
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata Metama:
Amerikoje ................................ $3.<X)
Pietų Amerikoje ..................... 3.60
Kanadoje ................................... 3.60

Pusei Metų
Amerikoje .................................... 51.60
Pietų Amerikoje ................. 1.76
Kanadoje .................................. 1.76
Apskelbimų kainų klauskite laišku.
Kreipiantis su kokiais nors reikalais
adresuokite:

KELEIVIS
636 Broad way, So. Boston 27. Mass.

THE TRAVELER - - ' - - ~

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Kepresents over 76,000 Lithuaiuans la 
New England. and about 1,000,000 

in the United States

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 6,
Keleivio Telefonas: 
SOUth Boston 3071

ZZZTLITHUANIAN VVEEKLY

Advertising Rates 
on Application 

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

SO. BOSTON, VASARI 0-FEBRUAR Y 5 D., 1947 
“Entered aa Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

Atskiro Numerio 
Kaina 7 centai 42 METAI

Europos Lietuvių Skundas 
Prieš Sovietų Rusiją

Jungtiniu Tautų Generalinis Sekretorių* įteikė Ji Žmo
gaus Teisių Komisijai — Yra Daugiau Lietuvių Skundų 
__ Lietuviai Protestuoja Prie* Rusijos Žiaurumus

Amerika Gamina 
“Pagerintas” 

A-Bombas '

Jungtinių Tautų sekreto
riatas iš Lake Success. .N.
Y. praneša Amerikos LietUr 
vių Tarybai, kad jos laiš
kas, rašytas pereitų metų 
gruodžio 11 d., del Vyriau-- 
šio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto
Jungtinėms Tautoms, buvo gamina “pagerintas
gautas, ir kad kalbamasis Į dominės bombas, kurios y- 
memorandumas bus įtei tas ra jaUg galingesnės, negu

Amerikos atominės ko- 
ibvnimnj mįsjjos viršininkai pranešė, 

memei andumo dabartiniu laiku Ame-

Žmogaus Teisių Komisijai, 
kada ji pradės savo posė
džius.

Toji komisija jau posė
džiauja ir savo pirmininku 
išsirinko p. Eleanor Roose
velt.

Savo laiške, kuri mini J. 
T. sekretoriatas, Amerikos 
Lietuviu Tarybos Vykdo
masis Komitetas reikalavo, 
kad Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto (VLI- 
KO) pareiškimas apie bol
ševikų okupantų žiaurumus 
Lietuvoje nebūtų ignoruoja
mas. nes spaudoie buvo pa
sirodę Ziirių. kau taS laStafe 
galjs būti atidėtas j šalį. Tą 
VLIKO raštą įteikė Jung 
Tautoms Lietuvos ministe- 
ris Washingtone, p. P. .Ža
deikis.

VLIKO Rastas Jung. 
Tautų Rekorduose

Dabar patiriame, kad 
VLIKO skundas Jung. Tau
toms nebuvo numestas; prie 
šingai, jam duota eiga. Pa
saulio organizacijos sekre
toriatas oficialiai praneša 
Amerikos Lietuvių Tarybai, 
laišku datuotu š. m. sausio 
24 d., kari tas raštas yra į- 
teiktas atitinkamai komisi
jai.

numestos savo laiku ant 
Japonijos miestų. Amerika 
vis dar gamina atomine? 
bombas ir gamins ias tol. 
kol nebus sutarta, kaip kon
troliuoti atominės energijos 
gamybą.

Kartu praneša, kad ato
minių bombų gamyba da 
bar yra pigesnė, negu ii bu
vo prieš du metus. Dabar 
liko surasti budai pigiau ir 
greičiau gaminti atomines 
bombas. Atominės komisi
jos viršininkai sako. jie yra 
labai atsargus ir saugoja ą- 
tominių bombų paslaptis 
nuo visokių šnipų. Bet B. 
Baruch mano. kad rusai. jau. 
daug atominių paslapčių y- 
ra sušnipinėję.

Argentina Nebeturi 
Užsienių Skolos

Argentinos respublika 
nesenai baigė mokėti pas
kutinę savo skolą užsie
niams. Dabar pati Argenti
na jau pradeda skolinti pi
nigus kitoms šalims. Šias 
dienas ji paskolino Ispani
jai 400 milionų pezų 25 me
tams ir 700 milionų pezų ji 
paskolino Čili respublikai.

Argentina per du pasau
linius karus tiek praturtę-

Šita komisija, Commis
sion on Human Rights jau
susirinko. Ji vra gavusi a- ! , , .. .
pie 1,000 skundų, kurie iš-ij0, kad U ne tiktai įsmoke- 
(fėsto žmogaus teisių trem- Į° užgynimas savo skolas,
pirm, pavyzdžius įvairiose įbet Ja“ ba>«!? ‘sPIrkt!,svetl- 
šalyse mų kapitalistu loįv^oc

Pasirodo, kari yra du lie
tuvių skundai. Be virš pa
minėto VLIKO pareiškimo, 
yra taip pat įteiktas Komi
sijai “Lietuves Moterų At
sišaukimas i Pasaulio Lai*

laikomas 
dirbtuves ir gelžkelius. Ji 
išpirko iš amerikiečiu Tele
fonų kompaniją, o iš fran
cuzų ir anglu išpirko savo 
šalies gelžkelius. Finansi
niu žvilgsniu Argentina pa

yų Salių Moterį.," adresuo- sidart. Yisai nepriklausoma
tas p. Rooseveltienei (kuri 
dabar yra išrinkta komisi
jos pirmininku), reikalau
jantis, kad sovietų Rusija 
grąžintų į Lietuvą prievar
ta deportuotus jos žmones.

ALT Sekr. Raštinė.

nuo užsienių kapitalistų.

Ar Mokesčiai Bus 
Sumažinti?

Republikonai prieš rinki
mus buvo žadėję sumažinti 
pajamų mokesčius 20%. 
Dabar atėjo laikas tuos pa
žadus išpildyti, bet repub
likonų partiioj nėra vienin- 

kalbėtis su Amerika 'gurno tuo klausimu. Įtakin- 
apie “Dunojaus laisvę.”!gi republikonų vadai mano.
Praeitą savaitę Amerika kad reikia pirma išlyginti

RUSAI NEKALBA APIE 
DUNOJAUS LAISVĘ

Rusija buvo sutikusi “vė
liau

bandė sušaukti per Jungti
niu Tautų organizaciją Du
nojaus valstybes į konfe 
įenciją ir aptarti, kaip at-

biudžetą. paskui reikia pra
dėti mažinti valstybės sko
las ir tik tada galima bus 
mažinti mokesčius. Tokia

statyti laivų judėjimo lais-! pažiūrą į mokesčiu mažini- 
ve Dunojaus upėj. Bet Ru-'ma pareiškė įtakingas re- 
sija ir nuo Rusiios priklau-! nublikonu vadas. Atstovų 
somos valstybės atsisakė Rūmų pirmininkas Martin 
tokioj konferencijoi daly- Jis sako, pirma reikia žino- 
vauti. “Dunojaus laisvės”, ti. kiek salima sutaupvti. o 
klausimas liko atidėtas ne- tik paskui galima bus galvo- 
ribotam laikui. , ti apie mokesčių mažinimą.

AMERIKA IR NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMAS

-Amerikos atstovas jungtinėse Tautose, Warren A. Austin (paveikslo vi
duryje) aptarta su senatorių C. Gurr.ev (kairėj) ir su kongresmonu W. G. 
Andrews, Amerikos politiką nusiginklavimo klausime. Senate W. Austin rei
kalavo, kad Amerika įvestų visuotiną kareiviavimo prievolę jauniem vyram, 
iki Jungtinių Tautų organizacija priims nusiginklavimo programą.

Amerikos Unijos Pradeda 
Kalbėti Del Vienybės

d
Amerikos Darbo Federacija Siūlo CIO Unijom* Susi
vienyti — CIO Svarsto Pasiūlymą — Ar Susidarys 15 

Milionų Vieningas Darbininkų Frontas?

Reikalauja Išduoti 
Išvietintus 

Žmones

AUKOS AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBAI

Koki Pagelba Rei
kalinga Europai
Uždarius UNRRA, visos

Praeitą savaitę Ameri
kos Darbo Federacijos va
dovybė pasiuntė laišką CIO 
unijų vadovybei su pasiūly
mu tuoj pat pradėti derybas 

Londone, kalbant anie del sujungimo visų Ameri-
taikos sutartį su Austrija, ko? unl«J .vien? galingą 
rusai pareikalavo, kad iiem sąJU,n.g?.', kun,. tu,ėt« .aP'.e- 
butu išduodami visi "išvie- milionų narių ir
tintieji žmonės.’’ kuriuos S3.1^ vieningai atsispirti 
jie pareikalaus išduoti, kai- f."“. Kongrese rengiamus 
po “karo kriminalistus." A- !s el,stl Pnesdarbinmkiskus
merikiečiai ir anglai šitą ru-rs Ymus- ............
sų reikalavimą atmetė. Jie , Tok® Pasmlvmas išėjo is
sako, jei rusai ką nors kal-l Ame,nk°u Daįb” .f,er!e’^,1; 
finu “bJ v™;«o_ JOS. tarybos. Pnes tai CIO

uniju vadovybė buvo pasiū
liusi Darbo Federacijai “su
derinti veikimą” ir bendrai 
kovoti prieš Kongreso reak
cininkus. Bet Darbo Fede
racija teisingai sako, kad 
Amerikos darbininkų judė
jimas gali eiti prie visiškos

l'nnJnnkm./. .U vienybės ir todėl reikia tar-Vanuenberg ir COU- tis apie vso judėiimo suiun- 
ually Vyks Maskvon\s^ą į vieną unijinį judėji-

tina esant “karo krimina
listu.” jie turi patiekti įro
dymus, kokius prasikalti
mus tas žmogus yra pada
ręs. Vien su tuščiais kaltini
mais rusai negalės išvietin
tus žmones pagauti į savo 
rankas.

Brooklyno lietuviai širdingai dedasi Į Lietuvos va- Europos tautos bando gauti 
davinio vajų. Per tris dienas komitetas susidedantis iš: nss-iJhs ?a Amerikos ar An- 
A. Matulio, Dr. P. Padalskio, Barboros Darlys, Dr. A.
Gervydo. kun. J. Balkuno ir J. Buivydo, jau surinko tarp 
lietuvių siuvėjų įmonininkų $4,385 auku. Aukavo sekan
tys geri lietuviai patriotai:

A.-Matulis ir Vaiginis .................................. 300.00
P. Atkočaitis, kriaučių kontraktorius .......... 500.00
F. Shimaįtis. kriaučių kontraktorius ......... 500.00
Mitchul & Kailis Co................. .......... 300.00
St. Karvelis; kriaučių kontraktorius ........... 200.00
George Diržis kriauč. kontr. ...................... 150.00
A. Bubelis “K.K” Co. kriauč. kontr. .......... 100.00
F. Sulleven-Šalaviejus kr. kontr. ......... 100.00
A. Lapasausko-Lapash Co. kr. kontr........... 100.00
J. ’Siman, kr. kontr............ :......................... 100.00
Armak & Briggs Co. kr. kontr. ......... 50.00
P. Zorlanda & J. Patapas Co. kr. kontr......  50.00
A. Cheslow-česlauskas ............ ................. 10.00
Harry Moskowitz, drabužių fabr.................. 75.00
S. & B. Specialty Co. ” 50 00
Progress Clothing Co. ” 100 00
UHman Bros., Ine. ” \ 200 00
Manufacturer Exchange Assoc................. 1,500.00

Viso kartu ............................... $4,385.00

Aukų rinkimas dar tęsiamas.

IO Ilinvi inw *
glijos. Daugeliui tautų grę- 
sia badas, jei joms nebus 
suteikta pagelba. Jungtinių 
Tautų organizacija apskai
čiavo, kad apgynimui nuo 
bado reikia duoti pagelbos 
sekančioms tautoms:
Kinijai $295,000,000
Austrijai ....... 143,500,000
Graikijai ........ 84,300,000
Vengrijai 40.200,000

I Italijai 106,900,000
Lenkijai 
Jugoslavijai

139,900,000
68.200,000

ma.
Senatoriai A. Vanden

berg nuo republikonų ir T. 
Connally nuo demokratų y-

Šią savaite CIO uniios ap 
arstys D. Federaeiios jj»- 

siūlymą. Kokį atsakymą ios
ra pakviesti vvkti i Mask- duos, dar nėra žinoma Ga 

urnas daiktas, kad CIO uni
jos dar šią savaite duos ir 
savo atsakymą. Jei CIO uni
jos sutiktu derėtis, tai tuoi 
ir prasidėtu dervbos del į- 
uvvendinimo vienvbės Ame- 
riko unijiniame judėjime.

vą ir padėti Valstybės sek
retoriui generolui G. Mar- 
shall’ui derėtis su Rusria 
del taikos sąlygų Vokieti
jai. Abu senatoriai sutiko, 
bet jie galės tiktai dalį lai
ko būti Maskvoje. Tie pa
tys senatoriai padėjo ir bu
vusiam Valstybės sekreto
riui J. Bvrnes derėtis Pary
žiuje su Rusiia ir Anglija 
del taikos sąlygų mažo-i 
sioms “ašies” valstybėms. I

Amerikos Politika 
Turi Būti Tvirta

Sunkiai Serga 
Harry Burke

SIŪLO ATLEISTI 500,000 
TARNAUTOJŲ

Drg. P. Kazanauskas 
Union, N. J. mums prane 
ša apie drg. H. Burkės Ii 
gą. Jis rašo:

Naujame kongrese demo
kratas senatorius W. F. 

’s George įnešė sumanymą, 
kad federalinė valdžia at
leistų iš darbo pusę miliono 
tarnautojų. Senatorius ma-

o iki no. kad valdžia gali apsieitiŠalčio 29 d eną, bebilda-;b(, tu ten)aut4)j* SuPmaži. 
mas teatre, staiga susirgo (nus tan,alltoj skaiči 
drg. H. Burke. populiarus ma butu , ; ba|
musų apielmkes veikėjas- (j |,;udžeta h. adėti 
visuomenininkas. Jis sku-|mažintj va)stvbės sk£las 
biai buvo nugabentas į Sum!
mit Overlook ligoninę, ka-j 
me jam buvo padaryta sun
ki vidurių operacija. Iš pa
sikalbėjimo su jo sunum 
Albert Burke patyriau, kad 
io tėvelis taisosi, vienok 
lankytojai kol kas nėra prie 
ligonio leidžiami.

ATSIDARĖ LENKIJOS 
SUKTASIS SEIMAS

Lenkijos
tas”
I

suktai “išrink-

Tiek pinigų tos šalvs ma
žiausiai turi išleisti, kad 
galėtų apsiginti nuo bado.
Bet iš kur jos tuos pinigu? 
ims? Visos žiuri į Ameriką, 
nes tik Amerika gali jom? 
duoti pagelbą. Kol veikė 
UNRRA, Amerika ir Angli- .. A 
ja buvo tos šalys, kurios • ,^rPe ,ei?a /Odelis
šelpė kitus kraštus.

lOfiOO Darbininkų 
Apleidžia C.I.O.

Connecticut valstijoj CIO

Amerika Moka Ru
sams Reparacijas
Suomija turi sumokėti 

Rusijai 300 milionų dolerių 
reparacijų. Su penkių mi- 
’ionu mokėjimu suomiai yra 
atsilikę, tai rusai už tai 
jiems uždėio mokėti pabau
dą po 200,000 doleriu per 
mėnesį. Amerika nori pa
gelbėti Suomijai ir yra nu
tarusi iai 32 milionus dole
rių paskolos. Tuo budu A- 
merika padės suomiams už
mokėti rusams reparacijas. 
Amerika nori pagelbėti Šuo 
miiai todėl, kad suomiai vi
sada stengėsi savo skolas 
Amerikai laiku atmokėti.

bruzdėjimas prieš vadovybe. 
10,000 narių iš Mine, Mill 
ir Smelter unijos su septy
niais lokalais nutarė pasi
traukti iš savo uniios, pro
testuodami prieš tos unijos 
vadovvbe. Bruzdėiimas ap
ėmė Waterburv, Bridgepor- 
tą, Bristol ir Ansonia loka
lus. Kai kuriose vietose, 
kaip Ansoniioi ir kitur, u- 
nijistų susirinkimai buvo 
audringi ir policija turėio 
įsikišti, kad palaikius mi
tinguose tvarka. Unijistu 
bruzdėiimas kilo del noro 
apvalyti unijas nuo Mask
vos pakalikų.

Įtakingas New Hampshi- 
I re republikonų senatorius,
' Styles Bridges, iškėlė reika
lavimą, kad naujasis Vals
tybės sekretorius generolas 
G. Marshall vestų tvirta A- 
merikos politiką ir nedary
tų Rusi iai jokiu nuolaidų. 
Senatorius Bridges sako, 
Rusiia stiprinasi Europoie 
ir siekia įtraukti i savo “į- 
takos sferą” Vokietiją. Jei 
rusams pavyktų sujungti į 
savo rankas rusų darbo jė
gą ir vokišką techniką, ta
da Amerikai prisieitų labai 
riestai. Senatorius mano. 
kad iki šiol Amerikos poli
tika buvo labai silpna ir 
nuolaidi.

ITALIJOJ SUSIDARĖ 
NAUJA VALDŽIA

10O ŽMONUJ VAŽIUOS 
MASKVON

KRIZIS ISPANU RES
PUBLIKONŲ TARPE

Valstybės sekretorius fre- 
nerolas G. Marshall vešis 
su savim 100 eksportu, pa
tarėju. sekretorių ir vertėiu 
į Maskvą tartis su rusais

Nauja Italijos vyriausy
bę sudarė kataliku vadas 
Alcide de Gasperi, kurs ne
senai lankėsi Amerikoje ir 
<?avo iš Amerikos pasižadė
sima duoti italams stambią 
raskolą ir duonos. Į nauią 
vyriausvbę Įeina 7 katali
kai. 3 komunistai, 3 socia
listai ir 2 nepartiniai mi
nisteriai.

Ispanijos respublikoniška'analais ir franenzais del 
as” seimas pradėjo savo vyriausybė ištrėimme per- taikos salvgų Vokietijai 
osėdžius. Seimo atidary- gyvena krizi. Jos priešaky- Virs to į Maskvą nori va-

Buvusoi vokiečių kaize
rio Wilhelmo našlė anądien 
ėio Frankfurte vakare iš 
teatro. .Jai beinant namo 
plėšikai atėmė iš ios ranki
nuką ir nuvilko jos gerus

■me nedalyvavo nei Ameri- je stovėjęs Dr. .J. Girai pa- žiuoti 78 Amerikos spaudos 
Plačioji musų visuomenė,! kos. nei Anglijos diplomą- sitraukė ir dabar bandoma atstovai, jie jau prašė iš ru-

giminės, draugai ir pažįsta- tai. Naujasis seimas keta sudaryti stipresne respubli- su duoti jiems vizas. Atro-
mi nekantriai laukia drg. išrinkti Lenkijos prezidentu konišką vyriausybę, į kurią do. kad rusu policija Mask-
H. Burkės pasveikimo ir aiškų rusų agentą, buvusį nebutu įleidžiami komunis- vnie turės ekstra darbo se-'kailinius. Imperatoriaus
laimingo grįžimo į savųjų į Sovietu žvalgybos agentą tai. bet įeitų visos kitos o- kioti visus tuos amerikie- našlė paliko gatvėje pus-
tarpą. iBierutą .pozicinės grupės. čius. 1 • nuogė.
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MUSŲ VASARIO 16-TA gesniems nuomininkams.:
Kongresas stovi prieš nema-

Artinasi Vasario šešiolik- lonų pasirinkimą. Kongre- Į 
ta. Po visą Ameriką lietu- so daugumai “gaila sūrio, i 
viai jau pradeda tą dieną gaila varškės.”
minėti, o vasario 16-tą vi
sose lietuvių kolonijose bus 
rengiami įvairus iškilmingi
Lietuvos Nepriklausomybės ---------
paskelbimo minėjimai. J Ponia Tysliavienė iš Bro- 

Visur lietuviai Vasario oklyno prašo mus pranešti, 
16-tos Dieną minės vienin- kad jos rengiamas “Vieny- 
gai. Išimtį sudaro būrelis) bės” koncertas kovo 2 d., 
unoravų “bajorų” tautinin- arba Lietuvių Šalpos Dieno- 
kų Brooklyne. Bet Brook
lyno išimtis tiktai patvirti
na bendrą taisyklę, kad Va
sario 16-ta yra musų visų 
diena.

Tą dieną minėsime musų 
tautos iškovotą nepriklau
somybę po pirmo pasaulinio 
karo.

Tą dieną minėsime Lietu
vių tautos sunkias kovas už 
savo laisvę nuo plėšikiškų 
kaimynų pasikėsinimų.

Tą dieną pakelsime musų 
balsą už grąžinimą lietuvių 
tautai jos demokratiškų tei
sių tvarkytis taip, kaip ji 
nori. -

Tą dieną priminsime ga
lingųjų pasauliui, kad At
lanto čarterio iškilmingi pa 
žadai prie Baltijos juros 
dar tebėra neišpildyti.

Tą dieną iškelsime visi 
vieningą reikalavimą, kad 
piktas rytų kaimynas ati
trauktų savo kariuomenę ir 
policiją iš Lietuvos terito
rijos, kad Lietuvos žmonės, 
musų broliai ir seserys, ga
lėtų gyventi ramiai savo 
krašte be svetimo jungo ir 
priespaudos.

Padarykime Vasario 16

PONIOS TYSLIAVIENĖS 
LAIŠKAS

je, buvo suplanuotas senai 
ir salė jam buvusi paimta 
1946 m. rugsėjo mėnesį, o 
jis buvo paskelbtas dar 
1946 lapkričio mėnesį, tai
gi “dar tuo metu, kai apie 
‘Lietuvių Šalpos Dieną’ ne
žinojo nė patys rengėjai.” 
Mrs. Tysliavienė prašo mus 
atitaisyti pastabą, lyg tarsi 
J. Tysliava savo koncertą 
tyčia rengia Lietuvių šalpos 
Dienoje. Tą ponios Tyslia- 
vienės laišką ir jos prašy
mą šiuo ir duodame žinoti 
skaitytojams.

SANTYKIAI SU SUK
ČIAIS

Amerikos valdžia kaltina 
dabartinius Lenkijos valdo
vus, kad jie sukčiavo per 
sausio 19 dienos “rinki
mus.” Jie nesilaikė Jaltos 
ir Potsdamo susitarimų. Ru
sų pastatyti kvislingai Len
kijoje sulaužė savo iškil
mingus pasižadėjimus.

Taip į Lenkijos “rinki
mus” žiuri Amerikos val
džia. Bet kas toliau? Nagi, 
toliau tas, kad Valstybės
departamentas, su Valsty- 

minėjimą KOVOS DIENA bės sekretoriaus generolo 
už musų tautos laisvę ir de-'.G. C. Marshall pritarimu,a • _ • — 1_ TI- - - ' * ’moKranją.

' džia nemano nutraukti dip
lomatinių santykių su Var
šuvos valdžia. Bent “šiuo 
metu” to nebus daroma.

Vadinasi, pirma išvadino 
sukčiais, kurie nesilaiko sa
vo pasižadėjimų, o paskui, 
tuo pačiu užsimojimu, sa
ko, kad su Varšuvos suk
čiais bus palaikomi diplo
matiniai santvkiai...

KAIP BUS SU 
NUOMOMIS?

Praeitą savaitę OPA ar
ba kainų kontrolės admi
nistracija, buvo nutai*usi 
leisti pakelti nuomas 10%. 
Toks įsakymas buvo paruo
štas ir jau buvo rengiamasi 
jį paskelbti. Bet Preziden
tas Trumanas sulaikė tą į-

KELEIVIS, SO. BOSTON 
ŠEŠI ŽMONĖS ŽUVO NELAIMĖJE

Prie Walton, Ind. įvyko šiurpi gelžkelio nelaimė. Traukinys nuvažiavo 
nuo bėgių, vagonai apsivertė ir susidaužė. Nelaimėj žuvo šeši žmonės. Nelai
mės priežastis buvo ant bėgių nukritęs vėlos kamuolys. Garvežis tą vėlos ka
muolį pradėjo vilkti, vėla išsivyniojo ir vesivilkdama palietė gelžkelio sri
čių. Traukinys dėl to nuvažiavo nuo bėgių.

Kas Savaite
Vasario Šešioliktoji. “Ekstra!—Kaput Stalinui!

Kitą sekmadienį bus Va- Atsirado naujas juokda- 
sario šešioliktoji. ‘ Lietuviui ris. Franeuzu astrologas 
ji reiškia tą patį, ką reiš- Maurice Pivat sako: 
kia liepos ketvirtoji ameri-. Šiemet, ir vasario mėne- 
konui. Isyje, mirs Rusijos diktato

Vasario šešioliktą Lietu- rius Džiugašvili-Stalinas.
va buvo paskelbta nepri 
klausoma valstybė.

Deia. Lietuvos nepriklau
somybė šiandien yra pa
vogta. Ją pavogė rusiški 
krvžiokai, atsikraustę “nuo 
Uralo, žemės galo,” į lietu
vio šalį.

Nežiūrint to, Vasario Še
šioliktą minios amerikiečių 
lietuviu rinksis į savo sve
taines ir dar kaitą sušuks:

“Lietuva turi būt laisva 
ji bus laisva — šalin oku-

Tada žlugs ir bolševizmas.
Astrologų pranašystėm 

mes netikime. Ar joms tiki 
Stalino “saulė”?

Buvę diktatoriai, Musso- 
linis ir Hitleris, tokiems pra 
našams tikėjo. Galimas 
daiktas, kad jiems tiki ir 
Stalinas, kad jo kinkos dre
ba.

Maža bėda. Savo uančia- 
kas iau padžiovė “fiureris” 
ir “dučė.’’

Pasaulis nepasigenda

tarnautojams surašyti) vi
sus pasikalbėjimus su kos- 
tumeriais valdiškais reika
lais, dėjo laiškus, įsakymus,5

Laiškas iš Lenkijos
pašnekesius su nreridentu “Keleivio” skaitytojas,” trukus nuo rusų okupantų 
aprašymus kabineto posfc bostoniškis J. Arlauskas, koncentracijos stovyklų, 
džių ir t.t. Į privatų “dieny- ^urns pridavė įdomų laišką
ną” pakliuvo valdžios do-’iš Lenkijos, is Sulecbowo, 
kumentai ir fotografijos, nuo say° j', .
"kurie nepriklauso priva-!t,*u”lPal.lraiiOj. >
čiam asmeniui. Sako kad tuviai vilniečiai turėjo kel-

Laiškai iš Lietuvos

“Taip — Bet” politika
, . - i tęsiama toliau. Lenkų tau-sakymą ir paliko visą tą tei su tokia ų,aisvž

klausimą spręsti Kongresui. 
Jei Kongresas nori, jis gali 
pakeisti nuomų kontrolę, 
gali leisti nuomas pakelti ir 
gali visai nuomų kontrolę 
panaikinti.

Ką dabar darys Kongre
sas? Demokratų administ
racija nori, kad republiko- 
niškas Kongresas spręstų a- 
pie nuomų kontrolę. Jei 
Kongresas panaikins nuo
mų kontrolę, arba leis pa
kelti nuomas, atsakomybė 
prieš nuomininkus kris ant 
republikonų, o tas gali at
siliepti 1948 metų rinki
muose... O jei kontrolė iš
laikoma, namų savininkų 
Įtakingi interesai kels 
triukšmą, kad namų savi
ninkai yra spaudžiami ir va
romi į bankrotą...

tikrai nebus grąžinta
Amerikos visuomenė į

Lenkijos suktus “rinkimus” 
žiuri daug blaiviau, negu 
Amerikos valdžia. Visuo
menėje jaučiama didelio 
pasipiktinimo, kad Varšu
vos sukčiai pastatė ant juo
ko Amerikos iškilmingas 
garantijas, duotas lenkų 
tautai Jaltoje ir Potsdame. 
Deja, visuomenės pasipikti
nimas dar mažai tepaveikė 
valdžios politiką.

STORAS DIENYNAS

Henry Morgenthau Jr., 
buvęs per 13 metų Iždo se
kretorius, rengiasi paskelb
ti savo “dienyną,” kuriame 
bus virš 900 tomų, po 450 

Kartojasi sena pasaka su!puslapių kiekvienas. Vadi-
bendra kainų kontrolę. Jei Rasi, H. Morgenthau “rašė
A______________________1___ X— J.-J-i:.Amerikoje nebūtų didelio 
namų trukumo, nuomų kon
trolė butų nereikalinga. Bet 
jei dabar nuomų kontrolė 
butų panaikinta, tai, kol 
bus pristatyta naujų namų, 
daugelis namų savininkų 
turės progos kelti nuomas 
virš “lubų” ir daugelis ne
turtingesnių nuomininkų at
sidurs dideliame varge.

“Laisvas” Amerikos ūkis 
reikalauja, kad gamyba bu-

Iždo departamento tarnau
tojai, apmokami valdžios 
pinigais, padėjo tą “dieny
ną” prirašyti. Išeina nei šis, 
nei tas.

tis gyventi į Lenkiją. Laiš
ke rašo:

Brangus... Aš jau ketvir
tą laišką rašau, bet iš Ta
vęs negavau nė vieno... Mes

Drg. J. Klukenskis 
Stamford, Conn. mums pri
siuntė laiškelį iš lenkų oku
puotos Lietuvos, iš taip va
dinamo “Suvalkų trikam
pio,*’ kurį Stalinas buvo pa
dovanojęs Hitleriui ir kurs 
dabar vėl atiteko Lenkijai.Dabartims Iždo sekreto- dabar gy'ena»ne Lenkijoje, ... Krasnavos vaiQ

rius J W Snvder ilgai atvažiavome jau metai lai- BaisKas is Krasna\o. vau 
’ i ’a ^nyuer, ilgai Mamvtė oasiliko Gaila ciau. Laiške, salia asmeni- negalvodamas pareikalavo, Ko; ™amy5 Pv111 Y*11* . ’ k u žodžiai ir

kad buvęs Iždo sekretorių Jai buvo fcsgti ir palikti na- nių Žinių \ia hen zooziai n Kaa ou\ęs iždo seRietonus j j k santykius su Lietuva,
grąžintų Iždo departamen- ™us ,r Ra°u> KUr guu ieve k
tui iš ten “pasiskolintus”. į*- ^es ’U,au ?yventl " " ' ,
dokumentus. Tų dokumen- diškiuose negalėjome. Rei- Brangus Klukenski: . .
tų vieta vra Iždo departa- kėjo bėgti, jei kas gyvas Ne kartą buvome prisi-
mente o ne pono H. Mor- n0r®j° dar *»“kti arba ne- minę, manėm, kad gai nėra 

norėjo, kad Sibiran išvary- jūsų gyvų. Kaip gavau ant- 
tu. Arlauskas IimtA*. tas ragn labai nudžiugau. Nu
senęs iš Gervikiu, su sunum džiugau, kad galėsiu Jums 
Jonu ir duktė su šeima, vi- pasiskųsti, kiek mes išken- 

nynas”burės sušliukt^o da- ** «varyti net iki Japonijos tėme per karą visokių bai- 
lis dokumentų iš to dieny- krašto. Isybių ir kaip likom be nie-

Mums labai sunku. Visų ko. Bet negali to visko ap 
rūbai buvo atimti ant rube-
žiaus. neturim kuo užsivilk
ti ir neturiu batų, o dabar 
žiema. Tik tik galim užsi-

genthau “dienyne.” Prezi
dentas Truman remia J. vv. 
Snyder reikalavimą.

Atrodo, kad storulis “die-

no turės grįžti ten. kur jie 
turėtų būti.

Prezidentas Truman, sa
ko, nori kaitą ant visados 

įvesti madą,” kad įvairus
valdžios pareigūnai neskai-’, pavalgyti Jir dar svev
tytų savo nuosavybe vai- ’ " **“
diškų dokumentu, kurie pa
reina per jų rankas.

katos neturiu. Turiu ketu
rius vaikus, tris mergaites 
ir sūnų, kurs dabar turi 8 
mėnesius amžiaus. Jeigu 
Tu gali. tai prašau atsiųsti 
mums nitų. bo žmona ne
turi nei kostiumo, nei palto, 
aš taipgi nieko neturiu ir 
vaikai neturi kuo apsivilk
ti...

Mamutė rašo laišką, kad 
yra sveika ir prašo, kad aš 
parašyčiau Tau. Sudieu, pa- 
silikit sveiki...

Redakcijos Prierašas:
Vilniečių lietuvių šeimy-

Draugų Talka
Paramos “Keleivio” na

mui išpirkti gavome iš se
kamų draugų: F. Armak- 
Armakauskas iš Jamaica.
L. I.. N. Y. — $5; A. Tau
razas iš Montreal, Que. —

1 $2.25. Po $2 prisiuntė: J.
Truskauskas iš Norvoodo,
Mass., Albinas Kaulakis iš. x .. . ... .
Pittsburgho, Ign. Aleksie- turėjo bėgti gyventi į

po pusantro tomo “dieny
no” kiekvieną savaitę. To
kio “dienyno“ pasaulis dar 
nėra matęs ir gal nematys 
nė p. Morgenthau “dieny
no- milžino.’’

Kaip tik kilo kalbos apie 
tą nepaprastą dienyną, 
daugelis žmonių pradėjo 
teirautis, kaip gali vienas 
žmogus prirašyti per savai
tę po pusantros storos kny
gos ir dar atlikti Iždo sek

tų gausi ar normališka. Bet retoriaus pareigas? Atrodo
per penkis metus namų sta
tyba buvo visai sustabdyta.

tikra mįslė. Bet taip tiktai 
atrodo. To “dienyno” pas-

gyvenamų namų labai truk- laptis jau iškilo aikštėn, 
sta. Visiškas panaikinimas Pasirodo, kad Mr. H. Mor- 
nuomų kontrolės tose sąly- genthau į savo “dienyną” 
gose butų didelis pasitama- sudėjo oficialinius doku- 
vimas namų savininkams ir mentus iš Iždo departamen- 
didelė skriauda neturtin- to. Jis ten surašė (ar leido

jus iš Philadelphijos 
Tony Niprikas iš Chica

gos — $1.75, Mus. A. Lau

Lenkiją. Jie “pabėgo” tuo, 
kad užsirašė lenkais ir kar
tu su Vilniaus krašto len-

žim iš Paterson N. J. —J J5a^. buvo išvežti gyventi į 
$1.65. I Lenkiją. Lietuvoje Jiems

Po $1.50 prisiuntė: Mrs.! (p. Pavojus patekti į Si-
Justine Sadowskas iš Broo- Rur’ ^aiP laiške rašo,

buvo išvežtas “senas Juozas 
Arlauskas.” kurs buvo iš
vežtas į Rusijos Tolimuo
sius Rytus. Ten milionai 
žmonių dirba prievartos 
darbuose ajrie Vladivostoką 
ir kitas vietas. Tai netoli

klyno ir J. Anthony iš Cle
velando. F. Shanta iš West- 
ville, III. — $1.25.

Po $1 prisiuntė: J. Kri- 
žanauskas iš Biloit, Wis.,
J. Pasukavičius iš Gardner,
Mass., L. Baranovski iš...T .. , „ ..
Viking, Altą Canada. P. Si- Japonijos krašto, 
monavičius 'iš La Combe, Isv9"’.A,9«t t. 
Altą, Canada prisiuntė 75c.

Po 50c. prisiuntė: L. J.
Stonkus iš Bridgewater,

Išvažiuojant iš Lietuvos į 
Lenkiją ant rubežiaus ru
sai tuos pabėgėlius “apva
lė,” atėmė drabužius ir ki-

Mass., K. Šelokas iš Bristol, ats^r8as» kokias vezesi 
Conn.. W. želvis iš Cleve- sux s?vink Naujame, karo 
lando. Joseph Bumiskas iš nuteriotame ir rusu smau- 
Norfolk, Conn., A. Songai- ^?n?a,IPe. ^te tie lietuviai 

vilniečiai skursta, vos vos 
užsidirba pavaikyti, o apsi
rengti ir kitkuo‘apsirūpinti 
nėra iš ko.

la iš Harrison, N. J.. F. Sha- 
mosky iš Scranton, Pa., 
Mrs. M. Vidunas iš Law- 
rence, Mass.

Visiems draugams už pa-
gelbėjimą išpirkti namą ta-)fluot^. v^piečiu. susipratu- 
riame širdingą ačiū. S1^. . krūvių, kurie turėjo

apleisti savo nuo amžių gy-

pautai! , v. . Hitlerio ir Mussolinio. Jis
. J asano šešioliktos mi- nepasigestų nė Stalino, 

tingus nesinnks tik bailiai. . . . .
tik lietuviu tautos kvislin- Pesunzmc Rugiapiute 
°ai komunistai. Bet jų nieks žinomasis lietuvių poe

tas. Faustas Kirša, parašė 
laišką vienam savo draugui 
Amerikoje. Be kita ko jis 
sako, kad —

“... reikia valdyti ner
vus, kad nebėgtum per lau
kus ir nešauktum sukvailė- 
iusiam pasauliui: Žmogau, 
kur tu esi? Viešpačiai, ką 
iųs darote? Išminčiai, ko 
iųs nešaukiate? Dieve, ko
dėl tu viso to nematai? ... 
Diplomatai geria šampaną... 
Bet kad jiems ruošiamos 
kartuvės, to jie nejaučia.”

Faustas Kirša yra tremti
nys. Kaip ir tūkstančiai ki
tų musų broliu, jis turėio 
apleisti savo tėvu kraštą ir 
šiandien gyvena tarp sveti
mųjų. Kaip ir kitus jo liki
mo brolius. Faustą Kiršą

v nelauks. Išdavikams ne 
vieta tarp laisvų ir padorių 
žmonių.
“Ta Avelė, Bet Avelė”...

Pagalios, Worcesterio 
“Amerikos Lietuvis” sukon- 
kuravo Brooklyno “Vieny
bę.” Juozas Tysliava buvo 
pasigavęs retą bendradarbį 
— Tadą Kučinską, iš Chi
cagos.

Dabar jis via brolio Ky
bos prapertė. Kučinskas 
jam rašo ir “zaploto’’ ne
prašo.

Tai ypatingas žmogus, 
gyvasis gramafonas. Jam 
nepatinka socialistu Jonas, 
nepatinka ir krikščionių 
Kajetonas — plusta abu la
bu

Nėra tokios partijos ir to

rašyti, mano galva to neiš
neša ir tiek popieriaus ne
turiu.

Skaudžiausia nelaimė 
mus patiko, kad musų ma-

kio būrio žmonių, kur Ta-|var^'ina pesimizmas.
kalba! Reikia ii suprasti, nedera 

smerkt didžios nelaimės au
ką.
Bolševikiški “Korpusai”

zluac rral£f n ----- .
rasti. Visi iam “no good” 
ir visus spiaudo.

Tam žmogui geriausia
tiktų “bobinčius.” Galėtu T • - ....buvoti ir mikčioti: .. Jel 2moeus «aletum tlke’mme buvoti n 
“Ta avelė, bet avelė pra
dėkim ir vėl iš to pat ga
lo”...
Poteriai Susimaišė

ti bolševikų propagandai, 
turėtum manyti, kad Lietu
vos žmonės gyvena kaip tas 
pasakos Adomas — rojuje. 

Ten visko pilna, statyba
mvtė numirė... Palaidojome) Airijoj mirė vienas Ja-'auga net istisais korpusais.
Seinų kapinėse. I Punską 
neleido vežti palaidoti, nes 
ten buvo tuo metu frontas 
(1944 m. rugsėjo 24 d.)...

Čiurlioniu šeima visa į 
Lietuvą išvažiavo, tiktai 
Julė liko. bet jos vyras pa
imtas ant lenkų karo ir ten 
žuvo, o Jonas, Katrė ir A- 
nelė visi išvažiavo į Lietu
vą (kada Stalinas su Hitle
riu pasidalijo Lenkiją ir 
Lietuvą, tada lietuvius ra
gino iš Suvalkų trikampio 
važiuoti į Lietuvą. Tai bu
vo 1941 metais. Laiško ra- 
šėja irgi buvo Lietuvoj, bet 
iš ten persikėlė į Krasnavą 
po lenkais. — Red.).

Labai mažai žinių iš Lie
tuvos galim gauti, laiškai 
mažai eina ir mažai ką ži- 
n^m, kas Lietuvoje dedasi. 
Kai mes važiavom i Lenki
ją gyventi, tai jie liko prie 
Mariampolės ukėse gyventi 
tai ir dabar gal gyvena, JEI 
NEIŠVEŽĖ J TOLIMUS 
RYTUS...

Sudieu, liekame laukda
mi laiško iš Jūsų.

Adelė Jurkunienė.

Redakcijos Atsakymai.
Juozui Saball, Chicagoje

—Amerikos Lietuvių Tary
bą sudaro 27 atstovai nuo 
didžiųjų lietuviškų srovinių 
ir nepolitinių organizacijų. 
ALT sąstatas buvo paskelb
tas “Keleivyje.” Plačiau ži
nių apie A. Lietuvių Tary-

mės Larkin, buvęs ameri
kietis.

Savo laiku tas Larkin bu
vo socialistas, bet kaip ir 
daugelis kitų, jis palinko į 
komunistus, pasidarė Stali
no “saulės” garbintojas.

Natūralu todėl, kad Ja
mes Larkin komunistams 
buvo savas žmogus ir kaip 
tokio iie gailisi.

1 Skaitykite:
“Šiuo metu iau baigiama 

penkių pagrindinių įmonės 
korpusų statyba”../

Taip sako Chicagos ko
munistu “Vilnis,” bet — 

Brooklvno komunistų 
fiureris Bimba savo “Lais
vėje ' vis prašo aukų. Lietu
vai reikią “vėžių instituto.” 
reikia net tokio menknie-

larkiną apraudoio ir lie-i kio. kaip paišelis...
tuvių komunistų “Laisvė. 
Vienas jos “pišorius” sako:

“Larkinas buvo anūkas 
airių patrioto kurį anglai 
už tai pakorė”...

Išeina taip: anglai pako
rė Larkiną už tai, kad Lar
kinas turės anūką Larkiną...

Komunistinės davatkos 
poteriai susimaišė.
Kazys Grinius Amerikoje

Į Jungtines Valstijas at
vyko buvusis Lietuvos pre
zidentas, Dr. Kazys Gri
nius. Susirinkusiai jį pasi
tikti lietuvių miniai Dr. K. 
Grinius pareiškė:

“Aš manau su ne vienu 
iš jūsų dar būti Lietuvoje. 
Linkiu ištvermės, vienybės, 
linkiu tarpusavio amnesti
jos, sukaupimo energijos Į 
vieną punktą — kokiu bu
du atgauti Lietuvai nepri
klausomybę.”

Dr. Grinius jau 80 metų 
žmogus, bet jo dvasia dar 
jauna. Šie jo žodžiai ture

Ką tai rodo?
Tą. kad komunisto deši

nė nežino, ką daro kairioji. 
Jis meluoja melą ir nemoka 
užmegsti jo galą.
Kas Dirba, Turi Pasėkų

South Bostone veikia Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
21-moji kuopa.

Ji turėjo buri gerų drau
gų, bet buvo nedidelė. Per
eitais metais keli draugai 
sumanė “pajudinti žemę,” 
gauti daugiau narių.

Ju darbas davė gerų vai
sių, kuopa jau turi apie šim
tą nariu. Pereitą šeštadienį 
Liet. Piliečių Draugijos sve
tainėje kuopa buvo suruo
šus, pažmonį. “whist par- 
ty.” Svetainė buvo pilna 
gražios publikos.

Ką padarė bostoniečiąi, 
gali padaryti ir kitų LDD 
kuopų nariai. Kas dirba, 
turi geni pasėkų.

Liet. Darbininkų Draugi
ja vra broliška organizaci-

tų išjudint tuos musu “se- ’a į1€.tuvių. Socialdemokra- 
nius,” kurie viduramžio su-1 sieį4a .to

............- laukę jau skundžiasi dide- 9. tik kiek skirtin-
tų kalendoriuje, su nurody-,liu nuvargiu ir, pasakysiu, TkT®j]ai?' .—_j---- •„ — •. r Beje, LDD ruošiasi išleist

Tai toks gyvenimas “išva bą yra “Keleivio” 1947 mė

mais adreso, valdybos ir vi- visais neesamais gumbais. - t5ei,e’ * . ri10.s .
_ ____________________ imu amz.»u s/- sos Tarybos sąstato. Yra Dr. Grinius apsigyveno ^rnaLa- Apie tai jus patir-
Remkit biznierius, kurie venamas vieta? ir keltis į įdėta ir trumpa ALT istori- pas savo brolį Philadelpbi- Slte uz savai‘e? ar kitos, 

skelbiasi “Keleivyje** svetimą Lenkiją, kad iš-', ja. joj. St. Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne’

KRIAUČIAI SUKELIA $6,C00 LIETUVAI
Kriaueiai Dalyvauja Vasa

rio 16 Webster Hali, Lietu
vos Neprigulmybės 

Paminėjime

karas dar nepasibaigė

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Sausio 22 d. Am. Lietu
vių Pil. Kliubo name kriau
čių 54 skyr. turėjo metini 
susirinkimą. Nors oras pu
sėtinai šaltas, bet kriaučių 
gana apstus, būrys atėjo i 
susirinkimą.

Įgaitis iš Chicagos, A. Ciu-j 
žauskienė iš Cicero, 111. Iš Į 
Bostono buvo S. Strazdas ir I 
P. Šveikauskas. Iš Watar- 

VADUOTl kUJ.y — p Vilkaitis, iš Brid- 
dentu ir jis pasakys daug gęporto —- A. Yiznis. pau
to, ko mes amerikiečiai se- giau svečių buvo is artimes- 
nai laukiame. O gal dėl to nių kolonijų: Is Union, N. 
ir rengiate atskira apvaikš- «L Burke ir kazanaus- 
čiojimą, kad jus negalėsite kai, is Veronos — M. Žoly- 

• i—naren- naitė, iš Newarko S. Gau- 
akis? bienė, iš Cliffsidės K. Bu

pažiūrėti 

gimė Dr.

bendrame 
K. Griniui 1

Tautininkai nuo pat Am. 
Liet. Taiybos susitveri mo 
vedė sabotažą ir ardymo 
darbą tarp lietuvių visuo
menės. Bet niekuomet ne-

kaveckas ir J. Tumavičivs. 
Daug draugų buvo iš arti
mesnių Brooklyno apielin- 

jkių.
Tas nusiseKęs parengime-

New Yorko Lietuvių Ta- išdrįso išeiti viešai kaipo Į hs mums pridavė daugiau 
ryba atsiuntė, kaip ir kas- srovė prieš visus lietuvius. • energijos veikti ateity. Lai
mėt, šimtą bilietų į rengia- šiemet" jie pne to pasišovė.
mą vasario 16 d. Lietuvbs Tautininkų centras: A. Tre- 
neprikįausomybės paminė- čiokas, J. Tysliava, J. Gin- 
jimą Webster Hali, New kus ir dar keli “karšti” ba- 
New Yorke. Musų lokalas jorai, ruošia vasario 16 d. 
nupirko ir šiuo kaitų šim- “savo” mitingą Labor Ly
tą tikietų už šimtą dolerių, ceum. Skaldo ir taip men- 
Taip pat nupirko Dr. Mar- kas lietuvių spėkas. Mat, 
tyno Liuterio draugijos at- jiems su organizuotais lie- 
siųstus tikietus. Bet nenu- tuviais nepakeliui! Jiems 
pirko Tautininkų Kliubo reikia poniškosios Lietuvos; 
atsiųstų tikietų. jiems reikia ponų, ponų...

Del Tautininkų Kliubo ti- Bet jie Brooklyne ir apylin- 
kietų atmetimo buvo ir kėse niekui’ lietuvių organi- 
menkų diskusijų. Musų lo- zacijose negavo pritarimo 
kalas jau senai yra pasida- ir iškalno jiems galima ne- 
ręs sau įstatymą, kad poli- pavydėti tų pasekmių, ku
rinių grupių neremti, nes rie jas gaus ateityje, 
jos tik įneša į musų lokalą Kriaueiai yra pažangusis 
rietenas. Nors tūloms poli- elementas. Jie yra organi- 
tinėms grupėms musų loka- zuoti ir jie prašo visų pado- 
las siųsdavo savo parengi- rių lietuvių dalyvauti vasa- 
rao tikietus. pavyzdžiui LSS rio 16 dieną Webster Hali 
19 kp., bet su savo paren- svetainėje, o ne pas fašistus 
girnų tikietais tos politinės Labor Lyceum. Kliaučiai 
grupės niekuomet neateida- mano ir tiki. kad Brooklyno

ke vakarėlio pirmininkavo 
' musų kuopos pirmininkė 
drg. B. Spudienė. Ji papra
šė keletą svečiu iš toliau 
trumpai pakalbėti. Svečiai 
linkėjimų nepašvkštėįo.

Vakarėlio šeimininkės 
buvo B. Spudienė, U. Kpi- 
žanauskienė ir Paulauskie
nė. Prie stalų patarnavo A. 
C. De Shaw-Tiškaitė. Spū
dis. Swingle ir Kriaučiukas. 
Rubus globojo drg. J. Ri- 
mavicius.

Rengimo komisija taria a- 
čiu svečiams, kurie atsilan
kė į musų parengimą ir rei
škia savo didelę padėką vi
siems prisidėjusiems darbu 
ir patarnavimais. Ypač dė
kojame Kliubo gaspado- 
riui Bill Waltonui.

Rengimo Komisija.

Lithuanian Aluncni and 
Studente Club

vo. Tautininkų Kliubas vra 
Smetonos kavalierių kliu
bas. Arba suprantamiau 
pasakius, tie žmonės links
ta į fašizmą. Kuomet tokios 
organizaci ios laiškas tano’O V ' -—~X—
perskaitytas, pasigirdo pro
testai. Girdi: “kam tokius 
politinio turinio laiškus čia 
lokalo pildomoji taryba lei
džia į susirinkimą.” Geo. 
Nalivaika pridūrė: “Tiesa,

visuomenė jų paklausys.
Stambios Aukos Lietuvai 

Vaduoti
Delegatas J. Buivydas 

kriaučių susirinkime dar 
pranešė, kad kriaueiai ir 
kontraktoriai gyvai dedasi 
į dabar einančius vajus pa
gelbėti Lietuvos žmonėms 
atgauti laisvę ir apsiginti 

Jam einant

Pittsburgho Naujienos
ALT Vajaus Eiga BRIDGEPORT CONN.

Sausio 26 d. čia ivyko ; Pasižvalgius po šį indus- 
į Pittsburgho ir apylinkės tnjos miestą, kur ir brolis 
draugijų metinis suvažiavi-

NUBSE AIDS F^ENCH SOLDIER WOUNDED !N HANOI BATTLE

Franeuzu Indokinijoj, Hanoi mieste, slaugė ir sani
tarai duoda pirmą pagelbą sužeistam franeuzu karei
viui. Franeuzu tarpe Indokinijoj mušasi keli šimtai 
lietuvių, kurie tarnauja Franeuzu Svetimšalių Legione.

lyvaus ir pavieniai d.aini- nešė apie kliubo nuostolius 
ninkai ir muzikai. Progra- praėjusiais metais. Kaltinti 
ma bus tikrai Įdomi ir kas valdybą ar ką kitą dėl nuo- 
ateis. nepasigailės. {stelių nėra prasmės. Pažiu-

Juozo Grigo Nuotikis !rėjus į 1946 metų apyskai- 
Jaunas lietuvis, Juozas tą matyt, kad kliubas išmo- 

Grigas, 31 metų amžiaus,! kė jo už 41 mirusį narį 12 
tarnavęs Ispanijos lojalistų tuksiančiu dol. pomirtinių

mas, kuriame dalyvavo virš 
dvidešimt draugijų ir apie 
80 delegatų. Vietos ALT 
skyriaus pirmin. J. B. Tun
kevičius atidarė suvažiavi
mą. Mandatų komisiją su
darė: J. Virbickas, Adelė 
Gabaliauskienė, Antaneta

lietuvis įdeda gerą dalį sa
vo energijos ir triūso, kad 
industrijos ratai suktųsi, at
rodo šitaip: Darbai, šiuo 
tarpu, kaip visur, eina ne 
visai blogai. Tas tai yra vie
natinė darbininko laimė— 
“dirbt ir melstis,” kaip jam 
sako.

Naujeliutė, Vytautas Juče-į General Electric dirbtu- 
vičius ir E. K. širmaitienėJ dirba apie 6,000 dar- 
Betikrinant mandatus kai- bininkų. Ten yra CIO uni- 
bėjo Stilsonas. Jis įspudin-'l*’ kun rūpinasi darbinin

kųgai apibudino šio suvažiavi
mo tikslus ir ką Amerikos 
lietuviai yra pasiryžę at
likti vadovystėje Amerikos

reikalais. Kadangi CIO 
kai kur vra užsikrėtusi ru
siško vėžio liga, tad ir čia 
šiuo kartu eina gana aud-

Lietuviu Tarybos dėl Lietu- k°va tarp dirbtuvės
vos išlaisvinimo. Pittsbur- darbininkų su komėmis, ar- 
ghui skiriama kvota 15,000 ba komunistais. Mat, šios 
dolerių. Iš komisijos rapor- dirbtuvės unijos 
to pasirodė, kad jau viso nusprendė apsivalyti 
aukų su pasižadėjimais yra
virs $1,200 

Kalbant

viriininkai 
nuo

tos rusiško vėžio ligos ir 
neįleisti tų vėžininkų į uni
jos bent koki urėdą. Geriau______ draugijų

aukas negalima praleisti sakant, atsipalaidoti nuo 
nepaminėjus žymaus biz- komunistų ir jų vėžio ligos.

19 d.
G. E

apie

zymau
armijoj, susikivirčijo su sa- o apie $6,000 išmokėjo na-j niūrio Povilo Bajoro, kuris Sausio 
vo žmona Elzbieta ir įtūžęs šalpų. Kadangi musų kliu- kaipo svečias dalvvauda- madienį, 

’ bo nariai sensta ir mirimų
skaičius didėja, tai savaime 
yra aišku, jog kliubui sun

ją peršovė per koją. Dabai 
jis padėtas po š5,000 kau
cija. Jis tik 9 savaitės bu- 

ivo vedęs savo žmoną, kai 
'tas nuotikis Įvyko.

Koresp.

mas suvažiavime iteikė $25

tai vra sek- 
darbininkai 

turėjo generali unijos susi-
auką. Pittsburgho Northsi-į rinkimą. i kurį sugužėjo iš 
dėj J. K. Mažukna su pa- arti ir toli visi viršininkai Lš

o fom filzvne moincfviene Iku yra suvesti galus su ga-;&e“>a tam tikros rųšies j visos Conn. valstijos ir iš 
lais. Vietoj bartis dėl šito,! “saulebrolių” sutrukdė Su-:New Yorko. Mat, šiame u-

MIAMI, FLORIDA
The Lithuanian Alumni 

and Students Club is hold- 
ing a meeting on February 
9th. Anyone who has had 
two or more years of col- 
lege, and is of Lithuanian 
descent or ancestry is elig- 
ible to join.

For an application or 
further Information,' 
to the corresponding secre-nuo bado. Jam einant su

JjDr. Padalskiu ir operos dai- tary: Miss Stella U. Cha- 
io niekas iki šiol nesulaužė. nininke B. Darlys per kriau- raska, 50 St. Nicholas Aye.,
toks lokalo įstatymas vra n

Lietuvos šelpimas, tai yra C19 kontraktorius 
visos tautos reikalas, o Tau-:stambių aukų. Pirmutinis A. 
tininkų Kliubo tikietų pir-iMatulis paklojo $300 
kimas, tai butų oolitinės
grupės rėmimas. Pildomoji

sukelta Brooklyn, N. Y.
Stella

taryba nutarė ir užtad tapo 
atnešta jums. O jus duoki
te nuosprendį tokį, kaip v- 
ra lokalas jau senai tuo rei
kalu nusiteikęs, tai tikietus 
atmesti!”

Jonas Stankevičius, mu
sų lokalo vice-pirm., siūlo, 
kad ir laišką atmesti, nes, 
girdi, musų lokalas niekuo
met nerėmė fašistų ir ne
rems! Laišką dėl mandagu
mo priėmė, bet vakarienės 
bilietus atmetė vienbalsiai.

Keletas tų bajorų kastos 
labai nepatenkinti kriaučių 
pasielgimu. Jie sako: “Pa- 
nie, mes esame lietuviai!” 
Taip, taip... Mes tą supran
tame ir “labai” įvertiname. 
Jeigu jus. ponai, lietuviai, 
tai kodėl jus kartu negalite 
apvaikščioti vasario 16-tą 
Webster Hali, o rengiate 
Labor Lyceum atskirą ap- 
vaikščiojimą? Webster Hali 
svetainėje dalyvaus Dr. K. 
Grinius, kuris buvo Lietu
vos žmonių išrinktas prezi-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

Lietuvos Draugijai pa-Unijos susirinkime turėjo būt 
skirti auką. Reik manyti,! padaryta operacija tam vė- 
kad p. Bajoro nebus vienin-į žiui, kuris graužė šios dirb- 
telė iš gerųjų North Sidėsjtuvės darbininkų kūną. Vė- 
lietuvių auka ir jie gal ne-'žininkai pajuto, kad opera- 
bepakęs savo draugijose' sija gali būt skaudi ir pa- 
Stalino bernų diktatūros. ;vojinga iu silpnam kunui.

Suvažiavimą vedė S. Ga-'Jie pradėjo spardytis, rėk- 
baliauskas. Liet. Pil. Drau-iti, stumdytis ir galop priė- 
gijos prezidentas J. A. Nor-lio prie muštynių. Buvo pa
ris ir Liet. Mokslo Draugi-Į šaukta policija į tą kovą. 
jos prezidentas Jonas Ka-i Susirinkimas tapo suardy- 
tela. Sekretoriavo S. Baka-'tas, operacija nepavyko ir 
nas ir p-lė Birutė Jucevičiu-; liga nepagydyta. Bet toki o- 
tė. Rezoliucijų komisijoje j peracija turės įvykti, rodos 
buvo: Dr. kun."A. Rakaus- vasario 2 d. lengvesniu bu

cu, tai yra. slaptu balsavi
mu su pagelba balsavimo 

kurias unija samdo 
iš dirbtuvės, kur balsavimo 
mašinos yra daromos.

reikėtų visiems nariams pa-, nU 
įsirūpinti, kad kliubas turėtų'-1” 
daugiau pajamų.

Direktoriai ir valdyba 
mano pradėti sekmadieniais 
rengti “floor-show,” kad 

j patraukus daugiau žmonių 
tir padarius pajamų. Nariai 
• mano. kad nereikėtų sam- 

tokių aktorkų, kurios 
papiktina žmones/ 

šokdamos jos nusiren- 
iki Jievos rūbų. Del to 

reikalo buvo gyvi ginčai.
Švedas mano, kad yra

Minės Lietuvos Nepriklau
somybę, Kalbės S. Michel
sonas iš Bostono ir Tulys 

iš Chicagos
Floridoj dabartmiu laiku 

atostogauja apsčiai lietuvių, 
ypač daug ių yra Miami ;nes 
pajūryje. Naudodamiesi ta1 

write Pro?a’ miamiškiai buvo su
ruošę šokių vakarą sausio 
22 d. Ir — tikėsit ar ne — 
susirinko apie 350 žmonių.
Stačiai stebėtis reikia, kaip 
mūsiškiai čia greitai tarp 
savęs susižino. Šito vakaro 
rengėjai neturėjo nei plaka- Vargo Duktė 
tų. nei radijo skelbimų, tik tuštuma...“Vtilnn nrunpši- r> x....a.r.

Cheraska.
n

dar du šimtai bus. P. Atko
čaitis įteikė komisijai čekį 
500 dolerių, F. Shimaitis 
taip pat įteikė čekį 500 do-i 
lerių, o jo manadžeris A.' . . . . ,
česlauskai davė $10: Stjį08 P1™“ skyrus tun su- 
Karvelis davė $200. Tai dal'?s v.aJau? komisiją, kun 
tik pradžia. Manufacturers! ,uPlnaal 
Asociacija pažadėjo duoti

WORCESTER, MASS

Vajaus Eiga
Lietuvai Remti Draugi-

rlvti 
kartais

gia

auką 1,500 dolerių ir tie pi
nigai bus priduoti. Aišku, 
kad iki Vasario 16 d. bus 
surinkta apie šešis ar septy
nius tūkstančius dolerių!

Vasario 16 d. Webster 
Hali svetainėje stambie
siems aukotojams bus įteik
ti pažymėjimai už jų aukas 
Lietuvai vaduoti. Pažymėji
mus įteiks buvęs Lietuvos 
Respublikos prezidentas 
Dr. K. Grinius.

Aišku, kad Webster Hali 
iškilmėse norės dalyvauti 
visi lietuviai. Tai bus musų 
tautinė šventė. Tai bus mu
sų širdingas pasisakymas 
už Lietuvos žmonių laisvę 
ir už demokratiją.

Tai tiek pranešė kriaučių 
delegatas apie bendruosius 
lietuvių ir apie kliaučių dė
jimas! į bendrą lietuvių 
veikimą.

Vyt. Katilius.

LDD 7-tos Kuopos 
Parengimo

Liet. Darbininkų Draugi- 
jo 7 kp. turėio sausio 18 d. 
savo draugišką parengimą 
Atletų Kliubo svetainėje. 
Parengimas pavyko puikiai. 
Atletų Kliubo svetainė yra 
nedidukė, todėl daug žmo
nių į ją negalima sukviesti. 
Bet ji prisirinko pilnutėlė. 
Buvo svečių ir iš tolimų ko
lonijų. Dalyvavo Dr. P. Gri-

sukėlimu 
Lietuvos vadavimo reikalu.
Į komisiją įeina: J. Dvarec
kas, J. Kiškis, J. Krasins
kas. V. Ašmenskas, K. Pup- 
kienė, J. Donelienė, K. P. 
Šimkonis. Su komisija dir
ba uoliai ir skyriaus valdy
bos nariai.

L. R. Draugijos pasidar
bavimu iau sukelta stambių 
aukų: Piliečių kliubas au
kavo $1,000 per pus. ALT 
ir BALF vajams, Liet. R. 
Draugijos pirmas skyrius 
$300, Sandaros 16 kuopa— 
$65 ALT ir $50 BALFui, 
Liet. Republikonų Kliubas 
— $25, Senų žmonių Pa
gelbos draugija — $25. Pa
vieniai žmonės taip pat iš
sijudina aukoti. Iš stambes
nių aukų reikia paminėti: 
Jurgis Slivinskas — $50, 
Feliksas Dambrauskas — 
$20 ir labai daug aukavu
sių po $10.
Vasario 16-tos Minėjimas

Ta pati L. R. D-jos komi
sija i-upinasi suruošti Va
sario 16-tos Dienos minėji
mą. Minėjimas įvyks Lietu
vių Piliečių Kliube vasario 
16-tą. Kalbės ka tik atvy-; 
kęs iš Europos Dr. Juozas 
Pajaujis, žinomas

gražiu aktu ir reikėtų ture-,
ti “floor-show” nes" iš to kas, J. Stilsonas, Fl. Pa
būtų nauda ne tik kliubui, džeris ir B. Pivaronienė. 
bet ir spaudai, nes tuojaus Iš raportų girdėjom, kad 1 masinu, 
vėl atsirastu Žabaldokas ir!šiais metais Lietuvos Nepri- 

O dabar tik klausomybės minėjimas bus 
įspūdingesnis ir iškilmin- 

Keleivyje” tilpo praneši- Patartina nariams apsi- gesnis, negu kada yra bu
mas — ir risi susirinko į lankyti koki sekmadienį, Į vę. Nepriklausomvbės iškil- 

b?vo įtai patys jie "pamatys, kaip Į mės rengiamos sekmadienį, 
tas viskas bus daroma.

J. Rutkauskas.

šokius. Daug lietuvių 
iš Massachusetts, iš 
Yorko, iš Detroito, iš Cle 
velando, bet daugiausia nuo 
Chicagos. Kai kurios musų 
leidės atvyko apsirengusios 
šiltais “fur-eoatais,’’ kurie 
prie 90 laipsnių karščio ne
labai tiko. Matyt, jos pirmą 
kartą Floridoi. šokiu vaka
ras davė Miami lietuvių 
kliubui apie $250 gryno 
pelno.

Dabar Miami lietuviai 
ruošiasi iškilmingai paminė
ti Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo dieną. Ad- 
vaikščiojimas įvyks vasario 
19 vakarą. 6 valandą, po 
numeriu 2300 N. W." 14th 
St.. Miami.

Vakaras prasidės Lietu
vos ir Amerikos himnais. 
Paskui seks kalbos ir muzi
ka. Kalbės S. Michelsonas 
iš “Keleivio” ir vaistinin
kas Tulys iš Chicagos.

Po to bus šokiai ir dai
nos. Bus užkandžių ir kito
kių pasistiprinimų. Kviečia
mi visi.

S. M.

PHILADELPHIA, PA.

Permaino# Tautiškame 
Kliube
pirmininkas. J. 
kuris ištarnavo

BALTIMORE, MD.

vasario 16 dieną.
Suvažiavimas plačiai ap

tarė Vasario 16-tos minėji
mą, aukų kėlimą Lietuvai 
vaduoti ir buvo priimta ati
tinkamos rezoliucijos ang
lų ir lietuvių kalbomis.

Į šį draugijų suvažiavimą
Minės Vasario 16-tą

Vasario 16-tą dieną Bai 
timorės Lietuvių Draugijų! nedrįrso ateitf nė vienas Sta 
Taryba rengia didelį ban- hino bernas, todėl tarpe de- 
kietą Lietuvos 29 metų ne-;iegatu buvo tikrai draugiš- 
priklausomybės paskelbimui. nuotaika. Buvo gyvos 
paminėti. Bankietas įvyks diskusijos ir įvairiu minčių 

svetainėj, ant Hol- pasidalinimas" ir pakilusio
je nutaikoje suvažiavimas

Hol-'
ir Parkin gatvių. Ta 

proga bus atžymėta ir Ma- 
ryland valstijos gubernato
riaus proklamacija, skel
bianti “Lietuvos Respubli
kos Dieną.”

A. Maceika, pirmin.

Lietuvių 
lins

buvo baigtas.
Reporteris.

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

U2SISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

1947 metams. 
50c. kartu su

Kliubo 
publicis- Kliavas, 

tas ir pažangus politikas, kliubui apie dešimts metu. 
Bus graži dainų programa, susirinkime atsisakė būti 
kurią išpildys “Aušrelės” toliau pirmininku, o jo vie- 
choras, vadovaujant muzi- toi liko išrinktas naujas pir- 
kui J. Dirveliui. Dalyvaus naininkas J. Alekna.
Moterų Piliečių Kliubo cho-Į Tūli nariai iškėlė vzmeti- 
ras.~ vedamas Marijonos mų prieš buvusius kliubo 
Meškienės. Programoje da-l viršininkus, kodėl jie pra-

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

Kel ei v i s tf

636 E. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

Tas viskas liūdi’a. kad 
komunistinė vėžio liga vra 
pavojinga ir tutinai reikia 
nuo jos apsisaugoti — pasi
gydyk Apie šitą G. E. dar
bininkų kovą su komunis
tais, rašo labai daug vietos 
laikraščio ‘Bridgeport Post’ 
darbo redaktorius C. F. 
Greene. Referendumo bal
savimas eis dėl klausimų: 
Ar gali būt komunistas u- 
nijos viršininku? Arba: Ar 
leistina komunistui būti u- 
nijos nariu? Koki paklausi
mą pateiks referendumui 
dar nėra galutinai nutarta. 
Komunistinė ideologija 
darbininkiškame judėjime 
yra skaudi liga draugiji
niame kūne, ir jau labai lai
kas Amerikos darbininkam 
nuo tos ligos pradėti gydy
tis.

Kita keista komedija yra
= toki: Allison dirbtuvei dir

ba 60 darbininkų. CIO uni
ja apskundė ta dirbtuvę 

į reikalaudama $150.000 Por
tą 1-to-Portal atlyginirfKh
Dirbtuvė turėjo sustot vei
kus, nes jos $150,000 buvo 
sulaikyti nuo naudojimo. 
Kadangi dirbtuvės pinigai 
sulaikyti ir kompanija ne
turėjo kito turto mokėti dar 
bininkams algas, tai darbi
ninkai. visi 60, buvo paleis
ti iš darbo. Uniia pamačius 
savo klaidą, paliuosavo tos 
kompanijos pinigus ir dirb
tuvė vėl pradėio dirbti. Ši
tas atsitikimas buvo pirmas, 
kad unija uždėjo atačmentą 
ant pinigų, vietoje nejudi
namojo turto.

Kita kartą parašysiu iš 
lietuviškos veiklos ir komu
nistų veiklos lietuvių tarpe.

Vietos Jonas.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

f Thomas Aiva Edison
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šiemet sukanka lygiai šimtas kad karo metu visi ištroškę
metu nuo Thomas Aiva Edi
son gimimo. Edisonas buvo 
genialus išradėjas ir nepapras
tai įdomus žmogus. Jis yra 

pasakęs, kad “genijus yra 1'a 
inspiracijos ir 99 perspira-

naujienų. Ir štai, sykį išgir
dęs apie įvykusias dideles 
kautynes, nubėgo pas reda
ktorių ir paprašė duoti jam 
skolon tūkstantį laikraščių. 
Redaktorius manė, kad bei

cuos (prakaito). Jo sukaktu- niukas iŠ proto išėjo, bet A- 
vėms paminėti dedame paša- lis taip ramiai ir aiškiai iš

kojimą apie Mažąjį Alį.—Red. dėstė savo sumanymą, 
redaktorius sutiko.

—Ali. Ali, eik pietų.. Kur Alis buvo sumanęs visai 
šau- paprastą dalyką. Jis papra-

ramiai sau žaidė trijų metų 
viršininko sūnūs. Vienu 
šuoliu Alis atsidūrė tarp bė
gių ir atitraukė berniuką— 
garvežys jam tik koją už
kliudė.

Tėvas nežinojo, kaip at
sidėkoti.

—Išmokykite mane tele
grafuoti.

Jo vadovaujamas Alis 
veikia išmoko telegrafisto 
amato. Ir po atsitikusios1 
traukinyje nelaimės stojo 
telegrafistu savo gimtajame 
mieste.

Iš pradžių darbas ėjo ge
rai, bet, kaip visuomet. A- 
lis ir čia galvojo apie įvai-i 
riausius bandymus. Jis tu
rėdavo dirbti telegrafe nak
tį, o dieną neatsitraukda
mas sėdėdavo savo dirbtu
vėlėje palėpėje. Nusipirko 
žadinamąjį laikrodį, kuris 
turėjo jį budinti kiekviena 
kartą prieš traukiniui atei
nant. Bet kas daryti, jei 
traukinys ateina ne pagal 
tvarkraštį? Telegrafo ins
pektorius sykį užtiko Ali 
miegantį ir pakėlė didelį 
triukšmą. Aliui buvo įsaky
ta kas pusvalandį siųsti te
legrafu raidę “A,” kad bu
tų aišku, jog jis nemiega 
Aliui buvo sunku, bet iis iš
pildė Įsakymą. Turėdavo 
miegoti dieną, o darbas 
dirbtuvėje Aliui buvo bran
gesnis už visą kita pasau
lyje

—Mažasis telegrafistas 
pasitaisė. Gerą būdą sura
dau, — juokėsi gretimoje 
stotyje inspektorius, kas

UI°j1’l pusvalandį gaudamas nuo zisada ai- __“A”

JOg

•į viaijną, vio pHD'
: šė pažįstamą telegrafistą

tu, Ali? Eik greičiau 
kia motina.

Tačiau Alis neatsiliepia, i duoti telegramas išilgai ge-

—Na, Maike. Ui aš ir vėl balsu. O jeigu šuo staugia 
ateinu pas tave persiimti, žiūrėdamas į mėnulį, ui

—Ar jau tėvas iš Flori- pas juos reiškia mirtį keno 
dos? i nors iš giminių. Išgirdę ša-

—Jes, vaike, jau sugrį- lia savo namų gegutę ku- 
žau. Floridoj nėra jokių fo- kuojant, jie taip pat susi

O jei Alis dingo ir neat- ležinkelio linijos, kad Alis
sako, vadinasi, jis kaž ką 
dirba ir tada nors -iš pa
trankų šaudyk — jis nieko 
nemato ir negirdi. Motina 
tai žino, ir šypsodamosi grįž 
ta į kambarį. Tėvas taip pat 
žino. bet iis reikalauia pa
klusnumo ir eina Alio jieš-

veža svarbių naujienų. Žmo
nės būriais laukė Alio sto
tyse, ir laikraščiai buvo be
matant išpirkti. Taip darė 
Alis ir paskiau.

Alio traukinys ateidavo į 
paskutinę stotį 10 vai. rytą 
o atgal grįždavo 4 vai. 30

koti. Ji galima rasti kokio-; minučių po nietu. Alis ne-

mų, jeigu žmogus neturi pi- rūpina, kad kas iš saviškių viščiukai. Ir nats i 
nigų ir armobilo. Žinai, te- nenumirtų. Bet mes žinom,? jų išperėti. Na. ir

je tylioje kertelėje. Alis 
mėgsU ramumą.

—Na. žinoma, berniukas 
čia — užlipa tėvas į pasto
gę-

Toli tamsiame kam ne sė
di Alis. Jo veidas labai rim- ką skaityti, 
tas, jis nekrustelėjo net tė-j perskaitys! 
va pamatęs.

—Tyliau, tėte, 
pašnabždomis.

—Ką čia dabar veiki?
Ką veikia Alis? Jis peri 

viščiukus. Iš motinos buvo 
girdėjęs, kad višta šildo 
klausinius, kad prasikaltu

mėgdavo veltui laika leisti. 
Nusipirkęs parduodamųjų 
laikraščių, jis bėgdavo į 
skaityklą — norėjo skaity
ti. Tik viena bėda — ką 
skaityti? Na, jei nežinia, 

Ui jis viską

-Prašau man duoti šita 
— prašo i knygą. — ir Alis nurodė 

i pirmą knygą pirmoje lenty- 
' noje.

Veikiai knygininkas įsi
dėmėjo keista skaitytoją, 
skaičiusį iš eilės knygą doį 
knygos, ir ėmė jam nurodi-

nats nusprendė 
mėgina.

o
daugiau

mgų .
nai privažiuoja daug gyva-į kad prietarai, tėve.

lino, kad aš bagotas. Ale 
kai sužinojo, kad aš brok, 
tai pačios viską sudorojo, 
o manęs nei kvieste nekvie
tė.

Ir del to tėvas sugrįžai?
—Jes, Maike. sugrįžau ir 

noriu duot tau velnių.
Už ką?
—Ogi už tai. kad man vis 

meluodavai, buk sudnos die 
nos nebusią.

—O ar tėvas norėtum, 
kad ji butų?

—Kaip aš norėčiau, tai 
ne tavo biznis: bet man 
nepatinka, kad tu fulini vy
resnį. Ar dabar supranti?

—Ne, nesuprantu, tėve.
—Ko nesupranti?
—Nesuprantu, ką 

nori pasakyt.
—Aš noriu tau

—Bet yra ir kitokių žen
klų, Maike. kad svietui ga
las nebetoli. Ve, aną vaka
rą saulei nusileidus visas 
dangus buvo raudonas, tai 
tum nupentytas. Ar tu mis 
lini. kad tas išeis ant gero?

—Ar tėvas nežinai, ko
dėl dangus būna raudonas?

—Šiur, kad žinau. Rau
donas dangus visada reiš
kia nelaimę.

Raudona dan- 
reiškia tiktai 
daugiau nie-

—Ne. tėve. 
gaus spalva 
užterštą orą.
ko. Kai ore būna daug du- 

;mų ar dulkių, tai apšviestos 
saulės spinduliais jos visa- 

tėvas.da išrodo raudonos.
• —Olrait, Maike. jeigu tu

i pasakyt, į toks kytras, tai išvirozyk, 
juoko ma-! nnlink mėnii-

su
James, o James gana toli 

S gyvena. Gera butu, kad bet 
• kada galėtu pasikalbėti su
Į 1"VXZ1XXX 1 11 1 XTll£3 CM Tj viviuiiu... iTu^yi^va
į įtaisyti telegrafą.

jg_ Į — padalyta. Gavo senos vė- bandymams, 
los. viską paruošė. Nuosta-' 
biai padarė. Abu inžinie
riai be galo patenkinti. Bet 
vaikiai nuotaika keičiasi.
Ką daryti su elektra, iš kur 
jos gauti? Sutaupytų pini
gų nepakanka elektros įtai
sui nusipirkti. Inžinieriai

nėti. Alio kišenės v 
būdavo knygų prikištos.

Likdavo dar laisvo laiko' 
traukinyje. Traukiniui su
stojus stotyje. Alis išeidavo 
prekiauti, o kelionės metu
darė įvairius bandymus., neatsiliepė. Inspektorius 
Tarnybiniame skyriuie. kur dar porą kartų pakaltojo— 
susikraudavo savo laikraš-i vistiek nieko. Bijodamas, 
čius, jis pamažėl buvo įsUįkad Edisonui nebūtų koki 

Pasakyta taisęs mažą dirbtuvėlę savo nelaimė atsitikusi, jis tuč 
" ' ' j tuojau išvažiavo į Alio sto-

Čia pat ėmėsi 1862 me-,tį.
tais ir naujo darbo: laikraš-! —Ar tik, ko gero, nebus 
čio leidimo. Už menką pi-’ jo užmušę — galvojo ins- 
ni^a kaž kur isigijo senas pektorius.
raides ir spausdinamąja ma| Stotis buvo tuščia. Alis 
šina. Kitu kuo nebereikėio; vienas turėjo

Alio duodama ženklą—“A 
raidę. — Reikia jį pagirti 
—tarė inspektorius ir priė
jo prie aparato.

Tačiau šaukiant niekas

IVUl rvici

budėti. Ins-
rūpintis: jis nats tvarkė ži
nias. buvo redaktorius, rin-

Alis galvoja. tyli,kėjas ir spausdintojas

pektorius
telegrafo

kad daugiau ant juoko ma-!kodel kartais aplink menu 
nęs nelaikvtum, Malke. Jei-j ų matosi Panelės švenčiau- 
gu ko nežinai, tai ir sakyk. jsios karūna?
kad nežinai. ! —Tai yra gryna nesąmo-

—O ka aš pasakiau neži-;n^ tėve. Jokių “karūnų” 
[aplink mėnulį negali būt.nodamas?

—Nugi apie sudną diena.! -Na. bečvkim ’.
Tu man tvirtinai, kad tokių j __ Nesikarščiuok,
prajovų negali būt ant svie
to.

—Bet iš kurgi tėvas ži
nai, kad tokia diena bus?

—Aš ta pamačiau buda-

tėve o
klausvk, ką aš aiškinu.

—ūkei, Maik. gohet!
—Ore yra daugybė dul

kių. Yra ir smulkių van- 
. dens lašelių. Jeigu tokių 

mas Floridoj, Maike. Jau ir,dulkiy ar vandens gaili de- 
gazietose buvo apie tai ra- besis pasįtaiko tarp mus ir 
syta. Ar tu neskaitei, kad mėnulio, tai žiūrint į mėnu- 
šventos Uršulės parapi jo’. H matosi šviesus lankas. 
Floridoj, pas viena mgerį Taigi dabar gaj tėvas su- 
farmerį gaidžiui išdygo ra- prasi kad tas ]ankas nėra 
gai? Peipenuose buvo įde- jokia “karūną,” bet ap- 
tas ir to gaidžio pikcens. švjestos dulkės ar rūkas o- 
Rag3i išlindę iš kaktos kaip
du cibukai.

—Tai kas iš to?
—Tai yra ženklas. Mai

ke, kad sudna diena jau ne
betoli.

—Bet kas gi tėvui sakė, 
kad gaidžio ragai turi tokią, 
reikšmę? į

re.
— Maike, tu čia nukalbė

jai truputi bedieviškai, ale 
aš tau vistiek užfundvsiu 
rerų liekarstvu. ba parsive
žiau indijonišką gyvatę. 
Koma n pas zakristijoną.

—Ačiū, tėve, aš gyvati-
-Tas buvo parašyta an- nes negeriu, 

gelskuose peiperiuose. Mai- —Na. tai gut bai. Maike, 
ke. Sako. tos parapijos ni- aš išgersiu ir už tavo svei- 
geriai jau ir darbų nebedir-, katą.
ba, tik meldžiasi ir laukia-----------------------------------ir
smerties.

—Nereikia naisvt, tėve.' 
ką daro prietaringi žmonės. 
Jie patys nežino, ką jie da
ro. Aš skaičiau; kad Lietu
voje tamsus kaimiečiai lau
kia pasaulio pabaigos iš
girdę vištą giedant gaidžio

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

nusiminė, 
ir galvoja.

—Ak. James, kokie mu-' 
du neišmanėliai! Juk mudu 
visai veltui galime gauti e- 
lektros. Girdėiai. kaip glos
tant treška katės vilnos? 
Na tai mudu ir gausime c- 
lektros iš kačių.

Kitą diena iš rūsio girdė
ti baisus miaukimas.

—Alis vėl kaž ka prasi
manė. — motina bėga žiū
rėti.

Berniukai taip įsitraukę 
į darbą, kad jos nepastebi.

Vėlos galais apipintos 
dvi katės, o Alis ir James 
iš visų jėgų jas trina, norė
dami gauti elektros. Ka
tėms tai nepatinka, ir jos 
miaukia ir purkštauja. Te
ko nutraukti inžinierių dar
bą. Bet Alis nenusiminė 
jei ne šiandien, tai vėliau, 
o telegrafą vistiek įsitaisys. 
Alis nemėgsta pasiduoti. Ir 
ką mažasis Alis sugalvojo, 
tą didysis Edisonas padarė: 
jei dabar už nedidelį mo
kesti galima gauti telegra
fu žinių iš viso pasaulio, 
tai turim l>uti dėkingi ma
žajam Aliui.

—o—
1859 metais Aliui suėjo 

12 metų. Ir prasidėjo sava
rankiškas gyvenimas.

Tėvas gaudavo mažai al
gos, vaikui reikėjo uždar
biauti.

Alis tapo laikraščių par
davėju traukinyje. Tais lai- 
i kais gyvenimas Amerikoje 
virte virė ir Alis uždirbda-

Žmonės mielai pirko Alio
‘Grand Trunk Herald,” ku-1--

atsargiai įėjo į 
kambari... Ir ką 

mato? Alis ramiai sau mie- 
!ga. Nustebęs ir įpykęs ins- 
I rektorius stovi ant slenks-

riame buvo dedamos pake-1 
patv* I
ži

liui surenkamos ir čia 
spausdinamos vietinės 
nios. Laikraštėlis turėio 
pie 500 nuolatiniu urenu 
meratorių ir atskirai 
duodavo apie 200 kopijų.

Sykiu tuo traukiniu va
žiavo garsusis Stefensonas: 
nusipirkęs Alio laikrašti pa
gyrė ir čia pat užsisakė 
1,000 kopijų.

Jei atsiminsime, kad E- 
disonas pats. be kieno kito 
pagelbos, surašydavo, su
rinkdavo ir atsDausdindavo 
savo savaitraštį, kad tas 
laikraštis turėio prenumera
torių ir nirkėjų, prieš ku
riuos reikėjo atsakyti už 

' laikraščio turini ir nenavė- 
luota atspausdinimą, tikrai 
turėsime stebėtis, kain visa 
tai sugebėdavo atlikti 15 
metų berniukas, kuris be to 
dar uždarbiavo laikraščius 

Į pardavinėdamas.
Bet veikiai Alio darbas 

nutmko. Atsitiko nelaimė 
Svkį smarkiau trinktelėinc 
einančio traukinio vagonui, 
kur Alis buvo itaises savo 
dirbtuvple. nukrito stiklinė 
su fosforu. Pasirodo lieps
na ir urnis anėmė visa dirb
tuvėle. Skubiai athaae? va
gono vadovas ruidė’o užge
sinti gaisra. be* čia net, iš
metė laukan visos itaisus. 
rupkes, snausdiname’ą ma
šina ir nati Mi Alis gavo 
kito darbo
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KARO VAIZDAI IŠ INDOKIN1JOS

FRENCH GUNS TRAINED ON KOMES OF VIET NAM MEMBERS

fe*

FRENCH OITCHcO NATIVES

Franeuzų kolonijoj Indokinijoj eina mūšiai tarp 
franeuzų aimijos ir sukilusių anamitų. Kruvini mūšiai 
ėjo Hanoi mieste. Viršutiniame vaizde matyti, kaip 
franeuzų artilerija apšaudo anamitų namus, o apačio
je matyti apveiktas franeuzų tankus.

MARGUMYNAI
Kvailiai ir Beproičai 

Sostuose
i didžiojo Fridricho įpėdinis, 
buvo tikras kiaulė tiek savo

--------- ? kūno tiek ir proto vpatvbė-
Paprastai žmonės mano, mis. Gustavas, Švedijos* ka- 

kad tie, kurie yra “aukštai” ralius, ir Juozapas. Austri-
yra labai

eio. Kai laikrodžio rodvk-
: lė priėjo pusvalandi, Alis 
nė nabusti neDabudo. Už- 
tat kaž kas sušnypštė, su- 

a‘; treškėjo, truktelėjo kaž ko- 
j kia spyruoklė, ir aparatas 

nar” ’ aiškiai perdavė raide “A.” 
Tai buvo Alio išradimas.

Bet in rektorius nelabai 
pagvrė išradimą. Alis vėl 
neteko tarnybos.

ligi 5 dolerių per dieną, j1'"'” eskotis.
Papratęs viską apgalvot,! Svkj Alk kalbėjosi s” 

Alis sugalvojo ir kitą daly- stotie* viršininku ir nmai 
ka. Tuo metu ėjo karas tarp rastebėio greitai einanti i 
pietiniu ir šiaurinių Ameri- stoti nrekiu traukinį kain 
kos valstijų. Alis sumetė, tik tais bėgiais, tarp’ kuriu

Prasidėjo keleivio gyve
nimas. Visur kas nors atsi
tikdavo. Alis atsidūrė New 
Yorke. Čia gyvenimas virte 
virė. Karta viename banke 
sugedo elektros anaratai. 
rodę įvairiu va1«tvbi,i nini- 
mi verte. Darbininkai ir 
šiain ir tain mėgino taisvti. 
bet nieko neįstengė padary
ti.

Edisonas valandėlę tylė
damas navaikščioio anlink 
tais’^oius. o paskum nuėio 
i valdvba ir nasisiulė atlik
ti ta darbą. Po keliu valan
dų aparatas vėl veikė. o A- 
liui nasinlvta vieta ir ne
ras atiminimas. Jis buvo bo 
galo laimingas. Pakabau 
nralė? ijjif ąJsĮirti rrorppnp d’r 
bfuvple ir atsidėti savo iš
radimams;

iš nirmu’u in iš
radimu buvo natobulini-
mpc prmrptn rfl.
7Vpr>lnoio aukse rnuimi 
te. Edisoną* rvžosi eoanilv- 
♦ i (JOTO išrodimo nlnlffvn^
bendrovės pirmininkui, gal 
pirksiąs.

-------Kjpk r»nrStumėfo rrq,,_

ti? — paklausė pirminin
kas.

Alis labai norėio pasaky
ti : $4,000, bet jis

protingi žmonės.Įjos karalius. abudu buvo
- - . ---- , _ Anglijo? Jlir-

lius’ ar “prezidentas,” tai Į gis, kaip jus žinote, buvo 
jis turi buti labai smart vy-;bepročio marškiniuose...”

monrrlzif -kičui t n iv virv. nes bvpi Vviai, u

ras. Bet kartais pasitaiko 
visaip.

Thomas Jefferson
Taip T. Jeffersonas rašė 

1810 metais apie Europos
homas Jefterson. trety-j karalius, kuriuos jam anks- 

sis Amerikos prezidentas rimčiau teko nariam narint; 
vienas įs garsiausių Ameri
kos demokratijos kūrėjų, 
savo laiku lankėsi Europoj 
ir jis ten turėjo progos ste
bėti tuometinius Europos 
karalius. Štai kokią nuomo
nę jis pareiškia apie tuos 
kainmavotus balvonus:

“Būdamas Europoj aš 
dažnai pagalvodavau apie 
valdančiuosius suverenus ir 
jų būdą... Liudvikas 
buvo kvailys, kuri 
pažinojau... Ispanijos kara
lius (Karolis ketvirtas) bu
vo kvailvs ir Neapolio ka
ralius (Ferdinandas ketvir
tas) irgi buvo toks nat. Sar- 
dinijos karalius (Viktoras 
Amadeus tretysis) buvo 
kvailvs. Visi išvardintieji, 
kvailiai buvo iš 
giminės. Portugalijos kara
lienė'(Beprotė Marija), iš 
Braganca giminės, buvo 
idiote iš prigimimo. Pana
šiai buvo ir Danijos kara
lius (Kristijonas septintas).
Prasijos karalius (Fridri
chas Vilhelmas antrasis)

16-tas 
aš pats

ciau teko pačiam pažinti 
arba apie juos girdėti iš ar
timų žmonių. Kada T. Jef
fersonas buvo Europoje ten 
buvo viena gudri karalienė, 
tai Rusijos Katrė, kuri bu
vo išmintinga, bet baisi pa
leistuvė ir visai be jokio 

'.doros pajautimo. Tai ve, 
kaip atrodė “valdančiųjų 
monarchų” kaiunavotos 
galvelės Jeffersono laikais’

JVO K A t
Giminės

—Ar tamsta neturite 
neturtingų giminių?

—Nepažįstu ju.
—O gal turite turtingų 

giminių?
- , —Jie nė vienas manęs

Burbonų nepažįsta.

čia

kad neišsijuoktų, ir nedrįs
damas, tylėjo.

—Ar pakaks $40,000?— 
tarė nesulaukęs atsakymo 
pirmininkas.

Edisonas netikėjo savo 
ausims. 40,000 dolerių! Ar
gi tai gali buti?

-J Bet tai buvo tiesa. Alis 
tapo turtingas. Išradimai ė- 
jo po viens kito. Bet klystų, 
kas manytu, kad Alis taip 
sau, juokais, nedirbdamas 
juos išgalvodavo. Jo didy
bę kaip tik sukurė tai, kad 
jis dienas ir naktis galėjo 
neatsitraukdamas tyrinėti, 
vienodai kantriai atlikda
mas tūkstančius bandymu. 
Taip antai, vienam išradi
mui' teko padaryti 5.000 
bandymų!

Toks tai buvo mažasis 
bijojo. Alis.

Jei Buto Reikia
Pas rilesteitininka ateina 

jaunas vyras. Biznierius 
klausia:

—Kuo galiu patarnauti 
Tamstai?

—Matai. Tamsta, man 
reikia buto, todėl nutariau 
pirkti penkių tūkstančiu 
vertės narna. Septvn i us 
tūkstančius aš Tamstai tuoj 
pat įmokėsiu, o už likusią 
skola užtrauksime morgičių 
ir aš mokėsiu kas mėnesi...*

u

Ar Bus Uždarbio?
Medžių pirklys nupirko 

rąstų ir mokėjo po 3 dole
rius 20 centų už rasta. Par
vežus rastus į
nierius klausia 
dirbusi negrą:

—Na. kaip tu manai, Sa- 
jmi, iei aš tuos rastus par- 
1 duosiu oo 2 dolerius 80 cen
tų tai aš uždirbsiu ant iu?

Samis pagalvojo, pagal
vojo ir sako:

—Kaip aš suprantu, bo
se. tu ant dolerių prabįzin- 
si. bet ant centų gerai už
dirbsi.

sandėlį biz- 
vieną pas jį



KELEIVIS, SO. BOSTON

Kinijoj Nebus Taikos j Kuba — Priešų Lizdas
Kinijoj nutruko visokios Kubos respublikoje ko 

derybos tarp komunistų ir munistų partija, pasivadi- 
nacionalistų. “Trijų Komi- nusi “Socialistų Partija,” 
tetas,” kuris buvo sudary- turi sutraukusi i savo eiles 
tas taikai įgyvendinti, ga- 150,000 narių. Komunistai 
lutinai iširo. Amerika irgi iš Kubos padarė didelį ko- 
nebetarpininkauja taikos munistinės agitacijos cent- 
reikale. Kaltė už neišven- rą visose Pietų ir • Centrali- 
giamą karą krinta ant ko- nės Amerikos respublikose, 
munistų, kurie jieško per- Iš ten eina didžiausia pro- 
galės ginklais. paganda prieš Jungtines A-

--------- ; merikos Valstybes.
Kanados Šnipas ! ---------

Kanados parlamentas nu- Virš Pietų Poliuso 
tarė. kad Fred Rose vietai Iš Antarktikos praneša, 
parlamente skaitytųsi neuž- kad Amerikos lakūnai tuoj 
imta. Fred Rose buvo ko- pat pakils i didelį skridimą 
munistų atstovas parlamen- virš pietinio žemės ašiga- 
te. Jis buvo sugautas be- lio. Admirolas Byrd sako, 
šnipinėjant Rusijos naudai lakūnai bandys išaiškinti, 
ir liko nuteistas 6 metus ar visa Antarktika yra vie- 
į kalėjimą. Į jo vietą bus nas kontinentas, ar gal su
renkamas kitas atstovas. sideda iš keliu didelių salų.

Šalčio Rekordas
Iš Yukon, šiaurės Kana

doje praneša, kad ten siau
čia baisus speigas, šaltis 
sieika 78 su puse laipsnio 
žemiau nulio pagal Fahren-

Etna Atgijo
Žinomas Sicilijos salos 

vulkanas Etna. kurs pagar
sėjo ir praeitame kare kru
vinais mūšiais, dabar vėl 
atgijo ir iš jo veržiasi ka-

heit. Tokio šalčio Ameriko- muoliai garų, dūmų ir karš- 
je šiaurėje dar niekada nė-.ta lava. Visa kalno viršu- 
ra buvę. nė yra apgaubta

liepsnomis.
MeksikaLankys

Prezidentas Trumanas, 
kovo mėnesį lankysis Mek-

ir išbus ten tris die

labai iš toli.

didėlėmis 
kurios matosi

Ispanijoj Neramu
Ispanijos diktatorius

sutiko. Darbininkai dirba 
be atlyginimo iš gryno pa
sišventimo, kad kapitalistų 
pelnai augtų. Dirba savai
tę, dirba kitą. Darbininkų 
pinigai išsisėmė. Jie suval
gė visas savo sutaupąs. 
Daugelis jau pradėjo par
davinėti savo forničius. 
Viens kits pardavė savo 
namukus. Kai kurie, netu
rėdami iš ko nusipirkti duo
nos, pradėjo vagišiauti. Bet 
visi dilba del pelnų, krau
na kapitalistams riebiau
sius uždarbius, o patys ba
dauja.

Praėjo kelios pelningos 
savaitės. Kapitalistai giria 
darbininkus. Darbininkai 
dirba iš pasišventimo. Pel
nai auga. Darbininkai su
lyso, kaip giltinės. Ameri
ka atrodo “laiminga.” Ka
pitalistų spauda džiūgau
ja... * ‘

Bet neilgai tęsėsi pelnin
gas džiaugsmas. Farmeriai 
pradėjo rėkti, kad nieks jų 
mėsos, duonos ir sviesto ne
beperka. Forničių fabri
kantai irgi pakėlė riksmą, 
nieks jų forničių nebeima. 
Paskui pradėjo rėkti ir kiti 
fabrikantai, kad nėra kur 
dėti pagamintų daiktų. Ka
pitalistų spauda pradėjot 
rėkti, kad Amerikos darbi-! 
ninkai yra blogi žmonės, 
jie vaikšto sudžiūvę, kaip, 
giltinės, bet nepalaiko mu
su pramonės. Dirbtuvės

ARABIJOS DELEGATAI
.$> r

Kamickaitis iš Kearny, N. 
J., Pickol iš W. Haven, Ct., 
St. Geonitis iš Waterbury, 
Conn., A. Johnson iš Chi- 

icagos (prisiuntė $7), A. 
i Narbutas iš Chicagos, A. 
Įjasutis iš Waterbury (pri
siuntė $6.50), A. Žolynas 
iš Verona, N. J.

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

PARSIDUODA FARMA

Puslapi* Penkta*
REIKALINGAS KRIAUČIUS

Reikalingas kriaučius, kuris galė
tų dirbti prie vyriškų ir moteriškų 
rūbų. Darbas pastovus. Tiktų pagy
venęs žmogus, kuriam nusibodo dirb
tuvės triukšmas ir kuris mylėtų ra
miai dirbti ir gyventi. Nepraleisk 
progos. Darbas krautuvėje. Atsi
šaukti: (6)

“MY TA1LOR”
Essex Sq., Essex, Conn.

Reumatiški Skausmai

£e-

Du Jemen arabų valstybės delegatai lankosi Lon
done, kur jie dalyvauja pasitarimuose del Palestinos. 
Visos arabų valstybės griežtai reikalauja, kad Pales
tina butų ir ateityje arabų kraštas ir kad žydų įvažia
vimas į Palestiną butų labai aprėžtas.

POLEMIKA IR KRITIKA
KODĖL PRIEŠ ŽYDUS? rabai nori valdyti 

ną. Palestina vos 
9.000 ketvirtaines

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingų šilimų. Šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimų ir tir
pimų. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. <29-7 i

DEKEN S OINIMENT CO.
P. O. Bo\ 666. Ne»ark 1. N. J.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžiu Žaizdųt. G
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti »ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių zaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirsi- f. 
nių odos ligų. I.EGU- •_
LO Ointment suteiks 
jums pagelbų nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančiu kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO. Dpt 2 
4847 W. ltth Street,

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4817 W. 14th St„ Cicero 50, HL

l..

Parduodu farmų su visu uždėjimu. 
105 akrai žemės, pusantros niailės 
nuo miestuko, 7 ruimų auza, barnė, 
milkauzė ir vištinyčia. 2 darbiniai 

i arkliai ir pakinkiai, treji ratai, įneš- Į 
1 lų kapstymo mašina, 3 plūgai, šie- 1 

nui ir dobilams piauti mašina, 6 
karvės, dvi melžiamos, kitos prie
augliai, grebamė, du kalaveiteriai 
(vieno ir dvejų arklių kornams) ir 
kiti padargai. Yra skiepas bulvėms. 
Namuose yra pečiai, forničiai, lo
vos, dengti krėslai. Kaina $4,800.

Parduodu del senatvės. Esu vie
nas senas žmogus. Rašyti ar kreip
tis:

W ALTER SEREPINAS,
Route 2, Ulster, Pa.

PARSIDUODA VIŠTŲ FARMA

Palesti-
teužima

mvlias

24 akrai žemės, farma gražioje 
vietoje, geros vertės vištos, stuba 
senyva, geras "greineris.” prie gero 
kelio ir busų lainės, tik 3 mylios 
nuo Caro. Galima Caro mieste gau
ti darbų ir -gyventi farmoje. Yra 
ančių, karvelių ir bitelių. Parsiduo
da del senatvės. Klausti per laiškų:

J. DERME1TIS,
R. 3, Box 208, Caro, Mich.

Yra apsčiai lietuvių, ku
rie su neapykanta kalba a- ploto. Ten apart žydų dar 
pie žydus. Žydai niekuo nė- gyvena arabai musulmonai j 
ra blogesni už lietuvius, o ir krikščionys. Arabai turi 

... ... . kad jie versle ar prekyboje milžiniškus žemės plotus
pradėjo uzsidannėti. Pelnai j apsukresni, miklesni, tai čia visoj šiaurės Afrikoj ir A- 
p radėjo Kristi. Depresija,reikia juos sekti, o ne nie-,rabijoj. Sirijoj, Irake ir ki

tur. Argi arabams negali 
tų žemių užtekti?

Palyginus žydus su ara
bais, tai žydai rami. darbš
ti tauta. Žydai ryžtingai ir 
įnirtusiai kovoja už Pales
tinos žemę; kovoja kaip 
gali ir išmano. Čia lietu
viams pravartu pasimokyt

nas. Prezidentas skris or-| neralisimo Franko sėdi antjapnik0 visą kraštą. Del ba-; kinti. Kaip ir tai, kad žv
laivių. Lankymosi tikslas vulkano. Dabar praneša 
bus pagerinti gerus kaimv- kad vienas armijos pulki- 
niškus santykius ir patvir- ninkas bandė jį nušauti, 
tinti Amerikos vedama “ge- bet tiktai lengvai sužeidė, 
ros kaimynystės politika” i Toks pasikėsinimas buvęs 
link kitų Amerikos respub- padarytas sausio 8 d., bet 
liku. ' jis buvo laikomas didelėj

---------- ! paslapty.
Lenkijos “Parlamentas” ——-----
Lenkijos kvislingų vai- Nelaimė Jurose

džia šitaip paskirstė vietas Anglų laivas “Samwa-į 
suktai “išrinktame” parla-Įter” plaukdamas pro Fran-j 
mente: bolševiku blokas cijos pakraštį išsprogo. zOj

394 vietas par- žmonių žuvo nelaimėje, ta
me skaičiuje 2 keleiviai iri

do atsirado keistos ligos, li
goninės pasidarė perpildy
tos sergančiais žmonėmis. 
Visur priviso vagių. Dideli 
pelnai nuvarė visą Ameri
ką į didelę balą...

dai ir tautiniai yra vienin
gi ir, čia lietuviams yra kas 
daug iš jų pasimokyt, o ne 
peikti.

Neapykanta prieš žydus 
Europoje sėta neperseniau-

Ar tai sapnas, ar taip. išigiai carinėj Maskolijoj; piu- 
tikrųjų butų, jei žmonėsĮdyta tauta prieš tautą: vė
dlį btų del kapitalistų pel-Į]iau didžiausią prieš žvdus 
nų, o ne del savo reikalų? i neapykantą varė

Kovelis, išperos naciai, o juos 
kė kai kurie lietuviaiBrooklyn. N. Y.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠAI’A

Parsiduoda nedidelė kriaučių šapa 
su dviem ruimais, forničiais, pečium 
su oil burner, viskas gyvenimo įsi
kūrimui. Biznis geras, tik 2 kriau
čiai visam mieste. Pardavimo prie
žastis nesveikata. Kreipkitės šiuo 
adresu: (8)

KAZIMIERAS BALSEW1CH, 
Rochester, N. H.

rZŪEŠKOŪMAI

Yra paj ieškomas Peter Milis,

pasnma sau
lamente, o opozicijos par . .
tijoms. kurios turi krašto 18 vyrų iš laivo įgulos. *... , 
pritarimą, valdžia užleido moji žinia anie laivo nelai- 
parlamente tiktai 38 vietas. • mę atėjo iš Lisabonos. 
Toki suktybė ten vadinasi Sprogimo priežastis dar ne- 
“demokratija.” 1 žinoma. 

Pir-
Skaitytojų Balsai

ryžtingumo, kovai už Lie-
Hitlerio'tuvos laisvę, o ne peikt žy-Į kuris pirm trijų metų dar gy- 

pase-ldus. veno 1793 E. 20th St., Cleve-
ir ki-; Anis Rūkas.

tos neapdairios tautos. j-----------------------------------
Reik žinoti, kad lietuviai, HARTFORD, CONN.

kaip geri mes besijausime.

KAS MUMS RAŠOMA

Žoles ir Šaknys
M es parduodame 

—A visokias žoles ir vi- 
1 sokias šaknis jūsų 

sveikatai, ir pasiun- 
čiam Į jūsų namus, 
l>et užsakymas ne
turi būt mažesnis, 
kaip už $1.00. žolės 
ir žiedai po 1 unc.

Europos Ramunė ........ 2
Liepos žiedai ...................
Imbieras baltas ..............
Trukžolių šaknys ..........
Alavijų sakai ..................
Valerijono šaknys ........
Devinmacės žiedai.................25
Ajarų šaknys .........................25
Raudonalksnio žievės .... .20
Karališka mėta.......................20
Metelė PeJyna ....................... 25
Gyvatgalvio lapai ................. 25
Plaukams Tonikas ............... 50
Šampoo plaut galvą .............50
Vitaminai B Complex .. $2.75

ALEXANDER’S CO.,
•114 W. Broadwav.
So Boston 27, Mass.

veno 1(: 
land, 0. Jieškomasis iš Utenos 
apsk., Užspalių miestelio. Jis 
pats ar kas jį žino. prašomi 
kreiptis "Keleivio” adresu: 636 
Broadvvay, So. Boston. Mass. 
Yra svarbi žinia nuo giminių.

(8)

Veteranams ir Jų Šeimoms
Šiuo pranešu, kad Lietu- 

buti‘ v’škų Amerikonų legijonie-

visvien busime tų pačių tau
tų neapkenčiami ir perse .25

.20

.25

.20

.20

Gerbiamasis Maikio Tėve: 
Atsiprašau, kad aš toks tin

ginys ir nesupyk, kad aš nepri- 
siunčiau ant puspadžių anks
čiau. Tai dabar prisiunčiu ant 
naujų batų ir keliauk pas ma
ne, kol aš gyvas busiu. Aš vis 
gal šiaip taip Tamstą pavai
šinsiu. kartais duosiu ant ba
tų, kartais ant “očiščenos,”

kiojami. Šitas turėtų 
kiekvienam pažangiam lie
tuviui aišku.

Žydai yra sena ir visai 
žmonijai žinoma tauta. Žv- 
dvbė vra krikščionybės mo-

. Z.

rių Sabonio vardo 7-tas pos
tas turės įkurtuves vasario i 
8 dieną, 339 Capitol Avė.,! 
lietuvių parapijos mokyki.: 
svetainėj, Hartforde. Pra-!

Pajieškau draugų Alberta Jara 
mina. kilusį iš Šiaulių apskrities, 
Papilės parapijos. Mano adresas:

JUOZAS RAPŠIS,
2440 W. 24th Place, Chicago, III.

j patyrė, kaip skaudžiai 
' vena Lietuvoj likę. o betgi 

_______ Į Maskolija neleidžia gelbėt
Lietuviai komunistai re-'ten likusius.

Maskolijos žy- Šalin komunistai įs lietu

NEREMKIME KOMU 
NISTUS

nu a užgina
gius; net kada toji prisijun- viu 
gusi Lietuvą šeimininkauja 
joje maskoliškai, neatsi
žvelgdama į lietuvių tauti
nius reikalus. Dar blogiau, ----------
rusai tuos. kas užsimena a- Amerikos kapitalistai 
pie Lietuvos reikalus — verkia dejuoja, kad jų pel- 
tuvvbę. išveža gilumon Ma- naj pereitais metais buvo 
skolijos, kaipo prasikaltę-,žemiau vidutinių. Jie sako. 
liūs, sunkiems darbams. į be pe]no nėra gyvenimo. 
Rodos, savaime aišku, kad pe]nas vra reikalingas ūkio 
joks sąmoningas lietuvis 
neprivalo remt komunistus,

Anis Rūkas.

KAS BUTŲ, JEIGU...

gyvenimui, kaip ratams te
palas. Netepsi — nevažiuo- 

ar tai viešus jų parengimus gj juo baugiau pelnų, juo 
lankant, ar tai pavieniai,
šelpt komunistus nepriva
lom! Remdami Maskoliją. 
komunistai pasirodo lietu
vių tautos nevien išgamos, 
o žudikai! Todėl kiekvieno 

lietuvio

geriau.
Įsivaizdinkim, kad Ame

rikos darbininkai “susipra
to.” Visos darbininkų uni
jos susirenka i didžiuli 

padi-kongresą ir nutaria
sąmoningo lietuvio pareigai fHnti kapitalistu pelnus, 
su komunistais nesanty kiau-1* Kajp padidinti pelnus? Aiš-
ti, šalintis 
ro!

jų kaip nuo ma- ku, reikia sumažinti uždar
bius. Juo mažiau uždarbių 

darbininkas, juo dau- 
pelnų liks kapitalis-

Yra apsčiai lietuvių, kurie 
netik ne komunistai, o dar 
ir bažnytiniai, ypač mote- jai ;išku ir kūdikiui

gaus
giau

tina. Sulig šventknygių, žy- džia 7 vai. vakaro.
paeina įs 4-to Jokūbo

• • . ., . °!sunaus. Seniausioj gadynėjjeigu dar sveikas gyvensi, tai' 
reiks ir visos uniformos.

Dabar aš prisiunčiu $9 čeki. 
iš jų 7 Tėvui, o du Maikiui. 
kad jis man parinktų ir pri
siųstų gerų knygų. Maikio Tė
vui atidarau duris ant dvejų 
metų. kad jis lankytų mano na
melius drąsiai ir be pertraukos 
kas savaitę. Butų gerai, kad 
jus pradėtumėt lankyti skaity
tojus du kartus per savaitę.

Su pagarba. Jūsų frentas.
J. Masiokas.

Toronto, Ont., Canada.

dai
o

žydų gyventa tarp Nilo, 
Tigro ir Eufrato upių, šių 
dienų Egypte. Arabijos dy
kumos dalyje ir Mažosios 
Azijos aukštumose. Jie gy
veno Palestinoj ir Sirijoj, 
kurie kraštai senovės lai
kais buvo verslo ir preky
bos centrai.

Iki 15 amžiaus prieš Kris 
tų. Kanaano ir Lebanono 
sritys buvo žydų valdomos, 
iki egyptėnai tų kraštų ne-

Gerbiamieji:
Kaip aš dagirdau. kad Mai

kio Tėvas leidžia ožką ant lo
terijos. tuoj siunčiu 14 kvote- 
rių ant išlaimėjimo. Ar laimė
siu ką. ar ne. o kalendorų ir 
laikrašti man siuntinėkit.

Su pagarba.
J. Kalvaitis.

Hemphil, W. Va.

Tad visi, kas tik galite, 
malonėkite į musų parengi
mą ateiti. Turėsite progos 
susipažinti su buvusiais šio 
karo kareiviais. Be to bus 
šokiai, užkandžių ir gėrimų. 
Įžanga nemokamai. Todėl 
nepraleiskit progos pama
tyti musų antro karo vete
ranus darbe. Jūsų atsilan
kymas duos mums visiems 
daugiau energijos dirbti iš
vien kartu. Butu labai link
sma matyti kiekvieną tėve
lį ir mamytę ateinant su sa-

Inžinierius J. Gimbutas Vokietijoj 
pajieško savo šeimos pažįstamų A- 
merikoje. Motina p. Elena Gimbutie
nė yra lankiusis 1931 metais Chi- 
cagojc, Aukštąjį mokslą baigusių 
moterų kongrese. žmonos M. Alsei- 
kaitės-Gimbutienės motina, med. Dr. 
Veronika Alseikienė, taip pat yra 
Amerikoje žinoma. Jų pažįstamieji 
prašomi atsiliepti šiuo adresu:

J. GIMBUTAS,
Garten St. 26,

Tuebingen — Germany 
(French Zone)

užvaldė. Vėliau, spaudžiant po sūnumis pasižiūrėti prie
is šiaurės Sirijai, o iš pietų |saik°s iškilmes. ,
Egvptui, Palestina buvo su-i Jus visi gerai žinote, kad' 
skaidvta i kelias dalis. Į musu tikslas yra suorgani- 

. . ,|zuoti kiekvieną veteraną.
Penktame amžiuje pnes galėtume pareikšti sa

vo nuomone vieningai poli
tikieriams. ką mes apie juos

KOKIUS DIEVUS 2M0NĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo »®ul« 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

relės, na o betgi eina į ko
munistu parengimus ir to
kiu budu komunistus neno
rom remia. Negana, kad į- 
žangą užmoka, na ir prie 
baro prieina, o ir daugina 
tautos išnarų skaičių.

Vertelgos irgi turėtų ne
duot skelbimų, lai jų šven
tasis Stalinas juos palaiko.

Visus nesusipratėlius ko
munistų pramogų lankyto
jus reikia perspėti, kad ne
tik nedora, o tiesiog prasi
žengimas prieš savo tautą, 
tautos žudikus remti.

Visi, kas 
siuntė į Lietuvą

Darbininkų kongresas il
gai svarstė, kaip padidinti 
kapitalistų pelnus. Pagaliau 
vienas darbininkas pasiūlė 
toki dalyką. Jis sako:

Jei didieji pelnai yra ge
ras dalykas, tai reikia pa
daryti pelnus labai dide
lius. tada musų kraštas bus 
laimingas. Todėl — sako 
iis — aš siulau. kad visi 
darbininkai dirbtu dirbtu
vėse be jokio atlyginimo 

' Padarykime musu 
i laiminga,
, nūs. kiek

Gerbiami “Keleivio” Leidėjai: 
Linkiu Tamstoms ko geriau

sio pasisekimo 1947 metais ir 
siunčiu 3 dolerius Tėvui ant 
batų. kad senis mane lankytų. 
Skaitysiu Keleivį, kol gyvas bu
siu.

Su pagarba.
Pranas Yukna.

New Britain. Conn.

Kristų žydų tauta vėl iškilo. 
Bet tame amžiuje žydus už
valdė graikai. Pirmame am
žiuje prieš Kristų Palestina 
užkariavo romėnai. Dvylik
tame amžiuje musų eros 
albigėnai pradėjo niekinti 
ir persekioti žydus, kaipo 
nekrikščionis, kaip kad sa
vo laiku lenkai ir vokiečiai 
vedė karus prieš lietuvius, 
kaipo nekrikščionis. Nuo tu 
laikų žydai buvo verčiami 
gyventi tam tikrose vietose, 
vadinamuose Getto; jų kny
gos buvo deginamos, tiky-l 
ba pei-sekiojama.

Penkioliktame ir šešiolik-j 
tame amžiuose Drieš žydus i 
ypatingai buvo išvystyta di
delė neapykanta. Vieninte-' 
lė šalis, kurioje žydai iau-

galvojame.
—o—

To you. veterans:
There is very important 

for everv one of us vete
rans to be organized. and 

sajto voice our opinion about 
Ii vi n g we are going through. 
Well, you could not do it 
alone. can vou? So d o ioin 
us at Installation on Feb 
8 at Lithuanian parish Hali 
at 7 o’clock p. m.

J. Medonis.

MAIKIO TĖVĄ KVIE
ČIA DVIEM METAMBrangus Draugai:

Prisiunčiu $5. Sunaudokit ši
taip: $3 už "Keleivį.” 50c. už

i kalendorių. Likusius sunaudo- tesi laisviau, buvo Anglija. Maikio Tėvą lankyti juos ir 
kraštą kitę. kur Jums jie daugiausiai vėliau Olandija. Iki devv- iu draugus per du metu: J. 

padidinkime pel- reikalingi. nioliktojo amžiaus žvdai Malenofsky iš Detroito,
tik galima, neim-' godone. visur buvo spaudžiami ir Mrs. Anna Bingel iš Jamai-

rase ir ragelbą kime jokio uždarbio. i J°hn Anthony. persekiojami.f ca Plain. Mass.. B. Senke-
saviskiams,! Visi darbininkai su tuo Cleveland. Ohio. Nesuprantama, kodėl a

Senovės Lietuviu žinvčiaSekami draugai užkvietė

vičius iš Lvnn, Mass., A

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

Knyga didelio formato. 271 pusi. Kaina $1.00

KELEIVIS.” 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Flensburgo Varpai
III. miestą, nežinodamas nei

Tuščias ir vienišas kelias, kur eiti, nei ką daryti. Jis 
be galo ir pabaigos vingiuo- atvyko išgelbėti Zenoną, 
jančiais Nemuno krantų bet kaip ji išgelbėti, buvo 
šlaitais, su kelionės maišu jam dabar neišsprendžia- 
ir skrynute, su kuria Nepri- ma. Ties vienu gatvės kam- 
klausomos Lietuvos metais pu jis pamatė prie gražaus 
atliko karinę prievolę ir ku- namo durų emaliuotą lente- 
ri dabar buvo prikrauta ru- lę: Advokatas Sprindys 

lašiniais

t.t-

JIS TURI TRIS ŽMONAS IR DAUG VARGO ”Keleivio”i Knygos

kytais lašiniais, dešra ir 
kumpiu, Neverdauskas vie
tomis važiuodamas, vieto
mis pėsčias eidamas, po 
trijų dienų kelionės pasiekė 
Kauną. Pirmiausiai jis nuė
jo į Žaliakalnio mažą gat
velę, pas savo pažįstamą 
batsiuvį pasidėti savo nešu
lius. Batsiuvys buvo girtas. 
Jis pažinojo Neverdauską, 
nes ii' jis pats iš to paties 
apskrities miesto kilęs ir tik 
prieš keletą metų atsikėlęs 
su žmona ir septyniais ma
žais vaikais gyventi į Kau
ną. Jis taip pat žinojo, kad' vokatas

Jis užlipo į antrą aukštą, 
paspaudė skambutį. Jį Įlei
do. Po trumpo laukimo, ii 
pasikvietė nudžiugusiu vei
du advokatas į kabinetą. 
Išklausęs reikalą, advoka
tas pasidarė abejingas.

—Reikalas sunkus. V eik 
nieko neįmanoma padaryti. 
Su Gestapo žinioje esan
čiais — liūdniausia. Jie pa
smerkiami be teismo, jų 
negalima apginti bei patei
sinti. Nieko aš negaliu, po
ne. jums padėti, — ištiesė 
atsisveikinimui ranką ad-

Verpyklos darbininkas Everett Welch (paveikslo kairėj) 36 metų vyras, 
pakliuvo į teismą. Jo nelaimės prasidėjo tada, kai jis grįžo po trečio ‘'me
daus mėnesio” su trečia žmona. Vos jis spėjo parvažiuoti iš tos malonios ke
lionės, detektyvai jį pagavo ir dabar Philadelphijos teisme jis turi aiškintis 
del daugpatystės. Paveikslo dešinėj matyti trys Everett Welch žmonos. Iš 
kairės į dešinę eina Thelma. 19 metų, yra žmona nr. 3, Antoinette. 22 me
tų. yra nr. 2, ir Augusta 34 metų. yra žmona nr. L Iki teismo E. Welch pa
dėtas po $2.5o0 bėla.

Neverdausko šeima nepa
mirštamo birželio dienomis 
yra išvežta į Sibirą užkal
tuose vagonuose kaitų su 
kitais tūkstančiais nelai
mingųjų žmonių ir kad Ne
verdauską butų taip pat iš
vežę ir jis dabar nevaikš
čiotų po Lietuvos žemę. jei 
ne jo išvykimas pas kultur- 
techniką Zenoną. Todel

Išėjęs į gatvę Neverdaus
kas visą pasaulį keikė. Jis 
nuėjo prie kalėjimo ir kele
tą kartų praėjo Mickevi
čiaus gatve. Kalėjimo mu
rai buvo šalti ir niūrus. Pra
eiviai skubėjo gatve. Kele
tas gražių merginų praėjo 
pro Neverdauską. Jos viena 
kitai kažką pasakiusios nu
sijuokė jaunystės skardžiu

batsiuvys jautė, kad . ^e_ į juoku. Paskui jas ėjo viena 
verdauskas tik labai įimtu - -
reikalu yra iš taip toli at 
vykęs į Kauną. Pasivedęs į 
keitę, jis pašnabždėjo Ne- 
verdauskui į ausi*:

—Simai, aš manau, kad 
tavo skrynutėje nieko nėra, 
kas galėtų užtraukti mums 
visiems nelaimę. Tu žinai, 
kiek čia visko būna... Si
mai. juk tu supranti...

—Nebijok, buk ramus,— 
atsakė Neverdauskas, supra 
tęs batsiuvio mintį. — Pet
rai, nieko ypatingo nėra 
tam sundukyje. Atsivežiau 
keletą kilogramų lašinių iš
sikeisti į žibalą ir kitus taip 
reikalingus daiktus.

—Aš nebijau, Simai. Ir 
dovanok, jei tau priminiau. 
Bet tu nežinai, kokius lai
kus gyvename, kiek žmonių 
žūva per neatsargumą. Sauw • • • 1 •

senutė sulinkusi po ilgų ir 
sunkių metų našta. Ji vis 
pakėlus į kalėjimo murus 
galvą pati su savim kažką 
kalbėjo. Neverdauskas ją 
užkalbino:

—Mamyt, kažin kada 
galima į kalėjimą nunešti 
maistą?

—Sunau. nevalia... Ir ma
no sūnūs čia tuose nevalios 
namuose yra. Laukia pagel
bos, bet. Dieve, ką aš varg-

SNAIGĖS
Pameni tą baltą taką.
Kai dienelė temstant baigės, 
O aplink lengvai, be vėjo, 
Skraidė, krito baltos sraigės?

Koks gražus tas buvo takas, 
Sniegučiu minkštai nuklotas-! 
Kaip į tolį jis viliojo.
Nors neaiškus, nors miglotas.

Ir snaigučių apkaišyti. 
Nejučiom abudu ėjom,
Ir malonią jaukią šneką 
Nuoširdžiai, ramiai kalbėjom.

Melsvo prieblandžio ukuose 
Skraidė, krito baltos snaigės, 
Lyg gležni žiedai alyvų 
Kai pavasaris jau baigės.

Bekeliautum, mano drauge. 
Tuo taku slaptai miglotu.
Kur nežinomų svajonių 
Musų sielos pasvajotų.

Putinau-

Tai Kultūriška’?

yra ištikimi Lietuvos sūnus 
ir dukterys ir jiems lygiai, 
kaip ir man, Lietuvos ir lie
tuvių skriaudikų ir budelių 
bent kokie teisinimai ar gy
rimai yra labai skaudu ir 
nepakenčiama.

Ir dabar jau neabejojan- 
čiai mes LDS nariai žinome 
ir suprantame dabartinių 
savo viršininkų ir ‘“Tiesos” 
leidėjų “kultūrą.”

0 mano laimė, kad aš

AR BUVO VISUOTINAS 
j TVANAS?
• Bažnyčia sako

tai kaipgi Nojus butų galėjęs su 
rinkti į kelias dienas visų veislių 
gyvūnus, kurie gyvena išsimėtę po 
visų žemės kamuolį ? Kaip jis ga
lėjo tuos gyvūnus prastoj sa.o ar
koj sutalpinti? Iš kur ėmėsi tiek 
vandens. 1 ad visų žemę apsemtų ? 
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip

• iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras- 
(ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis-
• lių žmonės? šitie ir šimtai kitų 
(klausimų, j kuriuos negali atsakyti

jokis kunigas, yra nuosakiai ir aiš 
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kuni 
gų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .......................................... 25c.
TABAKAS.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
laugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63............ ............. 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

šis veikalas trumpais ir aiškiai- 
i'aktaia parodo, Kaip iki šiol keitės 
draugijos formos, ir kodėl turės but 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25* 
NIHILISTAI

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

kad buvo. o moks- 
sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, 

M

D£LKO KEIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
toriai, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 
vtas duoda daugiau spėkų, kitas ma
čiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
iruskos ir kitų panašių dalykų? Ko
lei jam reikia riebalų? Šituos kiauai- 
.iius suprasi tiktai is šios knygutės. 
?arašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūra
ma ir papildyta laida. Kaina .. 25c. 
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kunuos 
smonės kuna per amžius ? Si aitri 
guojantį politi.-Kai-ekuiiomišk-į luau 
ūmų aiškina garsuis Vokietijos ao- 
jialdemokratų teoretikas Kari mauta 
<y. Kaina .••••••••••••••••• 10c
KAIP SENOVĖS ŽMONES I’ERSl- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ
Labai įdomus senovės filosofu da- 

leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė iksas. Antra 
knygutės dalis yra: ••išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.’ 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi. ...................................... 10c.

DŽIAN BAMBOS STYC1AL
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos soy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoria 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina .............. 25*
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (lj is« 
Parašė kun. M. Valadka. Knyga uiaitikintia Vyras; <£> Žydinti Gula 

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų
bažnyčios autoritetų ir faktais paro-
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. 11.25 

KOKIUS DIEVUS ŽMONŽS
gyvenu pilnoj to žodžio j GARBINO SENOVfiJE? 
prasmėj ne tiktai kulturiš- Panašios knygos lietuvių kalboje

iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
ari jonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga staml. i ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

koj, bet ir demokratiškoj
Amerikoj, kur už mano są
žinės jausmus ir tiesos vie
šą pareiškimą LDS “kultū
rininkai’’ negali man nei 
kartuvėse kilpos paruošti.
nei į šaltą Sibirą kankini- storuos SUPRATIMAS, 
mams įssiusti, nei gi lokiais, . -
kitais budais savo “kultu- hz?fijS2y£ksS?jri 
rą” išbandyti negali. ' ’ * :

0 BALFui tie “kultūri
ninkai” nepakenkė organi-

MATERIALISTIŠKAS

(3, Klaida; Korekta. Jose nure 
doma kaip žmonės paikai tiki i viso

YiticSrUUJOirVIS, L-iinmof 
rv vrvriuv. v Tiri J1

gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ........................ 28c

kitu prietarus, burtus ir tt. .... 16*
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI 

Arba kaip tėvų vartojami avaigr
oamieji gėrimai atsiliepia jų »ai 
karna. Kas yra arba tikisi Kada ®cr> 
būti kūdikių tėvais, butuia: turėtų 
oerakaityti iitę knygutę. Kama iv*

EIL£S IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa. 

daugybę straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kair.« 2J»c
SOClALIZMArf IR RELIGIJA

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 10c
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau 
jų, labai gražių ir juokingų monolo

Čir deklamacijų. Visokios temos:
Aininlc iikna. revoliucionieriško* 

i tautiškos, humoriatiškos ir laisvam* 
niškos. Visos skambios, visos geroa 
Tinka visokiems ap vaikščiojimam* 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa 
gerinta laida. Kaina .................. 26e
KUNIGŲ CELIBATAS.

8i knygelė parodo, kode'* Romo* 
popiežiaus kunigai nesioačiuoj* Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija 
jos pasekmės ir donškas dvasižkijo* 
nupuolimas, šią knyga turėtų per 

'skaityti kiekvienas vyras, tėvas 1> 
j jaunikaitis, kūne geidžia, kad jų mo- 
terjs, dukterįs ir myninos:->s nepa
pultų į tokią kunigų globa Parašė 
kun. Geo. TownsenH F ox, D D., ta- 
lietuvino Ferdinand de fSamogitia.
Kain* ....................................... 25*
KODĖL AŠ NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl )>• 
negali tikėti. Pilna argumeni ų. kuri* 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
kny g u tęs »•.••••••».•••••••.. -85*
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
nės gyveno Rojuje. Sėt mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kao 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina .... ... 25*
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

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

“Keleivi*,” S36 Rroadwaj, 
Seetb Boaton. Ma*».

naktis nemiegojo, per die
nas bėgiojo, į Washingtoną. 
prie NAVF ir kur tiktai be
įmanydami skundė ir juodi
no. BALF įsikūrė sėkmin
gai veikė ir veiks tol, kol 
lietuvių tautai to reikės.

V. J. Količiene.

r»~»-mnnr»

Dovana
Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia dovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja. 
Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes j metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.

“Keleivis” kainuoja 
tik $3.00 metams.

“KELEIVIS” 
036 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

lygiai kaip ir kiti teisę organizacijoj, kurios 
šimtai ir tūkstančiai, ypa- narė esu, jos viršininkams 
tingai Pennsylvanijos, Ohio ir organo “Tiesos” leidė- 
ir kitų apielinkiu buvę: jams pareikšti savo nuomo- 

nariai, esu šiandien nę su nepasitenkinimu, jog
še jam galiu padėti; nei pi 
nigų turiu, nei advokatą į ^pj

Įgaliu pasamdyti. Laukiu jjjg nare kad džiauįįasįV
ryt dienos, sužinosiu, ar dai 
gyvas. Vakar daug išvežė į 
IX fortą. Nei Kalėdų neda-
vė sulaukti... igal Maskvos a?entams> p,

Kai Neverdauskas grįžo 
pas batsiuvį visą dieną pra- 
vaikščiojęs nevalgęs, jis

butume norėję jais būti 
k todel

, apie dešimtį metų at- skaudu, kad Rusijos žmog
ui- žudžiai žndn ■žiauriai ton.

Mes esame iais tik
-1 tuo, kas man ir 80-čiai 
nuošimčiu LDS nariu yra

APIE VALGIUS
Maistinga Sriuba (Čaude- 

ris) iš Žuvies
Šešiems žmonėms paval-žudžiai žudo, žiauriai kan-! , , .-sidengus LDS fraternaliz- kiną ir masiniai į šalta Si-ig*Vt feikia imtl Sltokl3 Pr°- 

mo maska, pasisekė užmau- bira tremia Lietuvos žmo-' :r , .
ti savo apynasri ant API.A nes.' Tuo

Trečdalį puoduko miltų. 
Pusantro puoduko sukapotų 

svogūnų.
išbandyti LDS agentu ža- visiems lieturiškiem^ laik-l l‘eną skl’telę česnako,
darnai mnlones C a nu "ritino- ». ”• c ĮSKiems laik , pu trečdalius puoduko suka-damas malones. Gana daug raseiams Suvienytose Vals-' to žaHoio

stsilauk" S&8 ,-ri la“! ' supiausty
A MT Į "LDS Į S*±»me V** v - -

APLA nariu protestuodami nr man at^akė kad nesu-'-.Du puodukus t,rstos tomei- 
iSmKranVii AS cn čimtaic J dl>aKe, Kad neSU- čl„ sunkos

.auke' • simtais, naudos mano rašinio, nes
APLA narių likome per-, jame nemažai “nekulturiš- 
krikštvti popieros šmoteliu, kų” išsireiškimu 
kuris turi būti prisegtas "
prie musų APLA narystės J Tai dabar jau tikrai man 
paliudymo, kas mumis, kad ii* tūkstančiams LDS narių, 
ir prieš musų norą, padarė kurių Lietuvoj tėvus, bro-

įs Datsiuvio oumos narni- kalėjimo prižiūrėtojas, 
nės degtinės kvapas dvokė —Simai, sėsk... Sakyk, 
taip stipriai, kad jis nura- kaip sekėsi tavo reikalai? 
minęs Jį kuo greičiau nore- —Batsiuvis buvo dar ple- 
jo išbėgti į gatvę. pesnis. Apačioje suklypusio

Gatvėje pasijutęs Jais-!stalelio stovėjo jau ištuštin- 
vas, jis nuskubėjo į miestą. Ja bonka. Septyni maži vai- 
pasuko pro įgulos bažny-,kai, pageltę ir murzini, 
čia Žaliojo tilto link ir greit į spoksojo savo akvtėmis į 
atsirado Šančiuose. Čia ne-’sima

Pusantros kvortos vandens, 
šaukštas Woreestershire

so.
so-

žymioje gatvelėje užėjo 1 
vieną kiemą. O iš jo į me
dinį namą. Pasibeldė į du
ris. Durys atsidarė ir pasi
rodė pagyvenusi kaulėta 
moteris.

—Ar ponas profesorius 
yra namie? — Neverdaus
kas paklausė kaulėtos mo
ters.

—Ne. nėra. Jis jau senai 
čia negyvena. Jį suėmė. Bu-

—Gerai, Petrai.
—Tai tu paklausyk... Va

kar išvežė naują transpor
tą Į IX fortą... Pamanyk, 
tie naujosios Europos kūrė
jai nei Kalėdų nedavė žmo
nėms sulaukti. O Simai, Si
mai, tai šiandien koks yra 
pasaulis...

Prižiūrėtojas tylėjo.
—Nebijok, pons Balku- 

nai, čia tas žmogus yra iš 
vo čia krata. _ vieno krašto su manim, kar-

—-Tai gal yra kas nors iš tu augom, — kreipdamasis 
jo vienminčių, draugų,—tei- į prižiūrėtoją tarškėjo be 
ravosi Neverdauskas, Į perstojimo batsiuvis. —Bet

LDS nariais.

—Nieko nėra. Aš viena. 
Butų geriau jei tamsta grei
čiau išeitumei... Aš bijau

dabar kalbėkim kitaip, prie 
šios bonkelės, — ir fyatsiu- 
vis iš palovės ištraukė nau-

daugiau kalbėti. Šis namas ją, pilną naminės degtinės 
sekamas. i bonką.

Nieko Neverdauskas dau- i Dabar ir prižiūrėtojas pa- 
giau nepasakė. Jis suprato,;sidarė linksmesnis. Never- 
kad žmonės, su kuriais jis dauskas tai pastebėjęs paė-

Nuo 1940 m. lig šiolei. 
Rusijai okupavus Lietuvą, 
aš patyriau ir persitikrinau 
Rusijos okupantų Lietuvai 
ir lietuvių tautai padalytas 
ir daromas baisias ir net ti, 
nekulturiškas skriaudas, o 
LDS organui “Tiesai” visa 
tai užgirtina. Aš prisimenu, 
kaip laike buvusios vadina-' 
mos APLA-LDS vienvhės, 
tos vienybės agentų žada
mas APLA nariams, kurie 
po susivienijimo pasiliks 
LDS nariais, visokiausius 
pažadus. Tie žadėjimai ap
ėmė viską, kas tiktai žmo
niška. teisinga, naudinga ir 
demokratiška.

12 čielų gvazdikų, 
šaukštas paprikos. 
Bapkos lapeli, 
šaukštą druskos, 
žiupsnvs pipiru. 
Pusantro svaro

liūs, seseris ir pagaliaus vi 
sus gerus ir ištikimus lietu
vius Rusijos budeliai išžu
dė, kankina ir į šaltą Sibi- kaul9 <fish fillets> 
ra trėmė kankinimams, yra u™
aišku ir suprantama, kad

žuvies be

Suraikytas lemonas.
Žuvį reikia supiaustyt ne-

mums rusu okupaciją* peik-i dideliais gabalėliais. Pla- 
ar prieš tai protestuot y-Įčioj keptuvėj ištirpyti nė

ra “nekulturiška,” o LDS į balus, sumaišyti su jais mil-
viršininkams ir “Tiesos” 
leidėjams tuos žmogžu
džius ir budelius girti ir 
garsinti tai vra “kultūriš
ka.”

šia proga noriu viešai pa- ( 
(reikšti, kad nraeitu metų.

tus ir spirginti iki miltai pa
sidalys gražiai geltoni.

Dabar sudėti svogūnus 
česnaką, žaliuosius pipiius 
ir paspirginti juos 5 minu
tes.

Tuomet supilti vandenį,

turėjo rysius, yra suimti. 
Jis užsidėjo ausinę kepurę

mė savo skrynutę ir ją at
rakinęs, ištraukė didelį ga

ir pasakęs “sudie,” išėjo į balą puikaus kumpio, kurį rė, prisiminusi anais laikais
gatvę.

Jis ilgai klaidžiojo po
padėjo ant stalelio. 

(Bus daugiau)

pabaigoj, tilpus mano (bulves, tomeičių sunką, prie 
straipsniui “Gebėkime Ką”?(Skonius, uždengti ir pavi- 
Amerikos lietuviškoj spau-.rinti ant lengvos ugnelės 
doj su mano narasu. kaipo.pusę valandos. Pagaliau su- 
LDS narė, nuo daugelio, dėti supjaustytą žuvį ir pa- 

Budama šioj šaly gimusi į LDS narių susilaukiau gra- Jutinti dar 8 minutes už- 
-'Amerikos pilietė ir LDS na- žiu ir širdingu sveikinimų j dengto j keptuvėj.

įoįVoiJj,. padėkos žodžių, rankos; Prie šitos sriubos duoda- 
spaudimu. telefonu ir raš* mos sausos “krekės,” oiste- 
tu. Nes visi tie LDS nariai retėmis vadinamos.

man žadėtas demokratines 
teises ir jausdamos! turinti

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuoSta daugeliu spalvuotų puikių padriksiu. 
223 puslapių dydžio, apie 150 Įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, 8EIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
* Popieriniais apdarais $1.00

Audimo apdarais $1.25
Kiekvienu tarėta pnpanMl save knygyną minėta Iniru 

Kiekvienas naaipirKęa tą knygą paridiiaag*. i'tmvu.. .moi-ln 
«ių*t “Money Orderia.” Popieriniu* galima aių*ti ti»-’oy pap’ ni* 
tame konverte, bet reiki* aiškiai užrašyti ir “Keleivio’’
re«ą ir neparalrikit prilipyt ui3 centu* markę.

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

MH
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Baltojo Aukso Plėšikai
.(•'4 , .. ...

(Laiškas iš Francijos)
Lietuva aukso kasyklų 

neturi. Bet ten yra daug 
derlingos žemės ir gyvena 
darbštus valstiečiai. Po pir-

daugiau gyvulių laikyti. 
Nors privaloma nuo kiek
vienos karvės nustatytą 
normą atiduoti valdžiai, 
bet jei ta karvė pieno ne-'

Siunčiu Tamstai 
širdingus linkėjimus 
Metų proga.

Su gilia pagarba,

mano
Naujų

mojo karo Lietuva atsisto- du1oda’..tai1_ nieįo negelbsti

Remia Kovą už Lie
tuvos Laisvę

KELEIVIS, SO. BOSTON

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pa j ieš

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

km., Va- 
vaistinin-

valstiečių baudimai, trėmi 
mai į Sibirą ar konfiskaci
ja turto.

Pavarčius bolševikiškus 
laikraščius matosi, kad dau 
giausia valstiečiai baudžia
mi rytų Lietuvoje, kurie 

Į prieš karą pieno neturėjo, 
už tai juos šaudė ir 

dabar jie kankinami. Ten 
šeimos didelės, ūkiai maži, 
žemė nederlinga ir karvu
tės menkos. Iš kur jis tą 
pieną atiduos, kai

jo ant savų kojų labai iš
vargusi ir nuteriota. Kad 
atstatyti ūkį reikalingi bu
vo pinigai — auksas, kurių 
krašte nebuvo. Valstiečiai 
pradėjo buitis į kooperaty-, 
vus, bendromis jėgomis sta-į 
tyti pienines ir gaminti jo-Į 
se sviestą. Tas pienas, ku- naciai 
ris kasdien plaukdavo į 
pienines, ir buvo pavadin
tas “baltuoju auksu.”

Palyginamai per trumpą 
laiką pieno ūkis išaugo ir, ... . . .. .
pienas ūkininkams sudarė p ^įĮ 11 alkani 
rimtą pajamų šaltinį. Pas- 
kutiniaisiais prieš karą me
tais už pieną valstiečiai 
gaudavo apie keturius mi
lionus dolerių. Lietuvos 
mastu, tai buvo didelė su
ma pinigų. Galvijų bandos 
puošė lietuviškus laukus.
Melžiamų karvių skaičius 
siekė apie milioną galvų.

Kooperatinėse pieninėse 
1939 metais buvo pagamin
ta per 20 milionų kilogra
mų sviesto. I pienines statė 
pieną tik 100,000 ūkininkų.
Kiti 150,000 valstiečių tei
kė pieną arba tiesioginiai 
miestų gyventojams, arba 
gamindavo pieno produk
tus namuose ir parduodavo 
turguje.

1940 metais atsibastė Į 
Lietuvą neprašyti svečiai— 
okupantai rusai. Išsprogo 
jiems akys ant kaktos, pa

Diktaturinis režimas ne 
mėgsta žiūrėti gyvenimo 
tikrovei į akis. Bolševikai, 
kaip ir naciai, kaltininkų 
del pieno trukumo pradėjo 
jieškoti Pienocentro vado
vybėje. Pirmiausia puolė 
per spaudą PC (pieninių 
sąjungos) vadovaujančius 
asmenis: socialdemokratą
Markelį, liaudininkus Kreg
ždę, Elsbergj. seną PC dar
buotoją Šuliaką. Jie buvo 
kaltinami užteršime PC 
“buržuaziniu raugu.” Po to 
sekė antras veiksmas—pra
nešimas, kad “partiniai 
buožės” sutvarkyti: atleisti 
iš tarnybų. Ką reiškia bol
ševikiškame rojuje būti at
leistam iš tarnybos, gali į- 
sivaizduoti tik ten gyvenę. 
Apie minėtų “buožių” liki
mą tuo tarpu daugiau nepa
tirta. Tik visi jie buvo ži
nomi Lietuvoje, kaip gar-

Mrs. Anna Laužim iš Pa- 
tersono, N. J. mums pri
siuntė $20 ir liepė iš tų pi
nigų dvyliką dolerių per
siųsti Amerikos Lietuvių, 
Tarybai “išlaisvinimui tė
vynės Lietuvos.” Tas ir bus 
padaryta.

Mrs. A. Luckus iš Hart
fordo prisiuntė $10 ii- pra
šė persiųsti tą auką Lietu
vos laisvės kovai paremti. 
Pinigai bus persiųsti Ame- 

vaikai rikos Lietuvių Tarybai.
Aukotojoms tariame šir

dingą ačiū.
“Kel.” Administracija.

s, Gaurės vaisė., • Jakimčius, Pranas ir Vincas, sūnus 
* Jono, Šaukėnų vai., Šiaulių apsk. 

.•.„raitė) Ka- ' Januškevičius Juozas, sūnūs Fe- 
Į likso, Daugailių vai., Utenos apsk.,

Balkauskas Joną
Tauragės apsk.

Barivsevicienėi V
zimiera, gyv. Detroite ....

Baylen Emilija, l'hiladelphi- , gyv. Pittsburghe.
joj bene Baltimore Avė. Į Jocikeviėius Antanas, \ eliuonos

Bitkeris, Karolis, M..; .ynas ir Os-. vai., Kauno apsk., gyv. New Yorke. 
karas. i Judickas Kazys, sūnūs Antano ir

Blažonis Agnės, vyras Jonas ir ‘ Juzės, kilęs iš Jonavos vai., Kauno
vaikai: Jonas, Elena :r Marytė, gy-į apsk., gyv. New Yorke. 
veno Nostrand Avė., Brooklyne. •) Kalinauskaite Anna, gimusi Ame- 

Dirvelis Pianas, K ulių vai.. Ša- rikoje, duktė Veronikos Bališkaitės. 
kių apsk. Į Kalinauskas John, gimęs Ameriko-

. Drazdauskienė (Mo aitytėi Ju-i je, sūnūs Veronikos Bališkaitės. 
lė, is Tauragės apskr. • Kamarauskienė (Sprainytė)

a.

Galinaitytė Paulina steltėinsi. 
Dainiu km.. Jurbarko vai., Raseinių 
apskrities.

Garnys (Stork) Jo:..-, gyv. Cali- 
fornijoje.

bei jo su-

Pakalbink biznierius 
siskelbti “Keleivyje,”

Gasparaitis Motiejų.-, 
nūs kunigas, Chicagoje. į

i Grebliunas Ignas, Šventežerio vai., 
Seinų apsk., gyv. develande. 

i Grigaitis, Tauragės apsk., brolis 
i Matildos.

Grikietis Agota, nu? Pilviškių.
Griškaitytė Otilija ir jos brolis 

Adolfas.pa- Jaeger-Osolin Lisete, gyv. New 
! Yorke ar Brooklyne, jos vyras Carl 

pa- tarnavo New Yorko iei joje. Vai-
t kai Elizabeth, Richar: ir rodos Ha-

duktė Jurgio, Tauragės vai. 
Kazlauskas Motiejus, gyv.

terdame.
Kepežinskutė Domicėlė,

I kiu km., Panemunės vai.
Kinderis, Pužų km., 

vai.. Tauragės apsk.

Morta

Ams-

Kampiš- 

Skaudvilės '

Latvis Juozas, Nošknu 
rėnos vai., Vilniaus apsk., 

t kas Chicagoje.
i Lekavičiene (Dargaitė) Katrė, iš 

Šaukėnų, gyv. New Yorke.
Lėpa, Jurgis ir Rožė, Baltrimų 

km.. Mažeikių apsk., gyv. New Yor
ke.

Lukošius Juozas, gyv. Detroite. 
Lipskis Jonas, gyv. Chicagoje. 
.Marcinkevičiūtės, seserys Marijo

nos Dubickienės.
Marmukonis, Balys, Kazys ir Ele

na.
Maslaveckas ir jo žmona Vaitie- 

kaitytė, Vilkaviškio apsk.
Mickevičius Stasys, Antalieptės 

vai., Zarasų apsk-, gyv. Chicagoje.
Mikulsky U. Mrs., gyv. Brooklyne 

Manger (gal Maujer) St., nr. 142.
Montvyuas Juozas, Lygumų vai., 

Šiaulių apsk., gyv. New Yorke.
Motiekaitienė Ona ir šeima. 
Motiekaitis Jonas, sūnūs Jurgio, 

Tauragės apsk.
Norbutienė Veronika, gyv. Chica

goj.
Ostrowski Pijus, gyv.

North St. ir duktė Štella.
Pakulaitis Karolis.
Parimskienė (Dargaitė) Marė 

Šaukėnų, gyv. New Yorke.
Pauliukaitis John A., gyv. Detroi-

Pustapis Septintas

Ukmergės apsk., gyv.

• .• i • • . i Kai luizaveiii, mcuaru ir rodosgarsinti savo biznį tarp ne- roi-i.
, • i Jakimčius, Jonas ir Vincas, sūnus
tUVių. Juozo, Šaukėnų vai., Šiaulių apsk.

K rauso Christian, gyv. Philadel
phijoj.

Krolienė (Kucinytė) Julė. Palėkiu 
km., Jurbarko vai., gyv. Bostone, i

Kulbaitienė (Valaitytė) Petronė, ! 
Paheršupių km., gyv. Chicagoje. i

Kureikis, Albertas ir Robertas, iš 
Dainių km., Jurbarko vai., Raseinių 
apsk.

Ruzas Zenas ir jo dėdė Vincas 
Ruzas, Kėdainių apsk., gyv. Chica
go ie.

Kvederis Pranas, Tauragės apsk., 
Rudalo km.

mačius gausybę ūkiškų ge-) bingi veikėjai, 
lybių. Jie tuoj dalį veisli-; Bolševikai dar daug kan-j 
nių, pieningų karvių išga- kins Lietuvos žmones deli
beno i “broliškas respubli- pieno trukumo.
kas.” Kita dalis nuėjo oku
pacinei kariuomenei mai
tinti, Iš “buožių” karvės bu
vo atimtos ir atiduotos nau-' 
jakuriams. Sviesto kainos • 
buvo pakeltos, bet dar dau-j 
giau pakėlė kainas pramo-' 
nės gaminiams. Tiesa, jie 
negailėjo išspaudų ir į Lie
tuvą buvo atvežta daugiau 
normalaus suvartojimo.

Rezultate tų visų “refor
mų.” 1940 m. sviesto gamy
ba krito pusiau, t. y., iki 10 
milionų kilogr. 1941 m. bol
ševikai išleido zakoną, ku
riuo uždėjo ant valstiečių 
privalomą pieno statymą 
valdžiai. Kitaip sakant, į- 
vedė mokesčius produktais.
Karas jo įgyvendinimą su
trukdė.

Vokiečiai panoro du kai
lius nuo valstiečio nulupti.
Jie reikalavo sviesto ir mė
sos. Į įspėjimus, kad papjo
vus karvę pieno nebegaus, 
nekreipė dėmesio. Prasidė
jo žmonių gvaltavo jimas. 
Rezultate per dvi pirmas o- 
kupacijas melžiamų karvių 
skaičius sumažėjo 40G.
1943 m. sviesto gamyba 
krito 75 G , t. y., iki 5 mil. 
kilogr. 1944 m. bolševikai 
besuskaitė Lietuvoje tik 
5$8,000 melžiamas karves.
Po metų antros bolševikų o- 
kupacijos, t. y.. 1945 m. ru
denį melžiamų karvių beli
ko tik 456,000. o sviesto 
gamyba krito visu 90G, t. 
y„ iki 1,700.000 kilogr.

Negalima pasakyti, kad 
bolševikai sviesto nemėgtų.
1940-41 metais pasitaiky
davo kareivių, kurie tvir
tindavo, kad pas juos Rusi
joje sviestas kitoks — skys
tas (židkoje masio), mato
mai augalinė alyva. Bet 
jiems rūpėjo greičiau vals
tiečius sužlugdyti. Jie ap- 
deda karvę netik privalo
mu pieno davimu 
bet ir piniginiais mokės 
čiais. Tie mokesčiai progre-! tinukas 
syvus

w • w :

Kazys Biržėnas.

Laiškas iš italuos
“Keleivio” skaitytoja 

Mrs. M. Palilionis iš Dor
chesterio mums pridavė jos 
gautą laišką iš Italijos nuo 
vieno lietuvio studento. 
Laiške rašo:

Didžiai Gerbiamoji:
Gyvenimas žiaurus, o mu

sų likimas dar žiauresnis. 
Mes lietuviai niekada ne-Į 
galvojome, kad ateis laikai.) 
kada turėsime sau jieškotisi 
prieglaudos. Štai. dabar ta-į 
pome našlaičiais, gyvename! 
toli nuo savo gimtojo kraš-Į 
to bei sodžiaus, kuriame! 
praleidome savo vaikystės 
ir jaunystės dienas. Čia nė
ra asmens, kas pratartu pa
guodos ir užuojautos žode
lį, o visi vien tik kratosi 
lietuviais tremtiniais nuo 
savęs, kaip apsunkinančios 
naštos. Tiktai jus, Ameri
kos lietuviai, nepamirštate 
ir suprantate sunkią musų 
dalią, padedate įvairiais 
budais, jus keliate viešu
mon mums pačius opiausius 
klausimus, tai yra. kad mu
sų tėvų ir musų gimtoji že
mė butų laisva, kad joje šei
mininkautų tikrieji jos sū
nus ir dukterys, o ne atėjū
nai.

Jums, brangi sese Ameri
kos lietuve, ir visiems A- 
merikos lietuviams taip pat 
turime būti dėkingi ir už 
nuolatinį medžiaginį Šelpi
mą. Kokia yra mums lai
mė, kad būdami ištrėmime 
galime net studijuoti, o tam 
sudarote Tamstos sąlygas. 
Jums ne paslaptis yra, kad 
BALF mum? studentams 
teikia mokslui stipendijas 
ir tuo pačiu broliai Ameri
kos lietuviai suaukoja ru-

valdžiai, I bų. maisto ir kt.
į Jūsų paaukotasis megs-

teko man, kaipo
už vieną karvę ma- i Kalėdų dovana. Jis man

zesni, už antrą didesni, už teikia džiaugsmo ir maio-
trečią dar didesni ir t.t.' numo. Reiškiu Tamstai nuo- 
Bendrai, valstiečiai yra ap-. širdžią padėką už tą dova^ 

žvėriškais mokesčiais, ną, kūną gabau per BALFdėti
Per tai niekas nepajėgia įstaigą

zo-Kazio, iš 
Brooklyne ir jo šeima, 

į Staknys Adomas Edvardas ir jo 
žmona Ona, gyv. Amsterdame, 

šadnauskas Andrius, gyv. Amster- 
‘ dame.

Tamošaitis Mikas, sūnūs Jurgio, 
iš Batakių vai., Tauragės apsk.

Teleišienė (Kulikau.įkaitė) Ona, 
gyv. New Yorke.

Tidmanas (Ambrazaitis) Adolfas, 
Raitininkų km., Girkalnio vai., Ra
seinių apsk., gyv. Chicagoje.

Vaišnoras Alfonsas, Papilės vai., 
Šiaulių apsk.

Vaitekūnai, Antanas, Juozas ir 
Marė, giminaičiai Viktoro.

Vaitkutė Bronė, ištekėjus, ir jos 
brolis Antanas, kilę iš Gaurės vai., 
Tauragės apsk.

Vasiliūnas Petras, gvv. Chicagoj, 
ir Pranas, gyv. New Yorke, Maks- 
vitiškių km., Panevėžio apsk.

Vidra Petras, sūnūs Jurgio, iš 
Batakių vai., Tauragės apsk.

Vidzbelis Antanas ir šeima, Noš- 
kunų km., Varėnos vai., Vilniaus ap. 

Rochester, gyveno Scrantone.
Virbickas Jonas, iš Vabalninku, 

Biržų, gyv. Bostone.
Žiogienė Agota, gyv. Chicagoj.
Jieškomieji ar apie juos žinantie

ji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania 

41 H. 82nd St., \ew York 24, X. Y.

is i

te, Chamberlain Avė.
Rastapkevičius Juozas,

kio apsk.
Ražinauskas Jonas, Rokų kaimo, 

Aukšt. Panemunės vai., Kauno aps.
Redner Friedrich, gyv. Philadel- 

phijoje.
Sagaitis Adomas, sūnūs Adonio, 

Surviliškio vai., Kėdainių apsk.
Sakaluaskienė (Vaitkevičiūtė) 

zė.
Sapiega Antanas, gyv. Troy, N. Y. 
Sasnauskaitės. Elena ir Juzė, iš

tekėjusios, iš Kelmės, Rasenių aps., 
gyv. Kenosha, Wis.

Sopkauskas Antanas, sūnūs Juo-

Vilkaviš-
ČECHIJOJ BUVO 30,000 

KVISLINGŲ
Čechiįos teismai įau via 

teisę už bendradarbiavimą 
ju-įsu vokiečiais 30,000 savo 

j “kvislingų.” Daugelis žmo
nių liko pasmerkti ilgiems 
metams kalėti už padėjimą 
vokiečiams per karą.

Thomas Aiva Edison
Išradėjas ir Geradaris 

1 84 7 • February llth • 194 7

PIRMAS SIMTAS METŲ

Šiais metais vasario mėnuo yra ypač svarbus tuo 
kad jame sueina šimtas metų, kaip gimė įžymus ame
rikietis, kurs davė pasauliui šviesą ir elektros patar
navimus — Thomas Aiva Edison. Jis gimė 1847 me
tais vasario 11 dieną.

Prieš šimtą metų žmonija nežinojo elektros šviesos, 
nemokėjo gaminti ir skirstyti elektros, nebuvo mū
viu, fonografo, elektros geižkelių, elektros prikrau
namų batarejų ir tūkstančio kitų dalykų, kuriuos iš
rado Edisonas. Praėjo šimtas metų nuo jo gimimo ir 
mes pripratome į daugelį jo išradimų žiūrėti, kaip į 
inrastus ir savaime suprantamus kasdieninius daly-

BOSTON

Dabar mes pradedame Edisono Eros antrą šimt
meti. Mes stebėsime naujus nepaprastus išradimus 
kurie bus pagristi senesniais Edisono išradimais. Mo
kslas eina pirmyn, varomas Edisono dideliais pasie
kimais ir skatinamas jo pavyzdžiu.

Už daug ir Įvairių naudingų išradimų žmonija bus 

visada Edisonui dėkinga. Jis be paliovos siekė ge
resnio gyvenimo. Jo paties žodžiais tariant . . . “Jei 

aš paraginau žmones prie didesnių pastangų ir jei 

mano darbas nors kiek praplėtė žmonių žinojimo aki

ratį ir davė jiems daugiau laimės, aš esu patenkintas.”

EDISON
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Vasario 16-tų Bus Didelės Iškilmės
Rengiamas Koncertas-Prakalbos Lietuvos 

Nepriklausomybei Paminėti

Lietuvos Nepriklausomy
bės Komitetas Bostone nu
tarė šiais metais labai iškil
mingai minėti Lietuvos ne-

Povilas Dargis Lankėsi 
Bostone

Povilas Dargis.
priklausomybės paskelbimo ce-pirmininkas ir 
29 metines sukaktuves.

SLA vi- 
žinomas

Pittsburgho lietuvių visuo
menės darbuotojas, praeitą 
sekmadieni ir pirmadieni 
lankėsi Bostone. Jis dalyva
vo SLA 43 kuopos sureng- 

c i no_ tame bankiete, kuriame pa- 
VAlAIl* iennJinfro VolKo iv iŠ-

Minėjimas įvyks sekma
dienį, vasario 16 d., South 
Bostono High School di
džiojoj svetainėj, ant Tho- 
mas Park. Pradžia 2 
dą po pietų.

Minėjime bus graži muzi-Į nams ir SLA užsipelniu- 
kalė programa. “Dainos” siems darbuotojams vetera- 
choras yra išsimokinęs vi- nams garbės diplomus. S°k- 
są eilę* gražiu lietuviškų madieni iš ryto svečias 
dainų, po vadovybe p-lės kalbėjo pp. Minkų radio 
A. Tataroniutės? Choras programoje, o pirmadieni 
jau yra pasirodęs lietuvi*- lankėsi Bostono lietuvių Įs- 
kai publikai ir visi. kas tik taigose. Tarp kitko svečia* 
jį girdėjo dainuojant, džiau atsilankė ir Į “Keleivio” 
gėsi gražiu dainavimu ir. redakcija, kur buvo atvv- 
pavyzdingu išsilavinimu. Į kęs pp. Mockaus ir Namak-

Minėjime bus žymus kai- • ____________
bėtojas, inžinierius Bronius 
Budginas. nesenai atvykęs j 

Amerikon. B .Budginas per 
du metus buvo kankinamas 
baisioje nacių koncentraci
jos kempėje. Taigi, kalbės 
žmogus, kurs pažįsta Lietu
vos okupantus iš savo kar
taus patvrimo. Taipari kal
bės kunigas Jonas Borevi
čius. kankintas bolševiku 
N.K.V.D. kalėjime. Jis irgi 
nesenai vra atvykęs Į šią 
šalį.

Visi Bostono lietuviai 
kviečiami gausiai atsilanky
ti į Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo iškilmes.
Ateikime visi. Paremkime 
Lietuvos žmonių kovą už 

laisvę.

. sakė Įspūdingą kalbą ir iš
dalijo SLA kariams vetera- 

SLA

“Dainos” Choras Dainavo 
Norwoodc

Sveikinimai iš Floridos

Praeitą sekmadieni Bos
tono “Dainos” choras buvo 
pakviestas dainuoti Į Nor- 
woodą, Į Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą. Cho 
ras vedamas p-lės A. Tata
roniutės labai gražiai pasi
rodė ir savo išsilavinimu ir 
gražiais balsais. Norwoode 
choras dainavo nepilname 
sąstate. Ten buvo nuvyku- 
sios dainininkės Mrs. Rut
kauskas, Mrs. Ketvirtis, 
Mrs. Audick, Miss Anesta. 
Miss Brasiskis, Mrs. High 
ir dar viena dainininkė.

Norwoodo publika “Dai
nos’’ chorą labai karštai 
pasitiko ir širdingai plojo 
už gražų padainavimą. o vi
sa eilė nonvoodiečių dai-

, . , - nos mėgėju tuoj įsirašė Į
gera tTmbme oro “Dainos” draugiją choro Alekna prisiuntė mums gia- 

žų atviruką su linkėjimais iemejak 
visiems southbostoniečiams 
iš šiltosios Floridos miesto 
Miami. Mrs. Aleknienė 
jau kuris laikas išvyko Flo-,
ridon pataisyti sveikatą. Pasekmingas Susirinkimas. 

Linkime gerai pasilsėti. Sukelta Aukų Virš $700 
Lietuvos Vadavimui

kęs iš Europos P. Šveikaus
kas, nušviesdamas plačiau 
lietuvių tautinio atgimimo 
judėjimą, kaipo progresyvi 
liaudies pasireiškimą. Tas 
judėjimas vainikavosi ne
priklausomybės atgavimu ir 
didelėmis Steigiamojo Sei
mo reformomis, kaip tai 
dvarų išdalijimu, miškų ir 
gelžkelių nusavinimu ir t.t. į

Dabar lietuvių tautai vėl Į 
tenka kovoti už savo demo
kratiškas teises. Toje kovo
je mes, Amerikos lietuviai, 
turime musu brolius parem
ti.

Po prakalbos buvo ren
kamos aukos, o kol surink 
tos aukos buvo suskaitvtos 
P. Šveikauskas atsakinė’o 
i Įvairius iš publikos pakel
tus klausimus.

Ka* Aukavo Lietuvos 
Vadavimui

Amerikos Lietuvių Pilie
čiu Bendrovė $300.

Draugijų Sąryšis $53.50
Vilniaus Vadavimo Komi 

tetas — $41.50.
Šv. Kotrynos Pašalpinė 

Draugija — $30.
Socialistų 133 kp.—$15.
ALT Sandaros 33 kuo

pa — $10.
Po $25 aukavo:
P. Blažys M. Pečiulis, P. 

Vieta, E. Vasiliauskas ir 
šeima.

A. K. Neviackas — $15.
Po $10:
M. Tamulionis. Jos. Ver

seckas, M. Dulkė. P. Kru
čas, F. Urbonas M. Sarga- 
lei.

Po $5: J. Dexon. A. Mu- 
leris. J. Peza. W. Ikasala.
J. Vizgirda F. Armokevi- 
čius, W. Grinkevičius, R. 
Vitartas.

Po $2: Miss B. Sargai. H. 
Dexon, Mrs. Mayonis.

Po $1: Ig. Linkevičius.
K. Kašėta. M. Smalskis, S.

DARBAS MOTERIMS

mailiumi, A ....£aniiid>. ▼ .

NORWOODAS DIRBA

Vieša Padėka Praeitą sekmadienį Nor- 
woodo Lietuvių Piliečių 

Lietuvos 
minėji- 

susirinki- 
Blažys. Bostono 
choras iš dvejų 

atvejų gražiai padainavo 
keletą dainų. Kalbėjo ALT 
narys K. Jurgeliunas, nu
šviesdamas A. L. Tarybos 
uždavinius ir kviesdamas

LDD 21 kuopos Whist pa-;Bendrovė rengė 
rėš rengimo komisija dėko- į nepriklausomybės 
ja visiems biznieriams, ku-įmą. Pirmininkavo 
rie davė parei dovanų tie
siog per komisiją ar per 
drg. J. Taurinską. Didelis 
ačiū kuopos narėms, kurios 
sunešė gražių dovanų lai
mėjusiems išdalyti. Buvo 
išdalyta apie 50 dovanų.
Ačiū visiems prisidėjusiems'susirinkusius paremti lietu- 
prie parengimo pasisekimo. 'vių tautos kovą už laisvę.

Komisjia. Po to kalbėjo nesenai atvy-

mui P. 
“Dainos'

Koncertas-Prakalbos
Lietuvos Nepriklausomybei Paminėti 

SEKMADIENĮ, VASARIO 16 DIENĄ
SO. BOSTONO HIGH SCHOOL SVETAINĖJE 

Thomas Park, “ant kalniuko.” Pradžia 2 vai, popiet

‘Dainos” choras, 
Tataroniutės.

Muzikalinę programą išpildys ‘ 
po vadovybe muzikos mokytojos A.

Kalbės inžinierius B. Budginas ir kunigas J. 
Borevičius, abu nesenai atvykę iš Europos ir abu 
kankinti nacių ir bolševikų kalėjimuose.

Visi Bostono ir apylinkių lietuviai širdingai 
kviečiami ateiti ir paremti Lietuvos žmonių kovą už 
laisvę.

Bostono Lietuvos Nepriklausomybės Komitetas.

GRIŽO IŠ VAIŠIŲ — NAMŲ NEBERADO

Afton, Mo. miestelyje smarki audra pridarė labai daug nuostoliu. Čia 
matyti to miestelio gyventoja Mrs. A. Ortner. Ji grižo iš vaišių ir kai po 
audros parėjo namo. neberado savo namų, o tiktai griuvėsius. Ji džiaugiasi, 
kad laike audros ji ir jos vyras nebuvo namie, nes griūdamas namas gal ir 
juos butų užmušęs. Laike audros ten žuvo 5 žmonės.

žemės vertė esanti mažiau- nūs dolerių didesnis už da- 
<M ..x Tas baltiniu metų biudžetą.

“Dainos” Draugijos Susi
rinkimas Vasario 12 d.

Johnsonas iš miesto nupirk 
na- tą“Dainos” Draugijos 

rių susirinkimas Įvyks tre
čiadieni. vasario 12 d., 7:30
vai.
Dr.

vakare. 
D. Pilkos

So. Bostone, 
namuose. Vi-

šiai $1 už ketv. pėdą.
Svarstant tą biudžetą pa

žemę tuoj pat pardavė' aiškėjo, kad mięstas nori 
už $17,500. Kitaip sakant,1 pakelti taksus nuo nuosavy- 
jis uždirbo 12,000 dolerių.. bės ir imti $49.50 nuo tuks- 

Finansų komisija mano, jtančio dolerių vertės, vie- 
kad ateityje taip negalima toj dabar imamų $42. Pa

si nariai kviečiami malo-, šinkuoti miesto nuosavybių.1 didėjusios miesto išlaidos 
niai atsilankyti. Yra svar- ------------------ į eis pakėlimui algų mokyto-
bių reikalų aptarti.

Valdyba.

Kaip Miestas Parduoda 
Savo Žemes

Dorchesterio L. Piliečių 
Kiiubo Susirinkimas

Įvyks šį penktadienį, va
sario 7 dieną, 8 valandą va- 

1 kare nuosavame name, 1810naie narniBostono miesto taryboje .' Dorchester Avė. Visi nariaimiesto tėvai karštai uzsi- , . 
puolė majorą Curlev dėl ne-1, viecĮam? *<£>“*“*likusios tvarkos parduodant bo >>“™™nkas P „ .

maks-v lsduos raportą apie 
gautą laisnį ir bus aptarta.

atsilankyti. Kliu- 
A. Na-

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

229 A St., Boston, Mass.

Atlos Chimney and 
Roofing Co.

Kaminus statom, laisom 
ir išvalom

Stogus taisom visokius
506 E. 6th St., So. Boston

Tel. ŠOU 4276
(6)

IšSINl'OMOJA KAMBARYS
vienam žmogui gyventi furni- 
shed room. Kreiptis pas White, 
787 E. Broadway, So. Boston.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

jams. išlyginimui gatvėka-. 
rių kompanijos nuostolių ir 
panašiems reikalams.

RADIJO PROGRAMA

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

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

Kamila. Ch. Astramskis, 
J. Neviackienė, F. Rama
nauskienė. D. Banys. J. 
Kručas, Al. Navickas, Ch. 
Mickunas, W. Mažeika. A. 
Venckus, M. Pigaga. Alg. 
Pečiulis, Mrs. Grinkevičie
nė, Mrs. Aidukonis. Mrs. 
Pakarklienė Jos Pakarklis. 
James Petraitis. Miss Roch, 
Miss Anesta, Mrs. Taraške-j 
vičienė. Mrs. A. Trusinskie- 
nė Jol. Vinciunienė. Mrs. 
Paleliunas, Mrs. Perekslie- 
nė. Mrs. Kručienė. Mrs. 
Truskauskas, M. Krulienė.j 

Smulkių aukų — $3.30.
Mažai Norwoodo lietuviu 

kolonijai tai yra žymi au
kų suma. Liet. Piliečiu Ben
drovei ir visiems susirinki
mo rengėiams, organizaci
joms ir visiems dalyviams 
tenka didelė garbė už gra
žų pasirodymą.

Miesto Gatvėkariai 1946 
Metais Turėjo $787,527 

Deficito

miesto nuosavybes 
tėvai sako, kad pardavimas 
žemių buvo atliekamas su 
didelais nuostoliais miestui. 
Pardavimas buvo paveda
mas atlikti riiesteitininkam. 
kurie už pigią kainą per
leisdavo miesto nuosavybę 
privatiems žmonėms. Majo
ras sutiko, kad ateitv mies
to nuosavybių pardavimas 
butų daromas viešai iš var
žytynių. bet dėl praeities' kur 
majoras mano. kad viskas 
buvo atlikta gerai. Kai ku
rie Bostono laikraščiai rei-'įzz**—-.- 
kalauja, kad valstijos

Paleidžia 486 Pašto 
Tarnautojus

kada kliubas 
užeigą.

atidalys savo

Koresp.

Miestas Nori Pakelti 
Mokesčius

Miesto majoras Įteikė! 
miesto tarybai ateinantiems 
metams miesto 

s vra 6 su

Lietuvių Radijo Korpora- 
ciios programa ateinantį ne- 
dėldienj iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10-30 nrtol bus tokia:

1— Muzika.
2— Dain. St. Paura iš So.

; Bostono.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

savo Įspūdžius ir nusiųskitel 
šiuo adresu- WORL Sta * 
tion, Lithuanian Program 
Boston. Mass. S. Minku*

1
DR. D. PILKA

,. Ofiso Valandos: nuo 2 ild 
ir nuo 7 iki 

546 BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1120

4
8

“Keleivyje” naudinga yra 
biudžetą,' daryti visokius biznio skel- 

viršum milio-. bimu* ir paj ieškojimu*.

S
pro-. |

kuroras pasiįdomautų. kaip's 
Bostono miesto nuosavybės i 
buvo parduodamos. “Tikra Pasitenkinimo Vieta”

Receptus išpildom, kaip Daktaro nurodyta 
Spumoni Ais-Krymas, Vienas iš Geriausių, 

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

290 West Broadicay, arti D Street 
Telefonas: ŠOU 2754 arba 9427

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

sXX
X*
X
X
S
jf
X
K

5
X
X
X
X'
X
X

Bostono pašto viršininkas * 
praneša, kad nuo kovo 15 
bus paleista iš tarnybos 486 
pašto tarnautojai, o i ių vie
tą bus pasamdyta 675 nauji 
tarnaudojai. daugumoje ka
ro veteranai. Tarnautojų pa- 

I keitimas prasidės* dar vasa
rio mėnesi.

Pereitais metais musų 
miesto ir apylinkių gatvė
kariai dirbo su nuostoliu. 
Viso nedatekliai siekia 
$787,527. Juos turės pa
dengti atskiri miestai ir 
miesteliai, kuriuos aptar
nauja gatvėkariai.

Svarbiausia deficito prie
žastis yra pakilusios išlai
dos. Daugiausiai pakilo iš- 
’aidos už darbą. Metinis 
gatvėkariu kom pan i ios pra
nešimas sako, kad jai gau
nasi daug sunkumu išjieš- 
koti seniau susi dariusius 
nuostolius iš atskira miestu 
ir miestelių. Tokių neišiieš- 
kotų nuostolių yra virš 3 
puse milionų doleriu, 
gatvėkariu kompanija 
gali jų išjieškoti.

Kompanija sako.
1946 metais vien algų 
kėlimas iai padidino

Kaip Bostono Miesto 
Turtas Eikvojamas

Bostono miesto finansų 
komisija iškėlė skandalin
gus dalvkus apie miesto 
nuosavybių pardavimą. Ji 
sako. viena nuosavybė Dor- 
chestere, prie Adams St. ir 
Victory Rd.. kuri buvo Į- 
vertinta 11,000 doleriu, bu
vo parduota tūlam James 
Schmidt už $4.000. Sako. 
už ta nuosavybe pirkėjui 
iau siūloma $30.000. Mies
to žemės plotas, 44.460 
ketvirtainiu pėdų didumo. 
Įvertintas $4,500. buvo par
duotas vienam pirkėjui už 
$2.500. Ta žemę nupirko 
miesto kauncilmonas iš 
Dorchesterio. Austin Fish. 
Tas miesto tėvas betgi sa
ko, kad jis sutinka miestui 
ta žemę už tą pačią kainą 
vėl Parduoti.

, i Kitoj vietoj, finansų ko
das $2.546.975. Padidėiu- misija sako. tūlas biznierius 
sios kainos įvairioms me- Johnson nupirko 15.000! 
džigoms padidino išlaidas ketvirtainių pėdų miesto 
$455,933. žemės už $5,000 nors tos

SU 
bet 
ne-

kad
pa-

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

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

Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

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

Te.l ŠOU 2446

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADVVAY, SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniai*: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD -STREET 
karap. Inman SL. arto Central S*. 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
iš Leningrado.

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

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

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

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4578

Tel. ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broad way
SO. BOSTON, MASS.

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

Kambarjs 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikriniaų

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOUth Roston 4618
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