiečių tankus per _ nesutikimai. Dalis komunis- 
menes.us m tris dienas. Per tų nenori klausyti Maskvos 
Ią visą alką rusų armija;jsakvino trtikdvti ūkišką 
nieko nedarė, kad Varšuvos, Vokietijos atstatymą. Tie 
sukilėliams padėti. Stali- komunistai sako, Maskvai

skel- 
infor-

muoja savus gyventojus.

Vokietijoje .Toki3 “literatūrą“ 
bia Maskva ir taip

Prezidentas Įsako 
Taupyti Kurą

Prezidentas Trumanas

šildomos 
o visi val-

Hitleris turėtų progos 
skersti Varšuvos gyventojus 
ir sugriauti pati miestą. Ka
lia Stalino armija vėliau už
ėmė Varšuvą, lenkų ” 
mio armija” jau buvo įsnai 
kinta ir Stalinas lengviau 
galėjo Lenkijai užkarti sa
vo lėlių valdžią, kuri ir 
šiandien tebevaldo Lenkiją.

S. Mikolaičykas aiškiai 
parodo, kad Stalinas per 
karą vedė judošišką politi
ką. Amerikos ir Anglijos 
valstybės vyrai tą žino, bet

ls" tenka dėlto badauti. O ba- neturi būti
dauti dėl Maskvos užgaidų laipsnių,
nenori dargi komunistai.

Beikalauja Pratęsti
Nuomų Kontrolę

Nuomų kontrolė baigiasi 
šiais metais vasario 29 d. 
Vyriausybė nutarė prašyti 
kongresą, kad nuomų kon
trolė butų pratęsta dar 
dviem metams. Prekybos 
sekretorius, W. A. Harri- 
man, aiškino kongresui, kad

svarbu yra, kad visi Amen- butu trukumas dar vra la
kos gyventojai žinotų, kad t bai didelis ir jei būtų pa
su tokiu judošišku diktato-į naikinta nuomų kontrolė, 
rių “negalima biznio dary-'tai nuomos už butus staiga 
Ii. Mikolaičyko parodymai i pakiltų ir gyvenimas pasi- 
atidaro akis daugeliui žmo- darytų dar brangesnis.

i Kongresas turės dėl nuomų 
kontrolės pasisakyti iki 
sario 29 d.

nui.

himitrovas Kurs
Balkanų Federaciją

Bulgarijos ministerių pir
mininkas, komunistas Di- 
mitrovas, praeitą šeštadie
ni skelbė, kad Palkanu val-

jos soeialistų laikraštis “Lejdu kišasi i Graikijos vidaus 
Peuple ’ paskelbė doku- reikalus. Komisija savo pra- 
mentus. kaip Leopoldas perinėsimą paskelbė viešai ir 
karą laisva valia lankėsi Įsako, kad laike paskutinių 
Vokietijoj ir tarėsi su aukš-j susirėmimų tarp “partiza- 
tais naciais.

me vienintelė didesnė uni- ,, , ri .
ja, kuri dar buvo su H. Svarbus P OSl tarimai 

Waiiacc, grįžk e 11 e č i ų turkijos Sostinėj

Įdiški automobiliai neturi 
'teisės važiuoti virš 40 mvliuį 
per valandą. Gazolino tru-! 

! kūmas ypač yra jaučiamas 
'rytinėse valstijose, kur ji 
reikia pristatyti laivais iš 
Meksikos Įlankos

Įsakymas yra 
soms valdžios 
patariama privatiems žmo
nėms savo namuose irgi 
taupyti, kiek tik galima, ku
ro aliejų, kad jo nepristig
tų.

(Trainmeni) brolija, pasi
traukė iš Progresyvių orga- 

: nizacijos. Jos vadas A. E. 
)Whitney pasitraukė iš PCA 
vice pirmininko vietos, nes 

i jis nesutinka su išstatymu 
Wallace kandidatūros.

Turkijos prezidentas įs
iliet Inonu turėjo ilgus pasi
tarimus su Amerikos amba
sadorių Edwin VVilson. Pa
sitarimai užsitęsė visą nak
tį iš penktadienio į šešta-

va-

DRAUDŽ1A SKRAIDYTI 
VIRS ATOMINIŲ DIRB

TUVIŲ
Prezidento Trumano įsa

kymu uždrausta orlaiviams 
stvbės greitu laiku sudarys skraidyti virš atominių dirb 
•'Balkanų Federaciją”, Įltuvių be specialinio leidi- 
kurią, “kada ateis laikas”, mo. Draudžiama skristi virš 
prisidės ir Graikija. Bulga-;Oak Ridge, Tenn., Rich- 
rijos valdžios galva aiškiai mond, Wash. ir Santa Fe, 
pasisako, kad Rusijos vasa- N. M. atominių dirbtuvių’ 
lai Balkanuose rengiasi už- Leidimą sklaidyti virš tų

Kiti Amerikos vadai liu
dydami senate sakė, kad jei 
neduosime Europai pagal- 

t .. bos, tai mums brangiau kai-
.Pa’t]zan.a1 gavo pniamą nuos ginklavimasis ir ruoši- 
įs Albanijos teritorijos. Ką-masjs karui. Stiprindami 
Jungtinių Tautų organiza- į Europą, stiprinsime musų 
cija darys prieš šitokią A1-! sąjungin in kus prieš galimą 
banijos agresiją, dar nėra j priešą. Todėl Amerikos sau- 
žinoma. (ueičiausiai ji nie-!eumas reikalauja priimti 
k«» nedarys, nes už mažių- Marshall planą. ’ 
kės Albanijos stovi galinga!
Rusija, prieš kurią -Jungti-; Republikonų partijoj eina 

be jėgės ką Į vidujinės rietenos dėl Mar- 
shall plano. Izoliacininkai 

— Itoje partijoje veda rėksnin-
gą kovą prieš Marshall pla

nų” ir Graikijos kariuome
nės prie Konicos miesto.

_____  dienj. Apie ką buvo taria-',nės Tautos yra
masi su Turkijos vadais, nors daryti. 

Svarbios Prakalbos Viešai nebuvo pranešta, bet
Harliorde >|,a-uda s,,ėja' P?sitar’-" mai ėjo apie Turkijos uz-

šj sekmadienį, sausio 25 ęjenių politiką. Turkija, 
duotas vi- •’ vak P^.V^tų Lietuvių kaipo artimiausia valstybė 

Įstaigoms ir Kliubo didžiulėje salėje, p,-je Rusijos, užima labai 
Įvyksta svarbią strateginę vietą ir! 227 Laurencc st.

•svarbios prakaltais. Atvyk
sta pirmu kartu pas mus 
Alena Devenienė, kuri pra
neš apie tremtinių padėtį 
Vokietijoje b kitur. Ir tai|>- 
gi pirmu kart prabils dr. 
Juozas Pajaujis, kurį Sme- 

tei-

ANTANAS ŠALTIS IŠŠO
KO PRO LANGĄ . . . ,

Antanas Shaltis, 28 me- t°n°s it tau* nkų kan 
tų. Cicero, III. gyventojas j snĮas 1927 n ais buvo nu
buvo nugabentas i univer-'teisęs mirti, et visų 
siteeto ligoninę Chicagoje • V,U protestą; nuo mirties 
sausio 15 d. Jis sirgo širdies

letu- 
iš-

liga. Praeitą sekmadienį li
gonis iššoko iš šešto ligoni
nės aukšto ir vietoje užsi
mušė.

Amerika Neprašo 
Bazių Europoje

Valstybės sekretorius G 
C. Marshall pranešė Wash-i 
ingtone, kad Amerika ne-i 

kariauti su Ru-Į reikalauja iš Europos vals
tybių duoti jai kariškas ba
zes Europoje, mainais už 
Amerikos žadamą duoti pa
galbą pagal Marshall pla
ną. Tokias žinias buvo pa
leidę kai kurie Europos 
■aikraščiai, kurie skelbė, 
kad Amerika nori gauti ba
zes Europoje, kad kilus ka
ili prieš Rusiją turėtų iš 

kur kariauti ir kur jėgas 
telkti.

jei prisieitų 
sija, Turkija butų svarbiau
sioji Amerikos karo bazė 
prieš msišką imperializmą.

10,000 DARBININKŲ GA
VO UŽDARBIŲ PA

KĖLIMĄ
Levvistono ir Biddefordo,

Maine valstijoj, tekstiles 
dirbtuvių darbin inkai, au-

gelbėjo ir dabar, po sunkių dinyčiose ir verpyklose, iš
gyvenimo kančių, papasa- siderėjo uždarbių pakėlimą 
kos apie lietuvių tautos tra- B> nuoš. Lewistone teksti- 

ikimą. Į prakalbas nės dirbtuvėse dirba didelisgmgą
Įėjimas

Visi

nemokamas.

Arabų kareiviai Palesti-1 Hartt 'ido n apvlin-
noj pagavo pakelėje 35 kės lietuviai hi dingai pia- 
ginkluotus žvdus ir visus iš- >'omi kuo ^ajtlingiausiai 
skerdė netoli nuo Jei-uzalės. ^brinkti ii išgirsti retų 
Arabai buvo užpuolę vieną svečių prakali as. 
žydų kaimeli prie Jeruza-Į
lės, o kada žydai bandė eiti 
Į pagalbą tam kaimeliui,1 
arabai juos patykojo ant

Tarybininkas.

ną.

skaičius
ninku.

ir lietuvių darbi-

kariauti Graikiją ir pri- dirbtuvių gali duoti tiktai kelio ir išskerdė’ Žvdai už 
jungtį ją prie savo “federa- atomines energijos komi- tai užpuolė kelius arabų 
c’i°s slJa* kaimus ir skerdžia arabus.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa i ieškojimus.

FRANCIJAI PAGALBOS 
UŽ $53,000,000

Per vieną menesi Franci- 
jai jau pasiųsta nepapras
tos pagalbos už, 53 milionus 
dolerių. Taip praneša Ame
rikos ambasadorius Pary
žiuje. Jis sako
galbos lėšų Manąja

RUSIJA PRISIDEDA 
PRIE ATOM-PROGRESO!

Atominės energijos komi
sijos narys, Sumner Pike. 
<ako, kad Rusijos nedrau
giškumas labai daug prisi- 
leda prie Amerikos atomi
nių tyrinėjimų ir prie ato
minių ginklų gerinimo. Ru- 
ija veda tokią politiką

POPIEŽIUS ŽADA IŠ
KEIKTI KOMUNISTUS

Romos popiežius keta iš
keikti Italijos komunistų 
partiją. Jei bažnyčia tą pa
darytų. tada komunistų par
tijos nariai negalėtų gauti 
jokio bažnyčios patarnavi
mo. Kadaise “ekskomuni- 
kacija“ buvo labai skaudus 
ginklas bažnyčios rankose, 
bet dabar tas ginklas jau 
yra kiek atbukęs. Vienas 
Italijos kardinolas jau vyk
do gyveniman dar nepa
skelbtą iškeikimą, jis Įsakė 
Milano diocezijos kuni
gams neteikti komunistams 
ir socialistams jokių bažny
čios patarnavimų.

RUSIJA STIPRINA SA
CHALINO SALĄ

Sovietų Rusija daro dide
lius sustiprinimus pietinėje

maisto, žaliavų 
____ reikmenų.

Sachalino salos dalyje, ku 
, iš pirmos pa- ka^ Amerika turi ginkluotis ri seniau priklausė -Japoni- 
Ėrancija gavo i’’ ruoštis, o todėl ‘dėka Ru- jai. Rusai laiko ten 30.009

ir kitokių slJal ,r atominiai 
čia yra gerinami.

ginklai kariuomenės, kuri ruošiasi 
kokiems tai žygiams.
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r- -ri'.-:;;-.. kad bus. i >LA • ilb'msją tarybą pa-
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tojams. Jis duoda toki uk’a-1 Baiinti Rusiją galima iš 
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"Musų (Laisvės) skaity- "Tikra Teisybė apie Sovie- 
tojai privalo mokytis ir ne- Rusiją Kaina 5<k. J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis Trečias

KAS SKAITO, RAftO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
KAS GALĖTŲ IR TURĖTŲ AUKOTI LIETUVOS 

IŠLAISVINIMUI
šiomis dienomis Ameri- kos kapinės, vis dėlto ir jos 

kos Lietuviu Taryba atsi- galėtų vieną kitą tūkstanti 
šaukė i musų visuomenę, paaukuoti. . J
ragindama aukuoti dėl vė- Čia negalima praleisti 
dimo kovos už Lietuvos iš- nepaminėjus nė musų lietu-! 
laisvinimą, šis lietuvių tau- viškų finansinių Įstaigų,! 
tos gelbėjimo reikalas, turi taip vadinamų Taupymo ir’ 
rūpėti visai Amerikos lietu- Skolinimo Bendrovių. Jų 
vių visuomenei. mes turime netoli dešimties,

Kovai už Lietuvos nepri- ir visos savo turtu prašoks- 
klausomybę reikia ne vien ta milioną dolerių. Joms 
noro, bet ir žmonių tam tik- paaukoti po šimtą kitą do- 
slui pasišventusių. Susidaro lerių nesudarytų jokio nuo
mausimas lėšų, nes žmonės, stolio, jos išleidžia šimtus 
kurie vien dėi to darbo turi dolerių vien dėl pasigarsi- 
pasišvęsti, turi gyventi, rimo. O tokios aukos dėl 
Prie to reikia leisti anglų gelbėjimo Lietuvos ir lietu- 
kalba Įvairių pranešimų, vių lengvai galima priskai- 
buletenių dėf supažindini- tyti prie pasigarsinimo iš
mo Amerikos visuomenės laidų.
vadų ir valdininkų su Lietu- Parapijos
\o> nepi iklausirnybės klau- Galop prieiname prie lie
simu. Tam reikia pinigų, tuvjgkų Romos katalikų iš
neš nei popieros gausi dy- taigų, kurios niekados nėra 
kai, nei spaustuves dykai tmėiusios nuostoliu arba

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
ČIA ŽUVO PENKI ŽMONĖS

Marylando valstijoj, prie Oxon miestelio 
skrido i Bostoną. Penki keleiviai vietoje 
ti. Paveiksle matyti sudužęs orlaivis tarp medžių. Orlaivis dėl blogo matymo 
atsidaužė Į Potomac upės atkalnę.

Naujienos is Kanados
Senieji lietuviai Kanadoje

Seniau atvykusieji lietu
viai Kanadon daugiausia 
yra žmonės bėgę nuo cari
nės Rusijos persekiojimų, 
aiba kuriantis Nepriklauso- 
linai Lietuvai ieškoję svetur

kuomet suvažiavę pramo
gautojai leidžia laiką di
džiuliuose parkuose, arba 
specialiai Įrengtose aikštė
se žaidžia golfą. Sezono 
metu sumanieji biznieriai 
samdo per 20 darbininkų,

*
j

nukrito keleivinis orlaivis, kuris 
mvo užmušti, o keturi buvo sužeis-

Įkimės. Per sunkųjį emi- kurie aptarnauja svečius,
) t ranto kelią, kaip jie patys tvarko aikštes ir dirba kitus 
i j asakoja, yra matę ir balto, darbus. Žiemos metu vis- 
ir juodo. Iki 1932-34 metų, kas apsiriboja patalpose, 

i kurie nebuvo stipriau Įsi-jČia yra Įrengtas jaukus res- 
I tvirtinę, tais krizės metais, toranas, poilsio kambariai 
{patyrę daugel vargo. Siau- ir šokių salė... Be šeštadie- 
Įčisnt nedarbui darbininkai niais Įvykstančių šokių, 
i bėgo iš miestų į kaimus. lWindsoro kompanijos savo 
Siūlėsi pas farmerius ir mie- darbininkams čia dažnai 

i lai sutiko dirbti tik už pa- suruošia pobūvius — minė- 
įvalgymą, apie atlyginimą jimus. Prie to savininkai 
Į buvo net negalima galvoti, {turi mūviu aparatūrą ir į- 
i Neturėdami pinigų, ieško- vairiomis progomis rodo 
j darni darbo, didžiuosius filmas. Patalpoje yra via- 
i Kanados plotų atstumus nu- kas labai moderniškai Įren- 
galėdavo alkani keliauda- gta. Neskaitant automatinio 
mi slapta prekiniuose vago- pilto oro tiekėjo, kuris pa- 
nuose, arba ant vagonų sto- kankamai apšildo visus 
gų. Nors tuo metu pinigas kambarius, kitus pagelbi- 

’buvo vertingesnis, bet, vis nius darbus dirba per 30 
dėlto, darbininkas už 20 elektros motorų.

1 turėjusios 
' taip vadinamospausdins, nei

pianešimus įssiununesi. savo metįnių apyvartų. Tos
?arP vJ^kam reikia pinigų, įtaigos yra musų katalikiš- 
n dai kartą pinigų. parapjjos, kurių Chica-

Kas gali aukoti? gos apielinkėje yra apie
Taigi, kas gali ir turi au- dvyliką, o visose Jungtinė- 

kuoti dėl Lietuvos laisvės'se Amerikos Valstybėse 
atgavimo? Tūlas lietuvis, apie poras šimtų. Visos jos 
nors jis turėtų kelias nuosa- gyvuoja gerai ir visos yra 
vybes (hauzas) iš kurių iš- užlaikomos Amerikos lietu- 
renka po kelius šimtus do- vių pinigais. Šiais metais,

dykai tuos 
išsiuntinėsi. deficito iš padarė labai gerą. Didžiu)idžiu- dą po pietų, šv. Jurgio para-1 vos valsčiaus, Panevėžio 

ma iš jų irgi daro savo biz- pijo- svetainėje. 443 Park’apskr. J Ameriką atvažiavo 
ni iš lietuvių. Už tai ir jie ave. Rengimo Komitetas į 1908 metais, turėdamas vos 

į 18 metų amžiaus, ir išgyve
no čia 40 metų. Atvykęs i

turėtų nepasilikti paskuti
niai su savo aukomis dėi 
lietuvių pabėgėlių ir dėl 
Lietuvai laisvės iškovojimo.1,

Suprantama, ir šiaip dar-!
bininkai ir Įvairių profesi-j . - .. . _ l&—----- ----- — -
jų žmonės, kaip daktarai,! • ausio b d. jtia mire^ Ju9" pasiturinčiai, tai mirtis nu-

GARDNER, MASS.

Netikėta Mirtis Ištiko 
Juozą Deveiki

šią šąli Juozas sunkiai dir
bo ir vargo, kol Įsikūrė sa
vo bizni ir dabar, kada jau 
galėjo gyventi ramiai ir

advokatai, kunigai ir kito-;?as Deveikis, musų senas ir; ti-aukė jo gyvenimą. 
------ --------------- z- --- .žinomas biznierius. Jis bu-, Velionis Juozas

skaito save labai neturtin- keletą desėtkų tūkstančių 
gu ir dėl Lietuvos badau- dolerių peiviršių apmokė- 
jančių pabėgėlių ar dėl Lie- jus visas išlaidas. Pavyz- 
tuvos laisvės reikalo, ne au- džiui, šv. Antano par. Cice- 
kaus daugiau, kaip porą ro, Ilk, apmokėjus visas 
trejetą doleriu, nusiskvsds- 1947 metu išlaidas, turį
mas, kad jis neturtingas, pervirši 1948 metams $94,- komunistu vergijos. Ta tu 
Girdi, tegul turtingesni au- 228.01. Šv. Jurgio parap., rime daryti mes patys, ii 
kuoja. Toks lietuvis galėtų Bridgeporte, Chicago, Ilk, j visi turime aukuoti, kas tik 
aukuoti 50 dolerių arba net apmokėjus visas išlaidas, j kiek išgalime dėl išgelbėji

mo Lietuvos nuo amžinos 
pražūties. Už tai mus minės

laisvės iškovojimo.
Užtad Amerikos lietu

viai, nelaukim ir nesitikė- 
kim, kad kitataučiai aukuo
tu dėl musu senos tėvynės

▼ VZCJ iavrorl o vimA ▼ GSVTCt ▼ IIIIV

centu dirbdavo ištisą dieną. | Apskritai matyti> kad j^. 
Laikai keitėsi. Po 1933 nados lietuviai yra neblo-

Hb- gaj Įsikūrę ir daugumas nė- 
darbi- ra abejingi lietuviškiems 

. , reikalams. Tik blogiausia, 
Į radėjo, kad tas viskas yra pasida-

ne tik tarp vie- Lietuvos patriotas 
bet jį pažinojo ,FS jos reikalams. Jis 

n- gerbė visi musų miesto m kada neatsisakydavo 
apielink'.u gyventojai. Juo- remti musu lietuviškus 

gazoli

m. gyvenimas atgijo, 
rikai pradėjo veikti, 
ninkai gavo darbo. Vėl 
gumas žmonių
plaukti Į miestus, kur jų i Hnęs Į du frontus: vieni re-

(laukė besiplečiančios įmo-'mia bolševikus, o kiti sielo- 
,nės su geresniais uždai-tikraisiais Lietuvos rei- 
ibiais. Lietuviai, pergyvenę Į kalais.

buvo. sunkųjį laikmetį, praleidę 
ir jaut-' juodąsias nedarbo dienas. Teigiamas reiškinys, kad 

atvykstantieji tautiečiai lau 
žo kietąją užtvarą ir su ma
žomis pasekmėmis (vis dėl
to su...) atneša teigiamų re-

— ----------- _ pagvve-,zultatlb pasakodami tiesą
yje pats su tau, jUOZai, lengva Amen- jO Daugumas jaunuoliu sa-'aPie. “gerąjį” Rytų kaimy- 
renktaaienj,’kas žemele, Juozo šeimai a. ną ir savo pergyvenimas

Lietuvoje 1949-41 m.
, , . . , . ., , !------- c v xrx. i a.mmnisTr: rnziiiriii imn • Slg. McskllitlS.daręs bizni eiti i vidų vaka-i

ir visą šimtinę, ir nejaus- turi perviršį $28,104.21. 
tų didelio trukumo. Ir taip Taip pat yra žinoma, kad 
mes lietuviai turime daryti turi didelius perviršius Die- 
kas metai, kol musų sena vo Apveizdos par. prie 18 
tėvynė Lietuva nebus vėl iš- ir Union ave., Marąuette 
laisvinta. Park lietuviu oar. Brighton

įstaigos Pa’’k par. ir tt. Tokioms pa-
Toliau mes turime Chica- lapijoms paaukoti po tuks- 

goje keletą Įstaigų, kurios ^an^l, al^a - daugiau 
galėtų lengvai paaukuoti po įPenki

su pagarba ateinančios Lie 
tuvos gentkartės. Neduoki
me Lietuvai pražūti.

Patriotas.

za.- Deveikis turėjo 
no stoti ir nuo 
dirbo toje stotyje 
savo sunu. 
sausio 3 d. vakare jis buvo liūdesio 
vienas stotyje ir nutarė už-'širdingo 

eiti ‘
rienės valgyti. Bet jam už
darant garažo duris Įvyko 
nelaimė, paslido koją ir jis 
Įgriuvo i “grisojamą” duo-į 
be ir skaudžiai susižeidė i 

bei išsimušė ranką. į

1931

n!e"isv. nepaprastu entuziazmu
Pa"’stojo i pelningąsias Įmones

JT1" į ir taunė skatiką.
(kalus kartais ir su stambio-Į Atėjo karas Darbay fab- 

metųjmis aukomis. Tegu tumeliuose dar labiau

. ivanvuai^ svvju | aliiilfa 11
valandoje reiškiu j kiek apmokinti vyko i fron-
užuojautos.

A. Yuska tą. Fabrikuose pradėjo truk 
ti darbo jėgos, kiio uždar
biai. Jei pirmiau ištekėjusi

arba daugiau butų 
menkas dalykas. Juk tai;

keletą tūkstančių dolerių lietuvĮV P’n’?a\ dėl
dėl Lietuvos atvadavimo iš Pai?PGU užlaikymo. Lietu- 
bolševiku baisios vergijos. v,al. kalall.k?1 geraširdžiai 
Čia aš noriu išvardinti ke- "f?1-®"'1 pinigų savo para
ktą ištaigu. Jeigu jos nie- lGa- uziaikj mui. Is tų pint- 
ko neaukuos, už tai jų nie
kas nebaus, bet jei aukuos.

BRIDGEPORT, CONN.

tai bus gražus ir sektinas 
pavyzdys kitoms Įstaigoms. 
Pinniausia galima paminėti 
Šv. Kazimiero Kapinių Įs
taigą, kuri turi savo ižde 
virš 75 tūkstančių dolerių, 
ir tas iždas kasmet vis au-

EMIGRACIJOS f KANA
DĄ REIKALUį moteris visai negalė jo gauti 

darbo, tai dabar visi buvo į .
ieškote ieškomi. Visi dar-;, .Lietuvių Tremtinių Gel- 
bingiei buvo registruoja-Į.Komitetas Kanado-

xt- , * k • nii-i minA« i n#>nri =mi ir būtinai turėjo turėti -J0 S1M metv sausio mėn. 8 d.Niekas ten nebuvo irnez-,"£’-'^'^^įdarbą. Gausingesnių šeimų ?a™. posėdyje svarstė ėmi
mą. ka'P?tea',XT Au!16 Va^nTi Per cereita D motiaoms' •>»«> patariami gymius reikalus. Ryšiam 
gulėjo toje duobėje, tik, 16 va,ana’ etj Ę-j^vo vaikus leisti Į vaiku'su nePaPrastai Odeliu in-
daug vėliau jis, _ atsipeike-,L. K^\.. Slauklėiimo darželius." o pa-! teres*ntU skaičium infor- 

: macijos, affidavitų parupi- 
zuvo. žmonės bu- inir110 kitais reikalais, bu-

. tt » •»< i. , i • x- • \ -i _ jvo kankinami ir baisiausio-' nutarta šalia komitetogabentas i Heywood Memo-,ta. kad vietinis Amerikos mig mirtim™ irkaįpkl^į i pakirti specialų Įgaliotinį
krito fronte, koncentracijos; imigracijos Reikalams. J-* 
stovyklose ir kalėjimuose, g^’otiniu pakviestas dipl. 
Tuo tarpu Kanadoje gvve- a&r‘ Rranas Rudinskas, bu- 

Motervs v^s Rritų zonos tremtiniu

galvą

LOWELL, MASS.

Kaip kas met, taip ir šie
met Lovvellio lietuviu kolo-

Vasario 8 d. Prakalbos
Sekmadienį, vasario 8 d. 

bus prakalbos Lietuvos ne
priklausomybės 30 metų su-įrial

Qaug venau > jauklėjimo darželius,ięs, išlipo įs duobes ir savo Rinkimą buvo mesimas, kad .. •» ’
jėgomis parėjo i butą, kurįpats kliubas surengtų pami- C1O™S s^darban. 
ir nusilpo. Vėliau buvo nu-jnėjimą. Bet pasitarus palik-Į^“*^^

ligonine, kur 3 dienas: Lietuvių Tarybos skyrius
kaktuvėms paminėti. Kai-į pasirgęs mirė sausio 6 d. . rengtų tą paminėjimą, 
bės Dr. Padalskis, geras į Palaidotas sausio 9 d 
kalbėtojas, kuris plačiau!.Jono kapinėse.
nušvies Lietuvos padėtį.! Velionies palydėti susi- aukų vajų ir paminėjimą su 
Taip pat bus ir kiti kalbėto- rinko didelė minia žmonių, meno dalimi ir prakalboms
jai, ką tik atvykę iš Euro- Nors oras buvo prastas, bet ir buvo surinkta apie $1,-

_ Pos. Daug ką nauja išgirsi-žmonės suėjo atiduoti jam;800.00. Be abejo, mes ir 
kų kunigai sako" kad Tietu- J116- tose PrakaIbose, todėl paskutini patarnavimą. Ve- šiemet neatsiliksime. Kaip

‘ ’ kviečiame visus gausiai at- lionis paliko nuliudime žmo tik sužinosime kada bus
silankyti. " ną, tris sunus ir dvi duktė- rengiamas paminėjimas, tai

Prakalbose bus dainų ris. Visa velionies šeima pranešime per spaudą,
kurią išpildys gražiai išauklėta ir išmoks-,

parapijos choras, vadovv- linta, dabar visi jau Įsiku-į 
... beje varg. StanEausko. Pa- re ir gvvena savarankiai. y«'b°1.ll«uv,’J buvo pasiųę-

siklausysime gražių lietu- Juozas Deveikis prigulėjo ta DeIv?Lk;t; ’f' ’ Ltl 
' . .V yainU ir paminėsime prie šv. Petro ir Povylo 
didžiąją Lietuvos šventę. draugijos ir buvo Lietuvių 

Prakalbos Įvyks sekma- Parko bendrovės narys. Jis 
dieni, vasario 8 d., 4 valan- paėjo iš Lietuvos iš Ragu-

_ gų dali labai lengvai galėtų 
paaukuoti dėl savo brolių 
lietuvių katalikų sušelpimo 
ir Lietuvai laisvės grąžini
mo.

Paprastai lietuvių katali

šv. reitais metais 
vvellio skyrius

A. L. 
buvo

Pe- 
T. Lo- 
rengęs irimas klestėjo.

vių katalikų čia yra 80 nuo
šimčių, dėlto, mano many-

ga. Tokiai Įstaigai paaukuo- ĮPH’ katali- programa
ti dėl gelbėjimo Lietuvos t.ul^U P,is,1de}lir SH aa_ 
nuo pražūties penki arba 'komis 80 nuos. dėl suselpi- 
dešimtis tūkstančių doleriu, lietuvių pabėgėlių ir 
jokio nuostolio nesudarytu. ^aiV.PaL, fle*.. nepriklauso- 
Po metų iždas butu vėl 'J-*. ,s 1^kov9JĮm9 
toks, koks buvęs. Be to, juk ,ai uzkietiejusių šir-
tie pinigai yra sumokėti lie- f zia kle°°nai pasakys, kad 
tuvių, kurie ten laidojasi. O ^am, ^a 1 V Poringas 
mirusieji ir ten palaidoti vy?kupas^ V ^į ne. Vysku- 
tikrai dėl to nepvktu. Pa! nesikisa Į parapijų rei- 

Tą pat galėtu padaryti ir kaiu^ tik parapija už- 
Lietuvių Tautinės Kapinės. Pąpkirtus vyskupi-
Nors jos nėra tiek turtingos Jai rn°kescius.

Lietuvių tavernos 
Dar viena rūšis musų lie

tuvių biznierių, kurie pasta
rais metais padarė didelį 
progresą. Tai lietuviai ta
vernų užlaikytojai. Tik rei
kia apsidairyti, o pamatysi
te, kad nei viena rasis

savo turtu, kaip katalikiš-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Paskutiniu laiku 
wellio lietuviu buvo

iš Iz)-

D. P. Vokietijon ir kitose 
valstybėse. Yra daugelio 
žmonių, kurie pasiuntė vi
sai nepažįstamiems lietu-

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

bi2>i
menų nepadarė tokio gero’ 
biznio, kaip tavernų užlai- 
jkytojai. Labai daug iš jų 
per praeitus kelius metus 
užsidėjo savo bizniams nau
jus priešakius (frontus) 
namų, naujus barus, įsitai
sė pagerinimus vertus po 
keletą tūkstančių dolerių. 

JĮįTas parodo, kad jie biznį

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją - eido Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo metų. ta 
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi biu rai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino I1 staturą lak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, fiu v:eni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadvr&y.
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

komiteton)-i pirmininkas ir ry
kai- ^,ninkas I rie Di'itų karinės 

valdžios. Jam perduodamas 
vaikščiojo pėsti. Jų aukštas!^ A. Norkeliuno sėkmingai 
uždarbis leido naudotis pa-'{Ha . ^as darbas, už kurį

puosesi puikiausiais
bais,
’ius,

pirkosi brangius 
o darbininkai nebe-

; togiu paskutinės laidos au- ęo,pi^tas nuoširdžiai dėko- 
tomobiliu. {Ja-

Lietuviai, praleido tuos D fea»otini° Emigracijos 
laikus, šiuo metu visi (ku- Reikalams adresas: Pra-
rie neprasigėrė) yra pado- na? Rudinskas, 1027 Vali- 
riai Įsikūrę. Beveik visi turi (,U(‘Ge ave., Montreal, ^Ver- 
didesnes ar mažesnes nuo-, u?.’ ana<^a- 
savybes. Paprasčiausias dai- a< all£7 komitetas neturi 
ktas turėti vidutinio didžio ; .ų. da,.'bui finansuoti,
namuką, jame telefoną, ra- ta! kly’P’antis dėl inform'a- 
rio ir nuosava mašiną. Vie-!c,1,'<>s ,nto’'osantai iš Kana- 

ido?. Amerikos prašomi 
prisiųsti vieną dolerį pašto

viams affidavitus. Pirnrie i, 
buvo V. Paulauskas, jobro 'ni pavyzdingai ūkininkauja 
lis L. Paulauskas, Dr. J. Ta- farmosc, kiti tavo tabako
mašauskas ir St. Kučinskas. 
Užimtų daug vietos kores
pondencijoj, kad visus tuo? 
lietuvius paminėti, kurie 
jau pasiuntė affidavitus. 
Tai yra be galo garbinga? 
darbas atliktas ir tie žmo
nės, kurie gavo nuo jų affi
davitus bus amžinai jiem? 
dėkingi. Ir be to Ijowellif 
lietuvių kolonija praturtės 
lietuviais inteligentais. Pri 
mintina, jei dar randas 
žmonių, kurie norėtų pada 
įyti affidavitus dėl jauni 
vyrų, tai kreipkitės pas A. 
Raudeliuną arba pas Vyt. 
Ramanauska. Dar turime

n rastinės išlaikymo reika
lams. Informacija tremti
niams Vokietijoje bus tei
kiama nemokamai.

V isa Kanados lietuvių vi
suomenė ir naujai atvyku- 
sieji prašomi ši sunkų, bet

augintoji (vienas tabako 
augintojas Treigys, Delhi,
Ont., iš Vokietijos atsikvie
tė dešimti giminių ir pažįs
tamų’, o apsukresnieji me- 
:ėsi i bizni, šiandieną dau
gelį lietuviu matome gerą 
pilną nešančio
rialistus, krautuvių, kepyk-Įremti,
’ų, restoranų, viešbučių ir išplėstas ii- neapsiribotu 
<t. verslų savininkus. {vien informacija.

Liet. Tremtinių Gefb.

amato spe-j labai reikalingą darbą pa- 
ziu. kenvk- remti LuJ i.ckad jis galėtų’būti

Du lietuviai Baltulis ir 
Clemka surizikavo mestis Į 
įeif rastą biznį — Golfo 
Kliubą ir nepralošė. Už ne-! 
nažą sumą, prie Windsoro,' 
nupirko gera pelną duodan
ti golfo kliubaJ gollo kliuba ir prie jo 40 

jaunu vyru, kurie norėtų»ak- žemės. Didžiausias biz-, 
gauti affidavitus nuo jūsų. ir gyviausias judėjimas tuv’u- 

Vyt. Ramanauskas, čia vyksta vasaros metu,

K-tas Kanadoje.

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



KELEIVIS, SO. BOSTON
Ne. 3. Sausio 21 d., 1918 m.

Puslapis Ketvirtas

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

tik propagandos sumeti
mais. Iš centro atgabenti 
rusai valdininkaiKaip žuvo Pijus Glovackis

Pijus Glovackis buvo komu-.pijus Glovackis, šių išvadų jki*\įši lietuvis 
nistų partijos narys Lietuvo- priėjęs, jokių žygių nedarė: rusiškai... 
je. kada 1926 metais Smetona j įr laikėsi nuošalyje nuo po- Rusams Pijai

gyrėsi,
atvirai 

jie palūkėsią 
dai pramoksią

Laiškas iš Tremties

per perversmą Įsigavo i vai- litinių partijų. Tuo Įlietu ji
Rusams Pijaus Glovackio

Protas tada 
reiškia, kad

džią. P. Glovackis tuoj pat po
to perversmo buvo suimtas ir (Ura įr bendrai ukišku 
už priklausymą prie partijos į venimu. Tokį vienišą ji UZ- 
buvo nuteistas kalėti iki gyvos ‘klupo pirmoji rusų okupaci- 
galvos. Jis išsėdėjo Smetonos Į ja. Buvę jo vienminčiai no- 
kalėjime apie lo metu. į rėjo ji būtinai Įkinkyti i

Redakcija.!darbą. Kadangi iisai mokė-
Rašant apie žuvusį ir kitas s'eti-

Glovacki tenka pasitenkm-;
ti tik bendrais prisimini-^ R iR , Ministcriią.
mats. kurte j, tik tent, le- į „ ; ......*
eta neatidengtam ju nu- joj(? ' jisai
veiktų (laibų kūne via su- n . |ajkinas
siję su daugeliu kitų asine- ka(,
nų. kurie dar gyvais pasui 
ko ir vargsta. ioku naci :a

Pijus, Glovackis, Jm* 151 Lietuvos neprikiaus<)m(> val. 
jaunų dienų akylai domėjo-,tvbini<> suHkvi.
s. politiniu ir visuomeniniu W lin aj „ku
gyvenimu Ir ne dome- ; -d h.m d;
losi. bet aktingai velke. Tai Į^d 
buvo vyras labai jaud^lMini'sterija „v,

sai domėjosi grožio litera- 
gy

mas kalbas, todėl ji pakvie- 
* tė i dar nelikviduota Užsie-

geros širdies, gyva? 
gas ir labai energingas. 
Kiek linkęs i jumorą ir vi
suomet gerai nusiteikęs. 
Mėgo visuomet gerai apsi
rėdyti ir svečiuotis.

Jau iš mažens, ne tiek iš 
knygų, kiek iš gyvenimo 
tikrovės pastebėjo, kad pa
saulyje daug neteisybės.

dienų nau 
pajuto, 

dalv-
į ministerija grei- 

likviduota, nes rasų 
siekia visiško

—Tėve. aš jau 
—Gerai. Maike, gerai: aš 

jau nuo pat ryto tavęs lau
kiu. Pereitą syki tu man sa
kei. kad nuo žemės iki mė
nulio yra apie 238,0<M) my
lių.

—Taip, tėve.
—Tokiu spasabu išeina.

Maike. kad aš prabečinau 
bonką šnapso Zacirkos sa
liune. ba bečinau. kad mė
nulio tolumo niekas negali 
išmieruoti.

—Taip, tėvas pralaimė
jai

gulas, 
dūšia

— Maike. tu apie mano 
dūšią taip nekalbėk, ba ga-l 
.i gaut per maimuzę.

—Tėvas pats apie tai 
pradėjai.

—Meluoji, aš nepradė-

pasigėrė?

ryt, Maike. 
išmieruoti

Kaip gi 
toluma

biauresnė... Su geriausiais 
linkėjimais Jūsų V. M.

Prezidentą* Pakinkytas 
ir Plakamas

Draugas C. Baublis is Eli-
prisiuntė

kL Tr*jis susilaukė sau pa-'mums savo giminaičio laiš- 
dėiėio ruso. Iš esmės tai ką įs \ okietno>. kutu

savai•ankumas labai nepati- zabeth

dėjėjo . .
buvo seklys, mažai ūkiška
me gvvenime susigraibąs 
vyras. Pijus Glovackis sten
gėsi ji laikyti galimai to
liau nuo savo Įstaigos rei
kalų.

Jo vedamoje Įstaigoje su
sidarė sunki atmosfera, nes 
atvykęs rusas jau pradėjo 
atviras intrigas p,ries Pijų 
Glovacki. juo labiau, kad 
Pijus Glovackis drąsiai ru-

Abi su Mama Verkėme
Draugas J. Andriukaitis 

tme iš Arlingtono, Mass., mums 
tarp kitko skaitome: pridavė vienos tremtinės

Mielas... Paskutiniu lai- laišką iš Vokietijos, kuria- 
ku čia labai visi subruzdo.me tarp kitko sako: 
emigruoti i visokius kraš- Gerbiamas... \ oką atplė-

N. J.

tus. Nedžiugome, manėme,!susi ir paimdama jūsų įais- 
kad. iš tikrųjų, gal kur nors ką radau man siųstą dolerį, 
išveš, bet deja. Išvažiavo j Aš iš džiaugsmo ir šuktelė- 
keletas jaunų ir tik nevedu-1 jau. Man tiek daug jis pa
du vvrų i Kanada ir Į kitus lengvins, aš su juo galėsiu 

visą mėnesį savo gy venimą 
palengvinti...

kraštus. Daugiausiai į Bel
giją. bot kadangi tik ang- 

kaipliu kasvklosna. tai k Kai komunistai 
Lietuvą, aš buvau

įzenge i 
14 metu.

mu
sams drožė i akis, kada jųslsų žmonėms matomai nei- .. ................

tas darbas, daug grižoĮ Prisimenu, išėjau is gimna- 
‘zijos su
Gatvėse

apleisite Lietuvą ir liausitės 
čia varę savo intrigas. Jums 
nerupi musų ūkiškas gyve
nimas, bet tik musų krašto 
rusifikavimas. Aišku. Pijus 
Glovackis jiems pasidarė 
visai nepakenčiamas asmuo, 
liet su juo kova buvo sunki.

pra;
dėl sveikatos, negali per
nešti į o žeme oro spaudi
mo. o prie kitokių darbų 
neprileidžia ir grąžino Vo
kietijon.

Dabar beveik visi labai 
nori patekti į Kanada... Ne-'

kurių savarankių žygių i’’} nes jis tarnvboje buvo uo-jsenai gavau nuo S. siunti- 
neturėtų bet kurių ryšių suĮius< atsargus ir darbą vvk- nėli ir jame radau idėtus du

i užsieniais.
1 Apie šią ministeriją tuo 
met pats Pijus Glovacki

“Laisvės” numerius. Kai 
paskaičiau, tai supratau, 

a kaip žmonėms akis mulkina 
savų artimų draugų tarpe naudota. * savo melu. Viename apra-
sakė — Užsieniu Reikalų Betgi atmosfera kaito.;šo dabartini Lietuvos pre- 
Ministerija be užsienių... j Visa tai Pijus Glovackis ge-į zidentą Paleckį, iškėlė ji i 

Visa Lietuvos valstvbės rai juto žinojo. Savų arti-: padanges, kaipo geriausią 
gyvenimą okupantams ga- draugų tarpe nekartą1 ir protingiausi lietuvi. Kas 
Ritinai likvidavus ir įjun

,dė pavyzdingai, net Mask
voje kaip kuriais jo nuro- 

5 dymais ir patarimais pasi-

klasės draugėmis, 
pamačiau vaikščio

jant nešvariom ir keistai 
dvokiančiom uniforinonn.- 
kareivius. Aš jiems nejutau 
simpatijos, nors dar nieko 
apie juos nežinojau... <1941 
metų vasarą per lietuvių ve
žimą) aš nubėgau i stoti ir 
ką ten pamačiau, to niekad 
neužmiršiu. Būdama dar 
visai vaikas aš prismilkau 
arti vagonų, tačiau visai ar
ti prieiti negalėjau, nes NK
VD neleido. Pama č i a u 
daug, daug gyvulinių vago
nu užkaltomis durimis, oA.
jose pilna žmonių, girdė
jau tik verksmus ir dejavi- 

Aš labai išsigandau, 
parbėgau namo ir pradė
jau pasakoti mamai. Mano

kad jei kur žmonės ir nau- -...... _ -----,----------- . .. .
dojasi politine laisve, bet Ritinai likvidavus ir ijun--sake, kas bus. kas nebus, nežino, gai n patiki, bet 
socialinė nelvgvbė labai I gus i sovietinę sistemą; Pi- bet nepasiduosiu, buims. dkaip mes jį gerai pažįstame 
žmones varžo* ir jie visame! jus Glovackis buvo paskir- kalėjimą padės, bent sązi-lir žinom, tai mums tik juo- mus. 
savo dvasios grožyje ir pro-į tas labai atsakingoms pa- ne bus gryna kad Lietuvos kmga... Mes gerai žinome
to pajėgumu, dėl tos sočia-! reigoms, būtent Ūkio Pla- reikalų nepardaviau. J ir matome, kiek dabartinis .

1 nuvimo Komisijos pirminiu-: Sinip jhu Pijus Cjlo\Hcki>*Liotu\os prezidentus turij^^^y^^ mune upsikuoino ii 
ku Ši komiriia nagai so- buvo kantrus, lygsvara iš- teisiu. Jis... pakinkytas i ve- mes abi verkėme... Baigiu... 

— j ’ e & . -------- . • JLaukiu atsakymo, Jūsų
linės nelygybės negali pasi 
reikšti. Todėl, visai nenuo
stabu, kad jaunuolis Pijus R.vietišką sistema, ture,o pla- laikąs, visuomet linkęs pa-'zimą ir plakamas. Dabar 

nuoti visa Lietuvos ūki. Tos juokauti, liet visa tai prara-ijam vargšui nei pirmyn nei 
politine demokrati ’a. i pareigos buvo lygios liau- £o, kaip prasidėjo masiniai atgal... B.

dies komisarų taiybos pir- Lietuvos žmonių išvežimai
! Nep.. tarčiau Rašyti j Lie- 
• tuva

jam socialdemokra-irųtaryoa turėjo klausyti uz' Drg. J. Mie*kalavage iš

įau. As tik norėjau tau pa- J Gloveckis nesitenkino vien 
rodyt, kad žmogus nėra
monkės išsivystęs. Gal ko-‘bet ieškojo ryšių su tais, ____________ , . c..u.
mumstų tėvas ir yra iš *<o l kurie giekįa gilesnių sočia- mininko pareigoms. Dauge- 1 kibirą.

išsivystęs, bet geri iįnju gyvenimo reformų.: liu atvejų, liaudies komisą- . Sias eilutes rašąs
Todėl jam socialdemokra-į ru taiyba turėjo klausyti zmonių išvežimo metu. už-

nors 
žmones 
tverti.

—O
žmonės? 

— Bet
tu gan 

tokioj

AmeriKos

bet 
Dievo su

musu
yra pono

ar komunistai
Pijų Glovacki už-'

ne

žmogus žmogui
daikto, prie kurio negalima}nelygus, Maike. Tu turė- 
nei armnbilu privažiuoti.įtum žinoti, kad ir grybas ne 
nei raplenu nulėkti? (kožnas būna geras. Yra ba-

—Kokiu budu tai pada
romą. aš tėvui neaiškinsiu, 
nes nežinodamas geometri
jos, vistiek to nesuprasi. 
Bet kad neprieinamų daik
tų atstumą galima lengva: 
nustatyti, tai parodo mėnu
lio ir saulės užtemimai. As
tronomai jau už metų iškal
no pasako, kada mėnulis 
uždengs saulę prieš musų 
akis, arba kada jis pats už
tems. patekęs i žemės šešė
lį. Ir jie nekuomet neapsi
rinka. Pasako net valandą 
ir minutę, kada tai atsitiks, 
ir tas visuomet išsipildo ste
bėtinu punktualumu, šito, 
tėve. negali pasakyti joks 
kunigas. joks vyskupai: 
nieko apie tai nežino dagi 
nei pats popiežius, kuris de
dasi geidausiu dangaus pa
slapčių žinovu. Tai parodo, 
tėve, kad mėnulio ir saulė, 
atstumai nuo žemės yra ge
rai mokslui žinomi, nes ki
taip nebūtų galima išskai
čiuoti. kada Įvyks vienas ai 
kitas užtemimas.

—Bet mokslas. Maike 
kaliais ir durnu dalyku pa
sako.

—Ką. pavyzdžiui?
--Ogi paimkim kad ii 

žmogaus ant svieto atsira
dimą. Mokslas sako. kad 
žmogų ne Dievas šutvė* < 
ale iš monkės išsivystė.

-—O ką tėvas žinai, kaip 
žmogus žemėj atsirado?

—Gal aš visko ir neži 
nau, Maike, ale visgi žinau 
tiek, kad žmogus turi dū
šią, o monkė neturi, todėl ji 
negali but jo motina.

—Palauk, tėve. o kas yra 
dūšia?

—Dūšia, Maike, tai razu
mas.

—Turbut norėjai pasaky 
ti: protas?

—Olrait, tegul bus ir 
protas.

—Bet kur būna tėvo pro
tas. kai degtinė nuverčia

ravykų. ir yra musmirių. 
Taip ir su žmonėmis. Vie
nus Dievas sutvėrė, o kiti 
atsirado iš kokio nor: 
d o.

—Tėvas čia prieštarauji 
centam raštui.

Ne. Maike. šventas ras
as apie komunistus nieko 

nesako. Mudu su zakristijo
nu gerai šitą klausimą išdis- 
kusavom ir nutarėm, kad 
komunistų tėvas yra išsivys
tęs iš blusos.

— Kodėl iš blusos?
Ogi todėl, kad jų nota

ras vienodas Paimk šunį ir 
uojau pamatysi. -Jeigu tik 

i jo kudlas įsigaus nors vie
na blusa, tai jau pakajaus 
iis neturės. Taip yra ir su 
komunistais. Maike. Nors 
'ų nedaug, ak* kur jie įlen
da. tai jau ratunko nebus. 
Taigi iš to išeina toks dava- 
ias. Maike. kad blusos ir 
\omunistai turi vienodą no- 
Ujrą. kitaip sakant, jie yra 
ieni kitiems giminingi, o 

giminės visada paeina nuo 
vieno tėvo. Tai vot, šitaip 
galvodami mudu su zakris
tijonu ir padarėm nutari
mą. kad komunistai yra iš
sivystę iš blusps.

- Ar tai viskas?
- Jes, Maike. viskas.

Na. tai dabar nueik.
tėve. pas

tai nebuvo svetimi. Bet gi'Vkio Planavimo Komisijos, eJ° .P115. * u,vuz.- 
tskiri liėiudics komi- kaip kuriuos vezamuo- 

šariatai turėjo be jokio at- s*us, ar nebūtų kas nors čia 
sikalbinėjimo Ūkio Plana- galima padalyti, kad tą
vimo Komisijai teikti reika- masinl išvežimą sustabdyti. , i.inG.to

kartu buvo norėta pasi-' Jus piasote pa-
kaip išvežamiem-iJ,a:akotlIa’:le l>adėtl Lietu’

suteikti bet kuria pa-Y^F" Jus pat-ys Jnatote- 
‘ K negerai. Ta rodi

jaunai v cjv D i I 1 JdU? t i KlintIV V d V • w I « V
Pa.

Lietuviai Mums 
Padės

Gerbiamas redaktoriau. 
Šiandien gavau “Keleivi" 

(45 nr.). Esu Tamstai labai 
dėkingas... Man dabar pri-

tuojau po antro pasaulinio 
karo mus. mažą būreli lie
tuvių. amerikiečiai atvežė 
iš Austrijos į Italiją. Kaip 
miglota tada bu\<> musų 

,1 ateitis. Tas baisus klausi
mas — “Kas bus toliau? - 
persekiojo mus ir dieną ir 
naktį. Bet vieną dieną mu
sų tamsias ir niūrias mintis 
nušvietė šviesus spindules, 
nes atėjo žinia, kad “Ame
rikos lietuviai tiesia i mus 
pagalbos ranką.’”. O koks 
neišpasakytas džiaugsmas! 
Vadinasi, ne viskas praras
ta, yra dar žmonių, kurie 
suprato ir atjaučia mus ii 
Tėvynės nelaimę. Pasiro<lč. 
kad ne visiems esame “fa
šistai” ir “karo nusikaltė
liai”.

mums 
savo gi-
Ten ra

jniMiiiiie iaiSKą is 
.minių Vokietijoje, 
šo:

, Brangus... .Jus

kio butą karštesnio ir jis ne
sitenkino socialdemokratų 
demokratiniais veikimo me
todais. jam atrodė, kad tai laujamas žinias ir paramą. , 
ilgas kelias ir reikia patsai; Liaudies Komisarų Tarv-
gyvenimas šturmuoti, briau- boie Pijus Glovackis, ju po-'s,e,ns •7*’^-*'"-* pa-..

sėdžiuose. dalvvau d a v o,^elb^ bent kad butų ke-j - - - ..
kain lveu< tam Įvedu o kar- bone^ metu maistu ir van- { " - €n ^a-• kad ju>ų lais- 
Raip vgu> taip lygių, o Kai aonminti !kp įmones Lietuvoje arba
tais dar daugiau. I V? apiupinu. inpayinu ...-k.. ~~~ r • •Buvo gera Dro?a iam įgauna, ai ba negali 1 juos

tis į ji kietai, neatlaužia- 
mai irių socialinių gerovių 

bru"! siekti net smurtu, ar dikta
tūros keliu. Todėl jisai dar!

o

ten

siose pareigoseNaujose
jaunutis jau sumezgė iy-j Pijus Glovackis stengėsi iš
sius su ly tų pravoslaviškąja |laikyti Lietuvos ūkio gyve-
demokratija.

Aišku, neišvengta čia ki
tų provokacijos, kokių tos 
rūšies demokratų tarpe ne- 

įmaža butą. Ir Pijus Glovac
kis greitai pakliuvo į kalėji
mą.

Pagal duotas iš aukšto

. nimą nepriklausomoje auk
štumoje i1 su rusų atgaben
tais iš centro Įvairiais pa
reigūnais turėjo kartais la
bai kietų susidūrimu. Pijus 
Glovackis ne labai bojo kar
tais ir jų grąsinimų. -lis tie-į 
šiai jiems droždavo i akis.!

komunistų direktyvas, kalė- kati Lietuvos ūkis turi eiti 
jime visi sėdintieji turėjo visai savaimingais keliais, 
privalomai priklausyti sa-įKaip kurio iš rusų čia į Lie- 
vų kalinių kolektyvui. To- tuvą atvykusių aukštų pa- 
kių kalinių kolektyvui va-;'cigunų Pijaus Glovackio 
dai buvo skiriami iš aukšto.'tiesiog bijojo, kiti jo vengė.
bet nerenkami, 
dais Pijus GR 
nusivylė, nes nekontvnliuo- 
ami vadai greitai nutolsta 

nuo savo bendruomenės ir 
paiso tik asmeninių savo 
reikalų. Kaip daugelis kitų. 
taip ir Pijus Glovackis tuoj 
iš tokio kolektyvo išstojo ir 
kalėjime liko vienas sau. 
Čia jo gyvenime įvyksta gi

tais va-u> treti ka<ė jam duobę. Dėl 
visų daromų intrigų jam 
ne kartą teko vykti i Mask
vą ir lenais aiškinti, irodi 
nėti. kad iisai yra teisus.

Ūkio Komisijos bendra
darbiais. Pijus Glovackis 
pasikvietė tos srities įvai
rius žinovus ir visai nepai
sė jų politinių įsitikinimų— 
kol aš čia. dirbkite, dirbki-

Čia
ivackis greitai

Ris lūžis. Toje mažutėje ka-|tc sąžiningai, niekas jus iš 
inių bendruomenėj, iis jus- čia neiški apštys. Taip jisa;

te pajuto ir suprato, kad ir 
gerais norais vedami pa
skirti vadai daug pikto pa- 

, .... Įdaro, nes nėra kas juos kon-
zaknsti-oni.. «... troliuoia. ka.

kalbėkit abudu rožančių
ssimiegokit.

ir
juos pakriti

kuoja. Čia galimos tik in
trigos, klasta ir melas, tai 
tikras karjeristų kelias.

Išėjęs iš kalėjimo Pijus 
Glovackis jau su buvusiais

tvirtino, taip jisai tikėjo 
Bet dienos bėgo. intrigos 
didėjo ir į Pijaus Glovac
kio vedamą įstaigą vis dau
giau ir daugiau brukte bu
vo brukami iš centro atga
benti rusai pareigūnai.

Visą susirašinėjimą Pijus 
Glovackis savo įstaigoje 
vedė lietuviu kalba, čia

^2?™;at^kvti.' Aš nelabai patar- 
jiems rašyti, nes gerai 

žinau komunistų tvarką ir 
ten kiekvienas, kas turi kad 
ir kokius rysius su užsie
niais — laikomas nepatiki
mu ir vieną dieną gali būti 
ištremtas i Sibirą. Kad taip 

j • - . _ ,i-ra. — tikrai žinau, nes pir-
LietUVUį tarybai.,nsm f»kupaciją pergyvenau 

tėvynėje.
dl.)n?s amerikiečiams yra 

stačiai nesuprantama, kad 
dedasi tokie neisivaizduo- 

įplaukė jami dalykai. Gali būti, kad mes 
dėdė J. ir M. jau senai Sibi- 
'.G baip ir dėdė M. Ten 
iems nieko nereikia nusi- 

bet jeigu neatidavė 
duoklės bent vieną kiaušinį 
ar centnerį bulvių,‘tave gali 
nakčia ateiti ir išvežti. Iš
vežamieji daiktų su savim 
veik negali nieko pasiimti 
u taip be jokio teismo 
"Iii endimio žmonės gyvuliu 
vagonuose su užkaltais lan
gais vežami į Sibirą. Taip 
h-vežė dėdę Motiejų su 
žmona, tain iškeliavo musu 
giminė Martynaitis Juozas 
>u seimą ir taip man ma
tant išvežė 45 tūkstančius 
netuvių. Man širdį skauda 
agalyojus apie tai. kaip tie 

lietuviai uni kentėti vien 
uz tai. kad jie yra lietuviai.

C levelando ALT Sk-v,brolis* Stasys? kuriam ^ada Z,n- ar netaPtume čia lavo-
bUT?»UL l!- amžiaus’.inaS^
_ De, kūne netiki sovietų 

Mr- •’oh" Ho,,u- lėS'i~- jU0S
'■ Viso si,:j7a27. ,.g.n.z'PwSus

tuomet atvirai visa pasaky- -y? 
ti. kas tuo metu dėjosi gefe-JUal< 
žinkelių stotyse ir kaip 
y o žvėriškai elgiamasi 
išvežamais, net vaikais.

(Pabaiga seka)

Aukos Amerikos

bu- 
?u

MOHANDAS GANDHI 
BAIGĖ PASNINKAUTI
Indiios senas vadas M. draugais rvšių neieš- taip nat kilo nesusipratimų 

Gamlhi baigė bado streiką. k<>jo, o laikėsi visai nuoša- •»’ įvairių susidūrimų ir viso
kuri jis buvo paskelbus bab pergyventas dienas šito pasėkoje tasai klausi-
erieš savaite laiko. Jis suti- kalėjime ir tonais Įgytus įs- nias atsidi;rė liaudies komi-
’ o nutraukti badavima po ’ udžius ir patyrimus pei kė- taryboje. Po ilgų karš-
o. k-d Pakistano ir lndiv»s lė į valstybines plotmes gy- tų ginčų I uvo priimtas toksi 

variai jį užtikrino, kad jie venimą ir suprato, kad gy- nutarimas, kad kas taniau-' 
ieškos taikiu būdų savo venime gerbūvio siekimas, ja Lietuvos sovietinėje res-

Nuo 1947 m. lapkričio 10 d. 
iki šių metų sausio m. 14 d.

J Amerikos Lietuvių Ta
rybos Centro iždą 
rios sumos:

Mr. S. Trapkauskas, An- 
sonia, Conn. prisiuntė S.'>o.

M r. J. Žilis, Superior kaisti.
Wis....................................... S5

; A. P- Childs, Grand 
Rapids, Mich., ALT Sky
riaus iždininkas 3525

Mr.Vincas Kiaušas, Hart
ford, Conn........................ §5

Rt. Rev. Z. K. Vipartas 
VVestville ALT Skyrius §52

Mr. J. Mitchell, Wauke~ 
gan, Ilk, SLA auka §15 
-- A,y Šliupaitė, Neu 
* erko Komiteto iždinin-

. (I šią New Yorko sumą 
Įskaitytos ir kun. A. Karai 
leviciaus prisiųstos Bayon-

JietuviV sudėtos 
53/1.2o aukos.)

Mrs. Margaret Cicėnas!
ALT SkvriiK $228.00. -“J nus

Mr. Peter P. Grubis 
lo, Cal. $1.

Šiaip jau amerikiečiams 
esame tiktai “D. P.” 

(dvi raidės), vokiečiams 
buvome nekenčiami “aus- 
lenderiai’’ — pastumdėliai, 
bolševikams esame — “fa
šistai”. Tik Amerikos lietu
viams esame lietuviai, kurie 
patekome į vargą ir nieko 
taip netrokštame, kaip lais
vos Tėvynės.

Aš nuo 1944 m. neturiu 
su kuo susirašinėti, tai pasi
taikius progai norisi pasipa
sakoti. Begyvemlanii virš 
dvejų metų stovykloje ir vis 
turėdami prieš akis tą pa
čią pilką ir vienodą kas
dienybę, beveik pasidarėme 
jau kokie tai ligonys. Taip 
norisi ištrukti iš šitos sun
kios atmosferos ir nuo vis 
dar persekiojančio “Kas 
bus toliau?”. Jei ne jus. 
Amerikos lietuviai, tai ka-

Phi-

ginčams išsoręsti. Mahan- ūkiškojo gyvenimo refor- nublikoY. tas turi butinai 
das Gandhi išpasninkavo ravimas ar socializmo įgv- išmokti lietuvių kalbos. Bet 
nič nieko nevalgęs 122 va- vendinimas yra galimas'tik šis nutarimas liko tik po- 
landas. ’ per demokratiją. Vienok, pieriuje ir padarytas buvo

savaitę pagvven- 
>.lęj. Ten 

jokios reikšmės.?
As negalėčiau sakyti,

, . . „ ? . nePnklausomoj Lietu-
Keleivyje” naudinga yra J°Je nere>kalingos buvo Te

daryti visokius biznio .kel- bėri T’- ^a,ima kaU
t>mn» m paneOiojianu. ton tikrai via kelis kUL

ALT Vykd. Komitetas.

Noriu dar kartą tarti ačiū 
už “Keleivio’’ siuntinėjimą 
ir tikiu, kad laikraštis mane 
ir toliau lankys. Linkiu lai
mingų Naujų Metų ir labų 
dienų “Maikiui su Tėvu”.

Su pagarba, Cėsys, 
Italijoj.

Remkit biznierius, kurie
yra kelis kartus keikiasi **\
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Dar Apie ’Demokratus’
aukšta leidė svečiuojasi fronte

(Laiškas iš Vokietijos)
Musų tarpe yra visokiu

“demokratų”. Vienų tas 
demokratiškas apsiaustas 
\ ra gana sudriskęs ir todėl

kokį Jeronimą, kuris nese
nai jūsų “Drauge” su pasi
tenkinimu rašė, kad Vokie
tijoj socialistai neturi pasi
sekimo. Ar iš tikrųjų taip
ir yra.'per jo plyšius aiškiai maty-Į 

ti, ka iis iš tikrųjų dengia.! , , ...
vra ir tokiu, kurie■,.1.k‘.'oslos demokratuos, min- 
* naujais plosėiais,'1““. atstovauja v.enmtele 

: socialdemok ratų

Kad šiandien Vokietijoj
bet kad 
švaistosi
pasidabinę, juose nė ma-t . , 
žiausio plyšelio ii- tik, kai , .a\. 
didelio pasitenkinimo akv-! V,,k.Iet,)os visuomenuų g}': 
mirksniais, oo.ni.še o,ssr. venimą. neabejoja. Negi

partija, 
kas šiek tiek seka

pamiršę atsar
guma, jie atsega skverną, ,
pamilai kokio plauko si- "?? lam^,u komunistų par
kerimo esama, šitie "fran- u«t ?lba ka? Į?nPaz'ns 
tai" todėl ir pavodneesni. 'naujosios demokratines Vo- 

1 kietijos svarbiausiu šulu
krikščionių demokratų par- 

(l irx» ^!ie keliais vardais čia 
rinki, žinomi), i kurią subėgo kas

* įtik begalėjo išsigelbėti iš muose gavo mažiau atstovu, i i - ? , „ -
_____  .......a#,,;., nuskendusio nacionalsocia-neu u Konscivdtoi įdi. .Aiusu v x i • v j i i • • _ minėtieji "demokratai” pa^ !i?'« lalv° bendrakeleivių 
tenkintomis minomis suti- ?k. ^.-demokratų partt a
ko ta žinia. Aišku. uirdi?'įunaL 1 kniosius vokiečių 
, - , , ■ , demokratus, kurie nori at-darbieciai nemoka tvarkyti , , .■ , ’ , ,. , •A \ statyti demokratinę vokie-Anghjos gyvenimo, gautą f-- J Y

paskola prašvilpė, kraštą i-
stūmė į didesni vargą neini R. i(|j vienminčius
karo metu (tą sako ir kap.- A Valstybėse, rašydamas 
lui stų atstovas Churcmlli. k , Vokietijoj s.-deniokra- 

Dar didesnio džiaugsmo iaj ^isekimo Aš
jiems buvo. kai sužino.,,,. man k , jjg žj • 
kad generolas de Gaulle ,M- m „ J j d Vakaru 
Prancūzijos savivaldybių ,Pl/c„
rinkimuose gavo daugiau i 
balsu negu tikėtasi

O štai keli akvmirksniai, 
kurie juos išduoda.

Nesenai Anglu 
partija savivaldybių

kas gali laikyti demokratiz- 
msčiu kom 
arba kas

tiją.
Ir be reikalo Jeronimas

žmonių norėtų patys būti 
diktatoriais. Š. m. “Kelei
vio” 1 nr. vienas skaityto
jas protestuoja prieš “po
ną”. Straipsnio autorius ra-
šo tiesiog Įsakančiai, pra
šom, kad daugiau nedėtu- 
met, o redaktoriai

MARGUMYNAI
Kiautv&rlei Bus Visai 

Riestai
New Haven, Conn. uoste 

nors gal- stovi mažas, tiktai 90 pėdų
vas nusilaužkit, turit para-;ilgumo žvejų laivas, kurs 
syti taip, kad visiems patik- rengiasi išplaukti i juras 
tų. Autorius sako, esame
lietuviai tai ir venkime len
kiškų žodžių. Kodėl tiktai 
lenkiškų? O jei kalbėdami 
mes sakome: šteitas, štoras, 
pikčierius, plioras ir k. tai 
ar tie nesvetimi žodžiai?
Tuos žodžius vienaip vien

kiautvarlių (austrių) žvejo
ti. Seniau kiautvarlės buvo 
gaudomos šitaip: iš laivo 

'buvo išmetama i juros dug
ną vilktinė, kuri buvo vel
kama juros dugnu, iki laive 
sėdintis žmogus spėdavo, 
kad ji jau turi būti pilna, 

vartojame, bet taip, rodos. Iškėlus vilkstinę^ Į viršų 
1 ir

zonoje (Rusų zonoj s.-dem. 
partija yra uždrausta) s.-

- , -• “*\bidem. partija turėjo 800,000!zybejo .s džiaugsmo. Tik nari m J šitoj’v ‘
tas vyras isgelbes l’rancu7.i-;ki ti ___ 4.:i_!
ją — yra aiški jų nuomonė.į rn9 ;.n

Jų
džiaugsmo.

akvs

r, , , t 1602,000O kad de Gaulle laimeji- (jap)a, 
mas reikštų kelio atvėrimą 
i bonapartizmą, i diktatūrą 
—tai niekis. Ne, ne niekis, 
tai labai gerai, nes tik stip-J 
rus vyras Įves ten tvarką.!
O ir tie “frantai” žino, kad 
ir Mussolini ir Hitleris bu
vo “stiprus” vyrai, o Stali
nas ir šiandien tebėra ir 
taip pat žino, kokią tvarką 
Įvedė atėję valdžion ir kur 
nuvedė savo valstvlies! Tei
sybė, atsimenu, ir anuomet,
Hitleriui laimėjus vokiečių 
kanclerio vietą, Lietuvoje 
buvo žmonių, kurie tą Įvy
ki teigiamai Įvertino, juo 
buvo patenkinti. Šiandien, 
manau, ir jie yra kitos nuo
monės apie Hitlerį, bet kai 
horizonte pasirodo naujas 
“stiprus’’ vyras, šiuo atveju 
de Gaulle, tie musų “demo
kratai” tuoj jam lenkiasi, 
smilko kodilas ir gieda him
nus. Nieko nepadarysi — 
sunku, kad vilkas Į mišką 
nežiūrėtų!

Man dažnai gaila tokių 
“demokratu”. Aš jaučiu.
kad

nigą? Aš nesu matęs, I>et 
tokių pinigų Amerikoje po 
žmones vaikšto. Kieno kiše
nėse jie randasi, tie turi bū
ti turtingi žmonės. Ameri
kos iždas skelbia, kad 1,109 
“notų” po dešimtį tūkstan
čių dolerių yra paleista Į 
apyvartą.

Mažai apyvartoje yra ir 
penkiatukstantinių, jų yra 
maždaug tiek pat kiek po 
10,000 doleriu notų. Po tuk- 
stantĮ dolerių pinigų yra ga
na daug, jų yra apie 750,- 
000, o jm) 500 dolerių pini
gų apyvartoje yra visas mi
lionas.

Juo mažesni pinigai, juo

kartais pasirodydavo, kad 
ji yra pustuštė, o kartais ji 
Įau seniau buvo prisipil
džiusi ir todėl vilkstinė vel
kama juros dugnu naujų ] daugiau jų yra apyvartoje, 
kiautvarlių nebepagaudavo. Pavyzdžiui, popierinių pini- 
bet tiktai jas traiškydavo. !gų po $1 yra daugiau, kaip 

Naujas laivas, kuriam !bilionas! Po $5 pinigų yra

reikia. Mes padarome iš 
lietuviškos ir angliškos kal
bos žargoną ir ji vartojame. 
Nesenai teko girdėti, kaip 
vienas nesenai atvykęs lie
tuvis sakėsi eisiąs i teatrą, o 
jam lietuvis amerikietis tuoj 
pastebėjo, kad čia nesako
me “teatras”, bet “šou”.

I Reiškia, tik Įkėlei koją Į 
Ameriką ir jau vartok žar- 
gonišką kalbą, nes su gryna 
kalba čia nepritiksi.

Autorius dar sako, kad 
ne jis vienas taip galvoja 
apie “poną”, esą daugelis 
lietuvių priešingi tam žo-(

• džiui. Gal ir taip. Bet tie (Kna- 
Į lietuviai yra priešingi tik 
vienam žodžiui, bet jie ne
pastebi, kad jie kas kelin

400,000,000 gabalų, po $10 
yra 627 milionai, po $20— 
450 milionų ir po $50 yra 
50 milionų. Bet po du do
leriu pinigų yra tikini 31 
milionas.

Tuos skaičius apie pini
gus apyvartoje prisiuntė 
mums drg. Jurgis Klimas iš

duotas “The Quinnipiac” 
vardas, turi kitas priemo
nes kiautvarlėms pagauti 
junj dugne. Jis jas gaudo 
siurbliu, kurs, kaip dulkių 
valytojas kambaryje, oro 
traukimu Įsiurbia Į vamzdi 
kiautvarlės nuo juros dug
no ir, sako, visai jų nesuga- 

Itrauktos kiautvarlės Rochester, N. Y
ir kitokios žuvys su vande
niu kyla siurbliu i viršų irjLIETUVOS 
pakeliuje pereina per šie

miesto, ėjo smarkus mūšiai 
atvyko iš Albanijos ir norėjo 

užkariauti Konicos miestą, kad galėtų Graikijos te
ritorijoj Įkurti bolševikišką valdžią. Partizanų puo
limai buvo atmušti. Viršuje matyti, kaip po mušiu 
Graikijos karalienė aplanko kareivius, o apačioje 
matyti sužeisti graikų kareiviai prie Konicos, kurie 
pakelėje laukia kad juos išvežtų i ligonines._________

Graikijoj, prie Konicos 
su “partizanais”, kurie KONSULATO 

PAIEŠKOMI ASMENYS

daly tebuvo tik 
narių, tokiu budu 

partija, kuri iškentė 
Hitlerio didžiausi pei’sekio-’ 
jimą, turi narių 200,000 dau 
giau, negu Hitleriui atei
nant i valdžia.

Manau, kad jis žino ir 
tai,
mente s.-demokratai turi 541 
atstovus, kr.-dem.—104, ki
tos part. 22 (komunistai nė 
vieno), Hesseno — s.-dem.
—38, krikšč. — 28, komu= 
nistai 10, kiti—14, Wuer- 
tembergo - Badeno — s.-d.
—32, krikšč.—39, komuni- 
tai — 10, kiti — 19. Anglų 
zonos parlamentuose — s.- 
demok. — 173, krikšč. —
170. komunistai 36, kiti 50 
atstovų, žino, manau, ir tai. 
kad Berlyno miesto rinki
muose s.-demokratai gavo 
49 nuoš. visų balsų, krikšč. ,savo 
—tik 22 nuoš., komunistai 
20 nuoš. ir liberalai 9 nuoš.

KAS MUMS RAŠOMA
jamKas Pagelbėjo?

Gerbiamieji, —Ką tu išmanai, aš jau
Pranešu, kad dabar jau 4<» metų Amerikoje, tai aš 

, , „ .. , sustojo pas mane ėjusi rus-.tik jau geriau žinau, kaip
kad,Bavarijos parla-;^ -‘Laisvė”. Sustojo ėjusitu! Jus “grinoriai” mislija- 

jr pas mano kaimynę. Pe? te. kad jus daug išmanote, 
ilgą laiką negalėjom nusi- bet pirma pagyvenk čia, o | 
kratyti to laikraščio, pra- paskui jau kalbėk! 
šėm, kad nesiųstų, bet ne- Jaunasis vaikinas, kurs

tas žodis Įmaišo svetimus ir'^4s’ kurie atskiria didesnes 
netinkamus žodžius, nes tie "kiautvarlės nuo mažųjų ir 
musų vartojami neva ang-'J3^ supila i krūvą laivo pa
liški žodžiai ir anglu kalbo-įkirtoje vietoje. Naujas lai- 
je kitaip skamba ‘ ir* kartais j vas su siurbliu, sako, pa
turi net kitokia prasmę. Ašj£aus dau£ daugiau kiaut- 
patarčiau ne‘ redaktorius varlių. Per pirmuosius ban- 
mokyti, bet patiems pasi
mokyti. Jei mes tik tiek sve- va
timų žodžių vartotume.’vo 8’000 bušelių austrių, 
kiek lietuviški laikraščiai!
jų vartoja, tai musų kalba; Sloga Yra Dideli* Bizni* 
nebūtų dar toki bloga ir Į Paprasta musu kasdieni-

dymus praeitą vasarą, lai- 
per trumpą laiką paga-

lukoiia », zc* xgelbėjo. Pagaliau papra- lietuviškai kaina 
šėm pašto, kad mums Į na- rai ir be jokio “akcento’, 
mus neneštų rusų propa- tą atsiliepė šitaip:

trp.

— 4<t metų yra daug am
žiaus ir aš pripažįstu,

daug ką Amerikoie patirti. 
Let AŠ ČIA GIMĘS, todėl 
tu visvien su manim negali 

ia naikini#. Patartina susilyginti!
laikrašti iš Po šito pasiaiškinimo abu- 
tas laikraš- du kalbėtojai nutilo. Tvlė-

igandos ir nuo to laiko 
“Laisvė” nebeateina. “Lais
vė” yra leidžiama žmo
nėms klaidinti, ten tik gi
riamas Stalinas ir jo dikta
tūra, kuri pavergė visa Lie
tuvą ir j _
visiems vyti tą 

namu. nes

Aš, manau, jis žino ir 
tai, kad ne kurios kitos par
tijos, bet s.-demokratų pir
mininkas Dr. Schumacher 
buvo pakviestas Į Angliją

jų kailis baisiai niežti 
po tuo demokratišku ap
siaustu. Jie taip norėtų ji 
nusimesti, bet šiandien už
ėjo prakeikta demokratiz
mo mada: nori ar ne, o 
reik prie jos prisitaikinti, 
jei nori visuomenės gyveni
me šiokį tokį vaidmenį vai- turi pasisekimo

kad

susitikę su kitų kraštų 
Lietuvos lietuviais 

I jais susikalbėtume 
kas iš musų kalbos nesi 
juoktų.

N epri klausom o j Li etų vo j e 
buvo vartojamas ir ponas, 
ir draugas, ir tamsta ir nie
kas nesakė, kad tie žodžiai

Abakcvičienė ir jos dukterys Bro- 
nislava. Ona, Valerija ir Veronika. 
Netv Yorke.

Anelovski Jan, Mt. Carnicl, Pa.
Arlauskas Antanas, dainininkas, 

gim. Amerikoje.
Atkočaitis Pranas iš Varlaukio 

parap. Skaudvilės vai.. Chicagoje.
Ralsiutė - Puskunigienė ri vyras 

Puskunigis Stasys, iš Ilguvos parap. 
Šakių ap.

Baltrušaitytė - Leutritz, iš Šakių 
ap., Brooklyn.

Batavičiutė - Ronkeyko (buv. Žu
kauskienė), Aleksandra iš Šaukėnų, 
vyras Zigmantas Rondeyko, ir vai
kai Benediktas ir Sifoja, Philadel- 
phiiojc.

Robinas Jonas.
Brink manas Martynas, gyv. Broo

klyne, iš Tauragės ap.
Bublaitis Jurgis iš Šakių ap., Broo 

klyne.
Budrys Kazimieras iš Plungės v..

Jonas, Juozas

musų
ai jnė sloga, kartą kitą per mė

mės su j tus aplanko visus žmones, 
ir nie-j paprastai sloga praeina

greitai ir, rodos, nepadaro!Telšių ap., ir vaikai 
dauir žaloj ; Rpt kai ,

~ j anianas iš rstezęrtniij v«i.,
politan Life Insurance kom-p^ «p. 
panijos žinovai pradėjo S™ i££!,r£' Md
skaičiuoti, jie apskaičiavo. 653 W. Ix>mbard Street.
• i i . Dorilait Marv. gyv. Richmond Hilljog sloga padaro per metus n. y. i«7-4«^ii6 stwt.

viena biliona doleriu L Andrius ir sesuo- - i Šneideriene Augustė. Boston.
Eimanauskienė - Stankevičiūtė Ur 

Vra aDskai-i ■'5u^ fejavonio vai., Vilkaviškio 
w. • • • i • i • * f^pf-kr.iCIUOjami Šitaip: kiekvienai Gasiunas Kazimieras, sūnūs Lau- 

, . tiek dėmesio'; karta sloga tęsiasi iki pen-^2?? ?aL’ R^'škio ap.,
nekreiniM i navnrh'nimu Oi- ’i- ' i i - r en'laaelphijOK ar Chicago.ntKieipia į pav adinimą, o .Rių dienų, kada žmogaus Gavelienė (buv. Šalkauskienė)- 
<11 (JI HZlclU, k<li knlLiint su dpi VMVVzin-1 Mačiulaitytč Agota iš Vilkaviškio

-žm/.o-iim; v..zi;«;P-- . UCI \di\an ,ap vyras GaTelis Simonas ir duktė
žmogumi vadini',C1OS nosies, yra daug ma- šalkauskaitė Petronė. Bayonne.

juos teta ar dėde . Tie; yps.-ni< nt,,,u nornuiliškai Gižėi, du broliai, sūnus«z.t. ms. nt.. u normailsKai. iš Pušaloto vai., Panc-

tiek metų tu galėjai ietimi. Autorius sako, kad į už
žmonesgudresnius

me ponais. Kiek man yra 
tekę pastebėti, tai gudres
nieji žmonės

vadina- Į nuostolių.
Nuostoliai

svetimujome ir mes. kurie arti sto
vėjome. Tik. vienas i kitą 
i aziurėję. mes visi pama
nėme ta pati dalvka: KAIP 
GALIMA ‘ IŠMIERUOTI 
ŽMOGAUS IŠMINTI?

Jei kas išgalvotų tokią 
mašinėlę, kuri. pridėta prie 
pakaušio, parodytų, koki 
via žmogaus išmintis, tada 
klausimas butų lengva iš
spręsti. Bet mašinėlės tokios 
dar nėra. Todėl kai kurie 
žmonės išminti matuoja 
tuo. kiek jie metų Ameriko
je vra išgyvenę. Jei tu nau
ias čia žmogus, tu turi būti 

kad knygą durnas. Jei esi senas ameri- 
“Ar Romos Popiežius yra i-.onas, tu turi būti labai 
Kristaus Vietininkas” pa- j rotingas. Toks išminties

tarnauja rusams, o ne 
lietuviams.

Su tikra pagarba, “Kel* i- 
vio” ir “Naujienų” skaity
tojas, J. K.

Stamford, Conn.

Gera Knyga
Gerbiamieji, 
Nuoširdžiai dėkoju

J. A. Valstybes, Švediją,
Norvegiją ryšiams užmegs-; 
ti. Aš, sakau, nemanau, kad Nuoširdžiai dėkoju tam- 
Jeronimas visa tai nežino- toms už j risiųstas mano 
tų, o taip pat nemanau, kad prašytas knygas ir už yiun- 
jam galėtų čia mano sumi- timą skolon man “Kelei- 
nėti faktai rodyti, kad Vo-'Vo 
kietijoj s.-dem. partija “ne- Pini< tr

Aš ma-!rtengsiu
nau, kad ir čia yra savotiš- krikti, 
kas demokratišku apsiaus- Norėčiau, 
tu pridengto kailio “pasika-
symas” arba kaip tas posa-

s pasiųsti pasi
galimai greitesniu

dinti. T(xlėl aš labai gerai 
suprantu, kaip jiems yra 
malonu “pasikasyti”, paste
bėti demokratijos tą ar ki- .
tą, dažnai tik tariamą ne-į kis — tegu vaikas bet kuo skaitytų kuo didesnis 
pasisekimą ir tuo budu sa-Į raminasi, bile nusiramintų, 
ve nuraminti. i tik negražu, kad kitus klai-

Aš puikiai suprantu kaž dina. Tavo Žemaiti*. į geriau

Kalendorius Jau Gatavas
“Keleivis” jau išleido dideli Kalendorių 1948 me

tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir visokių pa
siskaitymų. Yra arti 100 puslapių rašto.

Kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius jau siunčiamas visiems užsisakiu
siems. Kviečiame visus nieko nelaukiant užsisakyti 
kalendorių, kad ji gautumėt kol da neišsibaigęs. 
Užsakymus prašome siųsti,

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

žodžiai tinka tiktai tarp gi
minių, bet musų tarpe tė
vai kartais vaikus išmoko 
tuos žodžius vartoti ir kal
bant su svetimaisiais. Dau
geliui toks pavadinimas vi
sai nepatinka. Luckienė.

Klausima i

ietu- matavimas yra labai leng- 
vių katalikų skaičius, tada vas. i ik neaišku, ką daryti 
tikrai jiems akys praregėtų su tais šimtais tūkstančių 

kaip ir manosiom bepročiu ivaiiiose ligonine-
praregėjo ją perskaičius. sę. kurie yra 

Reiktų, kad ji butų da i- visvien pat' ko

giau reklamuojama tamstų mins? 
i laikrašty.

Reiškiu augstą pagaroą,
Z. Puliauanskas.

Blind River. Ont.

Kaip Matuoti Tšmint;.?
Aš kartais nueinu i mm-ų 

'kliubą ir ten tenka girdėti 
visokiu diskusi iu. Ana va
karą
josi vienas 
žmogus su

klausiau, kaip kalbė
jau pagyvenęs 
jaunu vaikinu, 
“ai ie viską ir us

čia gimę ir 
i beprotna-

Kartais žmones išminti 
matuoja pagal išeitą moks
lą. Ot. sako. ms yra protin
gas, jis kalidžių baigė! Bet 
ka darvti su tais mokytais 
vvrais. kurie gyvenime pa
sirodo visai ne tokie jau 
I vėjingi, o kartais yra sta
čiai liurbiai! . •

Kiti vėl i-minti matuoja, 
nagai ta. kiek žmogus kal
bų moka. Ot. sako, gudras, 

net penkiomis kalbomisJie kalbėjo .
apie nieką”: tninuti politi- kalba! Peniu"' kalbos mo- 
kavo, truputį kalbėio apie keti, tai danc._ bet ai tas 
Lietuvą, paskui apie sa\o padaugina im mtĮ, as \i>gipat
pažįstamus, anie dalba ir nežinau, 
pagaliau dėl kokio tai klau
simo jie susiginčijo. Balsai 

! pradėjo kilti, argumentai 
pasidarė karštesni ir paga
liau vyresnvnis

Bro

zesnie, iicku nviiii«iii^n«»i. JjrnOt kitosio 
vėžio ap.

Glušinskienė Katrė.
Jankauskas (Jankauskai) 

netenka - Kretingos ap.
milionų do-ciįanu,aitienė ' Lep*ytė K"nstan-

leriu uždarbiu dėl slogos.; Januševičius Andrius. Mohonoy
In,/ X -i • • i-a* • i City, Pa.. 1234 E. Wader Street,
i 110 to 101K1H pnCIOtl VISO-1 Jonušis iš Skapiškio vai. 
kius vaistus “slogai gvdv-L-£ukny.tės,J>?ulina ir Zx,sė iš ,,an- 
tl . v aistai ne ką gelbsti,. Kalvaitis Vincas, sun. Vinco, jfi- 
bet žmonės kaštijasi. Taigi, mV ^°st01?.- Mavs- 
mellka slogos liga, bet nuo- Juraitienė Marijona iš Suvalkijos, 
stolinga ir gudrus daktarai valKa^į^nev,adas iš ž^žmariu 
rakinėja savo smegenis, karalas Eleanor. gyvenusi 3335 
kaip surasti tikrą, pigų ir, 'a_oVonorc- «a> Hunor str«*- chi- 
jei galima, skiepų vaistą, Kareckas Jurjri' 
kurs žmones tikrai apsau-iYorkc'.cne °na 18 
gotų nuo slogos ligos.

i Kai sloga yra sunkesnė, 
J žmonės visai nedirba ir 
‘vien darbininkai 
per metus 420

L Kur atsirado pirmoji 
gyvybė—sausžemy ar van
deny?

2. Kurios žydų giminės 
ainys p-a Etiopijos karalius 
Haile Salassie?

3. Anglai turi posaki 
“Britannia rules the vvaves” 
— ar jis tikslus?

4. Kuri kalba yra skaito
ma diplomatų kalba?

5. Kelių musų valstijų 
pavadinimai susideda tik iš 
keturių raidžių?

6. Kiek elektorių balsu 
1936 metais gavo republi
konų kandidatas Landonas?

7. Ar kada nors buvo sta
tomas išgarsėjęs Babelio 
Bokštas?

8. Kuris miestas buvo pir
moji italų monarchijos sos
tinė?

9. Kurioje valstybėje yra 
daugiausia kveikerių (qua-i 
kers) sektos išpažintojų?

10. Kurioj valstybėj dau
giausia pagamina sidabro? !

(Atsakymai 7 pusi.)

Yra, Bet Ar Matysim?
Ar esate matę $10,000 pi-

iš Trui-

ir sesuo Kama- 
Zaslių vai., Nevv

leškomieji arba apie juos žinant įė
ji maloniai prašomi atsiliepti į:

Consulate General of l.ithuania
41 West X2nd Street,
New York 24, N. Y.

Kliubieti.. pB|taH,inkinle d 
oklyn, N. i. # 5

kaimynus užsisakyti
NecfltinkA Ponas

Diktatoriai daug kam ne-

us ir 
“Ke-

leivį”. Metams $3.00.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TIRTAS SIEKIA VIRS $2,5<MU>00.0«.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių ap»1rart»lų 
vra išmokėjęs arti $5.000.000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.06 iki 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Paliar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Ar Tikrai Moterys Nori 
Pasauli Valdyti?

valdote

menę, kad gręsia epidemi
jos pavojus ir visi privalo 
skiepytis.

Influenca via tikrai pa
vojinga liga. di atsiranda 

ištaigiai ir paprastai prasi
deda galvos skaudėjimu, 
tempei' a t u r o s pakilimu, 
skausmais strėnose, dažnai 
j radeda skaudei gerklę ir 

! prasideda aštrus kosulys. 
Dažnai visa tai baigiasi 
[ laučių uždegimu ir mirti
mi.

i lnfluenea apsirgęs žmo- 
Igus privalo būt kuo grei-

už : giausia izoliuotas, atskirtas 
neužkrėstu

Ar mes, moterys, tikrai kiek negeriau 
norime pasauli valdyti? Aš tas praeities moteris, kurios j nuo kitų. kad 
manau, kad ne. Visais at- savo laikais valdė savo kia- . <veiku. Šita liga ima lygiai 
žvilgiais žiūrint, atrodo kad stus. Egiptą valdė Kleopai- :aunu> kaip ii seno amžiaus 

ra; Rusiją. Katerina Di- į žmones.
buvusi

dabartiniu laiku nei vienoj
valstybėj tokio užsimojimo tižioji, kuri. sakoma, 
iš moterų pusės nesimato, lietuvė kaimietė;
Jei moterys ištikrųjų trokš- valdė Elzbieta, ir tt. Ii 
tų tos atsakomybės, tai de- dienų vyriški valdonai 
mokratiškose šalyse, kur jos kiek negeriau valdo už 
turi lygų balsą su vyrais,
jos labai lengvai galėtų to

kad
1915 metais išrodė, 

tipriausi ir sveikiausi

siu 
nei 
da

bartinę Olandijos karalie
ne Marthą. arba nesenai

Angliją krisdavo pirmiausia.

pasiekti, nes pasauly yra dėlei senatvės pasitraukusią,
daug daugiau moterų negu 
vyrų. Jos toki jierversmą 
padarytų be jokių revoliuci

jos motiną VVilhelminą. 
Prastai valdyti gali kaip 
vyrai, taip ir moterys. Mat.

jų. Jos galėtų paimti vai- pasauli reikia tvarkyti, o ne 
džios vairą Į savo rankas valdyti — tvarkyti pagal 
ramiu balsavimo budu. Jei gyventojų daugumos priim

tą konstituciją. Laisvu bal- 
neieško. savimu išrinkti gabus, sąži

ningi žmonių atstovai, ar 
jie butų vyrai ar moterys.

parei
gas atlikti.

Pasaulį prievarta valdyti 
norėjo Hitleris. Mussolinis^ 
ir kiti panašaus plauko gai
valai. bet kur jie atsidūrė?) 
Tas pats laukia ir kitų dik-; 
tatorių. Žinokim. kad anks-' 
čiau ar vėliau, valdomieji 
susipras ir visus 
sius valdvtoįus nušluos nuo

jos to nepadaro, tai reiškia, 
kad jos tos garbė 
Jos nenori tokios didelės 
atsakomybės, dėlto daugu
ma moterų politika visai mokės tinkama; savo 
neužinteresuotos. Tiktai ma
žas jų nuošimtis šiek-tiek 
nusimano apie politiką ir 
jos pasaulinę reikšmę.

Demokratiškose 
kur moterys mažai vargo ir 
skurdo mato, jų galvos pri
pildytos tuštybėmis. Joms 
daugiau rupi gražiai ir 
madingai pasipuošti, negu 
tinkamą asmenį išrinkti i 
miesto, valstijos arba šalies na;' 
valdžia.

žemės paviršiaus. Kiekvie-

Pasirodžius namuose to
kiai ligai, nieko nelaukiant 
reikia pašaukti gydytoją ir 
stroj iai pildyti jo patari
mus. Ligonis privalo nesi- 

iš lovos iki daktaras 
nepavelys. Nors karštis ir 
atslūgsta, tačiau lovoj daž
nai reikia da gulėti keletą 
savaičių, kad nepasidarytų 
komplikacijų. »

Ligoniui pasveikti daug 
reikšmės turi smagi nuotai-1 
ka ir malonios apystovos? 
Nusiminimas ir susierzini
mas apsunkina ir gulina li
ga.

r ALGI Al
Kaip padaryt sriubai 

bui i oną.
Prastesnė mėsa. kaip tai

už<iliku-’nuo kaklo. blauzdkaulio ar
ba peties, vra geresnė bu-

ii

tironas susilaukia 
garbingo galo.

Taigi.

ne-

as patariu mote- 
preten- 
valdy-

ralikime tai vyrams, 
elgiasi nevien o mes pačios Iav:r.K:mė>. 
ateivės, ku- dalyvaudamos p j. im

Šioje šalyje didesnė mo
terų dalis visai nesinaudo- rims neturėti jokių 
ja balsavimo teise. Ką vy- rijų. prie ''pasaulio 
rai išrenka, tuo jos paten
kintos. Taip 
mažamokslės ___
rioms yra sunkiau balsavi- kimuose ir visur, kur tik 
mo reikšmę suprasti, bet ir būna svarstomi visuomeni- 
daugelis čia gimusių ir aug- niai klausimai. Mes pasi- 
štesnius mokslus išėjusių ruoškime tam laikui, kada 

visi valdytojai ir negarbingi 
politikieriai bus šašlavvnan

mo

moteių. Jos mažai intere
suojasi ir politikoj visai ne
dalyvauja. Jų supratimu, 
balsavimas “per menkas’’ 
reikalas, kad leisti jam lai
ka. Ot, nueiti ant “mūviu”<C ~
arba kur kliube kortomis 
palošti, tai jau kas kita.

Man. moteriai, yra labai 
nesmagu tai rašyti, bet tai 
yra faktas. Musų moterys 
politikoje yra apverktinai 
apsileidusios. Taigi be rei
kalo tūli vyriškiai taip nusi
gando, kad: "jau bus bėda. 
bobos nori pasaulį valdyti". 
Nebijokit, kaip “valdėt” iki 
šiol. taip ir ateity galėsite 
“valdyti", nors tokiu valdy
mu neverta girtis. Jus nė

susipratusių žmonių įsme.-- . 
ti, o jų vietas užims laisvų 
žmonių išrinkti atstovai, vy
rai ir moterys kartu. Tokie 
atstovai, kurie pildys šalies 
įstatus, o ne diktuos žmo
nėms, ką jie turi dalyti al
ko nedalyti.

Tiktai laisvam, demokra-, 
tiškam pasauly gludi musų 
visa ateities viltis. Despotu, 
ar tai moterų ar vyru. mums t 
jau nereikia? Kapse, i

Iionui. Gerai nušluostyk 
i mėsą drėgna drobe, nu- 
j pjaustyk ją nuo kaulų ma
žais šmoteliais, sudėk in-1 
,dan. įdėk keliatą čielu pi-i 
[pirų ir pasudvk. Kai užvirs, 
ugnį sumažink ir lėtai vi
ri'z z-'z:a? šešias valandas. 
Kitus priesk nios, kaip tai 
sv-guną. salierus, merk vas,
. tt. sudėk pasku
ti'i. ii pusvalandį.

Norint kad bulionas butų 
labai tyras, jį reikia išvaly
ti z. L rio baltymu ir lukš- 

Sutrink kiaušinio lukš-: 
tą ir sumaišyk su baltymu. 
Sudėk į jau perkoštą buljo
ną. pavirmk kokias 3 minu- 
tas ir vėl perkošk. Dabar 
bulionas bus jau gatavas 

kokiai sriubai, jį gali-bet

KAS REIKIA ŽINOTI 
APIE “FLU

PAVĖLAVO...
“Flu," tiksliau sakant, 

“influenca", yra užkrečia
ma liga: jos bakterijos’ 
sparčiai plinta nuo vieno' 
žmogaus prie kito. Todėl., 
kada tik influenca pasiro
do, visada yra pavojus, kad 
gali kilti epidemija — ne- 

Isuvaldomas ligos siautimas. 
Mes da atsimenam 1918 
metus, kuomet influencos 

1 epidemija nunešė į kapus 
l milionus žmonių. Ameriko
je tada retas buvo namas, 

•kur nebuvo šermenų. Buvo 
| atsitikimų, kad išnyko išti- 
jsos šeimynos.

Šiandien daktarai sako, 
t kad tokia epidemija jau ne
įgali atsikartoti, nes yra iš- 
I vystyti nauji vaistai — to- 
1 kie skiepai — kurie užkerta 
ej idemijai kelią. Bėda ta
čiau, kad tie skiepai neap-

Nevvyorkiškis Benjamin saugo ja žmogaus visiems 
Weiner buvo susidėjęs su laikams, o tik nuo 6 iki 12 
gengsteriais ir sakė saviš- mėnesių. Ir kai žmogus ap- 
kiams, kad jis greitu laiku .“ergą, skiepai jau nebe- 
nutrauks su jais visus ry- gelbsti; jie tik apsaugoja 
sius. Bet gengsteriai “užbė- puo ligos, jeigu žmogus bu? 
go jam už akių’’ ir jį nušo- įskiepytas iš anksto, 
vė jo bute, kada jis guldė dėlto yra tai svarbi apsau 
į lovą savo kūdikį. Čia ma- g«b nes jeigu liga dabar pa

 ,'JT
JŲ KELIONĖ PASIBAIGĖ...

Du jaunikliai, Elva Bushnell 12 metų ir jos broliukas 
Donaldas, 9 metų, pabėgo iš namų. Tucson, Ariz. ir 
nuvyko į Los Angeles, Kalifornijoj. Ten juos polici
ja sulaikė ir nufotografavo policijos stotyje. Vaikai 
keliavo svieto pamatyti ir savo senutę aplankyti, ku
ri gvvena Kalifornijoj. Svieto jie pamatė, bet senu
tės nepasiekė, nes policija grąžino juos namo.

TU GRĮŠI...

Prie tavo tėviškės beržų
Ramunės man pasakė,
Kad grįši tu, kad tu myli...
Bus dar graudu—
Praeis skausmingos ilgos naktys. 
Tačiau širdy viltis gili.

Aš nežinau, kažkas man tyliai moja... 
Gal tai palaukėje žali beržai?
Gal švelniai šlama jaunas vasarojus?. 
Aš nežinau. Ir tu gal nežinai?...

Nueina dainos panagiais,
Armonika nuklvkia,7
r\ „z. as __via įduniu ii Miid urv
Diena ateis,
Išauš gražus rasotas rytas, — 
Vėl su tavim aš laime ausiu...

KO AŠ LABIAUSIA 
NORIU.

Nors aš ir pavėlavau pa
reikšti savo mintį, bet visgi l 
galiu pasisakyti, kad aš la-' 
blausia trokštu meilės. Ne' 
asmeninės meilės, bet mei-. 
lės visai žmonijai. Meilės irj

_ ...... : sutikimo tarp vedusių, kad
■ ja padėti šarnyruvan ir lai- nebutų tiek daug persisky- 
ų\ z 'elias dienas. rimų ir nesutikimų. Aš no

riu. kad šių laikų vaikai ge
riau mylėtų savo tėvus, ku
rie daug vargo ir rūpesčio 
padėjo kol juos išauklėjo. 
Atvažiavus čia, į svetimą 
kraštą, mums buvo neleng
va užsipelnyti duoną ir dar 
keletą vaikų išauklėti ir iš
mokslinti. Na, o dabar, ta: 

i jau tėvai jiems “k 
nieko nežino.

Olandiškas Obuolių Pyra
gas su Razinkom.

puodukas cukraus.

iesto ar mar-!

pieno.
miltu.

baking

i
1 kiaušinis.
2 šaukštai 

garino.
1 puodukas
2 puodukai
2 šaukštukai

derio.
Pusė puoduko 
1 šaukštukas 
Cinamono.
Išplak

iki putų. supilk 
pytą sviestą ir vanilę.

razinkų.
vanilės.

pau- “kvaili’

Aš kalbu iš patyrimo, nes 
aš pati turiu dvi dukteris, 

kiaušini su cukrum!kt,ri^ meile ne?id.žiaugiu; 
pieną, ištir- Su viena iau keturi 
mile Persi-‘kaiP nesueinu ir nepasikal- 

jok miltus' su baking pau- blL Ji ant ma?V, ?uP^ko’ 
deiiu j,orą kartu, supilk i kad pabariau uz blogus dar- 
skysčius, sudėk miltuose iš- ’r
voliotas razinkas ir viską
gerai išplak. Sudėk tešlą į 
gerai išteptą blėtą ir viršų 
apdėk supiaustytą obuoliu 
riekutėmis. Apibarstyk tun
tais riešutais ir cinamonu

bus, todėl daugiau ir nesi 
uodo. Antroji taip pat labai 
išdidi ir savo motiną laiko 
nieko nežinančią. Kuomet

cinamonu 
•taisytu su cukrum. Kepk 
4o mintitas vidutiniame 
karšty.

ŽARNOS DEŠROMS 1$ 
ORANčIU.

£

Tarybinio Piliečio Diena
BUKŠA vanojąs. Draugas Gentila, 

Miškų Eksploatacijos \ al- 
dybos viršininkas, toj dide-

M. Kuprėnienė.

iiao> metą vaire:.::?, u:iipi 
tėvų lepintas, tokiame am
žiuje, prieš ūsams panosėje 
į radedant dygti, — iš viso

linkės i mažas avantii - H •
h j* Verslovskane, jo sekretore.

kis!
Nespėjo Gentila atsisėsti 

savam kabinete vieton, kaip
yra
ras. Bet Kaziukas prie 
ševikų pasidarė kiek savo- .. .. 
tiškas: triukšmingas dau- \e!>lu 
giau. kaip reikia, vis klausi
nėja ir tokius klausimus sta- mcciu> 

i kuriuos geriau butų ne- \°Je’

užpuolė draugė Raiša 
šlovskait 

Draugė Raiša senos
Ver

iu seimą buvo prieš šimt- 
apsigy venusi Lietu- 

net nežinoma, ku-
atsakyti, - ne tie laikai:1?? tu.omet J,aYar.de’. 
kai ateina iš mokyklos, tuoj Cla.u.-lr Pax videtinai \ei te.-i 
stveriasi radio ir būtinai ^upnkimu n uz tai
nusuka į Maskvą; išmoko ieVax 1?.a\1
dainuoti:

buvo
giminės atžala.

to.

“Jesli zavtra voina..
Ir nesuprato jo, 

nuoja iš pamėgimo,

“Th<
neša,
žarnos

kaimas dova
nojo jai jos pavardę. Bet 
laikai keitėsi ir prisitaikin
dami keitėsi ir Veršiai. Rai

dai-j sos prosenelis pasidarė pi' - 
nininku dideliuose dvaruo
se: jos senelis — stambiu 
manufakturininku. Nauja, 
kapitalistinė santvarka ne
aplenkė ir Raisos šeimos: 
nebuvo patogu Veršiu ieiti

ar
ar besi

tyčiodamas. Kartą net pa
klausė ar neverta jam sto
ti į komsomolą? Dr. Gen
tila aiškiai jam neatsakė,— 
ir ką gali Miškų Eksploata-
cijos Valdybos viršininkas i į pasaulinę rinką, ir Veršiai 
atsakyti? Bet neatsakymu pasidarė Veršlovskiais, — 
skylės vaiko sąmonėj neuž-; buvo rimčiau ir gražiau, 
lopysi, ir kaip jis tą neatsa- Kuomet Raisos senelis pra- 
kvtą klausimą pas save dėjo daryti didelį biznį su 
sprendžia, tėvui buvo visai didelėmis Rusijos firmomis, 
neaišku. Vėl iš kaž kur iš- Raisos tėvai, visame kame 
lindo klastingas velniukas didelio pažangumo žmonės, 
ir šmežtelėjo per opią drau- visu veidu susiveilė į visą. 
go viršininko sąmonę, o vi- kas rusiška. Padėjo mokyk- 

Idujinis tardytojas, atrodo, la, vertė reikalas. Visu sa- 
, telaukė, kad tuojau pradė- vo nusistatymu dalyvavo 
' tų kvosti. Rusijos įvykiuose ir bent

Gentila griežtai sutram- kiek buvo stabtelėję, kai 
dė piktas pagundos pastan- ten įsigalėjo bolševizmas, 
gas ir grįžo į save. “Sakyti Bet Raiša, taip pat visuo- 
Marytei, kas atsitiko, ar meniškai pažangi, be sun- 
nesakyti?" Draugas Anice- kūmo peržengė ir tą įvykių 
tas vengė gyvenime tragiš- slenkstį: ji griežtai atsiribo- 
kų momentų ir pagalvojęs jo nuo buržuazinio pas.au- 

• nutarė ir šiuo kartu nebėg- Po ir pasidarė daugiau.i = , = - • - • 1 __________ i_____ti Įvykiams uz akių: nesą-. Kaip iw nuošimčių Komu- 
kyšiu. Ir su tuo nutarimu nistė, nors jos tėvelis, ne- 
audros Gentilos sieloj apri--blogai senatvei apsirūpinęs, 
mo, veidas pasidarė beveik namų židinio šiluma palai- 
toks kaip visuomet, tik jisjkė ir jos ne labai rupestin- 
visas kiečiau susirykiavo ir gą būklę. Galimo vidurio 
įsakė sau: “Laikykis, Ani-(besilaikydamas. Raisos tė-UŽMUŠĖ VAIKĄ

K"

Policija sako, kad šitas 
vyrukas, Harold Beach Jr., 
užmušęs vieną aštuonių me
tų mergaitę Clevelande. 
Sheila Ann Tuley, 8 metų

j vas įs vienos pusės neuz- 
Marytė.\ miršdayo Veršlovskių fir- 

visuomet pastaruoju mos reikalų, iš antrosios — 
susikaupusi; rimtom, kentė dukters ekspansijos 

akim apėjo valgomąjį, už- pasireiškimus, tuo budu už
kliudė jomis vyrą ir tik pa-Į ėmęs pavojingiausią pozici-

cetai,
miesto grizo

aš jai patariau, kad mėgin- mergytė, buvo atrasta suba- 
tu susitaikyti su savo vyru, dyta peiliu netoli savo na- 

- - - mų. Policija žmogžudį suė-

e Farm Journal" pra- 
kad netolimoj ateity 
dešroms busiančios 

daromos iš oraneių žievių. 
Orajicių žievėse yra klijų, 
pektinu vadinamų, kurie su- 

Visl^ą^yti .su tūlais chemiką-i meilė 
lais pavirsta į tokia 
iš kurios galima

tai ji man laišku atsakė: 
“Kaip tu gali mane mokyti, 
kad tu pati nieko nežinai”. 
Motinai nei meilės, nei pa
garbos nėra.

Tą nat i galima pasakyti ir j 
apie visą žmoniją. JeiPU; 
pasauly viešpatautų meilė, 
tai nebutų žiaunų karų ir 
nežūtų tiek motinų sūnų. ( 
nereikėtų joms tiek ašarų 
išlieti

mė Baltimorėj, kur jis pa
bėgo po šitos šiurpios žmog
žudystės.

Didysis
SAPNININKAS

Sa Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

s formato, daugiaa 
kaip 300 puslapiu, kuriuose su-

Taigi, aš už vis labiausia jrasvta apie 1.500 visokiu sapnu, 
trokštu meilės, nes kur yra Kal?na $•>, bet “Keleivio” skai

tai p vyro ir moters, tytojams tik $1.00. 
ą gumą, tarp vaikų ii* tėvų, tarp
padaryti draugų ir tarp tautų,

siskundė. kad pieno 
darosi vi? sunkiau. Kai Ka
ziukas irgi įgriuvo į valgo- 

imąjį. pilna klausimų burna, 
[pavalgydino vyrą. ir sūnų, 
pastarajam primi n d a m a. 
kad apsivalytų drabužį ir 
batus. Vyrui padarė “buter-Į 
brodą" ir įdėjo į portfelį. 
Kai Gentila ėjo pro duris 
tarnybon, palydėjo jį už 
durų rimtom, bet šiltai kal
bančiom akim ir santūriai 
paklausė;

—Kada grįši pietų, An- 
cai?!

—Kaip tik galėsiu,—at
sakė nieko nepasakydamas.

—Sudie, Mariuk!
Tylomis priėmęs žmonos 

rūpestingą atydą, Gentila, 
išėjęs gatvėn, net susisuko 
iš apmaudo: “Kaip galėjau 
panašiai pagalvoti apie Ma
rytę?"

Tas sielos kartelis laiki
nai apramino jo didįjį in- 
I esti.

£ * ♦
Kuomet draugas Anice

tas, gatvės vėjo prapūstas 
ir bent kiek jos judesio pra

skaidrintas, peržengė Miš- 
Jkų Komisariato slenkstį, iš 
karto pasijuto kaip Į didelį 
fabriką Įėjęs. Viskas čia su
kosi, bėgiojo, rašė, skaičia
vo, kombinavo, ir viskas 
buvo daroma vienam dide
liam darbui. Viską suko ne
matoma ranka ir viską pri
žiūrėjo nematoma akis. At

gauti ją — ant dviejų kėdžių.
O draugė Raiša tikrai bu

vo ekspansyvi, ir tarybų 
santvarka rado joje beato- 
dairiniai patikimą ir uolią 
darbuotoją.

—Draugas viršininkas, — 
tarė ji, nešdama rankose 
pluoštą raštų, — mums čia 
yra svarbių reikalų. Visų 
pirma. Visasąjunginis Tran
sportas mumis nepatenkin
tas, kad ned uodą m jam 
darbo. Musų miškų plukdy
mas yra labai primityvus ir 
musų medis pats plaukia 
vandeny. Mes turime pasi
vyti tarybinę techniką ir 
medi plukdyti su garlaiviu, 
kaip daroma visoj Tarybų 
Sąjungoj. Kaip draugas 
Gentyllo tą reikalą mano?

Draugas viršininkas ma
nė. kad ne draugės Raisos 
reikalas kišti savo nosi. kur 
nereikia. Bet to pasakyti jis 
negalėjo. Tarybų santvarka 
remiasi nuoširdžiu visų 
bendradarbiavimu ir reikšti 
iniciatyvą buvo ne tik teisė, 
bet ir kiekvieno tarybų pi
liečio, ypač komunisto, prie
volė. Pabrėžti skiriamąją 
tarp viršininko ir jo sekre
torės liniją galėjo kartais 
reikšti vadistinio režimo 
tradicijų atgaivinimą. Tas 
dabar, žinoma, nėjo? ypač, 
kad draugė Raiša norėjo 
būti mandagi, visuomet len
kiškai tardama draugo vir
šininko pavardę. Bet ne tas 
dabar buvo svarbu. Svarbu 
buvo, kad Visasąjungini?

Į > M t w O — ’ J'--<5“ • 1'— -  |>*'iui J l, i \ U a Uį, U IV -- --I
tyti jo paveikslas su vaiku- sirodytų, sveikatingumo or- 'a,g°mają plėvę dešroms 1 viešpatauja laimė ir —, 
čiu. ganai tuojau Įspėtų visuo- dengti. i mybė.

ten! Gaunamas “Keleivio” knvgv- 
links- 'ne. “KELEIVIS”

rodė, kad čia pats oras da
boja, kad viskas eitų taip, _ o—
kaip reikia. O kaip reikia, Transportas norėjo ir vertė 
žinojo nežinomas ir nema- medi plukdyti garlaiviais, o 
tomas protas, rustus, nieku ne sielininkų pagalba.

F«rmerk«. Broa<lway, S. BoMon, Mass.nepasitikįs ir niekam nedo-' (Bus daugiau)



So. ... Sausio žį u., i Sis m. KELEiViš, $6. ttLO 1 Mi< l'iisi.lpiA SfplUlGl

Iš Plataus Pasaulio
apskričio Wilkes-Barre a- taip kaip negera; 
pielinkės 13 kuopų rengia pavojingas kūnui."
<aunu bankietą pagfcrbi-( Ir pradėjo kalbėtojas pa- 

veteranų karei-į sakaitę apie tai. kaip viena 
prašydavusi

mui narių
auksinės žvaigždės mo-j mergaitė

Lauk iš Berlyno! 1 Indokinijos Lėlė įtinu ir------  - - ,, .
Bolševikų spauda Rusijoj! Francuzų Indokinijos ko-įyra išdirbę kuopų valdybo-Basčio, 

ir ypatingai Vokietijoj pil-įlonijos “imperatorius”, Baoise po 20 metų.
na yra reikalavimų, kad j Dai, susitarė su francuzais Pagerbtiems 
amerikiečiai išsikraustytų iš i ir sutiko vėl užsisėsti ant latžymėjimai

maistas t.ER\ MOSTIS

>viu, auKsines - —y į---- r*“ ?>~hin tęva
‘ • SLA veikėjų, kurie .neskaityti “nešvaraus laik-

kad pagreitinus tai-'.-pilkutės.
toje nerami.»- į Pagerbimo ceremonija.- 

______ ,w_ ___________ -r -ponijoj, lin-latliks SLA pirm. W.F. Lau
pytų išĮperatorius kuri laiką flirtą-įkaitis ir SLA sekretorius ui. 
ringijos, vo su anamitu nacionalis- M. J. Vinikas. Kalbės dr.

Rutt-Kutkevicius -

Berlyno. Amerikiečiai sakojsosto, 
jie iš ten gerumu neis. Bet į kos atstatymą 
amerikiečiai nereikalauja,.je francuzų kolonijoj, 
kad rusai išsikraib
Saksonijos ir Tini 
kurios rusams buvo (><• jokio 
reikalo padovanotos.

tais, bet dabar 
francuzais.

ded;asi su

“Protokolas M”
Anglų ir amerikiečių ka

riška valdžia \ okietijoj pa
skelbė slaptą komunistų i- 
sakymą savo partijai vaka
rinėj Vokietijoj, kaip truk
dyti ūkio atstatymą ir kelti 
neramumus, kad Marshall 
planas Vokietijoj nepasi
sektų. Tas slaptas doku
mentas yra vadinamas 
“Protokolas M”.

“Pagalba” Graikijai
.Jugoslavijos valdiškos 

unijos nutarė sudaryti ko
mitetą, kuris padės "graikų 
liaudžiai” kovot prieš Grai
kijos vyriausybę. Už to 
“komiteto” stovi Jugoslavi
jos diktatūra, kuri, savo 
ruožtu, remiasi Maskva. 
Unijų priedanga bus kui-s- 
tomas pilietinis karas nelai
mingoj Graikijoj.

C. J. Rutt-KutKevicius ir
adv. J. Virbalis.

Meno programą pildys 
seserys Kuprytės, L. Bui- 
kiutė ir Stasys Šakočius.

Po visų ceremonijų ir 
skanių dešrų 
bus šokiai.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus SLA narius bei šiaip 
lietuvius atsilankyti.

SLA 7-to apskr. Valdyba

NEW YORK, N. Y.

Kanados Kainos
Kanados vyriausybė vėl 

Įvedė kainų “lubas” svies
tui ir mėsai. Seniau kainų 
kontrolė buvo nuimta, bet 
kainos pradėjo labai šoki
nėti ir kad pelnagrobiai ne- 
sipelnytų iš maisto brange
nybės, kainų kontrolė vėl 
buvo Įvesta reikalingiau
sioms produktams.

P. Afrikos Valdžia
Pietų Afrikoje susidarė 

nauja vyriausybė, kurio? 
priešakyje stojo maršalas 
Smuts, senyvas Pietų Afri
kos vadas ir šalininkas ar
timo bendradarbiavimo su 
Anglija. Tas pats maršalas 
Smuts vadovavo ir praeitą 
savaitę pasitraukusiai vy
riausybei.

Studentų Veikimas
The Lithuanian Alumni 

Z and Students Club cordially 
invites anyone who is of 
Lithuanian descent and is a 
graduate or a student hav- 
ing at least two years of 
college study or other ad- 
vanced school training, to

1 ėv a.- atsakęs : • 
i Uts laikrašti- man ne

bus Įteikti I kenks, nes aš nepamenu, ka 
ir auksinės iškaitau.” Bet toks tėvo pa-

J.-iteisinimas esąs netikęs.
Anot kun. .Juro. nors žmo
gų- ir neatsimena visko, ką 
jis laikrašty p<: -kaito, vis 
dėlto "nuodų ’ pas jį pasi
lieka. lodei jis ragino skai
tyt liktai šv. Ju»zapo drau
gijos leidžiamą laikrašti. 
Tą pati vis kartojo ir kar
tojo, kad net ir katalikams

____ nusibodo klausytis. Ir ste-
vakarienėsibėtis reikia, kaip lietuvis 

kunigas nesisarmatija kurs
tyti tokią neapykantą lietu
vių tarpe!

Trečias kalbėjo laikrašti
ninkas Čibiras, šis kalbėto
jas pabrėžė faktą, kad se
nesni musų ateiviai jau pra
deda nykti, o čia augęs mu
sų jaunimas skaito tiktai 
amerikonišką spaudą, todėl 
lietuviškai spaudai darosi 
sunkesnis išsilaikymas; dėl
to reikia ją daugiau remti, 
reikia platinti, tik reikia 
saugotis komunistinės spau

POLICIJA PEŠASI SU REDAKTORIŲ

’SKTlANA’
SI

lies. I . S. 
VI GUSIEM:

Pat. Office 

: III V \IK VMS
' S, \ i ian.i’’ mo-li-. al-pafumo v Jus

tas. Inoj palengvina raumenų. kojų. 
ranku, nugaros. k r uline-. gerklės ir 
galvos -kau-.au- nuo ler-alimu, ro- 
mato. vab/d/ių įkandimo ir kitokius 
-kau-mus. Reikalauki' **Sixtiana 
mostie— aptiekose. arba ra-ykit į: 
-SlVIt W \ OI VI VIEVI’ <■<>.. 2319 
W. ( liarle-loii si.. t liira^n t*, lll- 
Kaina. X2J>(» už puodelį.

lEVIVIv: ' Sivliana" mostį galite 
sių-li giminėm ir draugam Lenkijoj.

4 4 I

ĮVAIRUMO
no ta kožną mė- 
zumalas. Adre- 

(9-48)
I.IET1 VII. NAUJIENOS 
N. Gili -t.. Philadelphia 6, Pa.

DAUG
Uz $1.00 !><• 

ies į 32-jų pu 
suok 11z

visą
.lapių

332

TEISMAS

Tri-Brazilijos policija uždarė komunistų laikrašti 
būna Popular”, o čia matyti, kaip ginkluota kulko
svaidžiais policija velka to laikraščio redaktorių is 
jo Įstaigos. Uždarant tą laikraštį sako buvo gana 
karštos peštynės.

Ant žemes gerovės nebus, kol 
; neįsisteigs Dievo Karalystė.

ALIK ARMIN,
2444 Mass. St., Gary, Ind.

(Skelb. 5-8)

Skaitytojų Balsai Gerbiama administracija. 
Prisiunčiu jums tris dole-j 

rius atnaujinimui prenume-

NL'O LžSISENFJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IK ODOS LIGŲ

Riaušės Kinijoj
Kinijoj, Kantono mieste, 

agitatorių sukurstyta minia 
užpuolė anglų konsulatą ir 
sužeidė

Pakinkys Amazonę
Didžiausioji Pietų Ameri 

kos upė Amazonė bus “ka

l’HtOS IV lnbni Imliuos, k<.l(l Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT- 
laikraštis lankosi tiktai vie- VJRV ir skaldžię vaizdų, jie 
lia kaitą pei sa\aite. l\ai miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz- 
pareinu iš (lai bo subatoj, n.ie*P.ir -skau<Ja- Kad paimti1 J tą mežejimą ir spaudėjimą senų,

atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite

Gerbiamieji,
Sveikinu su Naujais Me

tais ir linkiu laimingai gy
venti ir Tėvui dažniau mus 
lankyti, nes jis daug juokų 

dos. Komunistai savo "Lais-(pridarė, kaip čia Chicagoje 
vę“ siuntinėja žmonėms I buvo. ypač su tomis kaži- 

joinVoui"g'.'oup whoi"aims ,d-vki“j kiti nežino nei kaipjmięriętėmb davatkėlėmis 
are to promote the intellec tos dovanom nn«,k-rutvti 'susitikęs Siunčiu uz nrenu-
tual, cultural, and sočiai , . t. • , x
relations of the members. fm,ne> las>tis prie katali-
The club meets the second <1!au?1J°s n*

skaityti sv. .Juozapo draugi 
jos laikraštį. Paskirti asme- boba 
nys perėjo per publiką klau-įYiso labo skaitytoja, 
sinėdami, kas nori prisira-lE. Ladaučiutė-Dokus, 
syti, bet niekas nesirašė.jcago, III.
Tada keturi kunigai leidosi. ----------
per salę kalbinti žmones ra- Gerbiama redakcija, 

Vistiek neteko maty
ti, kad butų kas prisirašęs.
Tik du komunistai, A. N. ir 
B., buvo pristoję prie kun.

tos "dovanos” nusikratyti, susitikęs. Siunčiu už pienu 
Kun. Bernatonis kvietė'merą tą ateinantiems me- 

biskutis lik.-

randu Maiki su Tėvu na 
muose, tai atsisėdęs per
skaitau ir visą savaitę ne
turiu ką veikti. Aš mylė
čiau, kad “Keleivis” nors 
du kartu
Senis

Sundav of every month.
da nors ’ pakinkyta Į dar- Outstanding personalities

šešitis Anglijos pi-'laukus.
bą: gamins elektrą, drėkins 

neš laivus. Jungti-
vanous fields 

Lithuanian
who are 

descent or

anglų piliečius iš Kantono stitutą”, kurs imsis ištirti tą uanian Alumni and 
miesto. Kiniečių minia de-!milžinišką upę ir paruošti dents Club. At our Dec-em 
monstravo ir ties Amerikos!planus jai pažaboti
konsulatu.

Stu- :':vtb

tams ir gal dar 
dėl senio Tėvo ant tos nuo-;bet retai lankosi, šiandien 
dingos gyvatės užpilti, kurįpastanavijau užsisakyti ki- 

žadėjo jam prisiųsti, j tiems metams ir Naujienas, 
Mrs. tai turėsiu daugiau ką skai
dri- tyti. Tikiu ir per ateinan

čius metus turėsiu vyčių ge
nerolą mano namuose ir 
lieku, su pagarba,

Povylas Urbonas

LEGLI.O Ointment. Jų gydomos 
ypatybe- palengvina ju.*>ų skaudėji
mų ir gale: ite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimu. .!•>- taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.

per savaitę eitu. 11 u v . • /t“ u. vadinamos ATIILEIES hOOT, su-iYlclFl Iat>ai patinka. Stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiu-tanrios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. l.EOU- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
dama po 75c., $1.25 ir 
$?..5<i. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 

... , arba atsiųskite moneyj
olOUX ( ltV. IOWa I onleri i:

LEGULO. I>ept. 2.
4HI7 W. !4th Street,

(14 ERO 511. ILL.

Prisiunčiu uz prenumera
tą ir pridedu 50c. už 194K 
metų kalendorių. “Kelei
vis” yra mano mylimas lai- 

Bernatonio ir ilgokai kalbė-1 kraštis ir lauksiu kalendo- 
josi. Ar jie norėjo ji prie sa- l iaus. Skaitau “Keleivį“ jau_  • r j__ x__ __ ______

n- «v_ ber meeting Mary Kizis of
the Lithuanian American
Information Center gavę a
very interesting talk on
Lithuanian X-mas customs.

įToday our guest speaker
ivvas Adele Charaska, noted •

t.v. * i • -iballerina vvho has just re-
,tla h V J’?*'Itin ned from an eitendedkeletą metų. bet n,ekas|?uropean ,our wfth (he

valdvti. PAIEŠKOJIMAI

KorespondencijoSį
BINGHAMTON, N. Y.

M irę Baltrus Žukauskas
Sausio 2 d. čia mirė Balt

rus Žukauskas, buvusio pa
saulinio kumščiavimosi čem 
piono .Jack Sharkey tėvas. 
Ta proga čia buvo atvykęs 
Į tėvo laidotuves ir Jack 
Šarkis iš Bostono.

Laidotuvės Įvyko sausio 
7 d. iš Kirilo ir Metodijaus

an
, . tour

, -’^įBallet Russe. Miss Charas-Uu
J.S atsikėlė ėia šventi iš k“ 1 r i°Pr°ntin,Ue t0'

seno our CARE packages 
as \ve h avė been

Binghamtone nežinojo 
praeities. Visi mano.

Pennsylvanijos. Pittstono, 
bet tikrai niekas nežino. 
Buvo apie 64 metų amžiaus 
ir nėra žinių, ar jis paliko 
kur giminių, ar ne. Jei ka?

vo partijos į i įrašyti, ar tei-;34 metus, jis yra mano tik- 
ravosi kiek gaus atlaidų Įs-'ras draugas. Lieku su pa-! 
toje šv. Juozapo draugijon, J garba, John Baranauskas, 
man neteko patilti. j Bronx, N. Y.

Po prakalbų katalikai) ----------
kritikavo kun. Juro kalbą. į Gerbiamas redaktoriau. 
Vienas sako, kunigui negia-j Aš norėčiau užsakyti “Ke- 

taip niekinti laisvąją leivį” senai jūsų laikraščio

Juozas Rinkevičius, kilęs iš Mi
roslavo miestelio. Alytaus apskričio.
,dabar labai var"inp-ai su šeima >f>'-1 
įveria tremtyje. Amerikoje yra jo bro
lis Jonas Rinkevičius ir <lu dėdės:! 
Martyna- ir Ijtnas Gausiai, kilę iš t 
Semeniškių kaimo. Slabados parapi
jos. Juozas nori su jais susižinoti. 
•Jo adresas toks:

Rinkevičius Juozas,
(1:5) Bamberjr, S«doki str 1,
I). P. Camp G, U. S. Zone,
Germany.

Paieškoma Amerikoje Koste Lau- 
rinaičikė iš Jurgaičių kaimo, Šiaulių 
apskrities (ištekėjusi, bet vyro pa
vardė nežinoma). Ji pati ar kas jų 
žino malonėkit atsiliepti į “Keleivio ’ 
redakcija. (5 )

i Paieškoma Ona Pepalus, kurios 
pavardė po vyru nėra žinoma. Ona 
Pepaliutė yra kilusi iš Betygalos

■valsčiaus. Raseinių apskrities. Ji pa
ti ar kas apie ja ižno maloniai pra-

' šomi pranešti šiuo adresu: (J-8)
James Kvietkus

' 12 Broun avė., \Vil!imantic. Conn.

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu- 

3Pt i į ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp
nės usių nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du

sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėlių varymo. Kiniečiai ir 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo koki stebuk
linga vaistą arba apsauga nuo 
visokių ligų ir jaunystės palai
kymo. Ginseng šaknų nereikia 
nei kept nei virti ios lengva su
kramtyti ir nuryti kaip saldai
ni: jo- nėra priklios nei karčios. 
Kaina: svaras $20.00. pusė sva
ro $10.00. kvoteris svaro $5.00,

spaudą, kuri visuomet skel-j skaitytojai. Mano tėveliai, 
bia teisvbe ir uoliai gina Adomas ir OnaOna Andrijai- 

čiai, iš Bendl, III. 1933 me
tais June 1 išvažiavo į Lie- 

Aš skai- tuvą. Jie buvo “Keleivio” 
ciau 'Keleivį' ir skaitysiu, skaitytojai. Mano tėvelis 
nes jis man patinka.” I Lietuvoje mirė, 1938 mc- 

Ten Buvęs.! tais lapkričio 26 d. Mela-
---------------- Įgiškių kaime, Tauragės aps.!

Karas privertė ir mano, 
mamą bėgti iš Lietuvos, kur1 
ji išgyveno per visą karą. į 
Ji dabar atvažiavo vėl į A-' 
merika ir gyvena Chicagoj! 
su sunu Petin ir jo šeimy-Į 

lr na. Jos sūnūs ištarnavo A-. 
merikos karo laivyne 12' 
metų ir yra vedęs žmoną iš J 
Jacksonville, Fla.

doing as
an organization regularlv 
and as individuals, to Lith- ni Jura? fako. 
uanian DP students and .k-

įdomautusi anie mirusi Pra-L?1 banian orphans for 
- - -* they are greatly needed.

praneriu liVe are 1?okin^ forward to 
’ heanng Dr. Senn, who is

•• fc »
ną Yesutį ir norėtu daugiau!

slaviškos katalikų bažny- ką sužinoti, tai aš 
čios į slaviškas katalikų ka-ikiek ką žinau, 
pines. Nedaro jokio skirtu- J. M. Buchinsky,

tenka pastebėti, 
patarnavimus at-į

24 Baxter st., 
Binghamton, N.

mo, bet 
kad visus
liko slavų katalikų bažny 
čia, o lenkas kunigas Kolo-
dzej palydėjo iį į kapines. Į ----------

Po laidotuvių palydovai j SLA 7-as apskritys pagerbs 
buvo pakviesti į velionies, narius karo veteranus, Auk- 
namus ir pavaišinti. Jack sinės žvaigždės motinas

Y.

WILKES-BARRE, PA.

Šarkis tą pačią dieną išvy
ko orlaiviu i Bostoną.

Sausio 5 d. 
nas Yesutis,

ir SLA veikėjus.
Sekmadienį, sausio 

Lietuvių Progresyvio Kliu- 
cia mirė Pra-,bo salėj. 325 E. Market st., 

viengungis ^:30 vai. vakaro, SLA 7-to

25.

Lietuvos laisvę. Kitas pa
stebi: “Aš nepaisau, ką ku-

Professor of Baltic Langua- 
ges at the University of, 
Pennsylvania, at our March 
meeting. All interested 
vhether members or not 
are invited. Inųuiries re- 
garding membership mav 
be addressed to Miss Bes* 
Berzetis, 8516 85th Rd., 

oodhaven, Long Island, 
Nevv York.

Olga Janelunas.

Atsakymai
Paieškoma- Juozapas 

cius, kuri- jryveno Chicagoje. Taipo- !Melmkavi- -jtos niekad nebuvo pi
ja paieškoma Ona Gu-taitis, girdė
jau gyveno Philadelphia. Pa. Ma
loniai prašau atsišaukti šiuo adre- 
-u:

Katrvn Zagaren
SS34 Su-ex, Itetroit, Mich.

HAVERHILL, MASS.

Skaitykit Naujienas •••

TŪKSTANČIAI lietuvių yra iiblaikyti po visą pasaulĮ.
TŪKSTANČIAI jų dabar «yvena Vokietijoje, Olandijoje, 

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

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
__ skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
furaalistų, kurie vaizdžiai pieiia tuos tragingus įvykius, ku
riuo* teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlvkščią liaudies aeimo” rinkimų komediją, ne- 
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku
pacijos” periodą. . . . . _ .

Skaitydami NAUJIENAS. Jfls patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių į 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
apausdinami. Nepraleiskite progoa tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicagoj metama 18.00; už Chicagos ribų kaina metams 86.00; 
t J šešiems mšnesiama — >3.25.

SIŲSKITE ČEKĮ ARBA MONEY ORDERĮ ADRESU:

' NAUJIENOS
17S9 8a. Halatod Street, CUeaco 8, DL

Apie katalikų prakalbas
Nesenai čia buvo katali

kų suruoštas vakaras su 
“muvink pikčiais”, daino
mis ir prakalbomis. Taip 
buvo skelbiama. Bet vakarą 
atidaręs P. Svirskas atsipra
šė publikos, kad nepribuvo 
tas žmogus, ką pikčius ro- 
n Nepasirodė ir daini-do

uinkai. Tai esą vis dėl blo
go oro.. Tiesa, oras buvo 
piastas ir publikos visai ne
daug tesusirinko. Buvo gal 
apie 10 vyrų ir apie 50 mo- 
tei-ų.

Pakviestas tvarkai vesti

1. Pirmoji gyvybė atsira
do vandeny.

2. Haile Salassie sako, 
kad jis esąs Saliamono 
karalienės šebos ainys.

3. Ne — juru valdonė 
šiandien yra Amerika, ne 
Anglija.

4. Francuzų kalba.
5. Trijų valstijų — lova, 

Ohio ir Utah.
6. Landon gavo tiktai aš

tuonis elektoriu balsus.
7. Taip. Babiliono mies

te jo griuvėsiai ir šiandien 
yra matomi.

8. Pirmoji italų monarchi
jos sostinė buvo Florencija.

9. Daugiausia kveikerių 
gyvena Jungtinėse Valstijo
se.

10. Daugiausia sidabro 
pagamina Meksika.

(Klausimai 5-tam pusi.)

INDONEZIJOJ VĖL PASI
RAŠYTOS PALIAUBOS

Olandija ii Indonezijos 
respublikos vyriausybė pa
sirašė naujas karo paliau-

kun. Bernatonis kalbėjo ne-‘bas’ Pa£raI kurias 1o,an(,1Ja 
f,aug, tik išgyrė kataliku1 paklaiko savo rankose pla- 
spaudą ir laikraščius Kito-'<‘ias Javos ir s,:rn»tro; "o1’ 
kie esą “pavojinti ir nešva- vietas- KaiP ?alut,nai
rtlS. tars Olandija

Prašau gerbiamą redak
torių pagarsinti mano moti
nos atvažiavimą į Ameriką 
laikraščio skaitytojams ir 
draugams. Ačiū labai.

laiške rasi Įdėtą čekį 
S7.50, tai prisiųskite ir “Ke
leivio” kalendorių 
garba, Peter J. Andrews, 

Chicago, III.

KNYGOS
gydymą- Iigii 1 

lietuvi-- i 
Paaisk i 1 
.. $1.0U, 
.. $1.25!

NAUDINGOS
Sveikata ligoniam-

šaknimi- ir žolėmis. Vardai 
kai, angliškai ir lotiniškai 
nimai lietuviškai. Kaina

Audimo apdarais ..........
Sapnininkas d. 252 .p ............

i Naujos deklamacijos ir dainso
96 pusi.........................................

I Audimo apdarais ................
j Kortom lošimo paslaptis .............. 25 i
Laimė- spėjimas, planetos .......... 2:l i

j Jei imsi visas apdarytas, tai bus ■ 
| $2.45. Imant po vieną, mokasi pilna | 

Su pa- kaina.j Sapnininkas atskirai ............
' PAČI. MIKALAUSKAS

IH4 Goki Street,
South Boston 27, Mass

gins dėlto k;id j-is sunku užau
ginti. Užsakymus prisiunčiam Į 
namus.

AEXANDER’S CO.
411 \\. Brnadwav

Ee-lon 27. Mass.

■ i":

.no 
15)

Gerbiamieji,
Aš kiek pavėlavau su at

silyginimu už “Keleivį". 
Dabar siunčiu $5 ir skiriu 
už laikraštį ir 50c. už ka-, 
lendorių, o 50c. už “Tikrą 
Teisybę apie Rusiją”. Lin-' 

! kiu visa geriausia redakci-Į 
jai ir lieku su pagarba,

Ch. B. Yankauskis, 
E. Millinocket, Me.

Floridos Lietuvių Domei
Išdirba m namams ir darželiams 

cementinius vazonus, fontanas, sta
tulas ir kitus papuošalus. C!)

A. GLEKNA
2139 Edison avė., Jacksonville 1. Ela. I

Tel. 7-5153.

GER \S V MST \S

’AZIVA’

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

No. L - vaistas geras 
nudegimo

salų 
stisi- 

Indonczi-
.. Po jo kalbėjo kun. Juras’ja, dar nežinoma, bet Jung- 
is Lavvrence’o. šis taipgi Tautri ' ^nizaciios 
lagino klausytojus skaityt P^tangos baigti kruvinas 
tiktai katalikų spauda, nes kovas ta’T °.lanllų -ir 
nekatalikiška literatūra pa neztjos kariuomenes dalių 

^ojinga žmogaus Drotui. pino tarpu pa-i-^ke.

II.i, matau milijonu Ivesikankinan- 
'ciu- Reumatiškuose skausmuose, 
runku ir k .jų gėlimo skausmuose, 

nuo ’ Nuovargio. rankų ir kojų tirpimo, 
-al. io ir ne magumų varginami žmo
nes skundžiasi. heksnio Galinga 
Mostis. sudaryta is daug skirtingų 
elementu ir brangių aliejų, iš skir
tingu kra-tu svieto, šildydama ga
linga iluina ■■ .1: .in- minėtus skau
smus! Sena ir teisinga patarlė sa
ko: ka- tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu n<>ri važiuoti, tai tepk ir vėl 
tepk u 0.1. no Galinga Mosčia. 
Tuiimc dau ! • -ku nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmių- 
guma Oek'-rio Galingos Mosties. 
Kama 2-oz. JI."9; l-oz. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. («-8

Reikalaukit tik
Deken’* Ointment 

P. O. Bos 6<»<v. Newark, N. I.

l Nusideginus reikia pamirkyti ske- 
pečiukę į vaistą ir kloti ant skauda
mos vietos. Kartoti kol sustos skau
dėti. Iiidolc bunka $2. mažesne $1.5«(. 

/k.i- Tz «• š-it V Yt. ‘ ", 1 -• vaistas <eras nuo pu->ICI KU .jt), r 01' tne renetval lioiančių žaizdų. Turint puliojančiu 
of the Keleivis for inv «m-!zai7,iŲ knudui.u-. r.ikta paimti
• , , , ' ’ ‘ *’ (“Aziva mosties ir ištepti žaizda.-:
in-la\\ .John Sadauskas in kas turi kiaura- blauzda- tai to.:, 
fYirtlunrl V V .. mostis geriausia pagelba. Didelė <lė-,,.i. anty the ie-,zutį $2. mažesnė $1.50. Siųskite 
ncual of niV OWI1 Keleivis, mokėtus užsakymu- šiuo adresu

Your trillv ! Juozapas Machinskasiuui UUiy , 295 s„Ter sU 5o Boston, Mass.
On» Arba asmeniškai kreipkitės kas-^aonekiene, dl(,n po 6 va, vak (5.s>

Scranton, Pa.|-------

Dear Širs:
I am enclosing monev or-

ap-



Puslapis Aštunta KELEIVIS, SO. BOSTON No. 3. Sausio 21 d., 1918 ni.

Vietinės Žinios

ŠI SEKMADIENI VIEŠAS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

REIKALINGA MOTERIS 
AR MERGINA

"Keleivio” ofisui reika
linga moteris ar mergina

L. PILIEČIŲ DRAUGIJOS 
METINE APYSKAITA
South Bostono Lietuvių 

Piliečiu Draugijos valdyba

GABENO TNT

379

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime

Jau Turime Visokio 'I a voro

Flood Syuure 
Hardivare Co.
A. J. ALEKNA. Prop.

628 E. Broad»a>. So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

IŠGELBĖTAS

patiekė nariams patvirtinti kuri moka lietuviškai ir gali Į 
tokią apyskaitą už praeitus vartoti typewriteri. Smul-; 

. metus.
! DrWįja turėjo per me
tus $75,547.24 pajamų ir 

i $64,012.31 išlaidu. Pelno 
(liko $11,534.93. 
i. (Per 1946 metus Draugi
ąja turėjo pajamų $86,561.- 
12. o išlaidų — $70.238.60.
Todėl 1946 metais Draugi
ja padarė pelno $16,322.)

1947 metais didžiausią 
pajamų dalį davė “klubrui
mis” — $66.783.90 (1946
metais klubruimis davė 
$76,846 pajamų). Kitos pa
jamos buvo iš poolruimio—
$3.375, namo renda — $1,- 
693.80, narių Įmokesniai—
$997.40, muzikos automa
tas, pinbolės mašina, ciga-

kesnių informacijų galima 
sužinoti laišku arba asme
niškai. Kreiptis šiuo adre
su: “Keleivis*’, 636 Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

IŠ SOCIALDEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMO

ŠĮ sekmadieni, sausio 25 Lietuvių Socialdemokratų 
d., 2 vai. po pietų šaukia- Sąjungos 60-os kuopos na
mas viešas lietuvių susirin- rių susirinkimas Įvyko pla
kimas i Gavin mokyklos sa- eitą šeštadieni. Išrinkta

Kalbės J. Laučka. Bus Įdo
mi Meno Programa

lę, South Bostone 
gatvių kampas.

Susirinkime kalbės BAI.I' 
reikalų vedėjas -Juozas 
Laučka iš Brooklyno ir 
trumpas kalbas pasakys 
vietiniai kalbėtojai 

BALF reikalų 
paaiškins apie lietu' ių trem 
tinių padėti ir apie pagal
bos davimą tremtiniams: 
kiek pagalbos pasiųsta, 
kaip ji skirstoma, kas ją 
gauna ir kaip galima geriau 
paremti musų brolius vargs
tančius Europos griuvėsiuo
se. Išgirsime iš pirmų ran
kų. kaip musų pagalba pa
siekia lietuvius Europoje.

Susirinkime bus meno 
programa, kurią pasižadėjo 
išpildyti “Gabijos” ir "Dai
nos” chorai ir. virš to. gru
pė naujųjų ateivių žada pa
sirodyti su trumpa bet labai 
Įdomia menine programa. 
Todėl susirinkimas bus vi-

r ir .-os 1948 metams valdyba, i ku
rią Įėjo draugai: -J. Jankau
skas. \ . Anesta. P. Brazai
tis ir J. Januškis.

Aptartas klausimas daly
vavimo Lietuvos nepriklau- 

v.dėiM< somybės minėjime ir nutar- 
u ta dalyvauti bendrame Bos

tono "Nepriklausomy bės 
Komitete”, kurs organizuo
ja bendrą visų lietuvių susi
rinkimą Lietuvos nepriklau
somybės 30 metų sukaktu
vėms paminėti. Delegatais Į 
N. Komitetą išrinkti drau
gai J. Jankauskas ir St. 
Strazdas.

Vasario 16-os minėjimo 
proga kuopa iš savo menku
čio iždo nutarė paskirti au
ką Amerikos Lietuvių Ta
rybai $20. Aptarus tremti
niu šelpimo reikalą, kuopa

Oxon, Md. nukrito kelei
vinis orlaivis, penki kelei
viai buvo užmušti, o keturi 
buvo sunkiai sužeisti. Oriai-
parod^tas°pa\eiksla^"vietio davė $375.00

Lietuvos Nepriklausomybės
Iškilmingas Minėjimas

Sekmadieni, vasario 15 d. 
Bostono lietuviai iškilmin
gai minės Lietuvos nepri
klausomybės 30 metų su
kaktuves. Minėjimas bus 
daromas South Bostono 
High School didžiojoj sve
tainėj, Thomas Park.

Vasario 6 d. galutinai bus 
priimta iškilmingo minėji- 

bus

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Matckes - Je»elry - Diamond- 
Radios - Electrical \ppliatices

W. Broad* a y,
Tel. ŠOU

s<>.
4619

Boston

galuti-mo programa ir ous 
nai susidaręs ir pats komi- 

riečių automatas davė pa ja- tetas. Apie tai bus pranešta
mų $2,180.14. valdžios bo- spaudoje.

sais žvilgsniais 
naudingas.

idomus ir

Keistučio Draugijai 
Metų

D. L. K. Keistučio Drau

40

gija praeita sekmadieni mi- ab'7ilie: 
nėjo savo Įkurtuvių 40 metu ?Lavimas pnes visuotina

ir is nanų įstojamųjų mo-1 
kesnių gauta* 142 doleriai. | 

Išlaidų daugiausiai pada-i 
lyta gėrimams užpirkti —

bentas i ligoninę \\ashing-5įa Uįiegį^ ’̂^uKOMS 

.‘išleista — $2.822.32 ir pas- 
• .e’na Įvairios smulkesnės 
išlaidos, kaip taksai, patai
symai, “valdybos ekspen-

išgelbėto keleivio, Eugene 
G. Stone, kurs buvo ištrauk
tas iš orlaivio sudužusių 
griaučių vos gyvas ir nuga-

tone.

Lietuvai Remti Draugijos 
Vakarienė Bus Šj Sek

madieni
ŠĮ sekmadieni, sausio 25 

paskyrė $12 auką “Žibure- d.. Lietuvai Remti Drauge
liui”, mokslą einantiems
jaunuoliams tremtyje su
šelpti.

Susirinkime buvo dar pa
sitarta apie busimą LSS su
važiavimą Bostone ir nutar
ta kreiptis Į LSS apskriti, 
kad butų sukviestas musų 

LSS kuopų suva-

jos Bostono skyrius rengia 
metinę šalpos vakarienę, 
kuri Įvyks Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėje. Va
karienėje bus dainų, grieš 
geras orkestras, o šeiminin
kės svečius gardžiai pavai
šins.

sai”, draudimas ir k.
L. P. Draugija šiuo metu

turi turto už $128,526.32. 
Čia Įeina namas, kurs yra 
Įvertintas $15,000, rakan
dai — $8,078.73, “stakas” 
—$8,543.76 ir visas kitas 
turtas yra bonsuose ir in
dėliuose Įvairiuose 
kuose.

Pats Nuėjo j Policiją ir 
Apskundė Save

National Bank Somervil- 
le skyriaus tarnautojas, E. 
Eugene MacCalmon, 42 me
tų. pirmadienį atėjo i poli
ciją ir pasisakė, kad jis pa
sisavinęs iš to banko 9,800 
dolerių ir tuos pinigus pra
lošęs arklių lenktynėse. Jis 
prašė ji suimti ir nubausti. 
Policija ji 'sulaikė ir dabar 
eina tyrinėjimas dėl jo iš
eikvojimų.

New Yorke pripuolamai 
buvo susekta, kad vienas 
laivas veža Į Palestiną žy
dams sprogstamąją medžią 
gą. Pradėjus aiškinti, pasi
rodė, kad šitas jaunas vy
rukas Philip Alper, supirki
nėjo stiprią sprogstamąją 
medžiagą, ją krovė Į dėžes 
ir, kaip “žemės ūkio maši
nas” vežė žydams i Palesti
ną.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

sukaktuves. Ta proga drau
gija turėjo šaunų bankietą 
L. P. Draugijos svetainėje 
Svečių buvo pilnutėlė sve
tainė. Draugijos pirminin
kas K. Urboną.-, atidaryda
mas vakarienę. priminė, 
kad 300 draugijos narių 
yra mirę ir jų atmint} sve
čiai pagerbė atsistojimu. 
A akarienės programai va
dovavo d-jos vice pirminin
kas A. Rąstelis. Draugija 
šiuo tarpu turi 280 narių.

Šv.

Traukinys Vilko Žmogų 
ir Automobili

Traukinys iš Nevv Haven 
Į Bostoną sekmadieni Co- 
hasset miestelyje užvažiavo 
ant vieno automobilio, ji 
sudaužė ir vilko garvežio 
priešakyje apie pusantros 
mylios. Automobilvje sėdė-

Lietuvai Remti Draugija 
jau yra sukėlusi kelius tuk- 

T> . . . .stančius doleriu šalpos ir
Laigian. nutarta organi-1[Lietuvos laisvės reikalams, 

zuotai dėtis pne musų Jos tikslas vra
draugų, LS8 t1 kuopos ren-

• LSS suvažiavima.

giafnos metines sočiausių 
vakarienės Cambridge.

Rep.

Sniegas Užvertė
Praeitą sekmadie 

tonas atsibudo pr 
sniego sluoksniu. Maždaug 
pėda gilumo sniego iškrito 
mieste, o kai kuriose ma
žesnėse gatvelėse vėjas su
pūtė tokius vėpūtinius, kad 
ne tik karais, bet ir pėstim 
'tinku buvo išbristi. Šią sa
vaitę visas miestas 
tuoja. kad apsivalius nuo 
to žiemos svečio.

Dėl didelių pusnynų ant 
kelių ir kitose nelaimėse 
•au žuvo 10 žmonių.

Koncerta*-Vakarienė 
Vasario 8 d.

“Dainos” draugijos kon- 
ban- certas-vakarienė Įvyks va

sario 8 d. vakare L. Piliečių
• Pernai metais i Draugiją Draugijos svetainėj, So. Bo- 
Įstojo 126,nauji nariai ir 13 stone. Dabar jau laikas Įsi- 

Į tą nepaprastą 
"Dainos” cho-

REIKALINGA MERGAITĖ

Patarnauti prie soda fonntain. 
Darbo valandos nuo 10 ryto iki 
6 vai. vakaro. Alga $30 už 6 
darbo dienas ir tipsai. Kreiptis

CHARLES SPA.
223 Adams st.. Fields Comer, 

Dorchester. Mass.

Noriu Pirkti Vartotą Pianą
Kas turėtumėt parduoti pra

šau kreiptis šiuo adresu: (3-8)
John Lukas

17 Sanger st.. S. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9"I3

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios koi>*
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

334 BROADMAY.
SO. BOSTON. MASS.

’l

J

nanu mirė.
-o-

gyti tikėtus 
parengimą.

gelbėti lie
tuvius patekusius i vargą. 
Kiekvienas centas su n aud o-

Praeitą ketvirtadieni, sau- jas jau turi numatęs plačią 
šio 15 d. L. P. Draugijos 
narių susirinkimas šitą apy
skaitą patvirtino. Be to, na
rių susirinkimas nutarė pa- 

i

dainų programą, bus ir vi 
sai naujų dainų. Verta tame
kultūringame parengi m e!ty duoda 
buti. Koncerto-vakarienės! mokytoja

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri- 
profesionali muzikos 
p-ie Amelia Tataro-

jamas tiktai labdaros reika-įsiųsti savo atstovus Į Lie- 
lams. Todėl atsilankydami! tuvos Nepriklausom v b ė s 

įi tą vakarienę turėsime ne* Komitetą ir tuo budu*Drau- 
Bostona įtiktai malonumo, bet ir pri-'gija dėsis prie Lietuvos ne- 

ieni Bos-H^ime P, ie krei o darbo, j priklausomybės sukaktuvių 
po storu Vakarienės pradžia 6 vai. minėjimo. Rep.

šeimininkas S. Paura užtik
rina. kad bus pasirūpinta ir 
svečių gardžiu pasotinimu.

vakare.

SeiįmoPasitarimai SLA 
Reikalu

Praeita sekmadieni ivvko* fc «. •>
• Bostono SLA kuopų atstovų 

. i pasitarimas apie SLA seimo 
i)rakal"l pasitikimą Bostone. Dell

blogo oro SLA kuopos iš to-|sPręgri 
limesnių vietų neprisiuntėį 
delegatų, bet artimesnių
lapielinkių kuof>os numatė
J jau eile komisijų, kurios vė-
lliau bus papildytos 
'■darbo SLA seimo

jo sunkiai sužeistas Cohas-
set gyventojas L. E. Bates. Vagys Išgėrė Legionierių 
Dėl daugy lies sniego garve- Alų
žio inžinierius nepastebėjo. Nakčia i sekmadieni ne- 
kad traukinys suvažinėjo ^*nom* vagys Įsilaužė Į lie-j'* 
automobili ii- tik vėliau vie- tuvių legionierių būstinę)*35’ Pr°(P'amU — A. J. Na- 
na moteris pamatė, kad ant So. Bostone ir iš-j!1?a *’• */• k^kys ir A. Mar-
traukinys velka pagautą včrė ar išlaistė visą Stepono!p.nas’ P’^niko komisija pa- 
automobili. Sunkiai sužeis- Dariaus posto alaus atsar-, iala apskričio paskirtoji, o 
tas L. E. Bates, po išliuosa- £?♦ apie l su puse Reisus. Į manketo kom isi ja bus suda-

nis, kuri turi Įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (-)

RADIJO PROGRAMA THREE ARTS STUDIO, 
Lietuvių Radio Korpora- 480 Boylston st., Boston, Mass.

cijos programa ateinanti ne
dėldieni iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir

Sunkvežimių Šoferiai At 
meta Trečiųjų Teismą
Praeitą sekmadieni trokųĮ 10:30 ryto bus tokia: 

šoferiai vėl atmetė guber-’ 
natoriaus pasiūlymą per
duoti jų ginčą su trokų savi
ninkais trečiųjų teismui

Atplaukė Tankeriai Su 
Gazolinu

I Bostono uostą ši pirma-
įr imsis dieni atplaukė keli lai

po įsliuosa- 
vime iš sudaužyto automo- 
biliaus, buvo nugabentas i 
ligoninę. t <n

Vagys, po issigėrimo. išsi
nešė su savim vieną posto 
šautuvą.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatoriuna

Tokia brošinrą yra parašęs J. Pilipauskas. kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas; kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniai^ laikais plinta Kandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nelngyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė ji nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais. 32 pus-
lapiai grynų faktų, kaina tik 
leivio" knygyne:

25 cent. Gaunama “Ke-

636 Broadway,
KELEIVIS

South Bo»ton 27, Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 ORIOLE STREET 
West Koxfaury. Mašs- 
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
,. Ofiso Valandos: nuo 2 iki < 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 

Telefoną*: SOUth Boston I12O

1. Muzika.
2. Dainininkas Stasys 

Paura iš So. Bostono.
3. Smuikininkė Alicė Ple- 

vokiutė iš So. Bostono.
4 Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo Įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: WORL Sta-

paruoši- vai \u 24 milionais galio-Į Lithuanian Program,
mo reikalu. Komisijos pa- nų kuro aliejaus. Visa Nau-|T, Trernont st.^ Boston,
skirtos: publikacijos—adv. joji Anglija pradeda Įausti pranešdami savo Įs-

Kalinau.'kas ir -J. Arlaus- aliejaus trukumą, todėl tan- pūdžius, o skelbimus prašo- 
keriai buvo laukiami su iš- me sl^,st1 1 ^ast Broad- 
skėstomis rankomis. way, So. Boston 27, Mass.

------------------- j Steponas Minkus

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordo ant M'ilcoz- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti 

Darbas Garantuotas ant 
Radiju ir Radijo-Fonografu

Dabar Radijų Pardavimas 

Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio 
Service Center

632 E. Broad»ay
prie Lincoln School

Tel. ŠOU 2446

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-R 

Nedėliomis ir Šventadieniai": 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St.. arto Central 8a. 

CAMBRIDGE. MASS.

Dorchesterio Kliubas Ren-1 
gia Whi«t Party '

Dorchesterio Lietuvių Pi-’ 
SLA seimas bus Bostone, liečiu Kliubas ŠĮ šeštadienį,į 

prasidės birželio 21 d. Sei- sausio 24 d., kaip 7 vai. va
rnas posėdžiaus Statler vieš- kare. rengia šaunią Whist 
būtyje. Party savo kliubo patalpo-

--------------- se, 1810 Dorchester avė.
D e ... (netoli Ashmont station).

a,*USruaiSunaikino pug (juo(jaTni praizai ir gar-į
p, o t \ t * /“Y? . c dus užkandžiai. įžanga 50c.' Praeitą ketvirtadieni So. _______

Bostoną ištiko didelis gais
ras. Sudegė Armour Lea- Gubernatorius Dar Nesikiša) 
ther kompanijos patalpos i Trokų Streiką
23 Sleeper st. Gaisras šėlo Musų valstijos gubernato- 
per kelias valandas. Nuos- ' ius nutarė dar nieko neda- 
tolių padai-yta už pusantro dėl trokų šoferių strei-1 
miliono dolerių. 200 darbi- ko. Jis sako, paskutinėmis! 
ninku turėjo paskubomis dienomis streikuojan tieji 
apleisti kompanijos patai- šoferiai nepadarė jokių už- 
pas. Keli gaisrininkai buvoiPul(linėjimų ant važiuojan- 
sužeisti begesinant gaisrą, čių trokų, maistas ir kuras 
Gaisro gesinimas buvo la- >ra išvežiojami, todėl jam 
bai sunkus dėl šalčio ir ap- nėra pagrindo paimti i val- 
ledintų gatvių. Gaisras kilo jos rankas trokų kompa- 
iš degančios cigaretės, kuri nijų ir laužyti streiką. Bet 
Įkrito i keltuvo duobę ir gubernatorius perapėjo, kad 
uždegė ten sudėtus senus trokų streikai daro didelius 
maišus. Darbininkai bandė nuostolius musų valstijos 
užgesinti ugnį ir pavėlavo nkiui, nes svarbus prekių 
šaukti gaisrininkus. judėjimas.yra sulaikytas.

ryta vasario 8 d.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5'2 formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Maaa.

GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PŪKŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
UŽTIKRINS JŪSŲ ŠEIMAI GERESNI MIEGA — GERESNĘ 
SVEIKATĄ!!!
Galite jų pirkti svarais pigiom kainom ir pasidarykite patys savo pagalves.

Tai žinosite ant ko miegate. — Mes taipogi turi 
me Europiškus inpilus.—Baltų europiškų žąsų pū
kai ir supašytos plunksnos $2.97. Užsisakykite 

paštu arba ateikit musų krautuvėn. Platus pasi
rinkimas firankų, draperijų ir užtiesalų lovoms.

LEPIE’S
56 Chauncy Street, Boston 11, Mass. Tel. UB 3968

T»L ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofi»o valandoj:
Nao 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nao 9 ryto iki 12 di«a«

447 Broadivay
SO. BOSTON. MAS5.

DR. G. L. KILLORY
Tremom St.. Kimbal Building 

Kambarys 203
BOSTON. Tlef. lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ I.TGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

18

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers >

Perkraustom
ėia pat ir j to- | 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kainą prieinama 
226 BKOADtVAY.

SO. BOSTON. MASS. 
T«L SOUth Boston 4618




