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Naujas Valstybes Sekretorius 
Kalba Apie Užsienių Politiką

Generolas G. Marshall Tęs J. Byrnes Politiką — Non 
Įsileisti Daugiau Pabėgėlių — Amerika Turi Būti Gink

luota ir Stipri — Siūlo Priverstinai Mokyti Jaunus
Vyrus Vartoti Ginklą

Praeitą savaitę naujas Vokietijos Kūpitolis- 
Valstybės sekretorius gene
rolas G. C. Marshall pasiun
tė j senatą sąrašą įstatymų, 
kurie turi būti priimti. Ta- _____
?ne ’ Amerikos kariška vyriau-
kurs leidžia Įsileisti į - gy^ Vokietijoj patraukė j 
riką didesni skaičių įsvie-|teismą vokiečių milionierių 
tintų žmonių.. I Flicką ir keturius jo sėbrus,

Naujas \ alstybės sekre-.kaįpO karo kriminalistus, 
torius turėjo pirmą pasikal- jriįck yra stambiausias vo 
bėjimą su spaudos atsto
vais ir išdėstė jiems savo 
pažiūras i Amerikos užsie
nių politiką. Jis sakė, kad 
Amerika sieks nusiginklavi
mo, bet su sąlyga, kad gin
klavimosi kontrolė bus aiš
ki ir nedviprasmiška. Kol 
nusiginklavimas bus sutar
tas, Amerika turi būti gin
kluota ir stipri. Gen. Mar-__ ~ _____ _ ___ _
shall siūlo įvesti uri\erstmąįggĮ5raj gailesčio čiulpė 
jaunuoliu apmokinimą gin-

tai Traukiami į 
Teismą

kiečių plieno magnatas. 
Jam ir io sėbrams primeta
ma, kad jie naudojosi per 
karą iš vergų darbo, krovė 
sau milionus turto, o jo 
dirbtuvėse tūkstančiai žmo
nių žuvo. Flickas per karą 
labai praturtėjo, jo plieno 
“karalystė” tesėsi per visą 
Vokietija ir okupuotus kraš
tus, kuriuos Flickas ir jo

klus vartoti. Savo užsieniu 
politiką Amerika nori remti 
ne tiek ginklais, kiek savo 
ūkiška galybe: paskolomis 
ir geromis prekybos sutarti
mis.

Europoje gen. Marshall 
žada tęsti J. Byrnes politi
ką, bet apie taikos sutartį 
su Vokietija Valstybės sek
retorius dar nekalbėjo. Azi
joje Amerika ir toliau 
sieks taikos, ypač Kinijoje. 
Del Kini ios gen. Marshall 
norėtų, kad Kinijai imtų 
vadovauti ne reakcininkai, 
bet liberalai. Pacifiko van
denyne Amerika nori pa
imti išimtinon savo globon 
buvusias japonų salas. At
šaukimas iš Kinijos Ameri
kos kariuomenės nereiškia, 
kad Amerikos politika ten 
keičiasi. Keičiasi vartoja
mos priemonės taikai pa
siekti, bet tikslas palieka 
tas pats.

Pasirašė Pirmas - 
Taikos Sutartis
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RUSIJOS IR AMERIKOS “SKIRTINGOS” PAŽIŪROS

UNO saugumo taryb oje Rusijos delegatas A. Gromyko ^kairėj) mosiko- 
ja ranka ir sakosi negalis sutikti su Amerikos atstovo, Warren Austin (deši
nėj, ranka prie burnos) pasiulymu dėl nusiginklavimo svarstymo. Jau kelin
tas mėnuo Jungtinių Tautu organizacija svarsto nusiginklavimo klausimą, 
o tas klausimas nejuda nė iš vietos.

Vasario 16 Lietuviai Visur Mini 
Lietuvos Nepriklausomybę

New Yorke Dalyvaus Buvę* Lietuvos Prezidentas Dr. 
Kazys Grinius — Worcestere Kalbės Dr. J. Pajaujis — 
Visose Kolonijose Rengiami Susirinkimai, Koncertai ir 

Kitokie Parengimai

Buvęs Komunistas 
Liudija Prieš 

Savuosius

Šiais metais vasario 16 d. 
išpuola sekmadienį ir viso
se lietuviškose kolonijose 
ta diena bus ypatingai at-

_____  žymėta. Veik nėra bent
„is^ę ne^riW«liakm°mo:
Nowell iš Georgia valstijos, Vlsokle paren'
liudijo kongreso vienoje . mumis
k?™l'!OJa±P2L:kom“nl!t.U Vasario 16-tos

dalyvauja Dr. Kazys Gri 
nius. Jis kalbės New Yorke, 
Webster Hali svetainėje ii

Jau Dvi Moterys 
Žiauriai Užmuštos

Pagelba Trem
tiniams

Arabai Atmeta 
Anglų Planą

Kalifornijoj prie Los An- Pereitų metų gruodžio: Arabų valstybių atstovai 
gėlės miesto policija surado' mėn. BALF sandėly Brook- Londone atmetė anglų pla- 
pirmadienį antrą žiauriai lyne gauta iš įvairių vietų ną padalyti Palestiną į a- 
nužudytą moterį. Nesenai šios drabužių, avalynės, rabų ir žydų dalis. Jie rei- 
ten buvo rasta nužudyta Į maisto, mokykloms reikme-kalauja, kad Palestina bu- 
“ Juodoji Dahlia.’’ Jos nu- nų ir kitų daiktų siuntos: tų arabiškas kraštas, o žy- 
-~J---- nruhuĮin ir avalynės — dams -sutinka duoti tiktai

veikimą Amerikoje. Jis sa- minėjime
kosi buvęs kartu su Gerh- 
ard Eisler Maskvoje ir ten 
lankęs komunistų propa
gandistų kursus. Vėliau, 
grįžęs i Ameriką, iis dirbo 
komunistinėse mokvklose 
Jis sako. komunistai Detroi
te. Nevv Yorke ir kitose 
vietose dar dabar išlaiko 
savo mokyklas, kuriose 
“tinkami žmonės” yra iš
mokinami visokių propa
gandos gudrybių.

CARE Blanketų 
Siuntiniai

paskui išdalys pažymėji
mus aukuotojams, kurie su
dėjo stambesnes aukas Lie
tuvos vadavimo vajuje. 
Worcesteryje kalbės Dr. J. 
Pajaujis. Kitose kolonijose 
sakys prakalbas atvykę iš 
Europos Lietuvos darbuo
tojai, kurie Amerikoje su
rado sau prieglaudą.

Savo atsišaukime dėl Va- 
i sario šešioliktos minėjimo 
Amerikos Lietuvių Taryba 
sako:

Lietuva kenčia pasibai- 
baisėtiną rusiško bolševiz
mo priespaudą. Jos gyven
to iai yra areštuojami, žudo-

Z>UUVIIIL7 ^Į/iinnyiTvr

didelę sensaciją.—Šį kartą sv. Maisto — 523 autonomiją. Žydai irgi at
rasta nužudyta tūla Mrs. sv., knygų — 157 sv., mo- meta anglų planą, nes ang 
French. Jos vvras policijos kykloms reikmenų—75 sv. lai neužtenkamai didelę Pa

1947 m. sausio mėn. gau-' Imtinos dalį skiria žydams. Mlollne.,„ ..
ta: Drabužių ir avalynėm- įr. arabams ir žydams uzsį SotUŽT Du eil.umon- Ju turtus
74 109 ... 1 KlltUS, Anglija stovi prieš taPKKHUb)- 1711 U,n° , ;«

oc w ’ i, • dideli galvosūkį Palestinoj, kr.jpi - 36 sv., mok._aj^
įei^n... • . ;ta. bet koki bus PalestinosPer gruodžio n sausio; .... . . ,- arioz, L-.air],!-ateitls. to niekas nežino,menesius iš viso Įvairių

CARE kooperatinė orga
nizacija, kuri siunčia i Eu
ropą maisto pakietus dabar - . ~ ,
siunčia Europon ir blanke-'SL, F masemls gabenami 

"apklotus), Du vilno-T“3’’08 lurtl?
niai blanketai 64x84 didu- f™bįa. s0'7e.tM .kom‘sara>,!r 
mo kartu su siūlais, adato- kol°-

Pirmadienį Paryžiuje bu
vo pasirašytos pirmos tai
kos sutartys. Jas pasirašė 
Italijos, Suomijos, Bulgari
jos, Vengrijos ir Rumuni- j 
jos atstovai, o paskui padė
jo savo parašus ir valsty
bės pergalėtojos.

Visoj Italijoj ėjo kruvi
nos demonstracijos prieš i- 
talams užkrautą taikos su
tartį. Demonstrantai Romo
je vienoje vietoje sudraskė 
Amerikos vėliavą, išdaužė 
langus Jugoslavijos pasiun-Į 
tinwbėje ir užmušė vieną' 
anglą.

Kitos mažosios “ašies” 
valstybės sutartis pasirašė 

i be didelių protestų. Viso 
tos mažosios “Ašies” vals- 

sumokėti repa
racijų $1,31)0,000,000. Dau
giausiai reparacijų gaus 
Rusija, kuri ima sau liūto 
dalį.

paimtas apklausinėti.
Policija dar negalėjo iš

spręsti pirmos žmogžudys
tės. o dabar Dasikartoio pa
naši žmogžudystė. Spėjama, 
kad tas pats žmogžudys nu
žudė abidvi moteriškes.

Anglijos Valdžia 
Atlaikė Puolimą

itybės turės si /50 Žmonių biulege rįcij„ ?1>300 
Gaisre

Anglijos parlamente kon
servatoriai atstovai labai 
smarkiai kritikavo darbie- 
čių valdžią už anglių tru
kumą. Jie sakė, penki mi
lionai žmonių turės švęsti 
dėl anglių trukumo ir kal
tę už tai jie norėio suversti 
ant darbiečiu valdžios, ku
ri buvusi visai nepasiruo
šusi anglis racionuoti.

daiktinių dovanų lietuviams, 
tremtiniams sušelpti gauta 
89,527 svarai. Be daiktinių 
dovanų BALFo Centras dar 
nupirko rūbams medžiagos 
ir įvairių maisto produktų 
už 13.667 dolerių.

Per tą pati laikotarpį 
(gruodžio ir sausio mėn.) 
BALF yra išsiuntęs į Euro
pą lietuviams tremtiniams 
77,856 sv. drabužiu, avaly
nės. medžiagų, maisto pro
duktų ir kitų daiktų, $77,- 
907.25 vertės.

Be šių didelių siuntų.

ANGLIŲ BADAS SU
STABDĖ ANGLIJOS 

PRAMONĘ

Anglijoj jaučiamas dide
lis anglių trukumas. Kad su
taupius daugiau anglių, vy
riausybė isakė kuriam lai
kui sustabdyti elektros ga
mybą ir daugelis pramonės 
šakų visai nebegauna elek- York, N. Y 
tros. Del anglių ir elektros 
trukumo daugybė dirbtuvių 
Anglijoje užsidarė. Anglių

mis. dviem porom puspa
džiu ir guminiu kulnu kai
nuoja 10 dolerių. Siuntiniai 
eina į Francija. Belgiią, O- 
landiją, Austriją, Čechoslo- 
vakiją, Suomiją, Norvegija,
Italiją, Graikiją, Lenkiią iri nariams ir narp;5ki-į amerikiečių anglu ir fran- į , , Reikalaukiį
euzų okupuotas Vokieti,os' kad bolševik teroras Lie.
dalis. Siuntinius malūna is- . b sustabdvtas ir 
siųsti ir per CARE Bostono ika(,J sovje^ ka,.eiviai ir 

žvalgybininkai išsinešdintų

Prieš šitą žiauru ir netei
sėta rusu šeimininkavimą 
Lietuvos žemėje pareikški
te savo protestą kalbomis, 
rezoliucijomis, laiškais A- 
merikos vyriausybei ir Kon-

YMCA namuose, arba per 
centrą. 50 Broad St.. Nevv

Augių okupuotoj Berly
no dalyje nakčia iš šešta
dienio į sekmadienį kilo 
gaisras viename kaukių ba
liuje, “Karlslust” šokiu sa
lėje. Gaisras labai greit iš
siplėtė. Baliuje dalyvavo 
tūkstantis žmonių. Kaip tik 
kilu gaisras, prasidėjo bai
si panika. Bebėgdami šoki
kai sumyniojo daug mote
rų. Apie pusantro šimto 
žmonių žuvo gaisro lieps
nose. Sako. gaisras kilo nuo 
perkaitinto pečiaus, bet jis 
galėjo kilti ir dėl elektros 
laidų susijungimo.

Atvyko Dr. Starkus 
ir Prof. Salys

Vasario mėnesio pradžio
je Amerikon atvyko Dr 
Antanas Starkus, medici
nos profesorius Kauno uni 
versitete. Per kara Dr. Star
kus buvo vokiečių areštuo
tas ir laikomas Stutthofo 
koncentracijos stovykloje.

Praeitą savaitę New Yor
ke buvo laukiamas kitas žy- 

Kaip tik gaisras buvo už-l17111^ lietuvių mokslininkas, 
gesintas, krūvos lavonų bu- Profesorius Antanas Salys.
vo sukrautos prie apdegu
sio namo. I^abai daug žmo
nių nugabenta į artimiau 
sias ligonines. Berlyno bai-

lietuvių kalbos mokslinin 
kas. Jis vra kviečiamas pro
fesorių į Philadelphijos u- 
niversitetą.

sus gaisras primena Bosto-', prnf a cqivc, „• no Cocoanut Grove baisųjį LPfra Vie,nf 
gaisrą prieš keturius metus,I, s - 1G^UV1^. ,^a^"
kadh žuvo 492 žmonės. j hos zinovy- Jis kalbininko
------------------------------------ ' mokslus ėjo Vokietijoje,

kur dirbo prie profesoriaus 
Gerulio, žinomo vokiečių

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel

Bet parlamento dauguma 
manė kitaip. Valdžia pa-

badas gresia su parai ižuot’ 
smulkiais siuntiniais Vokie-‘visą Angliios eksportą. Kol 
tijos ir Austrijos lietuviams bus jaučiamas anglių tru

kumas ir eiliniai žmonės 
namuose kasdien negaus e-
lektros 5 valandas.

Anglijoj anglių pritrukę
dėl to. kad jų neužtenka-

dar nusųsta maisto produk- 
- , tu $3.300.00 suma. arba iš

siaiskmo. kad anglių truku-! ♦ jvajrių daiktu pasiusta 
mas turi gilesnes priežastis.‘ ž ssi.207.25. '
Trukumas darbininkų, blo-; . ,

gas kasyklų įrengimas ir Pel"tą FatĮ laikotarpi cla’• j5kasam}. 
staigus šalčiai iššaukė dide- nusiųstos dvi smulkios d ra- |maI ’• kasama, 
lį anglių trukumą. Anglių bužįu ir maisto siuntos _ į
badas gal tęsis penkias die- Italiia: ’+ gabalų. $924.54 
nas ar visą savaitę. Bet jis vertės- L186 svarai ir vie-

VASARIO ŠEŠIOLIKTA 
PHILADELPHIJOJ

bus pašalintas.

VANDENBERGAS UŽ 
GRIEŽTĄ KONTROLĘ

na siunta i Belgija $500.00 
vertės vartotų drabužių ir 
avalynės.

Per tuos du paskutinius

Senatorius A. Vander- veftės ivairių daiktų
bergas vienoj kalboj Grand ------------------
Rapids republikonų kon
vencijoj pasisakė už išlai 
kymą atominių ginklų ga
mybos paslapčių Amerikos 
rankose, kol bus sutarta- .Mums praneša iš pašto, 
griežta ir tikra atominės e- kad iau^dabar galima siųst 
nergijos tarptautinė kont- “Keleivi” ir i Amerikos zo 
rolė. Kol toki kontrolė'ne-ina v Todėl vis
sutarta, Amerika 
leisti iš savo
nių ginklų
visas turimas paslaptis. i “Kel.” Administr.

Philadelnhiios lietuvia’ 
iškilmingai Minėjimas at 
Vasario 16-tą minės laba’ 

mėnesius BALF Iš viso~i sibus Lietuviu Muzikos sve- 
Europa išsiuntė $82,631.79'

Galima Siusti “Ke
leivį” į Vokietiją

U N Šaukia Sulaikyt 
Ekzekucijas

Jungtinių Tautų organi
zacijos sekretorius T. Lie 
pasiuntė reikalavima Grai
kijos valdžiai, kad ii sulai
kytų sušaudymą suimtųjų 
“partizanu,” kuriuos teis- PyaSorni 
mas nuteisė mirti už tero
ristinį veikimą. T. Lie sa
ko, kad kol UN komisija 
*vrinėja kruvinus įvykiu* 
Balkanuose, graiku valdž’a 
turi sulaikyti ekzeknci.ias 
Graiku valdžia nrieš ta’" 
protestuoja. .Ji sako. sulai- 
kvmas ekzekucijų tik dar 
labiau paskatins “partiza
nus” puldinėti graikų poli
ciją ir armiją.

tainė.i, Alleghenv Avė. ir 
Tilton St. Pradžia lygiai 2 
valandą. Durys bus atdaros 
nuo pirmos su puse.

Lietuvos Nenriklausomy-
i bės minėjime dalyvaus Dr. UN SUVARŽO KOMIS1- 
i Kazys Grinius, buvęs Lie- JOS TEISES
tuvos resnublikos preziden-: ---------
tas ir kalbės kun. Dr. Kon-; Jungtinių Tautu saugu- 
cius, kun. J. Čekavičius ir mo taryba nutarė dauguma 
bus graži muzikos bei dai- balsų, kad jos pasiųsta i 

įsi Inu programa. (Balkanus komisija neturi

iš Lietuvos.
Remkime Lietuvą ne tik

tai žodžiu, bet ir aukomis. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
paskelbė Lietuvos Gelbėji
mo Vaju tikslu sukelti 250 
tūkstančių dolerių kovai už 
jos išlaisvinimą.

Kiekviena kolonija, kiek
viena draugija ir kiekvie
nas asmuo teprisideda ko 
didesne auka. ALT skyriai 
ir kolonijų komitetai yra 

dalyti rinkliavas 
viešose sueigose ir priva
čiuose namuose. Draugijų 
valdybos ir nariai yra pra
šomi skirti aukas iš draugi
jų iždu arba daryti kolek- 
tas susirinkimuose.

Kiekviena geros valios 
lietuvį prašome duoti savo 
asmenišką auką šiam kil
niam tikslui, jei galima, 
bent vienos dienos uždarbį 
per šį vasario mėnesį.

Lietuvos žmonės šaukia
si musų pagelbos. Padėki
me iiems nusikratyti sveti
mu jungu ir atgauti laisvę!

Anglų teismas pasmerkė 
tris jaunus žydus pakarti 
už nuplakimą anglų kari
ninku Palestinoj. Pas suim- 

šaunami 
su ku-

pagautus an
glus.bimus ir paj ieškojimus. : kalbininko lietuvių kilmės.

I
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TRAUKINYS SUSIDŪRĖ SU TROKU, ŽUVO 5

š APŽVALGA
MINĖKIME VASARIO Į Tai retas atsitikimas, kad. 

ŠEŠIOLIKTĄ naujas ambasadorius gautų.
Prieš 29 metus, 1918 me- tokį antausį. Bet Juozas Wi- Į 

tais vasario mėnesį, Lietu- nievieius antausį prarijo ir 
va buvo vokiečių okupuota nutylėjo. Ir kų jis galėjo sa- 
ir plėšiama. Bet nežiūrint į kyti? Kad Varšuvos kvis- 
okupaciją Lietuvoje ėjo lingai nėra sukčiai? Bet ir 
bruzdėjimas už Laisvę: Winiewicz ir visas pasaulis, 
žmonės būrėsi slaptai ir rei- žino. kad jie yra sukti Mas- 
kalavo, kad okupantai ap- kvos liokajai, kurie sulau- 
leistų kraštų. Žmonių skati- žė ne tik savo pažadus, bet 
narna Lietuvos Taryba pri-i apspiaudė ir Amerikos Iš
ėmė nutarimą, kuriuo skel- kilmingas garantijas duotas 
bia Lietuvą Nepriklausoma,' ’ ’
Demokratine Respublika.
Tas nutarimas įėjo į Lietu
vos istoriją, kaipo Nepri
klausomybės paskelbimas.
Tikroji nepriklausomybė 
buvo iškovota vėliau, kada 
kaizerinė Vokietija buvo 
sumušta Vakaruose bendro
mis Amerikos, Anglijos ir 
Francijos pastangomis.

Vasario 16-tos nutarimas 
buvo revoliucinis ir progre- 
syvis. Maža Lietuvių tauta 
pasiskelbė norinti gyventi 
nepriklausomai ir demokra
tiškai, be kaimynų prie
spaudos. Maža Lietuvių tau 
ta pareikalavo, kad didžio
sios tautos leistų ir jai nau
dotis laisve, demokratija ir 
nenri klausomybę.

Iškovojusi sau laisvę Lie
tuvių tauta tuoj pat ėmėsi 
pravesti reikalingas refor
mas ir be plėšrių kaimynų 
“pagelbos” išdalijo dvarus 
ir išleido kitus naudingus 
žmonėms įstatymus. Vėliau 
nepriklausoma Lietuva per
gyveno įvairius vidaus su
krėtimus, bet. imant bend
rai, lietuviai parodė, kad jie 
moka branginti laisvę, mo
ka tvarkyti savo ūkiškus

lenkų tautai Jaltoje ir Pot
sdame.

Pamokslas gerai skamba, 
bet kas po pamokslo? Ar 
iš griežtų žodžių Amerika 
darys kokias nors išvadas? 
Atrodo, kad jokių išvadų 
niekas ir nemano daryti.

Amerika garantavo lenkų 
‘'laisvus ir nevaržo-tautai

mus rinkimus.” Lenkų kvis- 
lingai tą garantiją numetė 
į šiukšlyną, o Amerikos vy
riausybė į tai ‘‘reagavo’’ tik
tai tuščiais žodžiais. Ame
rika nemano nutraukti dip
lomatinių santykių su Len
kijos sukčiais. Vadinasi, 
viskas palieka taip. kaip 
Maskvos pastatytieji Lenki
jos valdovai nori, arba, tei
singiau pasakius kaip Mas
kva nori.

Liūdna, bet ką po to Eu
ropos žmonės turi manyti 
apie Amerikos iškilmingas 
garantijas? Didelės pagar
bos toms garantijoms jie 
tik negali turėti. 6 galinga 
valstybė, kurios garantijos 
nėra vertos ir išėsto kiauši
nio, pati savo vardą žemi
na.

Traukinys su 400 keleivių Kingsburg, Calif. susidūrė su troku, kurs ga
beno aliejų ‘įvyko sprogimas ir gaisras. Gaisre žuvo penki žmonės ir šimtas 
buvo sužeistų. ‘ Paveiksią s parodo, kaip atrodo trok as^ ir garvežys po nelai
mingo atsitikimo.

Kas Melagis?
Aiškus įrodymas ! pakiečiuką ? Tai tas musų

______ siuntinys sugrįžo atgal iš
Du draugai kartą susi- Lietuvos, visas apdrasky- 

ginčijo, kas meluoja —“Ke- tas, viskas suversta, viena

reikalus ir sugeba tvarkytis DARBININKŲ VIENY- 
savo reikalus neblogiau. ki ahciuh
kaip didelės tautos.

Šiandien Lietuva vėl pa
vergta. Ją pavergė rytų 
kaimynas — Rusiia. kuri

Amerikos unijos yra su
simetusios į dvi galingas 
sąjungas — Darbo Fed era-

veidmainiškai skelbia, kad; ciją ir CIO unijų sąjunga.vi O__ ____ • . ... . , .ji atėio lietuvius “išvaduo
ti.” Prieš tą naują vergiją 
Lietuvių tauta kovoja viso
mis savo išgalėmis.

Savo narių skaičiumi abi 
sąjungos yra maždaug ly
gios. Savo kovos taktika ir 
unijinio organizavimosi

Lietuvių tautos kovą tu- principais jos irgi mažai te-lt* tvSAc A TZ — J -- •rime ir mes, Amerikos lie 
tuviai, paremti

siskiria. Kadaise CIO uni
jos organizavosi “industri-

Turime pakelti musų bal-jos pagrindu,” o Darbo Fe
są už Lietuvių Tautos Lais- deracija atstovavo amatų 

uniias. Bet šiandien Darbo 
Federacijos eilėse yra uni
jų, kurios yra susiorganiza
vusios industriios pagrindu 
(kaip. pavyzdžiui, anglia
kasiai), o CIO unijų eilėse

Turime reikalauti iš pa
saulio galiūnų, kad mažai 
Lietuvių tautai butų grąžin
ta begėdiškai pavogta jos 
nepriklausomybė.

Turime paremti Lietuvos 
kovą už laisvę savo auko
mis, savo pasisakymais, sa
vo pastangomis.

Vasario šešioliktoji yra 
proga paremti Lietuvių tau
tos Laisvės kovą. Minėkime 
tą dieną. Aukokime Lietu
vos vadavimo reikalui pa
remti. Dėkimės į Amerikos 
Lietuvių Tarybos vajų!

PAMOKSLAS JUOZUI 
W1NIEWIČIUI

yra ir amatų unijų. Atrodo, 
kad jokių kliūčių neturėtų 
būti suiungti tas dvi uniiij-** i • • *

Kas Savaite
LDD Leidžia Žurnalą skaitydamas su konstituci-

Pereita šeštadienį, vasa- ja.
rio 8, LDD Centro Komi-; Pretendentas nepasiduo- 
tetas turėjo savo posėdį. da, jo byla dabar eina į 

Nutaita leisti žurnalą, valstijos aukštąjį teismą, o 
kurio vardas bus “Darbas.” tuo tarpu Georgia turi du 

Pirmasis numeris pasiro-, gubernatorius — Talmadge 
s balandžio mėnesyje. ir Thompson.

Išrodo, kad Herman Tal
madge pralaimės ir valsti
jos aukštąjame teisme. 
Mato Šapą, Ne Rąstą

Vienas komunistų barš
kalas Brooklyno “Laisvėj”

dys balandžio mėnesyje
Tai bus Lietuvių Darbi

ninkų Draugijos oficialus 
organas. Visi draugijos na
riai jį gaus nemokamai, už 
jų metinę duoklę-mokesnį.

“Darbas” bus populerus 
visuomenės mokslų žurna
las. Jam rūpės tie klausi
mai, kurie turi daugiau pa
stovios vertės, kultūrinės 
vertės. Kitais žodžiais, žur
nalo redakcija dės pastan
gų, kad “Darbas” butų vi
suomet naujas, nepasenęs, 
kad jis butų įdomus ir. kas 
svarbiausia, skaitytojui su
prantamas.

LDD Centro Komitetui ir 
žurnalo redakcijai reikės 
visų draugų, visų geros va
lios žmonių talkos. Bet tuo 
klausimu pasisakys pats 
LDD Centras ir “Darbo” 

gų atsitikimų žuvo 34.000 Mir_ ValllkiI

I

žmonės, o prie darbų buvo 
užmušti 16,500.

AMERIKOS GRAIKAI 
SUKELIA 12 MILIONŲ

Amerikos graikai pradė-

Chicagoj mirė senas lie
tuvis spaustuvninkas, Mikas 
G. Valaskas.

Turėjau laimės jį pažin 
ti. kaip vieną tų savamoks
lių pionierių, kurie bandė 
šviest savo brolį, ištrukusį 
nuo didžio vargo ir betei
sės senojoj tėvynėj.

Valaskas leido mažas

rašo:
“Britanijos valdžia palai

ko didelę kariuomenę, ku
rioje jauni vyrai eikvoja e- 
nergiją ‘imperijai ginti.’’ u- 
žuot kasus anglį ar bėjus 
geleži. Britų socialistų val
džia, vykdydama Britanijos 
imperialistų politiką, palai
ko Palestinoj apie 100,000 
kareivių ir daugybę šnipų 
žydams persekioti.”

Tas “pišorius” tur būt 
mano, kad jis yra tikras 
specialistas svetimo akyje 
šapą matyti. Bet jis yra tik
riausias žlibis, jis nepaste
bi rąsto.

Stalino diktatūros reži
mas turi keleriopai dides
nę armiją, tas pat režimas 
laiko šimtus tukstanciu ka
reivių Lietuvoje ir kitose 
okupuotose šalyse, bet —

Supraskite, Rusija neturi 
imperialistinių siekimų, jos 
raudonoji armija ir čekis
tai nepersekoja lietuvius ir 
kitus...

Kad jis supelėtų!
Italija Protestuoja

Šį pirmadienį visoj Itali-

leivis” ar Bimbos klapčiu- pora čeverykų išimta. Vot jo didelį vajų sukelti 12 
kai? Ginčas buvo draugiš- tau ir pagelbėk, kad nori milionų dolerių pinigų nuo 
kas be jokio piktumo. Pa- giminėms Lietuvoj! Aš da-karo nukentėjusiai Graiki- 
siednčiio ir pasibaigė. Bet bar laukiu laišką nuo Kas-jai paremti. Vien New Yor- _
dabar vienas iš tų draugu tutės. žiūrėsiu ką ji atra- ko graikai pasižadėjo šukei-į brosiurėles. Imant dabarti- 
mums atsiuntė į redakciją šys. Aš tai negaliu supras-ti 2,500,000 dolerių, o ki- pju mastu, jos buvo menku-
idomų laišką, kuriame, juo- ti. kad iš Lenkijos ir Itali-toms graikų kolonijoms h- tes. Nežiūrint to, jos atliko
du ant balto, irodo, kad jos gauna laiškus ir visokius ko išskirstyta po mažesnes1 svarbų darbą. Jauni ir Jie- protesto
Bimbos Dasekėiai apgaudi-: pekečius ten siunčia ir gau- kvotas. Graikai tikisi savo tuvisko rasto^ pasnigę zmo-,J J e’° tylios protesto de-
nėia lietuvius Drg J Ber- na. pinigus siunčia ir gau-užsibrėžtą kvotą greitu lai-nės jas noriai skaitė ir pra-, monstracijos. Italai mete
neja lietuvius, urg._d. * a, o į Gražį A_eri. skyne sau kelią į šviesesnę savo darbus, jie protestavonatonis iš Clevelando mums 
rašo:

Gerbiamieji Keleivio Lei
dėjai :

kas neina, kaip kada eina koje yra mažiau, negu lie- ateiti
po 6 mėnesius ar ir visai tuvių, 
prapuola ant kelio. Kas čia.

Pernai atvažiavo pas mus yra, tai nežinia. Aš tai daž-
musų mylimi draugai iš De
troito ir sako, norim nusiųs
ti pakečiuką į Lietuvą, su
šelpti seselę siratėlę, kurios 
tėvai abudu mirė dar prieš

nai rašau į Lietuvą laiškus 
kad iau man net ir nubodo 
rašyti, o atsakymo kaip nėr, 
taip nėr. Kaip tik tuos du 
laiškus gavome metai laiko

bolševiku atėjima. Ji pali-'. atgal, tai ir viskas, daugiau 
ko nepilnametė. * nėra. Aš manau, gal Jus ga-

. . , • i • - vot laišką iš Lietuvos, sa-A- sakau, nesiųsk ir pae- k } f laimė.
męs “Kėlėm1 nuo stalo A) * j ,aišk
perskaičiau. Sakau, ziuiek. - Li amži
ką rašo apie siuntimą dra
bužių į Lietuvą. Bet mano 
draugas atsakė, kad jam 
vienas LDS narys aiškinęs, 
jog “Keleivis” yra melagis.
Aš pasakiau, jei netiki “Ke
leiviui,” tai pabandyk siųs
ti, tada matysi. Tik nesi

nas stebuklas. Gal kada 
Stalinas kur sprandą nusi
suks, tai tada gausime laiš
kus iš giminių. O dabar tai 
negali nieko siųsti nei pe- 
kečių. nei pingų...”

prieš iiems antkartą taiką.
Valaskas ir jo mokiniai; Reikia sakyti tiesą, Itali- 

kuri laiką veikė Lietuvių įai padiktuota taika yra 
Socialistų Sąjungoje. Yra šiurkšti, bet del to daugiau- 
tokių. kurie ir šiandien jo- s\a kalta Rusija. Stalino 

diktatūros režimas pareika
lavo didelių reparacijų;

Redakcijos Atsakymai.
Vincui Aimonui, Royers

f°rd, Pa. Pipirai į Euro- įos ejjės. Iš jų dabar paši
lk n. - Amenką pirmiausiai traukė ir Mikas Valaskas. 
pateko is Rytų Indijos, ar- .
ba iš šiandieninės Javos sa-poks “Doras Kišenvagis” 
los, dar vadinamos ir Indo-Į Yra kišenvagių, kurie da- 
nezija. Iš ten prieš kelis ri-o gėdą komunistams. Gal 
šimtus metų buvo pradėta'reikia pavyzdžio? Štai —
gabenti pipirai į Europą. Į Rumunijos sostinėj Bu- .. __
Ten ir dabar auginama chareste, kurį yra okupavu-; tinę taiką jis turi pagrindo 
daug pipii-ų. si rusų armija, buvo toks i- smerkti raudonuosius kry-

Pipiro augalas yra neauk- vykis: Gatvekarin įšoka so- ~ •

je veikia.
Retėja musų senosios kar

naudai Maskvos klapčiuko 
Tito pati Italija buvo ap- 

i karpyta. Grynai itališkas 
Trieste su apylinkėmis yra 
padarytas “autonominiu.”

Už Versalio taiką pasau
lis smerkė Francijos ir An
glijos šovinistus. Už dabar-

RumucS jTnm" PT
Lenkijos naują ambasado-!^,?3'1 J>_uJt*.,s,lP',L2t 
rių Juozą Winiewicz. Pre-

nio judėjimo šakas i vieną. Sailėk ^‘Vėliau aš 
jam nurašiau laišką ir klau-

Nesenai Amerikos Darbo 
Federacija taip klausimą ir 
pastatė. Amerikos Kongre
sas dabartiniu metu svarsto 
ir planuoja svarstyti įvai
rius darbo įstatymus. Kiek 
tie įstatymai bus priešingi 
unijų veikimui, darbininkai 
turės protestuoti ir mobili
zuoti viešąją nuomonę prieš 
tokių įstatymų sumanymus.

zidentas išklausė ambasa
doriaus mandagios kalbos 
ir savo atsakyme pasakė 
griežtą pamokslą Lenkijos 
“kvialingams,” kurie begė
diškai sulaužė Jaltos ir Pot
sdamo pasižadėjimus pra
vesti Lenkijoj “laisvus ir 
nevaržomus rinkimus.” Pre
zidentas sakė: \

įtekmės. Kodėl nepradėti 
vienytis ir jungtomis jėgo
mis veikti?

Dar peranksti sakyti, kaip 
Darbo Federacijos bandy
mas pasiseks. Bet nėra abe
jonės, kad ilgainiui vieny
bės klausimas pasidarys la
bai opus ir vienybė turės 
būti įgyvendinta. Galima 
tik palinkėti, kad del vie
nybės butų daroma mažiau

“Man ir Amerikos tautai su-į “manevrų,” mažiau “politi- 
daro didelio rupesnio, kad,nių gudravimų” ir kad rei- 
Lenkijos laikinoji vyriausybė kalas butų aptariamas šir- 
neteeėjo savo pasižadėjimo, d ingo j atmosferoj. Tada vi-

siau. kas yra melagis — 
“Keleivis” ar tas Bimbos 
klapčiukas? Gavau atsaky
mą ir pridedu jo laišką, iš 
kurio matyti, kas išėjo iš 
siuntimo pagelbos į Lietu
vą.

—o
Drg. J. Bernatonis pi 

siuntė savo draugų laišką 
iš Detroito iš štai ką tame 
laiške sako:

“Pereitą vasarą, kaip tik 
jau buvo pavėlinta siųsti pa- 
kečiukus į Lietuvą, tai Ma
ry turėjo daug atliekamų 
dresių, tai sutaisėme bak- 
są apie II svarų ir pasiun
tėme Kastutei į Lietuvą. 
Sakėme, kad jie dabar po 
karo labai suvargę, visko 
trūksta tenai, tai, sakėm, 
gaus čia kelias dreses, tai 
vis bus pagelba. O kaip 
gaus šitą pakiečiuką, galė
sime pasiųsti ir vėl, bile tik 
gautų. Ale kad taip gautų! 
Musų pakiečiukas buvo nu-

štas krūmelis, o ka mes va
diname “pipirais,” tai yra 
to krūmelio išdžiovintos uo
gos. Pipiro medelis auga ir 
kitose kraštuose. Kadangi 
pipirai auga tolimuose ir 
mažai žinomuose kraštuose, 
tai lietuviai dažnai tolimus 
ir nežinomus kraštus trum
pai nusako: “ten, kur pipi
rai auga.” Sibire pipirai ne
auga.

Per karą pipirų buvo pra- 
dėię trukti todėl, kad jurų 
keliai buvo nesaugus, o di
džiausias pipirų gaminto
jas, Javos sala. buvo japo
nų okupuota.

“Keleivio” Skaitytojui — 
Senatvės pensijos yra mo
kamos ne tiktai apdraus
tiems. bet ir jų žmonoms, 
jei jos sulaukia 65 metų 
amžiaus. Taip pat yra nu
matyta ir nepilnamečiams

Amerikoje 1946 metais'vaikams tam tikra parama, 
žuvo nelaiminguose atsiti-! Po apdraustojo. mirties, jo 
kimuose 100,000 žmonių, o,našlė ar nepilnamečiai vai- 
milionai žmonių buvo su- kai gauna vienkartinę ar 
žeisti įvairiose nelaimėse.! mėnesinę paramą. Kiek tos 
Iš nelaimingų atsitikimų A- paramos gaunama, tas par- 
merika turėjo ne tiktai daug eina nuo imokėjimų dydžio 
žmonių aukų, bet irukiškiir kiek ilčiai apdraustasis 
nuostoliai iš nelaimių buvo juos mokėjo. Apskaičiavi-,-v-- jij-i- . ... maj yra gana painus

Įrodymas, kas yra mela
gis, vra aiškus. * Daugelis 
žmonių. bolševikuojančių 
ir nebolševikuojančių, siun
tė į Lietuvą pakietukus ir 
visi įsitikino, kad Stalino 
diktatūra neįleidžia į Lietu
vą pagelbos. Lietuvos žmo
nės yra atskirti nuo savo 
giminių Amerikoje. Lietu-

• vos pavergėjai rusai nenori, 
kad Amerikos lietuviai pa-
laikvtų santykius ir siųstų 
pagelbą savo giminaičiams. 
Toki yra teisybė.

Nelaimėse Žuvo 
lOOjDOO Žmonių

labai dideli, žinovai sako, 
ėjęs į Lietuvą, ale tas Stali-Įkad del nelaimingų atsitiki-

vietų kareivis ir atima ru
muno profesoriaus laikro-

žiokus Maskvoje.
Bet dar klausimas: o gal

nebaigus atsteigti kad ir
dėlį. Profesorius kreipiasi į blogą taiką Maskva išpro- 
rusą karininką, šis atima i vokuos naują . ir baisesnį 
laikrodėli ir — deda savo karą...
kišeniun! Stalino, kaip ir Hitlerio,

Profesorius vėl sielojasi apetitai nepasotinami.
ir barasi, bet greta stovys Ei.leri. ..AJ> „
rumunas jį pertaria:— Nu- ’
tilk, jis tamstą dar areš
tuos... Turėsi bėdos.

Už valandėlės tas pat ka
rininkas eina pro juos ir ap
leidžia gatvekarį. Jam išė- 
ius rumunas ištraukia iš ki
šenės kelis laikrodėlius ir 
profesoriaus klausia:

“Kuris iš jų yra tamstos 
laikrodėlis?”

Profesorius nustebo, pa
matęs savo laikrodėlį bend
rakeleivio rankoje. Pasta
rasis jį tuoj pertarė:

“Tamsta tiktai tylėk. Aš 
esu doras kišenvagis... Ru
sas vilkosi pro mudu ir tam
stos laikrodėlis jau buvo 
mano rankoje. Dabar tegul 
rusas keikiasi...”
Mr. Talmadge Pralaimėjo

Georgia superior teismo 
rūmai nusprendė, kad Her
man Talmadge neturi tei
sės būti gubernatorium.

Vyriausybės įsakymu bu
vo sulaikytas žinomas vo
kiečių komunistas Gerhart 
Eisler. Jis uždarytas Ellis 
saloje, greta New Yorko.

Tą fruktą išdavė buvęs 
komunistu vikaras Budenz. 
Prieš jį liudijo tikra jo se
suo, Ruth Fisher.

Paklausta, kodėl ji nori 
atiduoti į FBI rankas savo 
tikrą brolį, Ruth Fisher at
sakė: žmogus, kuris sutin
ka bernauti Stalinui, yra 
pasirengęs atiduot čekai ne 
tik savo artimą draugą, ne 
tik seserį, bet ir savo vai
ką...

R. Fisher žino ką kalba. 
Ji pati savo laiku buvo ko
munistė, ji geriausiai pažis- 
ta savo brolį.

Komunistai kelia triukš
mą, jie teisina Eislerį. Net 
“P. M.” stebisi. Jis sako. 
kad savo riksmu komunis-

Talmadge yra sūnūs Eu- tai neiššauks revoliucijos.___ _ ______ j_______ _______ __________________ _ t__________________ ___ ___ ___  ■ 1935 metais išleistame įs-
Ameriko* vyriausybė vis dar sos kliūtys, kokios tiktai ra- nas tiek ant to pakečio už-Imu Amerikos ūkis turėjo tatvme buvo numatytos se-igene Talmadge, kuris buvo greičiau jie atkvies palme- 
intereeuojasi lenkų tautos ger- sis vienybės kelyje, bus į- dėjo akcyzų mokėti, kad už penkis su puse bilionus do- natvės pensiios tiktai ap- išrinktas Georgia valstijos nne kontr-revoliuciją. 
buriu. Turėdamas tą galvoje, veiktos ir 15 milionų Ame- tą 11 svarų pakiečiuką rei-,lenų nuostolių. (draustiems. 1939 metais įs- atorius. J>et mirė darai siūlau Jums mano vyriau- -*—------ -•— * -- —.uu.. cal ’ 1 - - -n*.
sybia pareigūnų bendradar- 
balrimą.” teresų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne bės rašytojas profesorius 
Aleksandravičius. Bus dai- i 

muzikos programa.
L. Paulausku.

nu ir

Socialistų Susirinkimas sili Yaremehuk, John Saba
liauskas.

Ralph Dematio, 142 loka-į 
lo delegatas, pasakė neblo
gą spyčiuką ir darbininkų 
susirinkimas užsidarė. Bet

NORWOOD, MASS.
Vasario 14 d. (penkta

dieni), įvyks Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos 19 
kuopos susirinkimas, ALP 
kliubo patalpose. Pradžia Atkočaitis po uždarymo su-
8 vai. vakare. sirinkimo pakvietė kriau-

Gerbiami kuopos nariai: čius i kliubo apatainę sve- 
Šis susirinkimas yra labai tainę ir ten juos pavaišino, 
svarbus, nes turime daug Reikia priminti, kad At- 
ką aptarti. Ypatingai šis kočaičio dirbtuvės darbi- 
susirinkimas yra paskutinis ninku susirinkime 
prieš
vakarienę, kuri įvyks 8 die- domosios tarybos narių: 
ną kovo.

Taigi kiekvieno nario ir 
narės yra pareiga šiame su
sirinkime būti ir naujų na
rių atsivesti.

J. G. sekr.

Pažangiųjų draugijų, kuo 
pų ir pavieniu asmenų pas
tangomis ALT vajuie mes, 
norwcodiečiai, pasižymėjo
me neblogai. Vasario 2 d. 
A. L. Piliečiu Bendrovės su
rengtose prakalbose orcani- 
zaeijos ir pavieniai sudė’o- 

~ $700. Kai del_____ me aukų virš
dalyva- musų mažos kolonijos ir afc- 

atsibusiančla musu vo apstus būrelis lokalo pil- sižiurint į musų pasiskirstv- 
■ domosios ta.ybos narių: ! sroves vajaus darbe,

pirm. J. Glaveskas, Board
of Directors atstovas Ch.
Kundrotas, Joint Trade 
Boardo nariai: Ch. Čerka 
ir P. Kyrius: Joint Board 
atstovas F; Vaitukaitis, Pil
domosios Taiybos narys J.
K i vyta.

Kri&učius iš Batakių.

tai yra nemaža auka. Ati
kų sukėlimo darbe dauginu
siai pasidarbavo Izab. Va
siliauskienė ii- P. Pečiulie
nė.

Iš Atkočaičio Dirbtuvės l
Darbininkų Susirinkimo
Sausio 31 d. Am. Liet. 

Pil. Kliubo name buvo P. 
Atkočaičio kriaučių dirbtu
vės darbininkų metinis su
sirinkimas. Susirinkimą a- 
tidarė delegatas J. Buivy
das. Tvarkos vedėju širink- 
tas
ku

Priminimas Svečiams
Visiems svečiams, kurie 

r irko bilietus iš anksto i 
Liliįos Stilsonaitės-Antana- 
vicienės mokiniu koncertą, 
primename, kad koncertas 
Įvyks šeštadieni, vasario 15 

J. Aymanas. Darbinin- dieną, New Yorke. Citv 
dirbtuvės pirmininkas Center muzikos svetainė’e 

J. Žabaras padarė metini 130 56th St, tarp G ir 7th 
pranešimą, kaip ėjo reika- Avės.
lai dirbtuvėje. Jis padėko-' Programoje bus mokinių 
jo darbininkams už kalėdi- išpildomi kuriniai žymiu 
nes dovanas ir po to pabrė-, kompozitorių, kaio tai 
žė, kad per metus neturė- Bach. Bethoven, Chopin, 
jęs didelių kivirčų. Jeigu ’ Debussy ir k. Apart moki
ais nepajėgdavęs iškilusius'nių bus ir svečiai artistai: 
klausimus išrišti, tai pasi- smuikininkas Longinas Bui- 
šaukdavo delegatą. Delega- nis Jr. iš Bostono: baleto 
tas kartu su čėrmonu visuo- šokikė Adelė Cheraska, 
met išspręsdavo dalykus. “Ballet Russe” narė: solis- 
Jeigu kur sekcijoje reikėjo tė dain. Genovaitė Vitaity-

Reikia manyti, kad ir pa- 
rapijonai tiek. o gal ir dau
giau sukels dėlto, kad ių 
čia yra daugiau ir jie ko- 
lektuoja aukas iš biznierių.

Kaip jau minčiau 
vyje,” pažangieji ir 
jonai turėjo viena bendrą 
parengimą, gruodžio 3 d., 
kuriame surinkta auku 
$181. Tad norvood iečiai 
nors gal ir nesukels jiems 
skirtų $2,000 kvotos, bet 
nedaug ir teatsiliks.

Jau kelintą kartą “Dar
bininkas” kabinėjasi prie 
A. L. Piliečiu Bendrovės,! 
kad esą ji galinti Norvroo- 
dui skiltą kvotą viena pati 
padengti, nes ji daranti 
biznį iš gėrimų. A. Kneižys 
ir asmeniškai yra sakęs, 
kad Piliečių Bendrovė kvo
tą atmokėtų.

Butų gerai, jei viena

“Kelei-
oarani-

EKSPERTO DARBAS Pittsburgho Naujienos
Kaip Pivaronas Prikalė 

Mažuknos Liežuvi

Stalino bernams pradėjo 
labai prastai sektis trukdy
ti Lietuvos laisvinimo dar
bą. Tai buvo geriausiai ma
toma Liet. Mokslo Draugys
tės susirinkime, kur iš 
Draugijos iždo buvo pas
kirta $500, Lietuvos Lais
vinimo Vajui.

Nors jau buvo rašyta lui

no. bet ir jo liežuvį kaip 
kalte prikalė prie stalo, nes 
jis jau daugiau nieko ne
galėjo pasakyti ir ramiai 
buvo prieita prie balsavimo.

Balsavimo pasekmės bu
vo sekamos: už skyrimą 
$500 pakilo 47 rankos, o 
prieš tik 5, o pradėjus tas 
penkias rankas skaityti, iš 
penkių teliko tik trys.

Reiškia, tik patys drą
siausi Stalino “maršalai”

kraičiuose apie tą susirin-į išsilaikė kovos lauke iki ga- 
kimą, tačiau toli gražu neį h), 
viskas buvo parašyta. i Tito 

Vienas iš nepaprastų reiš
kinių pas mus Pittsburgho

Agentai Lietuviškose 
Svetainėse

Jugoslavų kvislingams 
lietuviškus maskolbemius labai blogai sekasi Pitts- 
yra jų artima giminystė su burghe ir jei koks diktato- 
lietuviškais taip Yadina-įriaus Tito agentas nori at- 
mais 150 procentų “tauti--važiuoti i Pittsburghą ir 
ninkais.” Jiems tautininkui Tasirodyti, tai iisai negau-

Washingtono valstijoj, Pacifiko pakraštyje vilnys 
išmetė į krantą didelę miną. Paveiksle aukščiau mato
me tą miną salia “džipo.” Lt. D. G. Winslow tą miną 
išsprogdino. Jis yra ekspertas minų sprogdinime, ir 
kaip tik Pacifiko pakraštyje pasirodo kur mina, jis 
šaukiamas ją išsprogdinti. Paveikslo apačioj matome, 
kaip mina išlėkė Į orą.

“Vienybė” vra 
kaip ir “Vilnis,” 
sitaiko. kad vienas ir kitas 

i iš Stalino bernų, rėždami 
i karštą spyčių ir šmeižda
mi Amerikos Lietuviu Ta
rybą, pavadina “Vilnį” 
“tautišku” laikraščiu. o 
“Vienybę” “darbininkiš
ku” laikraščiu.

Pareitam Liet. M. Drau
gijos susirinkime nariai tu-

taip gera,j nė svetainės pas savo 
dažnai pa-į tautiečius.

Kai negauna svetainės 
nas savo tautiečius, tai iie 
lenda i lietuviškas svetai
nes, po priedanga neva 
koncerto rengimo. Mat. pa
tys jugoslavai Tito agentus 
geriau pažįsta, negu lietu
viai.

Dalykas toks: Tito agen
tai. norėdami surengti am-

mingai, daug dirba Tary
bos prezidentas Miceika, 
vice prezidentas Vyt. Pet- 
ruška ir sekretorė Vera Mi- 
kušauskienė. Kiti Tarvbos

Lombard St.. rengia metinę 
austerinę. Stasys Janušas. 
kliubo pirmininkas ir aus- 
terinės komiteto pirminin
kas, pranešė, kad bus aus- 
terių su perlais, valgių su

pataisyti preisą pakeliant 
užmokesti, ir tą su delega
tu išspręsdavo ir daugeli 
kartų darbininkii naudai.

Tiesa, sako Joe Žabaraus 
kas, dabar firmos pradėjo 
reikalauti truputį geriau 
padaryti žiponą. Tarpe pro- 
sininkų ir rankovininkų y 
ra nesusipratimas. Jie kal
tina vieni kitus, bet pirmi
ninkas mano, kad unijos 
pareigūnai jų ginčą gali iš
rišti.

Čėrmono pranešimą pa
tvirtino komisija.

Darbdavis P. Atkočaitis 
nurodinėjo, kad jo nuomo
ne, kaip prosintojai, taip ir 
rankovių prosintojai neįs
tengia rimtai atlikti darbą. 
Skubina, kad tik greičiau 
padaryti, tai aišku, kad ta
da nebūna geras žiponas. 
Bet kada aš aprėkiu, sako 
jis, jie duoda gana gerą ži
poną. Rėkti aš nenoriu ir 
nežinau, kaip reiks sutvar
kyti.

Delegatas nurodinėjo; 
kad Atkočaičio darbas yra 
geresnis už vidutinį darbą 
ir kaipo toki turėtų dau
giau nubaigti prosininkai, 
o neatsidėti ant rankovi
ninkų. Jis nurodė, kad tą 
skyrių reiks pertvarkyti.

Išrinktas dirbtuvės darbi
ninku pirm. Joe Žabaraus- 
kas. Komisijos nariai išrin
kti: Jacub Mockevich, Va

te ir Jack Stuko tautinių 
šokėjų grupė, vedama pa
čios rengėjos.

Visus svečius kviečiame 
nevėluoti, nes programa 
prasidės lygiai 8:30 vaka
re.

Bilietai prie durų nebus 
pardavinėjami. Iki pasima
tymo.

Rengėja ir Jo* Mokiniai.

LOWELL, MASS

ALT Skyrius
Čia susiorganizavo

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama lr “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER,

_ ____ or.1 nariai irgi stropiai veikia. t ,_____?
gamzacua išmokėtų visą i Einant sos valstjos įstatais, prieskoniais ir alaus su pu- 
kvnta- Tada kitiem a žmo-1V asario 16-ta bus bus gu- tomis. Prieš ii- po p. Skįni- 
nėms visai nebereikėtų mi-,bernatoriaus proklamacija čio prakalbų bus proga vi 
tinguoti ir aukas rinkti.1i paskelbta legaliu šventa- siems ir demokratus aplan 
Butų ir kvota išpildyta ir

, rėjo gardaus juoko iš ta-i basadoriui Kosanovich pra- 
. vorščiaus Mažuknos, kadai kalbas, pasisamdė Liet. Pil. 
jisai pradėjo rėžti karštą - svetainę neva del koncer- 
spyčių prieš skyrimą tųį^°.£en^mo įr pagarsino an- 
$500 ir niekinti Amerikos gliskuose laikraščiuose, kad 
Lietuviu Taryba. Jisai sa- koncerte kalbės ir Tito am* 
kė. kad faktus imas iš tik- basadorius. .
rai tautiško laikraščio “Vii-Į Lenkiški Kvislingai
nies.” Juozas Virbickas ne-' Dabartinės lenkų val- 
iškęsdamas paklausė: “Tai išžios didieji ponai irgi ne- 
’au ir ‘Vilnis’ vra tautiškas .randa prieglaudos lenkų 
laikraštis?” Mažukna atsi-1 sve^nėse. Tačiau iie neį
kirto kad iisai žinąs kas'na Pay lietuvius, bet jieško

dieniu. Tai taip bus mini- kyti.
jokio darbo nebūtų. Bet to-jna Lietuvos Diena šioje pa- 
kie geraširdžiai sumanyto- dangėje, 
jai užmiršta, kad Bendrovė
daro ne kaži kokį biznį. 
Per dienas Bendrovės biz
nis yra uždarytas ir tik va
karais ir sekmadieniais jis 
yra adaras. Priežastis ne
didelių apyvartų yra ta, 
kad su bizniu Tnaišosi “sro
viniai” dalykai. Komunis
tai, kurių apie 30 žmonių 
priklauso prie Bendrovės, 

Ame-neateina į Bendrovę biznio

—o---
Amerikos Legijono Liet. 

postas 154, pernai davė ir 
šiemt duos medalius už pa
sižymėjimą moksle aukštes
nių mokyklų studentui ir

Vasario 2 d. čia buvo 
statoma scenoie operetė “Iš
eivis." Statė “Dainos” drau 
gija. Veikalas pastatytas 
labai gerai ir visi prie jo
pastatymo dirbusieji, dai- bei jaunuoliai lai priduoda 
nininkai. choristai, artistaimokslo pažymėjimus dova-

“darbininkiška” ir kas 
“tautiška.” Tačiau daugelis 
susirinkimo dalyviu supra
to, kad nas r, Mažuknr 
maišosi žirniai su kopus 
tais... Jūsų korespcnd°ntasi 
pastamoiu laiku neskaitė 
nei “Vilnies,” nei “Vieny 
bės.” tai negali nieko pasa-

studentei, viešų mokyklų l kyti, ar yra koks skirtukas 
mokiniui ir mokinei. Tėvai tarPe viršminėtų laikraščių 

ar ne.
Po tu visų kalbų, prieš pat 

ir šiaip prisidėjusieji darbu nų komiteto pirmininkui j balsavimą del skvrimo

rikos Lietuvių Taiybos sky-' daryti, bet eina pas priva
rius, kuris jungia visus de- čius biznierius. Panašiai da- 
mokratiškai nusiteikusius ro ir A. Kneižys su parapi 
lietuvius ir jų organizaciias.
Tikslas vra sukelti kiek 
galima daugiau auku Lie
tuvos vadavimo vajuje.

ALT skyriaus valdvbą 
sudaro: garbės pirm. kun 
T. Strakauskas, nirmin. — 
L. Paulauskas, vice-pirmin 
— B. Pieslikas ir E. Rama- 
neckienė. rast. — O. Saulie- 
nienė, fin. rast. — M. Au- 
liuskevičius, ižd. — P. Sau- 
lėnas ir direktoriais yra — 
T. Verseckas, J. Norinkai- 
tė, E. Vilkišiutė, St. Kund
rotas ir M. Milienė.

Nutarta pravesti vienos 
savaitės vaių. Nuo vasario 
10 iki 15 d. ALT skyriaus 
skirti asmenys lankvs lietu
vius ir rinks aukų. Prašome 
visų paramos. Kurie

jonais. Jie irgi remia priva
čius biznierius. Musų Ben
drovė iš savo sutaupų visa
da skiria stambią dalį viso
kiems aukoms ir niekada 
neatsilieka bendruose lietu
vių reikaluose. Jis ir šį kar
tą savo pareigą pilnai atli
ko.

Bendrovės Narys.

BALTIMORE, MD.

Musų Žinios
Vasario 16-tą čia bus mi

nima Lietuvos Respublikos 
Diena. Iš ryto, kaip 11 vai., 
šv. Alfonso bažnyčioje bus 
iškilmingos mišios. Tą pa
čią dieną, kaip 7 vai. vaka-

atliko naudingą ir kultūrin
gą darbą. Choro vedėja L. 
Bekercjkięnė ir scenos di
rektorius T. Marcinkevičius 
gražiai pasižymėjo. Ačiū! 
“Dainai” už gražų veikalą.

Vasario 23, Lietuvių Sa 
Įėję, Baltimorės Lietuvių 
Taryba rengia adv. Skipi
čiui* prakalbas nuo 2:30 po 
pietų. Adv. Skipitis, gerai 
žino Lietuvos nelaimę

Nadui Rasteniui 
valdybai ar jos

bei posto Į $500, 
nariams.

Sol-La.

MIAMI, FLA.

Lietuvos Nepriklausomy- 
minėjimas čia įvyks va

sario 18 d., o ne vasario 19 
d., kaip buvo pranešta pra
eitą savaitę. Vieta, valanda 
ir kalbėtojai lieka tie pa
tys, kaip buvo pranešta, tik-

bė

įr iš
blaškytų po _ Europą* lietu- tai minėjimas bus daromas
vių vargus. Jo išgirsti ren-! diena anksčiau, 
giasi visi šios apylinkės lie-į
tuvia. ' ‘ ~ '

—O— ! Pakalbink biznierius

-įre. Lietuvių Salėje, bus šau- 
. _ v pajini Lietuvių Draugijos Tary-

neaukavote, prašome prisi-jbos viešnagė. Dalyvaus gu- 
dėti su savo auka. Aukas: bernatorius W. Preston
galima įteikti ir klebonijoj ,Lane, Jr., buvęs gubernato- 
kun. Strakauskui. arba Vy-|rius, o dabar senatorius H. 
tauto Kliube, 447 Central
St.. kur aukas reikia įteik
ti A. Raudeliunui.

Gerbiamieji, dirbkime vi
si. kad iki vasario 16-tos iš
pildytame musų kvotą ir 
prisidėtame su stambesne 
auka prie Lietuvos vadavi
mo vajaus.

Vasario 16-ta bus mini
ma prakalbomis, kurios at
sibus bažnytinėj svetainėj, 
Rogers St.. kampas Con- 
cord, 7:30 vai. vakare. Kal-

R. O’Conor, Lietuvos Pa
siuntinybės sekretorius J. 
Kajackas, klebonas Liudas 
J. Mendelis, kongresmanai 
D’Alesandro, Jr., Sasscer ir 
Meade; teisėjas Wvatt, S. 
L. A. prezidentas Wm. F. 
Laukaitis, buvęs Maryland 
atstovas Nadas Rastenis, 
prokuroro padėiėjas Tho
mas Gray, A. J. Miceika, 
Taiybos pirmininkas, va-, 
dovaus.

Kad vaišės išeitų pasek-

paėmė baisa Petras 
Pivaronas ir pareiškė, kad 
iisai, kaipo Amerikos Liet 
Tarybos narvs, dalyvaująs 
Taiybos veikime nuo pat 
tos organizacijos susikūri
mo ir nesąs aoleides nė vie
no jos posėdžio. Jei A. L. 
Taryboje butu kokios nors 
suktybės ar kiti blogumai 
tai p. Pivaronas sako, “aš 
pats pirmas pakeičiau bal
są prieš tai. Aš niekad ir 
niekur nepakenčiau ir da
bar nepakęsčiau jokių suk
tybių, nepaisant kur jos 

_* į bebūtų.”
i Baigdamas d. Pivaronas 

P** 'pasiūlo tavorščiui Mažuk-

S. M.

Vasano 23, nuo 1 vai. po s,skelbt, Kele.vyje, p.-, R j tukstanti doleri jei jį.
pietų Lietuvių Demokratų, gamnt. »vo b.zn, tarp Ik-, faktaif įrod *į 
Kliubas. savo name, 816 W. tuvių. ir vacvstes Xm. Liet. Taiy-

boj. Pivaronas priminė tam 
šmeižikui, kad jis jau antra 
kartą viešuose susirinki
muose siūląs tūkstantį do
lerių Mažuknai, jei iisai i- 
rodys suktybes ALT. Ta
čiau Mažukna jokių faktu 
negali parodyti, nes jų ne
turi. Jis tik kartoia kvailu5- 
prasimanymus iš “tautiško” 
laikraščio “Vilnies” ir “dar 
bininkiškos” “Vienybės.”

Po Pivarono pasiūlyme 
tavorščius Mažukna kėlėt? 
kartų atsistojo ir vėl atsisė 
do. bėgo prie prezidiumo 
stalo, susisukęs ir vėl grį
žo į savo vietą, keletą kar
tų ranką kėlė aukštyn n 
vėl nuleido, pagalios atsi
sėdo ir jokių faktų neparo
dė. Iš šalies žiūrint išrodė, 
kad Pivarono

ji

paramos pas protestonų ku
nigus ir savo parengimus 
ren kia viešbučiuose, su tiks
lu geriau prilįsti prie Ame
rikos spaudos ir pateisinus 
suktus “rinkimus” Lenkijo
je.

Sausio 29 d., protestonų 
bažnytininkai buvo suren
gę prakalbas tūlam Dr. Ig
nace Zlotov/ski. kuris esąs 
lenku atstovas Jungt. Tau
tų (UN) atominėj kemisi- 
ioj. Dr. Zlotovzski savo kal
boje beteisindamas Lenki
jos smurto balsavimus dar 
daugiau sugadino visą rei
kalą. nes jis pats pripažino, 
kad per tuos “rinkimus” -bu
vo areštuota ir į kalėjimą 
uždaryta daugiau kaip 10 
tūkstančių lenku...

Kad lenkų kvislingai ran
da paramos pas kai kuriuos 
protestonų bažnytininkus, 
tai priežastis yra tame, kad 
iu tarpe yra taip vadinamu 
“bendrakeleivių,” o kiti 
dvasiškiai nori demonstruo
ti savo toleranciją komu
nizmui ir Stalino valdomai 
Rusijai.

Greičiausiai bus, kad tų 
kunigų tolerancija Stalino 
diktatūrai duos tokių pat 
vaisių, kaip einant su vel
niu grybauti: jie praras ir 
grybus ir gurbą (krepšį).

Korespondentas.
UŽSISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

1947 metams. 
50c. kartu su

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

« Keleivis
63fi E. BR0ADWAY,

,r
SO. BOSTON 27, MASS.

NEW HAVEN, CONN.
Minėsime Vasario 16

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas įvyks vasario 
16, 3:30 vai. po pietų. šv. 
Kazimiero paran. svetainė
je. 339 Green St. Rengia 
ALT vietinis skyrius. Kal
bės adv. Bagočius iš Bosto
no, Dr. Padalskis, tik atke
liavęs iš Europos, kalbės K. 
Vilniškis ir klebonas kun. 
Gredeckis. Dainuos p. Vo- 
kietaitienė ir p. Radvila iš 
Waterburio. Užsibaigus 
programai bus šokiai. Viri 
lietuviai kviečiami ateiti 
paminėti Lietuvos Nepri- 

pasiūlymas klausomybės dieną. 
Mažuknai netik jį sunervi- A F.



Puslapis Ketvirtai KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

r-> • 1 v' * M *1 nę 'iltis mažėja, o jeigu ir
Kasiu Kubeziai {Neaiškus £

—7-7— ... kraujo praliejimo. Nors ir
Vaikščiojant po garsųjį jų skaičius, sako, yra nema- į Ameriką įvažiuoti gana 

Harlemą, juodųjų žmonių žas. • sunku ir ilgas kelias... Ka-
miestą šiauriniame Ne\v Gryną negrą lengva at- da ateis mano eilė, sunku 
Yorke, galiTna matyti keis- skirti nuo gryno baltojo numatyti, nes iš anglų zo- 

t tariu muišv-

Nr. 7, _y<*ario_12_<L, 1947_

karalius

tu dalukų. Kai kuriose to žmogaus. Bet įpasių maišy- 
“juodojo” miesto gatvėse masis vyksta visame pasau- 
nesimato nė vieno juodo lyje ir grynas negras Ame- 
žmogaus. Matosi tamsių, rikoie pradeda nykti. Čia džioje, o eilė tur būt prieis
froltnmi ii* vieoi ’ t KRfl tilv tl’PČfl no onboAion l/orn » nuo or

nos’ dar nepradėio vežti. 
Dokumentus pradės tvar
kyti ateinančių metų pra-

geltonų ir visai baltų žmo
nių. bet šimtaprocentinių 
juodukų ten nedaug tėra.

. Kai kurie Harlem gvvento-

kaitoma, kad tik trečdalis 
negra beturi gryną negrų 
kraują, o visi kiti turi mai
šytą kraują. Rasių maišy-

jai atrodo visai balti ir atro- masis vyksta ir toliau ir ka- 
i do neaišku, kodėl jie gyve-įdangi baltųjų čia yra milži- 
' na juoduku mieste, o ne su niška dauguma, taiiš to 
[visais kitais baltaisiais k i- maisymosi gaunasi vis bal
tose miesto dalvse? Tas y-'tesni ir baltesni negrai, 
nač puola i akis raikščio-Į Amerikoje ne tiktai neg- 
jant ro gatves. kur gyvena rai. bet ir meksikiečiai yra 
ateiviai iš Puerto Pico sa-;skaitomi “spalvuoti” žmo- 
lcs, kurie amerikiečių aky- nės. Pavyzdžiui. Kaliforni- 
se yra “spalvuoti” žmonės, joj “tikras”^ baltasis žmo- 
bet tikrenvbėje jų “spalvo- gus nesimaišo su meksikie- 
tumas” dažnai yra toks čiu. Bet jei tą patį meksi-
pat. kaip italų, pietų fran- kietį iš San Francisco par- 
cuzų, ispanų, arabų ar žy gabenti į New Yorką. tai 

jis čia atrodys užtenkamai 
baltas ir gali ramiai gyven
ti baltųjų tarpe. Joks na
mų savininkas neatsisakys

dų.
Rubežius tarp žmonių ra

sių vra gana neaiškus. A- 
merikoje, kur rasiniai skir
tumai
,negrų gyv
žiu tarp baltu ių ir visi bai- Amerikoje, 
tie ii kaimvnai skaito juos narni “ispanai”

i yra griežti, daugelis!jam išnuomoti butą dėl jo 
1 gyvena visa savo am- odos tamsumo. Meksikiečiai 

arba

ne anksčiau, kaip 1 pus __ ( 
pabaigą ateinančiu metų. 
Laukiu tos dienos, kaip žu
vis vandens, nes dabartinis 
gyvenimas kasdien darosi Į 
vis sunkesnis ir sunkesnis.

Pastoges šiokias tokias 
turime, bet su maistu visai 
blogai ir atrodo, kad bus 
dar blogiau, nes Vokietijoj 
maisto trukumas, o pašal
pos mažėja. Jei ilgiau taip 
bus. neteksime sveikatos. 
Pagrindinis musų maistas 
yra biskis duonos, bulvių 
bei daržovių, o bent kokie 
riebalai ar mėsa, tai didelė 
retenybė...

Bučiuoju... S. V.

taip vadi- 
Naujojoj

baltais. Kai kurie žinovai Meksikoj ir Kalifornijoj, y 
spėja, kad nuo dvejų iki ra daugumoje indijonų kil- 

Atleisk, tėve, bet aš ir, penkių milionų “negru” gv- mės. Bet daugelis tų meksi-—Koman, koman. Maik!
Aš noriu, kad tu išvirozy- vėl turiu pasakyt, kad tė-įvena su 
tum man vieną klausimą, .vas nesupranti dalyko. Žai-;mis svkiu

Skaitytojų Balsai* ■» «____ t
Gerbiamieji:
Prašom siuntinėti ir toliau 

man “Keleivi,” kuris suteikia 
teisingas žinias. Taipgi, kad iš- 
keltumėt kuo daugiau žinių ir 
faktų apie lietuviškus ruskius,

Chicagos gengsterių ir butlegerių buvęs karalius Al 
Capone mirė naturališka narčią, nuo širdies smūgio. 
Viršuje parodyta, kaip tas buvęs prohibicijos laikų 
gengsteris yra laidojamas Chicagoje kapuose, o apa
čioje matyti žurnalistai ir mirusiojo draugai, kurie at
ėjo jį palydėti į paskutinę kelionę. Al Capone mirė 
Floridoje. Apie to gengsterio mirtį ir gyvenimą Ame
rikos spauda labai daug rasė.

—

baltaisiais žm^nė- kiečių 
ir visi juos skai- kraujo

yra gryno 
žmonės, o

—Kokį?
—Aš, vaike, 

su savo kurnu 
šnapso, tai noriu žinot, kat
ras iš musų turės fundyti, 
jis ar aš?

—O dėl ko judu susigin- 
čijot, tėve?

—Del dratos, ką pereitą 
vasarą protestonai pastatė 
ant savo bažnyčios bokšto. 
Mano kūmas mislina. kad 
toji drata yra tam, kad ro
dytų tiesų kelią į dangaus 
karalystę; o aš sakau, kad 
protestonai į dangaus ka
ralystę neis. todėl iiems ne
reikia nei kelias žinoti. Va- 
luk mano rokundos, Maike, 
tai tą virbalą jie tenai pri
taisė tam. kad varnos nega
lėtu ant ju bažnyčios atsi
tūpti. Taigi pasakyk, Mai
ke, katras iš musų turės tą 
pante gerti?

—Abudu jus klystat, tė-Į 
ve.

—Negali būt!
—Bet tain vra. tėve. Tp- 

virbalas ant protestmu baž 
nvčios nėra nei keb"”’ ro- 
dvklė. nei varnoms baidvk- 
lė-

—Tai kas iis vra?
—Perkūnsargis.

subečinau 
iš pantės

vienok
to baltais. (“tikrųjų” amerikiečių aky-

Pagaliau, galima bendrai se -He„ Ma. skaitomi. sFak 
klausti kas tai vra “baltas ’ vuoti.” Taigi, kaip žiūrima 

gu jis sauna į žemę, tada žmogus? Pavyzdžiui, Ame- į žmogaus odos spalvą, 
jis gali pridaryti daug nuo- nkoje “tikri” baltieji ma- kartais pareina ne tiktai 
stolių. Jis greičiausia pasie- no> kad vienas lašelis nėgių
kia aukštus daiktus, todėl kraujo jau daro žmogų neg
ani aukštų trobesiu ir yra ru_ pįetų Amerikoje žmo-

ispanų arba. teisingiau pasakius, apie

bas dažnai šaudo iš vieno 
debesio į kitą. Tada jis nie
kam nepavojingas. Bet jei-

tada 7

savo tėvų krašto pardavikus. 
Siunčiu $3. Su pagarba.

Al. Miškinis, 
Detroit, Mich

įvairus Dalykai
Kai kur yra Bet ant to prakeikto instru

mento aš negaliu grajyti.”

kartais
nuo tos spalvos, 
paties žiurinčiojo.
Naujosios Meksikos ar Ka

‘Keleivio” Admi-

statomi perkūnsargiai.
—Okei, Maik. jeigu tu lis baltųjų kraujo daro žmo- 

taip daug žinai, tai paša- gy baltą! Kur rubežius tarp 
kvk, kas dabar turės pirkti rasiy n* n.et tarp spalvų? 
snapsą — aš, ar mano ku-! Atsakymo J tą klausimą nė-

nes mano.

mas

Vienas vari jotas rašo se
kančiai: į Šitas Kalba su Įsakymu

Į rytus, į tą pusę. kur aš Jeigu turėčiau galią ir 
gyvenu. — aukso pakras- bučiau kokiu perdėtiniu, aš 
tys, pilnas pinigų, kurių aš raginčiau kiekviena mokv- 
gauti negaliu. Į vakaras — toją, kad jis butų‘užganė- 
Mažoji Pekla, kur, be abe- dintas ir džiaugtųsi savo 
jonės. numiręs pateksiu. Į užsiėmimu. Žmonės, kurie 
šiaurę — vabzdžių blokas, atsirekomenduoja save: “e- 
kur visi kvotimus išlaikę šu tik pradžios mokyklos 
vaikšto nosis užrietę. { pie- mokytojas,” užgauna mano 
tus gi — žiurkių upės pa- širdį su taip gėdingu išsi- 
kraštys, tinkamas tiems, reiškimu. Ar kas kur gir- 
kurie nori prisigirdyti. O dėjo, kad juristas butu pa- 
ant Clark gatvės tai bent sakęs: “esu tik mažo laips- 
vieta, kur kuomet aš turiu nio advokatas.” Arba kur 
penkinę, manęs laukia mei-,gydytojas butų pasakęs: “e-

Gerbiama 
nistracija:

Kadangi’ Prašom atnaujinti mums 
’ “Keleivi” ant metų ir prašom 
prisiųsti metinį kalendorių 
1947 metams. Prisiunčiam če
kį už $8.75. Likusią dalį auko- 
jam dėl Maikio ir Tėvo. kad 
greičiau išmokėtų namo mor- 
gičių, kol depresija neužėjo. 

Draugiškai,
Paul ir Mary Daubarai,

Chicago, III.

bet nuo

kad vienas laše- lifomijos. “mefeikieaai” y-

ra. Daugelis Amerikos neg-
—Kadangi abudu ius Iv- rų tiek yra maišęsis ir susi ,
------  1 " baltaisiais, kad ko bendra.

ra neturtingi žmonės, kata
likai ir kalba skirtinga kal
bą, tai jie ten ir laikomi 
“spalvuotais” Žmonėmis, su 
kuriais “tikras” baltakrau- 

•_ jis jankis nenori turėti nie
kiai klvdot. tėve. tai nei vie- maišę 'Su 
nas nelaimė’ot ir todėl iu-jjie yra baltesni už italus ar 
dveūi lažybos pasilieka fce.isPanus- Daugelis nėgių 
pasekmės? j kartais “persikrikšti ja” į

—Kaio taf be pasekmės? j Baltuosius ir persikelia gy 
1 venti į naują vietą, 
niekas nepažįsta ir

-O kam iis reikalingas 7 •Rymu

Ką tai reiškia?
—Tai reiškia, kad »»e5 

vienam nereikia degtinę 
pirkti

—Na. eserai. Maike. iei"u 
iau tu toks smart. tai naša-Į 
kvk. kas parakė ta zakona 
katras sako: “Neužmušk”? 
šventas J’-rgis. ar šventas 
Ciprijonas?

—Nei vienas, nei kitas. 
Ta Ktatyma žvdams parašė 
Maižiu« Jis iiems rarašė ir 
visa dešimti “Dievo Prisa-

Rasių santykiuose yra 
daug prietaių. daug pavydo, 
varžytynių. Pavyzdžiui, A- 
merikos Pietuose “negrų 
klausimas” yra socialinis 
klausimas. Ten baltieii a- 
merikiečiai ir ypač baltieji 

amerikiečiai 
bijo. kad juodieji piliečiai 
neišstumtų baltųjų iš gėres-

kur jų 
jie gy

vena baltųjų tarpe, kaipo . .. ...
baltieji. Žinovai sako, kad neturtingieji 
Amerikoje kasmet 30,000 
nėgių apleidžia negrų eiles . 
ir pereina į “baltuosius” nių darbų n is vadovavimo 
Ju odos spalva vra toki Politiniam «y'emmui. Pie- 

niekas iš baltu-.^tuose yra nugi- 
iog iie v- Movėjusi tvarka, kad dar-

šviesi, kad
jų negali atspėti, * ik*
ra negra.i Jei vėliau tokie!..1? .. , . , ,i jis dirba juoduosius darbus, 

iis neturi balso rinkimuose, 
iis nesipainioja baltiesiems 
“ponams”
taranuose

vra antraeilis žmogus:

—Jis reikalingai ta--> 
kad ansaugotų bažnyčią 
nuo perkūno

—Ar tai toks nvsis dra
tos gali apsaugoti 
nūs nuo Dievo rūstybėm9

—Perkūnai nėra jokia 
Dievo rustvbė, tėve.

—O kas?
—F^ktros kibirkštis.
—Olrait, Maike. o

—O kodėl tu. Maike. sa
kai. kad tuos prisakymus 
’is parašė žydams?

—Todėl, kad taio vra pa- 
sak’ta tuose prisakymuo
se " *'
tavo
džiau tave iš Egypto žemės, 
iš namų nelaisvės...” Na,

“Aš esu Dievas tėvas, 
Dievas, kursai išve-

j<as'o kas buvo išvestas iš Egvp-
butu. jeigu protestonai tos .n*laisv®?-. ^uk, ž.v" 
dratos neturėtu? , Lietuviai Egypto nelais-

T ,.a „ įvej nėra buvę.—Tada žaibas galėtų uz-, . . ., .
degti iu bažnvčia. « —Tai tokiu spasabu įsei-,

_ Veidiminut Maike’ na- Maike. kad mes kalbam-
’lu sugavau tave mėlUo! žydiškus poterius, ar ne? 
'ant. Pirma tu sakei, kadį —Taip. tėve. 
be tos dratos bažn”ėia tren-i —^a« Lu kodėl? Ar ka
ktų perkūnas, o dak*”- cq_Įtulikai savo poterių neturi?
kai. kad žaibas ia uždegtu? —Tėvas turėtum man ši 
Tai"! išeina, kad ir tu .1
nežinai, kas su ja atsitiktų

oatsįklausimą paaiškinti, o ne 
i aš tėvui.

me‘l —Kad aš nežinau Mai
ke.

siu.

—Nueik klebono paklau- 

Olrait, Maik. patrajy-

Ar tu man v;«sdn tain 
luoji. ar tik dabar?

—Palauk, tėve. palauk.
Karščiuotis nereikia. Perku- 
nas ir žaibas vra tas pat 1 
daiktas, tik skirtingais vai
dais vadinamas

—Ju rong, Maike. Žai-' ... . ..
bas niekam iškados Išėjo didelis ir įdomus
daro. Jis gali žaibuot ir žai- “Keleivio” kalendorius 1947 
buol, o faiero vistiek ne- Rai Už,a.
bus Bet kada ne»-kuna* ,trenkia į velnią, tada gali kymus 8U pin,gaw pra‘°m 
ir auzą uždegti, ir kitokių siųsti “Keleivio” adresu, 
demičių pridaryti. ------- —

negrai vedasi su baltaisiais.? 
tai ių vaikai dar labiau iš
kaista ir visai susilieja su 
baltaisiais. Jei Amerikos 
pietuose kas nors padarytu 
natikrinima dėl baltųiu 
kraujo, tai rastu labai ma
žai grynu baltųjų, bet rastu 
"alvbę maišytu žmonių, ku
rie savo išvaizda ir odos 
spalva yra balti, bet savo 
gyslose turi nėgių kraujo.

Išbalusieji negrai, kurie 
gyvena baltųjų tarpe ir visų 
vra skaitomi baltaisiais, tu
ri slėpti savo “juodą” pra
eitį nuo kaimynų ir nuo sa
vo viengenčių. Didelėj šaly, 
kaip Amerika, tas nesunku 
padaryti. Užtenka kad švie
sios odos negras persikelia 
gyventi į naują miestą, su
siranda sau čia darbo, tai 
jis ir gyvena, kaip baltas. 
Daugelis tokių persivertusių 
negrū pasidaro dideliais 
nėgių ėdikais ir dedasi šim
tai rocentiniais ameriko
nais. kuriems negras ir iš 
tolo “dvokia.”

Kai kurie šviesios odos 
negrai tiktai dalį savo gy
venimo gyvena, kaip balti. 
Jie pasivadina baltais, kad 
gautų geresnį darbą, bet už

po koiu nei res- 
nei traukiniuose, 

nei mokyklose ar teatruose. 
Jei negrai pradeda reika- 
'auti sau lygių teisių, baltie- 
’i tuoi junta “pavo'u” in 
orivilegirootai padėčiai ir 
pradeda šaukti už išlaikv- 
ma “baltuin dominavimo.” 
Bet tų rėkiančiųjų tarpe 
daug yra tokiu baltųjų, ku
rių gyslose teka nemažai 
negru kraujo.

R. S-s.

Gerbiama “Keleivio” Redak
cija:

Ačiū už pranešimą, kad jau 
Maikio Tėvo batai nuplyšo. Tai
gi skubinuos pasiųsti jam ke
lis dolerius, kad nesustreikuo- 
ty man laikraštį nešiojęs, ku
riame randu daug teisingu ži
nių ir naudingų patarimų. Bu
tų daug trukufno. jei senis ne- 
beatneštų “Keleivio.” Taigi 
siunčiu jam už laikraštį ir vie
ną dolerį namo išpirkimui. 
Knygelę apie Stalino gyvenimą 
ir banku rubavojimą nusipir
kau. Labai įdomi ir aiškiai pa
rašyta...

Tuom sykiu siunčiu širdin
giausių linkėjimų visai “Kelei
vio” redakcijai ir Maikio Tė
vui.

Teklė Tipshus.
Elmuood Park, III.

lė, likeris ir muzika — din 
din ir pagaliaus fin & sin.

Kitas Ve Ką Papasakojo
Marė Garden. įžymi ope

ros dainininkė, per tūlą lai
ką darė didelius pinigus iš 
savo karjeros. Gi jos tėvas 
nuolatos reikalavo pinigu

su tik ausų daktaras”? Ne, 
nė vienas taip save nesiže- 
mina. Aš kviečiu visus tuos. 
kurie yra nariais taip aukš
tos ir garbingos profesijos, 
nustoti save žeminti.

Ir ko Neprirašoma
Dirbantieji Bureau of In- 

ir da nemažomis sumomis, ternal Revenue kartą buvo 
Nors panelė Garden visuo- nepaprastai nustebinti ma

Laiškas iš Vokietijos
Džiaugsmas Del Affidavito

“Kelei vio” skaitytojas 
bosteniškis Vaitkevičius 
mums pridavė savo gimi
naičio laišką iš Vokietijos, 
kuriame rašo:

Mielas dėde... Būdamas 
sugraudintas Tamstos šir
dingumu ir meile savo gi
minėms dar kartą dėkoju 
Tamstai už kvietimą atva
žiuoti į Amerika ir atsiųstą 
mano šeimai affidavit...

Dabartiniu metu visų pa- 
bėgėlių gvvenime gauti iš 

darbo jie gyvena su kitais!giminių Amerikoje affida- 
spalvuotais žmonėmis ir vit yra brangiausia dovana, 
skaitosi negrais. Tuo budu nes tik giminiu padedami 
tie negrai išvengia diskri- mes galime turėti viltį pa- 
minaciios prie darbų. Kiek tekti į Ameriką ir ten savo 
tokių “dalinai” baltų neg- darbu pradėti kurti naują

Remia Kovų už 
Lietuvos Laisvę

Drg. Peter Gulba iš May- 
nard. Mass. prisiuntė per 
“Keleivi” 20 dolerių Ame
rikos Lietuviu Tarybai Chi
cagoje dėl Lietuvos vadavi
mo.

Draugai Walter ir Ona 
Balvočiai iš Smithtown Br. 
N. Y. prisiuntė 20 doleriu 
ir liepia iš tu pinigų už $5 
siuntinėti “Keleivį” vienai 
pabėgėlių šeimai anglų o- 
kupuotoj Vokieti ios dalyje, 
o $15 prašo persiust Ameri
kos Lietuvių Tarybai dėl iš
laisvinimo tėvynės Lietu
vos. Draugas Malela iš 
Waukegan. III. prisiuntė $6 
ir drg. C. K. Braze iš Mia- 
mi, Fla. $4.

Aukotojams tariame šir
dingą ačiū. Pinigai bus per
siųsti i Chicagą. Amerikos 
Lietuvių Tarvbai.

“KeL” Administr.

Remkit biznierius, kurie

met rūpinosi tėvo reikalavi
mus išpildyti, tačiaus kartą 
ji, netekus kantrybės, pa
dejavo, girdi, tėvas reika
lauji nuo manęs perdaug.
Tėvas jai atsakė, kad jam 
pinigų reikia dėl ypatingo 
reikalo ir pridūrė: “Tu ne-jką Dievui. Gi paštas tą lai 
gali atsakyti tėvui.” j ką pasiuntė j Baltąjį namą

Užėjus depresijai panelė 
Garden prarado visus savo 
pinigus idėtus į Insull pro
jektus. Tuo pačiu laiku mi
rė jos tėvas. P-lei Garden 
buvo pranešta, kad jos tė
vas paliko didelius pinigų 
padėlius bankuose ant jos 
vardo. Matyt, jis taupė 
kiekvieną jos prisiųstą cen
tą ir aprūpino jos ateitį.

žo vaiko laišku, kuriuo jis 
reikalavo 100 dolerių ir ža
dėjo melstis už tai. Na ir 
meldėsi jis net per kelias 
savaites. Tačiau jo malda 
buvo be pasekmės. Galop 
jis nusprendė ir parašė laiš-

rų yra, sunku ^pasakyti, bet gyvenimą, nes grįžti į tėvy- skelbiasi “Keleivyje.”

Štai Ką Šitas Porina
Praeitą rudenį po pusiau

dienio Piccadilly cirko dar
že, kaip paprastai, aibės u- 
bagautojų švaistėsi. Tarpe 
jų matyt vienas buvo kyt- 
resnis už kjtus. Mes dabo
jome jį ir stebėjomės, kaip 
sumaniai ir mikliai jis vilio
jo pinigus iš žmonių. Jo “a- 
takos” metodai veik visur 
buvo tie patys, o rezultatai 
gana geri — saujos pinigų.

kur jis buvo perduotas pre
zidentui Rooseveltui Prezi
dentas peržiūrėjęs jį susi
jaudino ir įsakė pasiusti 5 
dolerius tam vaikui. Vaikas 
buvo labai patenkintas ir 
rašydamas padėkavonę Die 
vui ant galo pridėjo: P. S. 
Pastebėjau, kad laiškas ke
liavo per Washingtoną, 
kur, kaip paprastai, tie biu
rokratai 95G nukniaukė

J. D. T.

NORI PRADURTI “GE
LEŽINĘ UŽDANGĄ

Valstybės departamentas 
skelbia, kad nuo vasario 17 
dienos Amerikos radio pra
dės siųsti į pasaulį žinias 
rasų kalboje. Bus perduo
damos žinios ir vaizdai iš 
Amerikos gyvenimo, žin ios 
bus perduodamos radio

Pagaliaus tas “kolektorius,”'tnnnporms bangomis ir ru- 
tur būt suprato, kad mes jį slska Programa tęsis vieną 
sekiojame. Jis prisiartino j ^teodą kasdien, 
prie musų. Jo rankose buvo! Rusų kalboje žinias Vals- 
nutriušusi mandolina ir ją tybės _ departamentas jau 
pakėlęs aukštyn prabilo Į keJi mėnesiai rengiasi skeb 
mus. “Vvrai, tai vra viena- Bti per radio, bet vis nega- 
tinis dalykas, kuriuo aš da- Įėjo orisirengti. Dabar, - sa
rau pragyvenimą. (Pauža), ko, “kliūtys jau nugalėtos.”
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nų. Edvardas yra pirmo lai
psnio leitenantas ir atrodo 
gražiai. Pasisvečiavęs ir su 
draugais pasimatęs, lakū
nas išskrido atgal i Tokio, 
kur yra jųjų laikina sto
vykla. Edvardas įsirašė ant

Bombos Ispanijoj Francijos Duona
Ispanijoj, Barcelonos Francijos ministeris P 

mieste, dvejuose magazi- Tanguy-Prigent atvyko i 6 mėnesių, o ištarnavo jau 
nuošė buvo išsprogdintos Kanadą derėtis dėl užpilki- aštuonis ir sako nežinąs, 
dvi bombos. Sako, žmonių mo Kanadoje kviečių ir ki- kada pasiliuosuos.

tokių maisto produktų. Jis J. D. T.maisto
lankysis ir Amerikoj. Fran 
cija vis dar neatsistatė po 
karo ir negali išsimaitinti 
iš savo derliaus.

TACOMA, WASH.

aukų nebuvo. Pasikėsinimai 
bombomis kartojasi visoje 
Ispanijoje, kur žmonės ki
taip negali pareikšti savo 
protesto prieš kruviną fa
šistų diktatūrą.

Komintemo Agentas
Lenkijos “Prezidentas’’ Amerikos Kongreso ko- 
I^enkijos seimas išrinko Į misija, kuri tyrinėja “nea- 

Lenkijos prezidentu rusų a- merikonišką veikimą" pa- 
gentą Boleslovą Bierut, ku- reikalavo, kad Teisingumo 
ris seniau buvo Kominterno' departamentas iškeltų by- 
agentas ir buvo priėmęs Ru-■ lą prieš Kominterno agen- 
sijos pilietybę. Jis ir dabar tą Kurtą Eislerį, kurs pa
yra aklas Maskvos įrankis pildė visokiu prasižengimų 
ir būdamas “prezidentu” ' Amerikoje. Komisija reika-
pildys visus Maskvos 
kymus.

įsa- lauja Eislerį laikyti griež
toje priežiūroje, kad jis ne
pabėgtų.

Japonijos Streikas
Japonijoj unijos buvo nu

tarusios paskelbti visuotiną 
valstybės tarnautojų strei
ką ir grasino net generali
niu streiku. Generolas Mac
Arthur išleido įsakymą, 
kad unijos streiko neskelb
tų. Unijos paklausė ir strei
kas liko atšauktas.

Fritz Kuhn Nekaltas
Vokiečių “atnacinimo” 

teismas svarstė buvusio a- 
merikiečio, “Bund” vado 
Fritz Kuhn bylą ir rado. 
kad jis nėra prasikaltęs 
prieš vokiečių tauta. Kuhn 
sėdėjo Amerikos

Rusija Demobilizuoja
Rusijos valdžia išleido į- 

sakymą paleisti iš armyos 
ir laivyno šešių metų vyres
nio amžiaus kareivius ir ju
rininkus. Kokie skaičiai ka
reivių bus paleisti, žinių nė- 

i ra. Bet ūkiški sunkumai 
verčia ir Rusiją mažint sa
vo išparpusią kelių milionų 
armiją.

Samavičiaus Pilietybės 
Klausimas

Nuo 1911 metų Antanas 
Samavičius, lietuvis ateivis, 
gyvena Tacoma mieste. Kai 
užėjo pirmas pasaulinis ka
ras, A. Samavičius atsisakė 
eiti į kariuomenę kaipo sve
timšalis. Jis tada dar nebu
vo Amerikos pilietis ir ma
nė, kad iis neturi prievolės 
eiti muštis už Ameriką, ku
rion jis buvo atvykęs tik 
laikinai gyventi.

Bet A. Samavičius pasili
ko Amerikoje ir vėliau iš

A.

LAIMINGAI PASIGYDĖ

Chicagiškė Mrs. Harriet Wynn, kadaise sirgo vai
kų paralyžių, bet išsigydė. Nesenai ji susilaukė dvejų 
dukrelių dvynukių. Apačioje parodyta dabar gimusi 
porelė, o šalia jos stovi kitos dvi jos mergaitės, irgi 
dvynukės.

ikirodos, geros ir manoma 
vasario 23 d. rinkliavą 
baigti. Laike prakalbų __

kelių* sykiy'bandė A-IPranešta. ksk auk« S”™1“;
merikos pilietybę. Bet dėl, ’ • i j - •
jo atsisakymo tarnauti ka-' ®ut.1 «e™;, ne vien.oi
riuomenėje pirmame karėjll.e,t.u,vl° n.el,kt«' kurs neP"-!

nesutiko duoti,ijimo iš po rusiško
Antano1 Aukokite kiek kurie 
lietuvė, •l'te. Lietuva ir

žmones bus jums dėkingi

vuz-
bus

Kas Mums Rašoma

KUR GEDIMINO 
KAVALERIJA?

40 Milionų “Čia 
Negyvena99

ir vėliau buvo ištremtas 
Amerikos, jis dabar gyvena 
Vokietijoj.

Kruvina Palestina
Anglai visoje Palestinoje 

paskelbė karo stovį ir iš- 
dangena iš Palestinos An
glijos pilietes moteris, o ci- 

kalėjime I vilius vyrus privertė eiti gy
lę į venti j gerai saugomas vie

tas. Anglai rengiasi išvaly
ti Palestiną nuo teroristų. 
Žydai žada priešintis.

Prieš Karo Prievole
Amerikos Darbo Federa-, Kartuvės Irane

cijos vykdomasis komitetas Irano vyriausybė skelbia, 
posėdžiavo Miami mieste, į kad įi pakorė 11 kurdų va- 
Floridoj. ir nutarė vienbai- dų, kurie pernai darė suk’i- 
siai pasisakyti prieš Įvedi- Įima prieš centro vyiiausy- 
mą Amerikoje priverstino. bę. Jie kaltinami papildę 
kareiviavimo. Federaciio"; visokių prasižengimų laike 
vadai mano, kad nėra jokio sukilimo. Kurdai buvo suki-į * 
reikalo priverstinai mokvti lę Maskvos paskatinti. Jie "• 
jaunus žmones vartoti gin-į reikalavo autonomijos po 
kius. rusų “globa.”

teismas jam nesutif----------sidėtu prie Lietuvos
pilietybę.

Pernai metais 
žmona, irgi ateivė 
gavo pilietybę. 1940 metais 
pilietybės davimo įstatymas 
buvo pakeistas ir kai kurios 
kliūtys ateivius įpilietinti 
buvo pašalintos. Remiantis 
savo žmonos įpilietinimu ir 
įstatymo pakeitimu, Anta
nas Samavičius šiais metais 
vėl kreipėsi i teismą, kad 
jam butų suteikta pilietybė.
Sausio mėnesio viduryje
teismas jo byla išklausė, i,■ D o. - •bet sprendimo dar neišneš Aleteandr* Braze-Brazev,- 
šė. Teisėjas Leavv bvlos iš.jCių. iss.nnkdama jį savo or- 
sprendimą atidėjo, jis sakė Jran,zaclJOS vice-pirminin-

už šią pagelba.

patyrinėsiąs, 
tais išleistas

Jis
ar 1940 
įstatvmo

K o r e s p o n d e ne i j o S

Jie jieško nuolatinės vietos 
apsigyvenimui.

Čia kalbama tiktai apie 
Europą, visai nepaliečiant 

Eropoje dabar yra 40 mi- Rusijos, kur karas ir žiau- 
lionų žmonių, kurie dėl ka- rus valdžios teroras milio- 
ro pasekmių turėjo pakeisti nūs žmonių iškėlė iš jų gy- 
savo gyvenamą vietą ir ku
rių adresas arba pasikeitė, 
arba kurie visai dar neturi 
adreso, nes jie gyvena kur 
pakliuvo.

Milionai žmonių buvo iš
varyti iš savo gyvenamų 
vietų: 6 milionai vokiečių 
iš Lenkijos, 3 milionai vo
kiečių iš
4 milionai lenku iš rytinės

venamu vietų.

ReumatiSki Skausmai
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. Čechoslovakljos, Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
, DEKENS OINTMEN’T. arba rašy- 

.- kitę į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;Lenkijos, virš miliono veng- •1-oz fcaRsLrii didele dėže
rų iš Čechoslovakljos, visi 
vokiečiai iš Jugoslavijos ir 
Rumunijos.

Dideli pasikeitimai įvyko i 
| visose šalyse, nes karas su-į 
jaukė visos Europos gyve
nimą. 40 milionų žmonių 
gyvena be adreso, laikinai.

Prieš pasaulinį karą A- 
gelbė- merikoje buvo gana daug 
jungo, žmonių, kurie buvo gavę iš
tik era- Lietuvos 

Lietuvos ordinus, 
i minus,”
1 dar kiti

ROCKFORD, ILL.

Dr. Braze (Braževičius)
Daktarų Draugijos Vice

pirmininkas
Šiomis dienomis vietos 

apskrities gj’dytojų draugi
ja pagerbė lietuvį daktarą

me-;
pa

iku.

PARSIDUODA KARMA
Parsiduoda farma, du trys arba 

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

J. LIUKEVlčIUS.
Firdale, Man., Canada.

valdžios visokius 
Vieni gavo “gedi- 

kiti “Vytautus,” 
kitokius skardinius

A. pažymėjimus. Kadaise mes
turėdavom gardaus juoko 

■ iš tų “kavalierių.” bet jie 
Į mums aiškindavo, kad pa
žymėjimai jiems duoti už 
jų “nuopelnus.”

Kaip ten buvo su tais 
nuopelnais pasakyti sunku. 
Gal vienas kitas buvo ir nu
sipelnęs, bet ir daugiausiai 
nusipelniusieji labai gerai 
žinojoj. kad ordinai jiems 
duoti ne už jų nuopelnus,! 
bet už pritarimą Lietuvoje 
esamai tvarkai. Kitiems vėl

PAJlESKOJlMAI
Petronėlė Tamošaitytė, Vincento 

duktė, po vyru Glebauskienė, pajieš
ko savo tikro dėdės Izidoriaus Ta
mošaičio, kuris paeina iš Raseinių 
apskrities, Jurbarko valsčiaus, Nau
jininkų kaimo. Girdėjau, kad prieš 
37 metus gyvenęs Northern Chica
go, o dabar nežinau kur randasi. 
Prašau jo paties atsiliepti arba kas 
apie jį žinote. Už suteiktas žinias 
atsilyginsiu ir busiu labai dėkinga. 
Mano adresas; (9)

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

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

P. O. Bo\ 666. Newark 1. N. J.

NUO UŽSISĖS ĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji« 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, 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 KOOT. su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši- /. 
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment . suteiks 
jums pagelbų nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO. lipt 2
4847 W. nth Street,'

CICERO 5«. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

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

t Dr. Braze nesenai sugri- 
kaitimas* pašalina'kliūti Sa-ižo.iš kar0, ‘“S*!08 apdova-i ordinai buvo duodami, kadį, J 

pasidaryti piliečiu K*”1’*maviciui 
ar ne.

Teisėjo Leavv sprendimas 
gali būti svarbus ir kitiems 
ateiviams, kurie yra pana

gioje padėtvje. Apie Anta
no Samavičiaus bylos iš- 
sprondimą pranešiu vėliau, 
kada teisėjas išneš savo 

i sprendimą.
Korespondentas.

ro laipsniu. Smagu šita fak
tą yra pranešti, nes dakta
ro tėvas, C. K. Braze, ku
ris dabar gyvena Floridoj, 
yra ilgametis “Keleivio” 
skaitytojas ir rėmėjas: ji;

įtuvę. Linkime gero pasise-;
1 kimo musų kolonijoj.

--------  i “Laisvėje” A. Bimba bur-{
Vasario 16-ta jau čia pat. nojasi. kaip tikras nenraus- 

Atvyks garbingas svečias, taburnis prieš garbingą be
buvęs Lietuvos Seimo narys tuvių tautos kovų veteraną 
Dr. Pajaujis ir pasakys Dr. K. Grinių, buvusį Lie- 
mums prakalba. Kaip 2:30 tuvos respublikos preziden- 
val. po pietų Lietuvių Kliu- tą. .........:s,~

VVORCESTER, MASS. BRIDGEPORT, CONN.

Musu Naujienos
ALT

1h> svetainėje.
Kai kurie musu “misio

nieriai” nepatenkinti, kad 
atvyksta Dr. J. Paiaujis.
Jie mano. kad jis gali pri
siminti ką nors iš Smeto
nos laikų apie savo teismą 
ir kitus dalvkus. O tie mi
sionieriai sako, kas neger
bia Smetonos, tas nėra lie-Į 
tuvis...

Bet visi kiti Worcesterio| 
lietuviai gausiai rengiasi; 
eiti paklausvti Dr. Pajau io j 
prakalbas. Jis puikus kal-i 
Kėtojas ir gerai žinomas 
kovotojas už laisvę.

Dr. .1. "Paiauio carhei Pir™niPko

Ta nepraustabumiška 
liga apsirgo ir kai kurie 
mūsiškiai fašistiniai pliuš
ka!, kurie nemoka suvaldy
ti savo tautiško liežuvio. 
Sarmata tokiems Bimbos 
bičiuliams. Bimba iš to 
duoną valgo, o ka gauna 
tie papliauškos, tai aš ne- 

' žinau.
Koresp.

KULPMONT. PA.

renčiamas “Aurora” vieš-l 
butvje bankietas vasario JGj K irnui 
d. vakare, neivvks. Gaila, 
kad taip atsitiko. Todėl 
svečią girdėsime tiktai die
ną prakalbose.

—o—
Slaugės Julės Miliauskai

tės. draugo Petro Miliausko 
dukters vestuvės ivvks tuoj 
po Velykų. P. Miliauskas 
dabar rengia puikų namą 
jaunavedžiams apsigyventi.

Vasario 2 d. Lietuvių U- 
kėsu Kliubas laikė savo mė
nesini susirinkimą savo sve
tainėje. BALF 89 skyriaus 

A. Barkausko 
pasidarbavimu ir kun. J.

pakalbėjus. kliubas 
paaukavo 50 dol. kovai už 
Lietuvos laisvę. Nors kliu
bas galėjo paaukoti dau
giau. tačiaus reikia pasaky
ti ačiū iiems ir už tai. Kliu
bas turtingas ir prie jo pri
klauso nemažai geni tėvy
nainių. Tikiu, kad ši auka 
Lietuvos reikalams bus ne
paskutinė.

—o—
Šiomis dienomis orlaivi-

Bridgeporto skyrius 
rengia Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 29 m. 
paminėjimą, vasario 23 d.,
3 vai. po pietų, šv, Jurgio 
parapijos svetainėje.

Kalbės tik atvykęs geras 
kalbėtojas. Dr. A. Gervy-’ 
das, kuris daug yra pergy
venęs po okupantais ir bu
vo kankintas vokiečių kon
centracijos stovyklose. Tik
rai bus svarbu išgirsti jo 
kalbą. Tai gal Bridgeporte 
bus pirmas tokis kalbėto
jas. taip plačiai Europą ir 
pabėgėlių lietuvių kančias 
matęs ir pats pergyvenęs. 
Bus ir daugiau kalbėtojų.

Del vasario 16 d. nebuvo 
galima gauti kalbėtojo. Bet 
mums ir musų kolonijai yra 
didelė garbė gauti tokį ge
ra kalbėtoją, kaip Dr. A. 
Gervydis, kad ir savaitę vė
liau. Tad atminkite visi 
Bridgeporto ir apylinkių 
lietuviai, atsilankykite i šį 
minėiimą, nes tikrai bus ko 
pasiklausyti.

Taipgi Tarybos skyrius 
veda vaju Lietuvos vadavi
mo reikalams ir lankosi do 
namus šie asmenys rinkda
mi aukas Lietuvos Laisvini
mo reikalams: p. Am. Elo- 
veckienė Aml. Tatariunie- 
nė, Aml. Tuskienė. Ona, 
Mačiukaitienė, Ona Rama-i 
nauskienė, Ona Einorienėj 
J. Minalga, J. Stanislaus-) 

P. Remeika. A. Stani-'

ilgus metus gyveno Keno- 
shoj. Wis.

Jaunas daktaras Braze 
tarnavo Filipinuose prie pė
stininkų divizijos chirurgų 
ir išbuvo tenai 5 mėnesius, 
kuomet ėjo atkakliausios 
kovos su japonais. Gabio
mis savo operacijomis jisai 
išgelbėjo daugelio sužeistų
jų gyvybe. Už tas jo pastan
gas jam buvo suteiktas Le
gion of Merit medalis 
Darbas tenai buvo toks sun
kus, kad daktaras Braze per 
5 mėnesius neteko 50 svaru 
svorio, o

kų padarytų juos 
vado principą.’’

Dabar tai praeitis ir į 
tuos blėkinius dalykėlius, 

Į tur būt. ir patys juos gavu-

ra pajieškomas Peter Milis, ku- 
pirm trijų metų dar gyveno 

39 E. 2ūtn St., Cievčiand, Onte.
demokratiš-1'Tieškornllsis Utenbs apsk., Užspa- 

I lių miestelio. Jis pats ar kas jį ži
no, prašomi kreiptis “Keleivio” ad
resu: 636 Broadway, So. Boston 27, 
Mass. Yra svarbi žinia nuo gimi
nių. * (8)

“pagal

šieji retai bežiūri. Iš tiesų, 
koki nauda iš tu ordinų ir 
skardiniu zabovėliu?

Bet aš noriu priminti ki-! 
tą dalyką. Dabar eina A-j 
merikos lietuvių visuome
nės ekzaminai. Ar mes iš
laikysime tuos ekzaminus? 
Ar subursime savo jėgas, 
kad sukeltume daugiau lė
šų Lietuvos vadavimo dar
bui paremti? Aš nežinau, 
kaip pasiseks Amerikos Lie
tuvių Tarybos vajus. Bet 
man norisi paklausti, kur 
tame vajuje yra tie “nusi-

Pajieškau mano vyro, Juozo Ga
vėno. Girdėjau, kad jis dirbo saliu- 
ne ant 11-tos gatvės. Philadelphijoj. 
Aš gavau laišką iš Lietuvos nuo jo 

I sesers. Noriu pranešti jam svarbių 
J žinių iš Lietuvos. Todėl prašau jį 

patį, ar kas jį žino. pranešti man 
mano vyro Juozo Gavėno adresą. 
Prašom rašyti; (8)

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

Giminės Vokietijoje jieško Ame
rikoje Pranės Jodelvtės-Mironienės, 
kilusios iš Pamalaišio kaimo. Svėda
sų valsčiaus. Ji pati ar kas žino jos 
adresą, prašom pranešti;

ROZ. KAVOLIUNAITĖ,
Hanau a/M
Lamberg Str. 84,

Germany, U. S. Zone.

Žoles ir Šaknys
Mes parduodame 

i ”A visokias žoles ir vi- 
A sokias .šaknis j usu 

sveikatai, ir pasiun- 
-^=7 čiam j jūsų namus, 

bet užsakymas ne- 
x turi būt mažesnis,
Oi kaip už $1.00. žolės

ir žiedai po 1 unc.
Europos Ramunė.................25

Liepos žiedai ...........................25
Imbieras baltas...................... 20
Trukžolių šaknys ...................25
Alavijų sakai ......................... 20
Valerijono šaknys ................20
Devinmacės žiedai.................25
Ajarų šaknys .........................25
Raudonalksnio žievės...........20
Karališka mėta.......................20
Metelė Pe'yna ....................... 25
Gyvatgalvio lapai ................. 25
Plaukams Tonikas ................50
šampoo plaut galvą............. 50
Vitaminai B Complex . . $2.75

ALEXANDER’S CO.,
414 W. Broadway,
So Boston 27, Mass.

du daktarai. k\’"Į pelniusieji” kavalieriai, ku-
,S1L ^iriems už ju nuopelnus buvo

proto. Ne kartą daktarai tu-j p,įsefftos ‘
rie dirbo

- r___ _ skardinės zvaigz-
rėdavo mesti operacijas jr panašios cackos?
griebti ginklus, kad apgy-!Ku). ta “nuopelnais»
nūs nuo įsiutusiu japonų su-įGedimino kavalerija
ve ir sužeistuosius.

Be Legion of Merit me
dalio. Dr. Braze turi dar 
kelias kitas dekoracijas.

Gaila tačiau, kad jauną 
daktara ištiko nelaimė. Ne
senai jis buvo nuvvkęs į 
Miami. Fla. aplankyti save 
tėvus. Kaži ir Jule Braže
vičius. Važiuoiant tenai a”- 
tomobilium, iš priešakio at
lėkė kita mašina. Vengda
mas koliziios. daktara-' 
bandė išsisukti i šoną. Bet 
kelias buvo siauras ir jo au

sų i-
vairių laipsnių žibučiais?! 
Deja, musų vajuje, Lietuvos 
vadavimo rimtame darbe, 
kavalerijos nėra. Priešin
gai. daugelis kavalierių li
ko ištikimi savo fanaberiiai 
ir. pasivadinę “tautinin
kais,” ne tiktai stovi nuoša
liai bendro darbo, bet dargi 
stengiasi kenkti tam bend
ram darbui. Bendrąjį lietu- 

j viską darbą, kada už jį 
nieks jokiu ordinu ir žibu
čiu neduoda, tenka mums 
dirbti be tos žvangančios

tomobilis apsivertė ir sudu- kavalerijos pagelbos. Tai 
žo. Buvo sužeistas nats dak-Įvadinasi “nusipelnę” žmo- 

vadintaras, io du sūneliai ir iau-'nės! 
nesnysis brolis Benediktas, čiau

Dabar daktaras jau su
grįžęs namo ir šios auvlin-Į___
kės gvdvtoiai išsirinko jį 
savo draugijos viršininku. !

Korespondentė.

Aš juos genau 
šalaputriais.

Kovelis,
Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠAPA

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.

Senovės Lietuviu Žinvčia

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

Knyga didelio formato. 271 pusi. Kaina $1.00
rinkas Edvardas Olson. A- kas.

Radze- <lomo Ališausko sunūs, bu- čauskas, J. Kalookas, J. 
N. H., Vf> parskridęs iš Jaooniios Blažvs. ir prisidėjo parapi- 

nusipirko Worcesteryje na- atlankyti savo tėvelius. Pa- ios vikaras, kun. W. Pranc- 
mus ir užsidėjo mėsos krau- liuosuotas buvo 20-čiai die- kietis. Rinkimo pasekmės,

Riznierius Stasys 
vičius. iš Nashua.

“Keleivis” visada yra srera 

dovana draugams ir pažįsta-
miems. I žsakykit ji savo arti-‘ * •
iriesiems!

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

KAZIMIERAS BALSEU D H. 
Rochester, N. H.

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



Pusjegi^Jesta^ v t-UO*

Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENE

Elena Dubysa.

Flensburgo Varpai
(Tęsinys) šaltuona suėmusi i save iš-

-Čia - tai 'užkandis!- «n»«į ,snie«’ fe“™, 
sušuko batsiuvis ir nubėgęs -iusl." ran u. ~ » » -
j virtuvę atnešė peili ir duo-,z.° 1. lr ne« °avrt nos. Batsiuvis tSoj pradėjo'.įents tyrus, asaras^- 
sveikinti su kavos 'puoduku.
pripiltu degtinės. bos vis tebestovejo ant zeg

—Sveiki. . Na, o ka čia11“! nuo kranl° lkl krant0ką čia'
purtytis... Iš sykio!

Dabar Neverdauskas ry
žosi užmegsti pasikalbėji- . . . .
mą su kalėjimo prižiūrėto- į J- Izidoriaus Stankaus. Da- 
- bar jo sodyboje jau gyveno

vokietvs Ozą. kuris dažnai 
užsivilkdavo . rudą unifor-

nuvestas lieptas, atlaikąs 
daugelį Šaltuonos potvynių, 
sumaniai iš rąstų surištas a.

— —VI 5, BOSTON

ŽVAIGŽDĖS DIVORSUOJA ron tai įų itaka veikia žmo
gų kitaip. Todėl viena die-( 
na gali būt žmogaus reika
lams palanki, kita — ne. Į ____

Astrologijai aiškinti yra AR BUVO VISUOTINAS 
susikurusi jau gausi litera-j TVANAS? 
tUl’a J ji duoda savo sekė- Bažnyčia sako. kad buvo 
jams visokiu patarimų ir 
nurodymų.

• Štai, tūla našlė rašo vie
nam astrologų žurnalui to
ki klausimą: “Aš buvau lai
minga su pirmutiniu vyru,

■bet jis mirė. Dabar prie ma- 
; nes periasi kitas. Tačiau a

rir. vasario 12 d., !□-»/

'Keleivio” Knygos
• moks

las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, 
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su
rinkti į kelias dienas visų veislių 
gyvūnus, kurie gyvena išsimėtę po 
visų žc.nė' kamuolį? Kaip ji ga 
l»j.» tuos gyvūnas prastoj savo ar
koj sutalpinti? Iš 1 ur <m< i liet 
vandens, I a.l vi-a ze.ny ajiMmiu'. 
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo ausi ras
ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis
lių žmonės ? šitie ir šimtai kitų

i nerpfi-ni Žinoti ar mudu klausimų. į kuriuos negali atsakyti . laU .zlnoĮ*’ <« muou. jokis kunigas, yra nuosakiai ir aiš- 
tiksime viens kitam. Mato ‘

ju.
Jis pasakė jam:
—Vienas iš mano apie

linkės yra patekęs i kalėji
mą. Ar nebūtų galima pa
duoti per tamsta jam mais-. 
to?

—Ne, brolau. Griežtai 
uždrausta. Už ką tas žmo
gus yra į kalėjimą papuo
lęs? Kaip jo pavardė?
- —Zenonas Stankus.

mą. Jis savo pasirodymu 
gyventojuose sukeldavo iš- 
gąstį. Bet apielinkės miš
kams pradėjus žaliuoti, vi? 
dažniau pradėjo darytis ne
saugesnis Ozo® gyvenimas. 
Ypatingai pavojingos jo gy
vybei dažnos kelionės, su- 

| rištos su jo zonderfiurerio

Mūviu žvaigždė, Laraine Day, bylinėjasi teisme 
dėl savo divorso. Ji parodyta čia su savo advokatu, o 
užpakalyje jos (su vilyčia) stovi jos buvęs antras vy
ras, J. Ray Hendricks. Po antro divorso ta žvaigždė 
ištekėjo už trečio vyro, bet kilo abejonių, ar jos ant
ras divorsas yra geras.

—Aaaa... Tai jau jo nė-.tarnyba. Daugelis jaunų vy
ra... Vakar su transportu iš- rų, per prievartą paimtų 
vežtas į IX fortą... Žinau, kariuomenėn, nenorėdami
žinau, toks aukštas, jaunas 
Gestapo žinioje... Jau jo nė
ra...

Neverdauskas nieko dau
giau neklausinėjo. Tik jo 
krutinėję degė biauri deg
tinė, lyg karštos žarijos. 
Dabar prižiūrėtojas ir dau
giau papasakojo, kaip pa
smerktuosius veža, kokios 
jų paskutinės gyvenimo va
landos. Bet Neverdauskas 
mažai jo kalba domėjosi. 
Pasibaigus vaišėms ir išėj'us 
prižiūrėtojui, jis visą naktį 
negalėjo užmigti ir vis gal
vojo:

—Zenono nėra... Ir Ze
nonas jau sušaudytas... Ir 
komiteto nėra... Visa Lietu
va okupantų trempiama, 
jos žmonės šaudomi ir kan
kinami... Visa Lietuva — 
sušaudytųjų ir nukankintų
jų kapinynas... Jis ilgai var-

būti įrankiais prieš saviš
kius, su ginklais nuėjo pas 
žaliąjį “generolą” būti par
tizanais. Prie jų prisidėjo ir 
pabėgę iš koncentracijos 
lagerių kaliniai ir darbinin
kai. Visi, kuriems nebuvo 
kito kelio siaučiant nežmo
niškam t e romi, traukė į 
miškus.

Ir niekas nesistebėjo, kai 
kartą Ozą buvo rastas ne
gyvas ant vieškelio. Dabar

MERGUŽĖLĖ LAUKIA
Vėjužėlis smarkiai pučia, 
Vėjužėlis kaukia.
O jaunoji mergužėlė 
Manęs jauno laukia. T
Laukia, sėdi ji prie lango.
Gailiai ašaroja:
Žiuri, žiuri į kiemeli—
Niekas juo nejoja.
Nežinau, vai, kas daryti.
Kaip pas ją man lėkti:
Ji taip toli, vai, kaip toli— 
Negaliu pasiekti.
Vėjužėlis smarkiai pučia. 
Vėjužėlis kaukia...
E, aš josiu, pas ją josiu.
Nors audra ir siaučia.

Zigmas Gėlė.

žmonėms atėjo nauji rupes-| ^4 ASTROLOGIJA C IMT] SIAM
ciai. Jau karo audra siautė l e ------------ —čiai. Jau karo audra siautė 
Rytų Lietuvoje. Ir jau at
sirado pabėgėlių su visomis 
šeimomis, kurios su visa u-

VASARIO MĖNESI

tesi ant medinio suolo ir tikj aUgę jr neatskiriamai susinriziu virto ciirrwrlfti nklĮt ___  v _ ___  _ •—prieš rytą sumerkė akis.
—Rytą, ištuštinęs kelio

nės maišą ir skrynutę, Ne
verdauskas, lyg viso savo 
gyvenimo netekęs, keliavo 
panemuniais atgal...

IV.

te, jis yra gimęs rugpiučio 
5 d. o aš — gruodžio 1 d. 
Busiu labai dėkinga, jei 
tamstos pasakysite savo nuo 
monę...”

To magazino redakcija 
atsako taip: “Tamsta gi
mei Sagitariiaus ženkle, o 
jisai gimė Liūto ženkle, ku
rie sudaro su saule trikam
pi. Tai yra labai geras pa
grindas judviejų harmoni
jai Jo ženklas valdo roman
są, o tamstos — prisiriši
mą. Todėl linkime jums lai
mingo gyvenimo...’’

Kaip sakėm iš pat pra
džios, astrologija nėra mo
kslas, bet kultas, kitaip pa
sakius, toks tikėjimas. 
Daug yra žmonių, ypač mo
terų, ir dargi apšviestų, ku
rios tiki. kari žmogaus liki
mas ištikrųjų priklauso nuo 
planetų įtakos. Mes tam ne
tikini. bet davėm čia mažą 
astrologijos pavyzdi,
musų skaitytojos žinotu, 
kuo ji užsiima. Žinoti rei
kia viską.

kiai išdėstyti šitam veikale. Knygų 
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 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis. So. Boston, Mas*. 
1909 m., pusi. 63......................... Ž5c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

kis veikalas trumpais ir aiiklaP 
faktais parodo, kaip iki šiol keiles 
draugijos formos, ir kodėl turės būt 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25. 
NIHILISTAI

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

DELlvO KEIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia rtė! te, ked 
noriai, atšaus nepugaivojys imogua 
Bet dėl ko gi nurisi* l*ėl k - b-- vmIu'ic 
žmogus silpsta? ir det.-,o vienas įmu
štas duoda daug:* u nj-euų. Kitas tu*, 
žiau? Dėlko žmogui rei-■« -u,. r«.>. 
druskos ir kitų panašių gaivu ų? \- 
Jčl jam reikia riėLalt,. Sun »s 
mus suprasi tiktai iš šios kaygtt' s 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaJė 

D-ras F. Matulaitis. Antra, perfeuz* 
ta ir papildyta laida. Kama .. 25c.
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuna per amžius? ?i uit£> 
guojanti politiškai-ekonomišką klau 
simą aiškina garsuis Y okieujoa so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta 
ky. Kaina .................................
KAIP SENOVĖS ŽMONES PECSI- 

STATYDAVO SAU ŽEME
Labai įdomus senovės filosofų da- 

leidimai apie žemės išvaizdą, ragai 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: ‘Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.’’ 
Parašė Z. A leksa.
40 pusi.......................................... I®c-

DŽIAN BAMBOS STYCIAL
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na

gu Amerikoj mii.ašaino. Šioje Miego
je telpa net 72 “Džian Bambos tpy- 
žiai,” eilės, pasikalbėjimai, brmoria- 
ciški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 2.V
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturioe kitos apysakos: (1 s N»-
Parašė kun. M. Valadka. Knyga užsitikintis Vyras; <2» žyointi Gino. 

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų (3) Klaida;_(4| Jtorekta. Jose nero- 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro-jdoma kaip žmonės paikai t:ki i vi<o> 
do, kad jis nėrS joks Kristaus vie-; «ns prietarus, burtus ir tt. .... lSr 
tininkas. 224 pusL Kaina .. H.» ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVfiJE?

APIE VALGIUS I

Panašios knygos lietuvių kalboj* kad 'ki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai be, 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko 
kius jie santikius su žmonėmis turė- 
•o. Knyga stamli ir labai užimanti. 

[Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.0t

Kaip Pagaminti Gerą 
Tešlą Pajui

i MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi 
t sofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka*

________ gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-
e, , . ... kius, tai perskaityk šitų knygelęSvarbiausia pajaus dalis Kalba labai lengva. Knyga Drotau- 

yra jo pluta (erust); ji tu- K““
*1 vuvi gai ui ii vi <xpi. vz - ---------------------

kio manta, su vežimais pri-' .Rn?“’. ne^> . Susirašinėjimui palankios
krautais drobėmis ir visais}Pne esmes, norime'šio mėnesio datos vra: 2. 7,dukterų kiaičSis keliavo!Įspėt, kad nesu-* 13. 14. 16. 18, 23 ir 24. Ne^ 
nežinodami kur Žmonės m^ytu ^trologijos su as- palankios dienos — 1, 8, 
norėio viską iteelbėrika*!1™0™^ A^onomi.ia y- 12. 17 ir 21.
jų buvo sukurta. d«,mtme- ku] ,j ; , ir Vepia Sj(£ X
ciaiB. su kuom jie buvo su-!,;v-t- ’■įtikėti, kad žmogaus būdas Necalankios - 

į ir likimas priklauso nuo to. 22.t • — ■ • •  i* i iiMinao mi’ > t*
^L8irT.Z.SaT^ kokių planetų Įtakoj jis y-

1, 8, 15, 19

Pasilinksminimui palan- 
ira gimęs. kios šios dienos: 3, 6, 14,

Taigi pasiklausykite, ką 15. 19. 20 ir 24. Nepalan-'piaklį" Su
avis u- Y edėsi karves, kol t 
jos būdavo atimamos vo-,
kiečių kareivių ir P.asker-! ,0 ija k ; ku-,kios - 2 7 13 18 it

ateinančios audros!11?. yra gimę vaaari° mene- Draugystei geros dienos:lytų
žmonės bėgo pėsti ir va-j'^.^..^ 3,

23.

6, 13, 14. 16 19. 20, 22 
vasario diena jr 24. Negeros _  2. 7, 12.yis labiau ir labiau da-, žiuoti į vakarus. ,tuH vig k}takią rfcik^mę ki_ 15 if 21

rėsi keistesne senute Stan-» h- kai vieną vakarą nuo-tokiems dalykams. Pavyz- Namu reikalams laimin- 
kuviene. Jos melsvos akys čanoje apielinkėje atsirado džiui, vasario ld. (šeštadie- go« datos vra- 19 15 18
?easnėrej^T buvT kažkoks i<la“? Mriu.om«"ės. su sunk- nis) yra laiminga skoloms. 23. 24 ir ^7.' Nelaimingos 
resnes. jose duvo KazKOKs yezimiais ir kitais pabūk-1’ ’ ’ * * ’ "
ilgesys, paslaptingumas. Ji Jais ir tolumoje girdėjosi
dažnai kalbėdavo apie Ši- kurtus griaudimas, Never- 
luvos stebuklingą Panelę, kauskas įsakė saviškiams 
apie po koplyčios altoriumi į dubiai krauti vertingesinus 
esanti šventą akmenį, apie daiktus i maišus, kitus už- 
pušynus, kūne aplinkui [kasti į žemę ir skubiai ruoš- 
tamsia juosta juosia stebuk-rtis kelionėn.
lingą vietą ir kurių plačios Rytojaus diena atvykęs
šakos yra palinkusios kop
lyčios linkui. Ir kai vieną 
vakarą senutės Stankuvie
nės pasigesta namuose, vi
sų Neverdauskų šeimos na
riu jieškota jos. nueita prie 
Šaltuonos upės liepto, šauk
ta ią vardu ir žiūrėta ar nė
ra ios nupuolusios nuo liep
to į upe. Bet jos niekur ne
buvo. Ji buvo dingusi be ži
nios ir niekas nežinoio kur. 
Buvo nuvykta ir į Šiluvą,

kariškis su metaline žanda
ro ienta ant krutinės, jiems 
pranešė, kad iki pietų jie 
apleistų namus. Čia ateinąs 
karo frontas, gyventi pavo
jinga.

Netoli jie tą dieną nuvy
ko. Trys žmonės vežime: 
Stasė, Neverdauskas ir jo 
sena motina. Už kelių kilo
metrų jie buvo sulaikyti ka 
riškių ir nuvaryti į vieno 
ūkininko daržinę ir ten Ne

apie kurią ii taip dažnai i verdauskas su Stase atskir- 
kalbėdavo. bet ir ten nie- ti. Jiems paaiškino, kad jie 
kas nebuvo matęs tokios se-'turės kasti apkasus. Darži-
nutės

Dabar Stasė liko viena. 
Ji dažnai užsidarydavo į 
kamarą ir atsistojusi tarp 
miltu kubilų, kabančių kum

nėj buvo jau daug privary 
ta žmonių, vyru ir moterų, 
jų tarpe nemažai pažįsta
mų.
• Jie kasė apkasus netoli

kolektuoti, bet netikusi ro
mansui.

Nurodysiu čia plačiau, 
kam kurios vasario dienos, 
astrologu įsitikinimu, yra 
laimingos, o kurios — ne.

Bizniui laimingos šio mė
nesio dienos yra: 2, 7, 14, 
16, 19, 20, 23 ir 25. Nelai
mingos — 1, 8, 11, 15, 18 
ir 24.

Pirkimui laimingos die
nos — 3, 10. 15, 19 ir 22.

Skolom* . kolektuoti lai
mingos dienos šios: 1, 7, 
13, 15, 19 ir 24. Nelaimin
gos — 2. 8. 12. 17 ir 22.

Meilei laimingos dienos: 
3, 6, 14, 15, 19, 20, 22, 24 
ir 27. Nelaimingos — 1. 7, 
11. 16 ir 25.
liavusi javų laukais, darė 
liūdną vaizdą. Lieptas per 
Šaltuoną tebestovėjo, bet 
Stankaus ūkis jau buvo 
bombos sugadintas. Paste-

—2, 8, 11, 17 ir 21.
Svečiams priiminėti ge

ros yra šios datos: 1. 7, 11, 
14. 18, 22 ir 23. Negeros— 
2. 8, 10. 17 ir 24.

Pasimatymams laimingos 
dienos: 6, 13, 18, 21, 25, 
27 ir 28. Nelaimingos die
nos — 5, 12. 1? ir 23.

Darbams palankios da
tos: 3. 6. 14. 15, 19, 20, 22, 
24 ir 27. Nepalankios — 2, 
7, 13, 18 ir 21.

Romansui sėkmingos die
nos: 2. 7, 13. 15, 19, 20. 22 
ir 24. Nesėkmingos — 1, 8. 
14. 18 ir 21.

Pardavimui laimingos da 
tos: 2, 11. 15. 19. 20. 22 ir 
24. Nelaimingos — 1, 10, 
14 ir 21.

Kelionei laimingos die
nos: 1, 9, 15, 19 20, 23 ir 
24. Nelaimingos ~ 2 8, 16 
ir 21.

Kodėl viena diena yra 
laiminga, kita — ne? Taip

ji tokia butų, reikia žinoti, 
kaip pagaminti jai tešlą. 
Taigi paduodame čia leng
vą ir gerą būda. kaip tokią 
tešlą pagaminti. Pluta bus 
tokia trapi ir gardi, kad 
geresnės nenorėsite. Imama 
šitokia proporcija:

2 puodukai su kaupu miltu. 
Nepilnas šaukštukas druskos j 
Trys ketvirtdaliai puoduko 

riebalų.
5 ir pusė šaukštų vandens. 
Šaukštą miltų reikia iš- 

vandeniu. Liku
sius miltus su druska reikia 
persijoti i bliudą ir sumai
šyti su riebalais, kad trupi
niai pasidarytų tokio didu
mo. kaip žirniai. Tada su
pilti vandeny išplaktus mil
tus ir lengvai išmaišyti ša-j 
kūtėmis. Kai suspaudus ran I 
koje tešla laikysis krūvoj, 
ji bus gatava pajui. Tuomet 
ją perskirti pusiau, iškočio
ti ir daryti pajų.

Blėtą pajui reikia gerai 
ištepti riebalais ir iškloti 
ją iškočiotu blynu, taip kad 
tešlos kraštai stovėtų ly
giai su blėtos kraštais. Ant 
tešlos sudėti pajaus medžia
gą. kuri gali būti iš obuo
lių, uogų, kiaušinių ar kito
kia ir uždengti kitu blvnu. 
Kraštus suspausti. Išdurti 
kelias skyles, kad garas ga
lėtų išeiti, ir kepti. Sekan
čiame “K.” bus, kaip kepti 
pajų iš obuolių.

rrrrrrrvvTvrrrrrrrrrTnp

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 į metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.

“Keleivis” 
tik $3.00

kainuoja
metams.

“KELEIVIS” 
636 Broadwav,

So. Boston 27, Mass.
t

Arba kaip tėvų vartojami avai<>- 
namieji gėrimai atsiliepia ių »**- 
Gidu Kas vra arba utidi k&Ja aun 
boti kūdikių tėvais, butiuu (urėtų 
oerskaityti šit« knygutę. Kaina lO
EILES IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilė*, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kains 
SOCIALIZMA6 IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė Šituo syaib,u 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kivk- 
nas katalikas ir socialistas. Paiaži 
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
Kaina .......................................... »8c-
MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

, Šioje knygoje telpa daugybė nao- 
jų, labai gražių ir juokingų monolo 

i gų ir deklamacijų. Visokios temo* 
į lįįrhininkįškos. rtvoliuciofieriskcs 
! tautiškos, humc’-’stiškos ir laisvant* 
i niškos. Visos skambios. geros
1 Tinka visokiems apvaik.šėioj: mama 
baliams, koncertams ir tt. Antra pe- 
gerinta laida. Kaina .................. C6c
KUNIGŲ CELIBATAS

' Si knygelė parodo, kodėl Romo*
’ popiežiaus kunigai nesip&čiuoja. Čia 
■žaiškieta visa jų benatystės istorija,

: jos pasekmės ir doriškas dvtsišlujoa 
‘nupuolimas. Šių knyga turėtu per- 
Įskaitvti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
terįs, dukterįs ir mylimosios uej *- 
pultų į tokią kunigų globų. Parašė 
kon. Geo. Totrnscr.d For, D. D., an- 
lietuvino Ferdinand de Šamogitia. 
Kaina ......................................... 28e
KODĖL AS NETIKIU
Į DIEVĄ?

Laisvamanis ėia pasako, kodėl j.U 
negali tikėti. Pilna argumentu, kuria 
nesumui joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės ..................................... 20«
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje, bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kac 

; žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis^
*kaitymas. Kaina ................
ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITE. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston. Mass.
1914 nu, pusi. 28................

26c

10c.

“Keleivi*,” «3<» Broadarej, 
Seetb Bcetoru Me*»-

SIELOS
BALSAI

bėjusi tai Stasė paprašė ka
reivio. kuris prižiūrėjo ka- yra todėl, sako astrologija, 
simą, kad jis leistų jai nu- kad planetos nuolat keičia 

saY° v’e^as dausose. Pavyz-eiti prie upės. Jis leidp 
Ji nuėjo prie Šaltuonos

ir ilgai žiurėjo į tą vietą,

KAS STIPRESNIS?

Ateis diena, bet paskutinė. 
Žiūrėsim, garlię kam atims;
Ar truks lietuviška krūtinė.
Ar stips maskoliaus pasiutims?

1
Pranas Vaičaitis.

nių ir liūdnai žiūrėdavo per į savo viensėdžių, palei vieš- 
iangelį Šaltuonos link. Ki-Įkelį, einantį nuo Nemuno i 
tame krante palikę gimti' šiaurę. Per savaitę laiko
namai jai teikė kažkokią kasant, jie patyrė karo bai- kur nesenai dar stovėjo tė- P}, tai jų virpėjimas etero 

sodyba. Dabar jos buvo bangomis veikia žmogų vie-;

džiu. kada Marsas, Merku-
ras ir saulė sudaro trikam- • « • • •

paguodžiančią viltį ir jėgų senybes ir pergyveno lėktų- vų s 
pernešti Us sunkias, kanki- vų puolimą, nukreiptą prieš palikę tik akmeniniai pa- 
nančias dienas. kasančius apkasus. matai.

Ir taip atėjo pavasaris.1 Tuoj visa apielinkė, ža- (Bus daugiau)

naip, o kada \ enera. Mar
sas. Jupiteris ir Neptūnas 
atsistoja keturkampio figu-

BROLIA1 KAUJAS

Lietuvoj šėlsta maskoliai. 
Plusta, teka kraujas. 
Lietuvoje musų broliai 
Už liuosybę kaujas!

J. žilius-Jonila.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papoeMa daugeliu spalvuotų puikių paveikslą, 
223 poslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, SEIMYN18KOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

Popieriniais apdarais $1.00
Audimo apdarais $1.25

kiekvienas tarita ĮiąasMI savs kaygyaę minėt* knyga 
Kiekvienas nadplrksa «« kayg* pasidžiaugi.. r.wr... «er«aarf» 
niųst “Money Orderia.” Popieriniu* galima musu (»-,<••« ?M‘r»- 
tame konverte, bet talkia aiikiai užrašyti »»w ir K-*..-*• *o 
re.«ų ir nepamirškit prilipyt ul3 centus markę.

r ** 1C £ 11 E I 'V 1 S •*
636 BROADVVAY, SO. BOSTON. MASS.
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Dabar Amerikoje yra kodėl kapitalistinėj tvarkoj 
“prosperity” laikai. Darbai ūkio gyvenimas eina šuo 
eina. 58 milionai žmonių liais — tai skubos keliu vis 
turi nuolatini darbą. Bedar- kas gaminama ir perkama,
bių yra labai mažai. Eina 
statyba. Dirbtuvės yra už
verstos užsakymais. Uždar
biai gal nėra labai aukšti, 
bet dirbant pilną laiką gy
venti galima. Galima ir nu
sipirkti kas reikalinga iš 
forniėių ar kitokių dalykų.

Kada darbai eina, tada 
yra “geri laikai” arba pro
sperity. Bet kiek ilgai tas' 
tęsis? Buvo nesenai 
šų, kurie sakė. kad

tai paskui vėl ateina nedar
bas, prekių perteklius ir de
presija. Teorijų sugalvota 
daug. bet dar niekur kapi
talistinėj tvarkoje niekas 
nesugalvojo tikro budo, 
kaip išvengti depresijos. To
dėl visi anksčiau ar vėliau 
čia laukia depresijos, kuri 
turi ateiti.

Daugumas žmonių mano, 
.kad busima depresija Ame- prana-: rjjęOj ]ous iengva> o ne ^ki
žiauri, kaip 1929 metais.

ink>°-,e sesl Beveik kiekvienas 
milionai bedarbių. Tie pra-,5av0 šird je ma

Pr? Represija palies jo kainiy-
'UrtES* % "e< ar^ ną. bet nepalies jo patižs
Amerikoje nebuvo. Bet visi Bet dėl ‘ 
žmonės klausia, kaip bus 
toliau Kiek ilgai darbai eis ai. vėliau j; ateiį 
ir kada ateis depresija ’ ar. Atsargus žmonės dabar 
ba krizis, kurs visada po jau ,;1.adeda branginti do- 
gerų lmkų mus aplanko. Įlerį. Jie sako, greit doleris

J šitą klausimą atsakymą bus brangus. Prekės atpigs, 
turėtų duoti ekspertai eko- • * - - 1

žmogus 
kad gal

depresijos atėjimo 
s neabejoja. Anksčiau

nomistai, biržos spekulian
tai ir kitokie biznio žinovai. 
Bet jei jų paklausai, tai kiek 
galvų, tiek atsakymų. Kiek
vienas pranašauja kitaip. 
Išeina, kad tie biznieriai 
patys nežino. Kiekvienas 
mano, kad depresija turi 
ateiti, nes ji visada ateina 
ir nuo jos kapitalistinis u-

bet dolerių bus mažai ir to
dėl verta iš anksto pasirū
pinti dolerius taupyti. To
kio atsargumo verta butų 
mums visiems pasimokyti.

Dabartiniu laiku Ameri
koje dar daug ko Unkšta. 
Trys milionai šeimų dar ne
turi butų, o milionai kitų 
šeimų norėtų turėti erdves
nius ir patogesnius butus. 
Namų statyba dar negreit 
patenkins butų pareikalavi
mą. Amerikoje dar yra vie
tos dėl 15 milionų naujų 
automobilių. Amerikos pra
monė dar negali patenkinti 
viso prekių pareikalavimo 
iš užsienių. štai delko 
žmonės mano, kad Ameri
ka negali greitu laiku tu
rėti sunkią depresiją.

Bet iš kitos pusės reikia 
pasakyti, kad Amerikos ga
myba dabar yra 89% di
desnė, negu ji buvo prieš 
antrą pasaulini karą. Da
bar pagaminama daug dau
giau visokių prekių, negu 
1936-39 metais. Amerikos 
“gamybos stebuklas.” kurs 
supurtė pasaulį per antrą 
pasaulini karą armotomis, 
tankais, orlaiviais ir bom
bomis, dabar pasireiškia 
traktoriais, trokais, skal
biamomis mašinomis, radio 
aparatais, elektros prietai
sais ir kitokiomis gerybė- 

Kaip tik prekių badas 
pašalintas, prekių kai- 
pradės kristi. Kai ku- 
dirbtuvės pradės ma- 
gamybą. Tai bus pir-

kis dar neturi jokio vaisto.
Bet kada ateis ir koki ta 
depresija bus, to niekas ne
žino.

Kad depresija ateis, dėl 
to galime visai neabejoti.
Kada ji ateis, to pasakyti 
negalima. Negalima atspė
ti nė koki ji bus, kokias 
biznio šakas daugiausiai pa 
lies ir kiek ilgai tęsis. Bet 
kad ji ateis, tai yra aišku, 
kaip diena.

Per karą Amerikoje bu
vome Įpratę kalbėti apie 
“infliaciją.” Pinigų buvo 
daug, prekių mažai, visko 
truko ir viskas buvo bran
gu. Jei ateis depresija, ta
da išgirsime apie “defliaci
ją”: pinigų pas žmones bus 
mažai, prekės atpigs ir jų 
bus ikvaliai, darbai suma
žės ir turėsime branginti 
kiekvieną doleri ir centą.
Paprastai depresija pir
miausiai pradeda reikštis 
biržoje, kur visokie “popie
riai” pradeda kristi. Kar
tais popierių vertė biržoje 
krenta iš karto, kartais ji 
iš palengva važiuoja že
myn. Po biržos seka kainų 
kritimas. Visokios prekės 
pradeda pigti, jų pareika
lavimas sumažėja, dirbtu
vėse sumažėja darbai, at-! _
siranda bedarbių. Praside-I «<•
da “depresija.” ‘ “Keleivio” kalendorius 1947

Gudrus mokslininkai jau1 metams. Kaina 50c. Užsa- 
dešimtimis metu aiškina'», . „ -,. n kymus su pinigais prašomdepresijos priežastis. Buvo . ' r
sugalvota protingų teorijų, *iųsti

mis.
bus
nos
rios
žinti
mieji depresijos ženklai.

K. £*minas.

“Keleivio” adresu.

S‘ •=======^=====

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

KALBASI APIE ALIEJŲ

Irano ir Anglijos atstovai vienoje tarptautinėj kon
ferencijoj, Los Angeles mieste, kalbasi apie labai svar-. 
bu aliejaus klausimą. Visos valstybės nori aliejaus ir 
varžosi dėl jo. Amerika ir Anglija, kartu su dešimčia 
kitų tautų, nori susitarti, kaip pasaulio aliejaus šalti
niais geriau pasidalyti, kad nekiltų tarp valstybių rie
tenų. Iranas tose dalybose užima svarbią vietą, nes ten 
vra didelės aliejaus atsargos žemėje. •

Naujienos iš Kanados
TORONTO, CANADA

Toronto lietuviai minės 
Vasario 16-tą sekmadieni, 
vasario 16 d., 7 vai. vakaro, 
lietuvių parap. salėj, Bun
das ir Gorevale gatvių kam
pas. Į paminėjimą atvyks 
svečias kalbėtojas, nesenai 
atvykęs iš Europos, Dr. Pet
ras Dagys.

Dr. P. Dagys yra žymus 
veikėjas, nacių ir bolševi
kų persekiotas ir gaudytas 
Lietuvos kovotojas. Svečias 
daug papasakos Toronto ir 
apylinkės lietuviams apie 
Lietuvos vargą, skurdą ir 
priespaudą, ką svečias pa
tyrė bolševikų ir nacių o- 
kupacijos laikais. Visa tai 
iš svečio išgirsime gyvu žo
džiu.

Apart Dr. P. Dagio kal
bos bus gražus ir Įdomus 
koncertas ir kiti kalbėtojai. 
Tai bus nepaprastai Įspū
dingas, neužmirštamas va
karas. Tegul nepalieka ne-

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

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

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Abazorius Juozas, Papilio vaisė., sios ir augusios Chicagoje. Tėvas 
Biržų apsk. kilęs iš auragės apsk.................

Adamaviėius Juozas, sūnūs Jur- Jankauskienė ( Dereškevičiutė) 
gio, iš Vaiguvos. • Magdalena, duktė Silvestro, gyve-

Arkušauskas, Vladas, Zigmas. A- nusi Mariampolės apsk., Sasnavos 
gota ir .Matilda, gimę Amerikoje, valsčiuje, 
vaikai Agotos. i Jasaitis Jonas, sūnūs .Jono, ir jo

Bagdonas, Antanas ir Klemensas, sūnūs Juozas, Kidulių vai., Sakių
Debeikių vai., Utenos apsk.

Balčiūnas, Antanas, Benediktas ir
Jonas su šeimomis, iš Stačiūnų vai. 

Barauskas Aleksandras, gyvenęs
Bostone.

apsk., gyv. Cievelande.
Jasaitytė Elena ir Jasaitis Ed

vardas, Kidulių vai., Šakių apsk., 
gyv. Cievelande.

Jegela (Yegela) Isabele, gyvenus
Bartkevičius (Barker) Stasys, iš 40« lafayette St.,* Newarke. 

Gelvonių vai., Ukmergė apsk., gyv.
Brooklyne.

Bastys Jonas, iš Naumiesčio, Ša
kių apsk., gyv. Grand Rapids, Mich.

Binkienė (Juravičiutė) Jonieška,
Paežerėlių , vai., Šakių apsk., gyv.
Chicagoje. .

Kiekis Bonifacas, sūnūs Stasio, iš 
Degučių va!.. Zarasų apsk.

Budrikas Jurgis, iš Žemaičių Kal
varijos, Alsėdžių vai., Telšių apsk.

Budrioms? Pranas, sūnūs Adomo.
Cironkienė (Masalytė) Antosė, iš 

Simno vai.

Kairaitė Agota, Veiverių vai. Ma
riampolės apsk., gyv. Chicagoje.

Kairys Steponas, iš Kėdainių apsk. 
Kalėda Vytautas, gyv. Mariampo

lės pask.
Kandratavičius Juozas, gyv. Chi

cagoje.
Kasperavičius Jonas, sūnūs Juozo, 

gyv. Chicagoje.
Kelly Isabelle, gyv. 36 Hill Park 

Avė., Pittston, Pa.
Krulikai, Izabelė ir Edvardas, 

spėjamai gyv. Tamaųua, Pa.
Kukauskas Juozas, sūnūs Jurgio, 

iš Gižų vai.. Vilkaviškio apsk., grįžočeplevičius, Jonas ir Silvestras, iš Amerikon 1939 m.
Žaliosios vai., Vilkaviškio apsk. Kuprienė (Pilvelytė) Marijona,

yerri‘au.<kai, SY*- lamaųua, Pa. duktė Vinco, iš Šventažerio vai. 
Dagilius Antanas, sūnūs Antano. Laiškunienė (šukytė) Ona, duktė 
Dagilius Petras, sūnūs Petro, gy- Stasio. Smilgių vai., Panevėžio ap.

veno Shenandoah. į Lavinski Juozas, fotografas Bos-
Dambrauskas Antanas, brolis A- tone.

^elnaKdv^’ Chicagoje. i Lenkauskas, Juozas ir Kazys, bro-
lebslus .Steponas, gyv. Chester. i liaį Emilijos, Andriejavo vai., gyv. 

Salako vai., Za- Brooklyne.

Socialistinis Sąjūdis 
Kanadoje Auga

Socialistų, teisingiau so
cialdemokratų idėjos ir pro
grama kas metai darosi po- 
puleriškesnė, randa dau
giau sekėjų ir pritarėjų. 
Saskachevvano provincijos 
gyventojai jau ir socialde
mokratinę CCF valdžią tu
ri išrinkę. Toji valdžia da
ro didelį progresą, vykdo 
dideles socialines reformas. 
Pavyzdžiui, nuo sausio 1 d. 
1947 m. Įėjo i galią apdrau
dos Įstatymas nuo ligos. Už 
$5 i metus mokamo mokes
čio žmogus gali gydytis li
goninėj tiek kartų ir tai il
gai, kiek reikalinga. Tai ne
įtikėtina, bet prie CCF so
cialdemokratą valdžios SaS- 
katchewano provincijoje 
tas galima. Jau Įvesta šim
tai mažesnių reformų ir tik 
per du metus socialistų val
dymo. Rūpindamasis savo 
šalies darbo žmonių gerbū
viu. socialdemokratinis sa-

Dudėnas Jonas 
rasų apsk.

Gaižauskas Telesforas, Skurdžių 
km., Betygalos vai., Raseinių apsk.

Grneitienė (Butvidaitė), jos vyras 
Kazys ir sunai Domininkas ir Ka
zys, Kew Yorke ar Brooklyne. I

Glemžaitė Paulina, iš Kupiškio, 
Panevėžio apsk., gyv. Chicagoje.

Grigalaltis Jonas ir žmona Ona ir 
vaikai, kurių vienas bene jurų ka
pitonas, gyv. Chicagoj.

Grigienė (Jasaitytė) Agota. Ki
dulių vai., šakių apsk., gyv. Cleve
land, Ohio.

Grušas Mykolas, Skuodo vai., Kre
tingos apsk.

Grybėnas Jonas, sūnūs Jono, iš 
Kražių vai.; Raseinių apsk., išvykęs 
1936 metais Chicagon pas tetų Se
rapinienę.

Gudaitytė Ona, duktz Prano, iš 
Agurkiškės .km., Kazlų-Rudos vai., 
Mariampolės apsk.

Gurskis Bladas, Kražių vai., gyv. 
Chicagoje.

Jakutytės, dukterys Jono, gimu-
CSTSVV'/V'.'

Liubinas, Antanas ir Mateušas, 
sūnus Adomo, iš Naujamiesčio vai., 
Panevėžio apsk.

Liutkevičius Pranas, sūnūs Alek
sandro, iš Baisogalos, Kėdainių aps.

Majauskienė (Striaukaitė, Sofija,
Kulių vai., Kretingos aps., ir vai-

Morkunas Juozas, sūnūs Andriaus, 
Amerikos kariuomenės i karo vete
ranas pensininkas, gyv. Cievelande.

Morkūnas Jurgis, jo vaikai: Sta
sys, Elena ir Genovaitėj gyv. Cleve
land, Ohio.

Neel, ITanas ir Juozas, broliai 
Muceniekienės, iš Mažeikių, gyveno 
Cievelande.

Į Norkus Stasys, gimęs Amerikoje,
Į gyveno Tvėrių vai., Telšių apskr.,
I grįžo Amerikon 19:;y metais.

Ohm (Palaks) Helen, iš Šilutės, 
Klaipėdos kr., gyv. Minnesota valst.

Orintas, nuo Sintautų, turėjo far
ma prie Chicagos.

Pačėsa Antanas, gyvenęs Mariam
polės apsk.

Pagareckas, Jonas ir Juozas, gy
veno Chicagoje.

Pakuckas Juozas, gyv. Sasnavos 
vai.,’ Mariampolės apsk.

Palubinskas Edvardas ir jo sese
rys ir pusbroliai gimę Amerikoje, 
gyv., rodos, Shenandoah.

Patrowicz (Stankevičiūtė) Mary, 
duktė Antano, gyv. Brooklyne.

Paulauskaitės, Eleha, Juzė, Olė ir 
Teresė, dukterys Juozo, spėjamai gy 
veno Philadelphijoj.

Pečiulis Petras, Gardamo parap., 
Naumiesčio vai.

Petkunas Stasys, Raseinių apskr., 
gyv. Chicagoje.

Petriką, Juozas ir Kazys, sūnus 
Juozo, gyv. Chicagoj, dirba Lietu- 

i viškoje spaustuvėje.
Pilvelis Pranas, sūnūs Martyno, 

šventažerio vai.
Pilvelytė Albina, duktė Vinco, iš 

Šventažerio.
Plotrowski Mamert, Tauragės ap- 

skrit., Piralgauskų giminaitis.
Popeliučka Antanas, brolis Kle

menso, gyv. Grand Rapids, Mich.
Popeliučka, Povilas ir Vincas, 

gyv. Grand Rapids, Mich.
Prialgauskas (Pshialgowski) Bo

leslovas, žmona ir vaikai John ir 
Elizabeth, gyv. Chicagoj, kilęs iš 
Tauragės apsk. .•

Puidokas ar Piejdok Leonardas.
Račiukaitis Vincas, sūnūs Anta

no, Lekėčių vai., šakių apsk.
Račkus Anna, Gardamo parapijos, 

Naumiesčio vai.
Raminauskienė Anelė ir jos vyras 

Juozas, gyv. Čekiškės vai., Kauno
apsk., gyv. Mahanoy City.kai: Jurgis, Juozas ir Marytė.

Markowski Walter, sūnūs Jono,
gyv. Philadelphijoj.

MasaHs Andrius, iš Simno vai. į siuvykloj Brooklyne.
V^-S f-^°n?t?S' t -- a J Rinkevičiūtė Elena, Sasnavos vai., 
Meldazytes. dukterys Juozo, ,s ši- Mariampoiės apsk„ išvyko Ameri- 

kon 1939 m., $ryv. Chicagoj.
1 Seniūnas Jonas, Lekėčių vai., ša-
I' ■

Relunas Mary.
Rinkevičienė (Žiukaitė) ona, duk

tė Rožės, Balbieriškio vai., dirbo

lavoto, Mariampolės apsk.
Miknaitė Veronika, gyv. New

Yorke. 'kių apsk
Milcinauskienė (Barauskaitė) Ur- skatikaitienž Domicėlė, iš Simno

šule. gyv. Bostone. 'valsčiaus
Mitkus (Mitkiew.cz) Jonas, sūnūs, s be‘r. Emi, Otto

Vinco ir Pranės Stanelytės, Kelmės 
vai.. Šiaulių apsk., gyv. Philadel- 
phi.ioj.

Mizutowicz, Prialgauskų giminai
tis.

Mockus, trys broliai, iš Plinkšių, 
prie Sėdos.

atsilankęs nė vienas Toron-'judis auga. Atrodo, neužil- 
to ir apylinkės lietuvis. Ko KP laiko. Kanados žmonės

tą sąjūdi pastatys prie vi
sos Kanados valdžios vairo. 
Jis padarys Nauja Kanadą, 

bus kiekvienam '• 
gražiau ir lengviau gyvent. į 

Socialdemokratinis sąjū
dis auga ir Kanados ^iętu-į 
vid tarpe. Prieš dešimtį me-į 
tų Įsteigtas CCF lietuvių

skaitlingiausiai paminėkim 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Vasario šešioliktą.

Minėjimą rengia Bendras kurioje 
Toronto Lietuvių Draugijų 
Komitetas.

Miesto Rinkimuose 
Komunistai Prakišo

Toronto miestas kas me-j byrius, šiandien yra daug 
tai renka savo valdžią, per-Į stipresnis, dešimtmečio nu
eitais metais komunistai tu-J ujimas tą parodė. Skyrius

auga nanais.
Sausio mėnesį Įstojo 2 

nauji aktyvus nariai. Kur 
kiti mėnesiai? Reikia tik 
dirbti. Socialdemokratinės 
idėjos yra aiškios ir supran
tamos kiekvienam. Social
demokratinis sąjūdis auga 
ir kitur, Winnepego provin
cijos lietuvių tarpe. Nors jis 
dar jaunas, dešimtimis me
tų savo veikimo neskaito, 
bet svarbu, kad jis yra ir 
augs. Winnipegiečiai drau
gai veiklus.

Montrealyje gyvenama 
daugiausiai lietuvių, ten y- 
ra ir socialdemokratų, bet 
dar jie savo organizacijos 
neturi. Montreale socialde
mokratų (CCF Liet. Skyr.) 
labai reikalingas. Jis išju
dintų Montrealo kolonija, 
lietuvių veikimas tenai dvi
gubai padidėtų. Sulig lietu
vių skaičiaus dabar jis per- 
mažas. o to darbo tiek 
daug.

Kur yra socialdemokrati
nės organizacijos, stokime 
nariais, kur nėra — steię-į

___ ..... kime jas ir dirbkime Šioje i
tiems, kurie Maskvos agen- šalyje už sociaUzmą, o dėl 
tų suktybių nepajėgia su-'senos tėvynės Lietuvos, ko- 
prasti. Supratę žmonės ko-'vokime už J0^ išlaisvinimą 
vos už savo, o ne už Mask- iš bolševikų žiaurios vergi- 
vos komisarų reikalus. N. Y.

rėjo išrinkę vieną kontro
lierių ir tris aldermonus. 
Šiais metais Įvykusiuose 
rinkimuose komunistai pra
kišo vieną aldermoną ir ko
munistų dvasios vadą Stew- 
ard Smith. Draugas Šmitas 
dedasi dideliu demokratu, 
bet tuo pačiu yra didelis 
veidmainis, Stalino saulės 
garbintojas. Žmonės prade
da bolševikiškos demokra
tijos šmitus ir Fergusonus 
suprasti ir nebebalsuoja už 
juos.

Kaip su socialistais? So
cialistai statė po vieną kan
didatą kiekviename varde. 
Tiesa, jų neišrinko, bet bal
suotojų skaičius už socialis
tus paaugo. Komunistai sta
tydami kandidatus tik skal
do tikrąją darbininkų par
tija — CCF, kuri rūpinasi 
vietos darbininkų, o ne 
Maskvos komisaru reika
lais.

Maskvos komisarų gar
bintojus ir jų kenksmingą 
darbą šios • šalies darbo 
žmonėms reikia aiškinti

r Martha, iš 
Skaudvilės. Tauragės apsk., gyveno 
Philadelphijoj.

Jieškomieji ar apie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania 
41 W. 82nd St., New York 24. N. Y.

f A4<V< Joot?

Maža knygute rodo šeimos laimę
Iš visų šeimynos laimės “paslapčių'" 

dvi yra svarbiausios: Turėk pasidėjęs 
pinigų banke ir turėk savo nuosavų 
pastogę. Raktas į tas abidvi paslaptis 
yra banko knygutė, kuri rodo regu- 
liarinius indėlius į Mutual Saving 
Bankų.

Jei esat naujai vedę ar manote “ne
užilgo” tų daryti, tai dabar yra lai
kas galvoti apie nuosavų pastogę. Dė
dami nuolat indėlius į Mutual Savings 
Bank jus patys stebėsitės, kaip greit 
jus turėsite užtenkamai susitaupę ir 
galėsite padaryti pirmų jmokėjimų už 
nuosavų pastogę. Ko trūksta, galite 
padengti Mutual Savings Bank morgi-

' • ■-UI'

■ *

čiu, kuris bus pigus ir “visai pritai
kintas” jūsų reikalui. Pradėkite tuoj 
pat vykinti tų programa ir užtikrin- 
kit jūsų šeimos ateitį.

Šeimos laimė 
yra taupume
Planuok šeimos atei
tį su Sutaupom Ban
ke, su U. S. Taupy
mo Bondsais, su Gy
venimo Apdrauda ir 
su savo nuosava pa
stoge.

^SAVINGS BANKS
of Massachusetts

Bank whfrejon 
Mt tkis tmbltin

at a “Savtnts Bank tr 
Inttittian ftr Saaings ”

.a---,.

Mitkiew.cz


Pu»lapi» Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON
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P. KETVIRTIS FLORIDOJ PRANO ADOMAIČIO 
ATMINČIAI

Dingo be Žinios 
Jaunas Vyras

SEKMADIENĮ MINĖSIME 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄ

RENGIAMAS DIDELIS KONCERTAS IR 
PRAKALBOS

Žinomas Bostono biznie
rius drg. P. Ketvirtis mums 
rašo iš Miami. Floridoje, 
kur jis išvyko poilsiui. Sa
kosi suradęs gerą sustojimo 
vietą pas pp. Rožėnus, 749 
N. E. 56th St., pas kuriuos 
esą ir daugiau vietos apsi
stoti'. Draugė Ketvirtienė 
irgi vyksta Floridon. Linki
me gerai pasilsėti.

Šį sekmadieni Bostono lietuviai rengiasi iškilmin
gai minėti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo die
ną. Vasario šešioliktą. Minėjimas Įvyks sekmadieni, 2-rą 
valandą po pietų, South Bostono High School didžiojoj 
svetainėj, Thomas Parke.

Koncertinę programos dali išpildys “Dainos” cho
ras, vedamas muzikos mokytojos p-lės Tataroniutės. 
Choras dainuos gražias lietuviškas dainas.

Kalbėtojai bus: inž. Bronius Budginas ir kun. Jo
nas Borevičius, abu nesenai atvykę iš Europos ir abu 
pergyvenę nacių ir bolševikų persekiojimus.

Į Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą buvo pa
kviesti dalyvauti aukšti musų valstijos pareigūnai: gu
bernatorius Bradford ir kongresmonas J. McCormack.

Vasario šešioliktoji yra visų lietuvių šventė. Visi 
be jokių skirtumų sueikime tą dieną ir prisiminkime Lie
tuvos žmonių kovas už laisvę praeityje ir dabar, kada 
Lietuva vėl neša sunkų okupantų jungą. Ateikime ir pa
remkime musų brolių kovą už laisvę. Tenebunie nė vie
no lietuvio, kurs Vasario šešioliktą neateitų Į Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą. Sekmadieni, antrą valandą 
po pietų, South Bostono High School svetainėje!

Pakels Mokytojams Algas. 
Pakels ir Mokesčius

Bostono miestas nori pa
kelti mokytojams algas po 
400. 500 ir po 600 dolerių 
per metus. Viso mokyto
jams algoms mokėti mies
tas turėtų išleisti 2.319,000 
dolerių daugiau. Vieninte
lis pajamų šaltinis toms iš
laidoms padengti numato
ma pakelti mokesčius ant 
nuosavybių. Vien mokytojų 
algoms padidinti miestas 
turėtų pakelti taksus ant 
nuosavybių po vieną dole
ri 62 centus ant tūkstančio 
doleriu vertės.

1947 na. vasario 9 d. su
kako lygiai du metai, kaip 
Pacifiko salų kautynėse, 
netoli nuo Japonijos, žuvo 
Amerikos kareivis Pranas 
Adomaitis. Jis žuvo už A- 
merikos ir už musų visų 
Laisvę. Tebūnie jam amži
na ramybė, o jo atmintis 
bus mums visada brangi.

Nuliudusi Šeima.

Pataisa Prie Norwoodo
Ii BALF Veiklos

DR. JUAZAS PAJAUJIS 
BUS BOSTONE i

Ligoninėms Trūksta 
Slaugių ir Daktarų

ŠĮ sekmadienį, vasario 16 Musų valstijos sveikatos 
d., Bostono sandariečiai. komisionierius sako, Mas- 
rengia vakarienę Lietuvių sachusetts ligoninėms labai 
Piliečių Draugijos svetainė- trūksta slaugių ir daktarų 
je (E. ir Silver gatvių kam- ir trūksta ju dėl to, kad li
pas, So. Bostone). Vakarie- goninės moka labai žemas 
nė rengiama Dr. Juozui Pa- algas savo daktarams ir 
jaujui pagerbti. Dr. Pajau- slaugėms.
jis tą dieną kalbės Worces- Nepadidinus tarnautojų 
tere, o vakare atvyks i Bos- skaičiaus ligoninėse yra pa- 
toną ir čia dalyvaus minė- vojus, kad' iškilus ' kokiai 
toj vakarienėj. \ akarienės nors epidemijai, ligoninės 
pradžia 6 vai. vakare. nepajėgs kovoti su ligomis.

Dr. J. Pajaujis yra žino- Nesenai protinių ligų ligo- 
mas Lietuvos politikas ir ninėse buvo iškilusi krttvi- 
žurnalistas. Jis buvo Seimo nosios epidemija. 59 ligo- 
narys, laikraščiu redakto- niai mirė. Tada pasirodė, 
rius ir veiklus liaudininkų kiek musų ligoninėms truk- 
darbuotojas. Nėra abejo-'sta darbininkų. Dabartiniu 
nės, kad svečią paklausyti laiku virš pusantro tukstan- 
ir su juo susipažinti susi-čio džiovininku musų vals- 
rinks pilna svetainė bosto-' tijoj negali eiti gydytis Į Ii 
niškiu.

BALF Bostono 17 skyr. 
valdyba praeitą savaitę tu
rėjo posėdi. Dalyvavo 14 
valdybos ir vajaus komisi- 

įjos narių.
i Valdybos nariai pranese 
apie rengiamas prakalbas. 
Municipal svetainė jau pa
imta. Prakalbos įvyks kovo 
2 d. dienos metu. Centras! 
pažadėjo pasirūpinti kalbė
tojais. Bus ir koncertas 
Dainininkai jau kviečiami 

Nutarta Į BALF 
traukti daugiau narių. Tuo 
tikslu bus paskleista publi
koje narių pažymėjimai. At
einančią vasara nutarta su
ruošti pikniką šalpos darbui 
paremti.X-- - ---

Į vajaus komisiją sutiko į 
Įeiti Dr. Jakmauh. Ta ko-

Praeitame “Keleivyje”, 
aprašant “Dainos’’ choro 
pasirodymą Norwoode, bu
vo per klaidą praleista pa
minėti dainininkė Mrs. Kau- 
chis, kuri su visu choru dai
navo Norwoodo parengime. 
Už praleidimą labai atsi
prašau.

Buvęs.

misija

darbą

Dr. Jakimavičiaus Paskai
ta Apie Sveikatą

Penktadieni, vasario 21

, nupintas, dabar manoma, 
kad jis gal yra nuskendęs 
bečiužinėdamas.

Bostono policija turi gal- Dingęs jaunas vyras yra! 
vosukio bejieškodama jau- buvusio Maine gubernato-! 
no karo veterano, 22 metų riaus sūnūs. Jis gyvena su 
studento sportininko, Syl-'savo tėvais Bostone. Visa jo 
vester Gardiner. Jis dingo;šeima rūpinasi, policija jieš- 
sausio 23 dieną ir ikišiol ko, jo atvaizdas pasiųstas i 
jokio pėdsako nesurasta. ■ visas šalies policijos stotis. 
Buvo spėjama, kad jis kid- bet vis nesurandama.
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‘‘Tikra Pasitenkinimo Vieta”
Receptus išpildom, kaip Daktaru nurodyta 
Spumoni Ais-Krymas, Vienas iš Geriausių,

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

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

RADIJO PROGRAMA l
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INCOME TAX

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

JOHN J. ROMAN
366 W. Broadway, So. Boston

(Antrame aukšte)
X (11)

*X 
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DARBAS MOTERIMS

moterys rušioti vil- 
*! nas, pastovus darbas — 5 die

nos savaitėje. Kreiptis:
229 A St., Boston, Mass.

. CHARLES ir ROCCO F1NI, Registruoti Farmacistai į
Čia galima nusipirkti ir “Keleivį” |

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. Broadvvay, prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

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

DR. D. PILKA
, . Lietuvių Radio Korpora-

- nacijos programa ateinanti ne- 
" dėldieni iš \YORL stoties, 

950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1— Muzika. i
2— Biratės Radio Choras,; 

vad. Vai. Mirikienei.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo Įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: VVORL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 

Vaišes Pasibaigė Boston, Mass.......S. Minkus.

planuoja platesnį 
vajaus metu.

Raštin.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS.

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

546 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Linksmos
gonines, nes ten nėra vietų. Šūviais
Apie trečdalis lovų džiovi
ninkų ligoninėse negali bu-i Jaunas dorchesterietis į 
ti naudojama dėl daktarų;jurininkas. D. Pinkus, prieš 
ir -slaugiu trukumo. j 7 dienas grįžęs iš karo lai-

Dabartiniu laiku Pond-;vyno, pirmadieni vakare.
su savo draugais selebreiti-' 
no pasiliuosavimą iš karo i 
tarnybos. Jis ištarnavo Ka
ro Laivyne 4 metus. Pasi-; 
vaišinę jauni vyrai susipa-

d.. 8:30 vai. vakare, Dr. Ja-iville vėžio ligoninei gresia 
kimavičius - Jakmauh lai-! pavojus, kad ji visai užsi- 
kys paskaitą apie sveikata.! darys dėl tarnautoju tru- 
Paskaita bus “Sandaros” Į kūmo. Toje ligoninėje vra 
svetainėje, ant F gatvės. Ją į užimtos tiktai 33 lovos, 
rengia Sandaros Moterų ;nors daug ligonių laukia ei- žino su vienu jurininku, at- 
kliubas. Įžanga visiems ne
mokama.

lės ir ligoninė galėtu pri-'sirado merginu ir

Užgavėnių Balius su 
Pyragais

International Institute 
Bostone vasario 17 d. va
kare rengia Užgavėnių ba
lių. Statler viešbuty. Baliu
je tarp kitko bus ir pyra
gaičiu “tarptautinė paro
da.” Lietuviško stalo vado-

liksmos
imti 145 ligonis, jei tik bu- vaišės pasibaigė šūviais.

Nežinomas jurininkas pa
leido du šuvius i D. Pinkui 
ir ji labai sunkiai sužeidė

tų tarnautojų.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
DARO VAJŲ Policija jieško 

kurs jį peršovė.
jurininko,

Amerikos Raudon. Kry
žius rengiasi prie naciona
linio vajaus. Po visą Ame
riką R. Kryž. nori sukelti 
60 milionų dolerių, o Bos-

Lietuvai Remti Draugijos 
Susirinkimas

vės yra ponios K. Namak- tonui ir apielinkėms tenka 
sienė ir A. Aleknienė. $1.800,000 kvota.

Koncertas-Prakalbos
Lietuvos Nepriklausomybei Paminėti 

SEKMADIENĮ, VASARIO 16 DIENĄ
SO. BOSTONO HIGH SCHOOL SVETAINĖJE

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

Muzikalinę programą išpildys “Dainos” choras, 
po vadovybe muzikos mokytojos A. Tataroniutės.

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

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

Bostono Lietuvos Nepriklausomybes Komitetas.

Lietuvai Remti Draugi ios j 
narių susirinkimas įvyks 
ši penktadienį, vasario 141 
dieną. 8 vai. vakare. San
daros svetainėje. 124 F St.

Kviečiame visus nariui 
susirinkti, nes vra svarbu 
aptarti pasiruošima Vasa
rio 16-tos Nepriklausomy-j 
bės dienos paminėiima. . ‘

Valdyba.

Kunigo Urbonavičiaus 
Jubiliejaus Minėjimas

Tel. TKfJbriaee »3oU

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St-, arto Central 8*. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

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

BOSTON. MASS.
TeL CommoRtrealth 4576

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Praeitą sekmadienį Cop- 
ley Plaza viešbuty buvo su
rengtas puošnus bankietas 
kun. Urbonavičiaus 50 me
tų kunigavimo jubiliejui 
paminėti. Mano vienas kai
mynas sakė, kad buvę 900 
svečių, kitas kaimynas sakė 
mažiau. Bet vienaip ar ki
taip, šaunus balius kainavo 
apie 4,000 dolerių, nes kiek
vienas svečias už vakarienę 
turėjo išleisti $5.

Bankiete buvo daug kal
bų ir linkėjimų.

Prideda patraukimo ir 
skanina jusu pietus

PICKVTICK
"ALE that is ALE zz

*T t CO.. Ine.. Meta., SK(WIIS SINCI lt to

— A >

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikriniag

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boaton 4618




